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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας 
Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 
στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τέταρτη έκθεση για τη συνοχή χαρακτηρίζει την κλιματική 
αλλαγή, και συγκεκριμένα τη λειψυδρία και την ξηρασία, ως ένα από τα νέα προβλήματα
με εκτεταμένες περιφερειακές επιπτώσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει η πολιτική 
συνοχής, τα οποία έχουν πλήξει μέχρι σήμερα το 11% του ευρωπαϊκού πληθυσμού και το 
17% του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προβλήματα που σχετίζονται με τη λειψυδρία και την 
ξηρασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πιο έντονα σε ορισμένες περιφέρειες και πιο 
αισθητά στις φτωχότερες περιοχές, οδηγώντας στην εγκατάλειψη των γαιών, σε δασικές 
πυρκαγιές και στην υποβάθμιση του εδάφους και παρεμποδίζοντας, με τον τρόπο αυτό, 
σε σημαντικό βαθμό την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των ατόμων που ζουν στις 
περιοχές αυτές, και ότι οι οικονομικές επιπτώσεις της λειψυδρίας και της ξηρασίας,
αποτελούν πρόκληση για την επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας και της πολιτικής 
συνοχής,

1. ζητεί με επιμονή από το Συμβούλιο να εγκρίνει πάραυτα απόφαση σχετικά με την 
πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(COM(2005)0108), προκειμένου να βελτιωθεί ο ορισμός των κριτηρίων και των 
επιλέξιμων γεγονότων, συμπεριλαμβάνοντας και τα φαινόμενα ξηρασίας, ώστε να 
αντιμετωπισθούν οι ζημίες από τις φυσικές καταστροφές με πιο αποτελεσματικό, 
ευέλικτο και κατάλληλο τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει ήδη 
εγκρίνει τη θέση του τον Μάιο 2006· επισημαίνει, εν προκειμένω, ότι για να βελτιωθεί η 
διαχείριση των κινδύνων ξηρασίας, είναι απαραίτητη η βελτιστοποίηση της χρήσης του 
Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ και του ευρωπαϊκού μηχανισμού πολιτικής προστασίας
και ότι τα κράτη μέλη και οι περιφερειακές και τοπικές αρχές πρέπει να εφαρμόσουν την 
υφιστάμενη Οδηγία Πλαίσιο στον τομέα των Υδάτων (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)·

2. επικροτεί το γεγονός ότι η εξοικονόμηση ύδατος αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για 
την Επιτροπή προκειμένου να αντιμετωπισθεί η λειψυδρία και η ξηρασία· προτρέπει, εν 
προκειμένω, την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε η χρήση των διαρθρωτικών ταμείων της 
ΕΕ να μην αντιβαίνει στην προτεραιότητα αυτή, να ενσωματώσει την βιώσιμη διαχείριση 
των υδάτων στα κριτήρια τα οποία πρέπει να πληρούν τα προγράμματα, και να έχει 
στοιχεία για την άριστη εκμετάλλευση, από τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, της 
εξοικονόμησης ύδατος και τη συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της Οδηγίας Πλαίσιο 
για τα Ύδατα, πριν τους χορηγηθεί χρηματοδότηση από τα Διαρθρωτικά Ταμεία·

3. αναγνωρίζει ότι η λειψυδρία και η ξηρασία έχουν άμεσες επιπτώσεις στην οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή· επιμένει ότι αυτό πρέπει να ληφθεί επαρκώς υπόψη κατά 
την εκπόνηση της μελλοντικής πολιτικής συνοχής και ότι όλα τα αναγκαία 
δημοσιονομικά μέτρα και άλλα μέσα θα είναι διαθέσιμα για τον σκοπό αυτόν·
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4. τονίζει ότι ο διαπεριφερειακός και διασυνοριακός χαρακτήρας των λεκανών απορροής 
ποταμών μπορεί να έχει σοβαρές διασυνοριακές επιπτώσεις στις περιοχές που 
ευρίσκονται ανάντη και κατάντη, και ότι, συνεπώς, απαιτείται από τα κράτη μέλη και τις 
τοπικές και περιφερειακές αρχές να συνεργασθούν για την καταπολέμηση της λειψυδρίας 
και της ξηρασίας, προκειμένου να διασφαλισθεί η βιώσιμη και δίκαιη χρήση των 
υδάτινων πόρων· θεωρεί ότι η ιδιαιτερότητα του προβλήματος της λειψυδρίας και της 
ξηρασίας απαιτεί συντονισμένη δράση σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών, καθώς και σε 
επίπεδο περιφερειακής και τοπικής διοίκησης·

5. ζητεί από τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να επωφεληθούν από τις μεγάλες 
δυνατότητες που προσφέρουν τα διαρθρωτικά ταμεία και να επενδύσουν στην βελτίωση 
ή ανανέωση των υφιστάμενων υποδομών και τεχνολογιών (ιδιαίτερα σε περιφέρειες όπου 
οι υδάτινοι πόροι κατασπαταλώνται εξαιτίας διαρροών από τους σωλήνες ύδρευσης), 
κυρίως δε των καθαρών τεχνολογιών που διευκολύνουν την αποδοτική χρήση των 
υδάτων και μπορούν να συνδεθούν με το Ενοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης των 
Υδάτινων Πόρων (ΕΣΔΥΠ), ιδιαίτερα δε προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα 
της ορθολογικής χρήσης των υδάτινων πόρων, από άποψη εξοικονόμησης και 
επαναχρησιμοποίησης, στον βιομηχανικό τομέα και τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις καθώς 
και στην οικιακή κατανάλωση·

6. επιμένει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η διάθεση πόρων για υποδομές θα πρέπει να στοχεύει
στην λήψη μέτρων για την βελτίωση της διαχείρισης και του εφοδιασμού με ύδατα
ποιότητας ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες·

7. τονίζει ότι η παγκόσμια εμπειρία αποδεικνύει ότι η εκτροπή ποταμών οδηγεί σε 
ανεπανόρθωτη καταστροφή των οικολογικών και υδρομορφολογικών συνθηκών και 
μπορεί να σημαίνει ότι κάτοικοι πρέπει να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και οι 
επιχειρήσεις να υποχρεωθούν σε μετεγκατάσταση, διαταράσσοντας έτσι την κοινωνική 
και οικονομική συνοχή· καλεί τα κράτη μέλη να αποτρέψουν τυχόν επιδείνωση των 
λεκανών απορροής ποταμών και να τηρήσουν στο ακέραιο τις απαιτήσεις των άρθρων 1
και 4 της Οδηγίας Πλαισίου για τα Ύδατα, και καλεί την Επιτροπή να χορηγήσει 
χρηματοδότηση της ΕΕ μόνο σε σχέδια που συμμορφώνονται πλήρως προς τις
απαιτήσεις αυτές·

8. σημειώνει ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την αντιμετώπιση του 
προβλήματος της λειψυδρίας και της ξηρασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2007) 
414) δεν επιλαμβάνεται του προβλήματος που υπάρχει σε πολλές περιφέρειες από την 
έλλειψη βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων·

9. τονίζει ότι η ανάγκη προστασίας των πόρων υπόγειων υδάτων δεν πρέπει να ξεχαστεί 
ώστε να συμπεριληφθούν στη συνολική διαχείριση των υδάτινων πόρων·

10. ζητεί να παρασχεθεί στήριξη σε όλα τα ορθολογικά συστήματα συλλογής όμβριων 
υδάτων που τηρούν τα πρότυπα καλής δημόσιας υγείας·

11. ζητεί από το Συμβούλιο, τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να
λάβουν υπόψη τους τον προβληματισμό της προαναφερθείσας ανακοίνωσης σχετικά με 
το πρόβλημα της λειψυδρίας και της ξηρασίας και σε άλλες επί μέρους πολιτικές, 
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προκειμένου να αποφευχθούν οι αντιπαραγωγικές συνέπειες στην προστασία των 
υδάτινων πόρων·

12. προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν ότι η αποψίλωση δασών 
και η ανεξέλεγκτη αστική ανάπτυξη συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση της 
λειψυδρίας· απευθύνει έκκληση στα κράτη μέλη και στις αρμόδιες αρχές να λάβουν 
υπόψη τους τους προβληματισμούς σχετικά με τους υδάτινους πόρους κατά τον 
προγραμματισμό τους για την χρήση των εδαφών, και συγκεκριμένα σε σχέση με την 
ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων σε ευαίσθητες λεκάνες απορροής των ποταμών, 
συμπεριλαμβανομένων των νησιωτικών και άκρως απόκεντρων περιοχών· τονίζει ότι  η 
παροχή νερού, ανεξάρτητα από τον σκοπό της κατανάλωσης, πρέπει να υπόκειται σε
δίκαιο τιμολογιακό καθεστώς, ενθαρρύνοντας, με τον τρόπο αυτό, τις επιχειρήσεις 
κυρίως να κάνουν ορθολογική χρήση των υδάτων·

13. ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει την έναρξη της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού 
Παρατηρητηρίου για την Ξηρασία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Περιβάλλοντος και υπογραμμίζει ότι τα εθνικά δεδομένα πρέπει να συμπληρώνονται από 
πρότυπες περιφερειακές και τοπικές εποχιακές πληροφορίες σχετικά με τις βροχοπτώσεις
και τη διατομεακή κατανάλωση, προκειμένου να ενισχυθεί η ορθολογική και στρατηγική 
λήψη αποφάσεων·

14. επισημαίνει τη σημασία των περιφερειών ως κινητήριας δύναμης όσον αφορά την 
τεχνολογική καινοτομία στον τομέα των υδάτων, δεδομένου ότι η αποδοτικότητα της 
χρήσης των υδάτινων πόρων θα αποτελεί έναν ολοένα και πιο σημαντικό παράγοντα 
ανταγωνιστικότητας· συνεπώς, ζητεί με επιμονή από τις περιφερειακές αρχές να 
εξετάσουν την εθνική και διεθνή διαπεριφερειακή συνεργασία, την ανταλλαγή 
πληροφοριών και τις στρατηγικές εταιρικές σχέσεις με στόχο την οργάνωση μιας 
αποδοτικής περιφερειακής διαχείρισης των υδάτων·

15. καλεί την Επιτροπή και τις περιφέρειες και τις πόλεις των κρατών μελών να ενθαρρύνουν 
την ανάπτυξη μιας κουλτούρας εξοικονόμησης νερού στην ΕΕ, προωθώντας τη συλλογή 
όμβριων υδάτων και ξεκινώντας εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κοινού για την 
εξοικονόμηση του ύδατος μέσω, π.χ. της διοργάνωσης κατάλληλων εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την ανταλλαγή καλών πρακτικών 
μεταξύ περιφερειών, πόλεων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, εστιάζοντας 
σε μέτρα για την εξοικονόμηση των υδάτων (συμπεριλαμβανομένου του καθαρισμού των 
όμβριων υδάτων και των λυμάτων), να βελτιώσει την ορθολογική χρήση των υδάτινων 
πόρων και να διαχειρισθεί τον κίνδυνο ξηρασίας·

16. επισημαίνει ότι η οικονομική κατάσταση, η ανταγωνιστικότητα και οι ευκαιρίες 
ανάπτυξης μιας περιφέρειας καθορίζονται από αυτά τα πολύπλοκα περιβαλλοντικά 
θέματα που αναφέρονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής·

17. επισημαίνει ότι με τον σχεδιασμό μιας αποδοτικής τιμολογιακής πολιτικής του νερού, η 
οποία θα αντανακλά την πραγματική αξία του νερού, μπορεί να ενθαρρύνει τους 
καταναλωτές να γίνουν πιο φειδωλοί στη χρήση ύδατος.
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