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FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at klimaændringerne, navnlig tørke og vandknaphed, i den fjerde 
samhørighedsrapport identificeres som en af de nye udfordringer med vidtrækkende 
territoriale følger, som samhørighedspolitikken står over for, idet de hidtil har påvirket 11 
% af befolkningen og 17 % af territoriet i EU,

B. der henviser til, at følgerne af vandknaphed og tørke i EU er mere mærkbare i nogle 
regioner end andre og mærkes mest i de fattigste områder, hvor de indebærer
befolkningsflugt fra land til by, skovbrande og jordforringelse og udgør en betydelig 
hindring for den sociale og økonomiske udvikling for den befolkning, der lever i sådanne 
områder; og der henviser til, at de økonomiske virkninger af vandknaphed og tørke er en 
udfordring i forbindelse med opnåelse af Lissabonmålene og målene for
samhørighedspolitikken;

1. anmoder indtrængende Rådet om omgående at vedtage en beslutning om forslaget til 
forordning om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (KOM(2005)0108)
med det formål at indsætte en bedre definition af kriterierne og de støtteberettigede 
situationer, herunder tørke, således at de skader, der forårsages i forbindelse med 
naturkatastrofer, kan imødegås på en mere effektiv, fleksibel og kompetent måde, idet der 
gøres opmærksom på, at Parlamentet allerede vedtog sin holdning i maj 2006;
understreger i denne sammenhæng, at det for at forbedre tørkerisikostyringen er 
nødvendigt at optimere anvendelsen af EU's Solidaritetsfond og den europæiske 
civilbeskyttelsesordning, og at medlemsstaterne og de regionale og lokale myndigheder 
bør anvende det eksisterende vandrammedirektiv (2000/60/EF);

2. hilser det velkomment, at vandbesparelser har fået førsteprioritet hos Kommissionen som 
reaktion på vandknaphed og tørke; opfordrer indtrængende Kommissionen til i den 
forbindelse at sikre, at anvendelsen af strukturfondene ikke strider mod denne prioritering, 
at medtage bæredygtig vandforvaltning som et kriterium, projekter skal opfylde, og at 
sikre sig dokumentation for, at lokale og regionale myndigheder fuldt ud udnytter 
vandbesparelserne og opfylder kravene i vandrammedirektivet, før den tildeler dem støtte
fra strukturfondene;

3. anerkender, at vandknaphed og tørke har direkte følger for den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed; fastholder, at dette bør få passende opmærksomhed i forbindelse 
med udformningen af den videre samhørighedspolitik, og at alle fornødne budgetmidler
og andre instrumenter skal stilles til rådighed til dette formål;

4. understreger, at det forhold, at vandløbsoplande er tværregionale og grænseoverskridende, 
kan få alvorlige følger på tværs af grænserne for regioner langs disse vandløb, og at det 
derfor er nødvendigt for medlemsstaterne og for regionale og lokale myndigheder at 
samarbejde om problemet med vandknaphed og tørke med henblik på at sikre en
bæredygtig og retfærdig udnyttelse af vandressourcerne; mener, at de særlige træk ved 
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spørgsmålene om vandknaphed og tørke kræver en samordnet indsats både på EU- og 
medlemsstatsplan og på regionalt og lokalt forvaltningsplan;

5. anmoder de regionale og lokale myndigheder om at udnytte de store muligheder, 
strukturfondene rummer, og at investere i forbedring eller fornyelse af eksisterende 
infrastrukturer og teknologi (især i regioner, hvor vandressourcer går til spilde på grund af 
lækager fra vandrørene), herunder især rene teknologier, der befordrer en effektiv 
udnyttelse af vandressourcer og kan kædes sammen med en integreret 
vandressourceforvaltning, navnlig med henblik på at tage udfordringen om effektiv 
udnyttelse af vandet op (i form af besparelser og genanvendelse) i industri- og 
landbrugssektorerne samt hos de indenlandske forbrugere;

6. understreger i denne forbindelse, at tildelingen af midler til infrastrukturer skal målrettes 
mod foranstaltninger, der har til formål at forbedre vandforvaltningen og forsyningen med 
kvalitetsvand i overensstemmelse med de eksisterende behov;

7. understreger, at erfaringer fra hele verden viser, at omledning af floder forårsager 
uoprettelige skader på økologiske og hydromorfologiske forhold og kan medføre, at folk
er nødt til at flytte fra deres hjem, og virksomheder fra deres lokaler, hvilket forstyrrer den 
sociale og økonomiske samhørighed; opfordrer medlemsstaterne til at forebygge enhver 
forringelse af deres vandløbsoplande og nøje overholde kravene i artikel 1 og 4 i 
vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF), og opfordrer Kommissionen til udelukkende 
at give EU-støtte til projekter, der overholder disse krav fuldt ud;

8. bemærker, at Kommissionens meddelelse om indsatsen mod vandknaphed og tørke 
(KOM(2007)0414) ikke indeholder forslag til løsning på mange regioners problemer med 
manglende rensning af spildevand;

9. understreger, at behovet for at beskytte grundvandsressourcerne ikke må glemmes, hvis de 
skal indgå i den samlede vandressourceforvaltning;

10. opfordrer indtrængende til, at der ydes støtte til alle fornuftige 
regnvandsopsamlingssystemer (der opfylder standarderne for gode sundhedsmæssige
forhold);

11. opfordrer Rådet, medlemsstaterne og de regionale og lokale myndigheder til inden for de 
øvrige sektorpolitikker at tage højde for de elementer, der fremgår af ovennævnte 
meddelelse om indsatsen mod vandknaphed og tørke, for at undgå uønskede negative 
indvirkninger på beskyttelsen af vandressourcerne; 

12. opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at anerkende, at 
skovrydning og ukontrolleret byudvikling bidrager til den stigende vandknaphed;
opfordrer medlemsstaterne og de kompetente myndigheder til at tage højde for 
vandrelaterede spørgsmål i forbindelse med deres landzoneplanlægning, navnlig for så 
vidt angår udviklingen af økonomiske aktiviteter i følsomme vandløbsoplande, herunder 
på øer og i regioner i den yderste periferi; understreger, at enhver vandforsyning uanset 
formålet med vandforbruget skal ske i overensstemmelse med princippet om retfærdige 
vandafgifter for således især at tilskynde virksomheder til at udnytte vandet mere 
effektivt;
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13. anmoder Kommissionen om at fremme idriftsættelsen af Det Europæiske 
Tørkeobservatorium under Det Europæiske Miljøagentur og understreger, at det bør 
arbejde for, at nationale data suppleres med standardiserede regionale og lokale 
sæsonspecifikke data for nedbør og forbrug på tværs af sektorer med henblik på at styrke 
fornuftig, strategisk beslutningstagning;

14. understreger betydningen af regionerne som drivkraft bag den teknologiske udvikling 
inden for vand, idet vandeffektivitet bliver en stadig vigtigere parameter i 
konkurrenceevnen; opfordrer derfor indtrængende de regionale myndigheder til at 
overveje nationalt og internationalt tværregionalt samarbejde, informationsudveksling og 
strategiske partnerskaber med henblik på at organisere en effektiv regional 
vandforvaltning;

15. opfordrer Kommissionen og regioner og byer i medlemsstaterne til at tilskynde til 
udvikling af en vandsparekultur i EU ved at støtte indsamling af regnvand og ved at
iværksætte kampagner med det formål at gøre borgerne bevidste om at spare på vandet, 
f.eks. ved hjælp af egnede oplysningsprogrammer; anmoder Kommissionen om at fremme 
regioners, byers og civilsamfundets udveksling af god praksis med særlig vægt på 
vandbesparende foranstaltninger (herunder rensning af regn- og spildevand), bidrage til en 
mere effektiv udnyttelse af vandet og forvalte risikoen for tørke;

16. påpeger, at en regions økonomiske situation, konkurrenceevne og udviklingsmuligheder 
bestemmes af de komplekse miljøspørgsmål, der er nævnt i Kommissionens meddelelse;

17. påpeger, at Kommissionen gennem udformning af en effektiv prispolitik for vand, som 
afspejler vandets reelle værdi, muligvis kan opmuntre forbrugerne til at være mere 
påpasselige med at bruge vand.
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