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PASIŪLYMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto 
saugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A.. kadangi Ketvirtojoje sanglaudos ataskaitoje klimato kaita, ypač sausra ir vandens 
trūkumas, įvardyta kaip viena iš naujųjų problemų, kuri daro poveikį didelei teritorijos 
daliai ir iki šiol paveikė 11 proc. Europos populiacijos ir 17 proc. ES teritorijos ir kurią 
reikia spręsti naudojant sanglaudos politiką,

B. kadangi tam tikruose Europos Sąjungos regionuose vandens trūkumo ir sausrų daromas 
poveikis didesnis ir skurdžiausiuose regionuose juntamas labiausiai, ir dėl to žemė šiuose 
regionuose apleidžiama, kyla miškų gaisrų ir degraduoja dirvožemis, o tai labai trukdo 
tokiuose regionuose gyvenančių žmonių socialiniam ir ekonominiam vystymuisi, ir 
kadangi vandens trūkumo ir sausrų ekonominis poveikis trukdo siekti Lisabonos tikslų ir 
sanglaudos politikos tikslų,

 1. primygtinai ragina Tarybą nedelsiant priimti sprendimą dėl siūlomo reglamento, kuriuo 
įsteigiamas Europos Sąjungos solidarumo fondas (COM(2005)0108), siekiant pateikti 
tikslesnes kriterijų ir įvykių, įskaitant sausros laikotarpius, apibrėžtis ir taip sudaryti 
sąlygas veiksmingiau, lanksčiau ir skubiau atitaisyti gamtos nelaimių padarytą žalą, 
atsižvelgiant ir į tai, kad Parlamentas savo poziciją patvirtino dar 2006 m. gegužės mėn.; 
todėl pažymi, kad siekiant gerinti sausrų rizikos valdymą reikia optimaliau naudoti ES 
solidarumo fondo lėšas ir Europos civilinės saugos mechanizmą ir kad valstybės narės ir 
regionų bei vietos valdžios institucijos turėtų taikyti galiojančią Vandens pagrindų 
direktyvą (Direktyva 2000/60/EB);

2. palankiai vertina tai, kad vandens taupymas yra svarbiausias Komisijos prioritetas 
sprendžiant vandens trūkumo ir sausros problemas; todėl ragina Komisiją užtikrinti, kad 
struktūrinių fondų lėšos būtų naudojamos neprieštaraujant šiam prioritetui, tvarios 
vandens ūkio tvarkybos kriterijų įtraukti į sąlygų, kurias turi atitikti projektai, sąrašą ir, 
prieš skiriant struktūrinių fondų lėšas, iki galo įsitikinti, ar vietos ir regionų valdžios 
institucijos taiko visas vandens taupymo priemones ir laikosi Vandens pagrindų 
direktyvos reikalavimų;

3. pripažįsta, kad vandens trūkumas ir sausros tiesiogiai veikia ekonominę, socialinę ir 
teritorinę sanglaudą; tvirtina, kad šis aspektas turėtų būti deramai svarstomas plėtojant 
sanglaudos politiką ateityje ir kad siekiant šio tikslo būtų sudarytos sąlygos naudoti visas 
biudžeto ir kitas reikalingas priemones;

4. pabrėžia, kad tarpregioninis ir tarpvalstybinis upių baseinų pobūdis gali turėti didelių 
tarpvalstybinių pasekmių aukštupio ir žemupio regionuose, ir todėl valstybės narės ir 
regiono bei vietos valdžios institucijos privalo bendradarbiauti spręsdamos vandens 
trūkumo ir sausrų klausimus ir užtikrindamos tvarų tinkamą vandens išteklių naudojimą;   
mano, kad sprendžiant vandens trūkumo ir sausrų ypatumo klausimus būtina imtis 
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koordinuotų veiksmų ES ir valstybių narių lygmenimis, taip pat ir regiono bei vietos 
valdžios lygmenimis;

5. prašo regionų ir vietos valdžios institucijų pasinaudoti struktūrinių fondų teikiamomis 
didelėmis galimybėmis investuoti į esamos infrastruktūros ir technologijų tobulinimą arba 
atnaujinimą (ypač regionuose, kuriuose vandens ištekliai eikvojami dėl nuotėkio iš 
vandens vamzdynų), įskaitant ir ekologiškas technologijas, kurios sudarytų sąlygas tausiai 
naudoti vandenį ir kurios galėtų būti sujungtos su integruoto vandens išteklių valdymo 
sistema (angl. IRM), ypač siekiant išspręsti racionalaus vandens naudojimo (atsižvelgiant į 
taupymą ir pakartotinį naudojimą) problemą pramonės ir žemės ūkio sektoriuose bei 
atsižvelgiant į namų ūkių vartotojus;

6. dėl to ragina, kad skiriant lėšas infrastruktūrai plėtoti būtų siekiama įgyvendinti esamus 
poreikius atitinkančias priemones, kurios padėtų pagerinti vandens valdymą bei 
aprūpinimą kokybišku vandeniu;

7. pabrėžia, kad pasaulinė patirtis rodo, jog nukreipus upės vagą padaroma nepataisoma 
ekologinė ir hidromorfologinė žala ir dėl to žmonės gali būti priversti palikti savo namus 
bei perkelti verslą, o taip kenkiama socialinei ir ekonominei sanglaudai; ragina valstybes 
nares apsaugoti savo upių baseinus nuo nykimo ir nuosekliai laikytis Vandens pagrindų 
direktyvos 1 ir 4 straipsniuose nustatytų reikalavimų ir ragina Komisiją skirti ES lėšų tik 
tiems projektams, kurie atitinka šiuos reikalavimus;

8. pažymi, kad Komisijos komunikate dėl vandens trūkumo ir sausrų problemos 
(COM(2007)0414) nesprendžiamos daugelyje regionų kylančios nuotekų nevalymo 
problemos;

9. pabrėžia, kad nereikėtų pamiršti poreikio saugoti požeminio vandens išteklius, jei jie 
įtraukiami į bendrą vandens išteklių tvarkymo sistemą;

10. ragina remti visas veiksmingas ir tinkamus visuomenės sveikatos reikalavimus 
atitinkančias lietaus vandens surinkimo sistemas;

11. ragina Tarybą, valstybes nares ir regionų bei vietos valdžios institucijas vykdant kitų 
sektorių politiką atsižvelgti į minėtame komunikate dėl vandens trūkumo ir sausrų 
problemos išdėstytus argumentus, kad būtų išvengta nepageidaujamų padarinių vandens 
išteklių apsaugai;

12. ragina Komisiją ir valstybes nares pripažinti, kad miškų nykimas ir netrukdoma miestų 
plėtra lemia didėjantį vandens trūkumą; ragina valstybes nares ir kompetentingas valdžios 
institucijas atliekant teritorijos planavimo darbus atsižvelgti į vandens politikos nuostatas, 
ypač vystant ekonominę veiklą jautriuose hidrografiniuose baseinuose, įskaitant salas ir 
atokius regionus; pabrėžia, kad bet koks vandens tiekimas, neatsižvelgiant į jo paskirtį, 
turi atitikti teisingo mokesčio už vandenį principą, kad ypač įmonės taip būtų skatinamos 
efektyviau naudoti vandenį;
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13. ragina Komisiją kuo greičiau įsteigti Europos sausrų stebėjimo tarnybą Europos 
aplinkosaugos agentūros sistemoje ir pabrėžia, kad ji turėtų papildyti nacionalinius 
duomenis tipine sezonine regiono ir vietos informacija apie kritulių kiekį ir sektorių 
vartojimą siekdama užtikrinti gerų strateginių sprendimų priėmimą;

14. pabrėžia regionų, kaip technologijų naujovių skatinamosios jėgos, svarbą vandens 
politikos srityje, atsižvelgiant į tai, kad tausus vandens naudojimas bus vis svarbesnis 
konkurencingumo veiksnys; taigi ragina regionų valdžios institucijas siekiant veiksmingo 
regioninės vandens ūkio tvarkybos organizavimo apsvarstyti tarpregioninio 
bendradarbiavimo nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis galimybes, keitimosi 
informacija ir strateginės partnerystės susitarimų sudarymo galimybes;

15. ragina Komisiją ir valstybių narių regionus bei miestus remti vandens taupymo kultūros 
plėtrą Europos Sąjungoje, skatinti rinkti lietaus vandenį ir pradėti visuomenės supratimo 
apie vandens taupymą gerinimo kampanijas, pvz., įgyvendinant tinkamas švietimo 
programas; ragina Komisiją skatinti regionų, miestų ir pilietinės visuomenės organizacijų 
keitimąsi geriausia patirtimi, susijusia su vandens taupymo priemonėmis (įskaitant lietaus 
vandens ir nuotekų valymą), siekiant gerinti vandens naudojimo efektyvumą ir valdyti 
sausrų riziką;

16. pažymi, kad Komisijos komunikate minimi sudėtingi aplinkosaugos klausimai nulemia 
regiono ekonominę padėtį, konkurencingumą ir plėtros galimybes;

17. nurodo, kad veiksmingos ir tikrąją vandens vertę atspindinčios vandens apmokestinimo 
politikos kūrimas gali paskatinti vartotojus taupiau naudoti vandenį.
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