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IEROSINĀJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un 
pārtikas nekaitīguma komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā ceturtajā kohēzijas ziņojumā klimata pārmaiņas, jo īpaši sausums un ūdens trūkums, 
ir atzītas par vienu no jaunām problēmām, kas saistīta ar plaša mēroga teritoriālu ietekmi, 
kuru nāksies risināt ar kohēzijas politiku un kura jau patlaban skārusi 11 % iedzīvotāju un 
17 % teritorijas Eiropas Savienībā;

B. tā kā sausuma un ūdens trūkuma ietekme Eiropas Savienībā ir vairāk izteikta konkrētos 
reģionos un vissāpīgāk to izjūt nabadzīgākie reģioni, tā noved pie teritoriju pamešanas, 
meža ugunsgrēkiem un augsnes degradācijas, un būtiski traucē šo reģionu iedzīvotāju 
sociālo un ekonomisko attīstību, un tā kā ūdens trūkuma un sausuma ekonomiskā ietekme 
traucē sasniegt Lisabonas mērķus un kohēzijas politikas mērķus;

1. mudina Padomi nevilcinoties pieņemt lēmumu par ierosināto regulu, ar kuru izveido ES 
Solidaritātes fondu (COM(2005)0108), lai nodrošinātu lielāku skaidrību attiecībā uz 
kritērijiem un atbilstīgajiem gadījumiem, tostarp sausumu, un tādējādi dotu iespēju 
efektīvāk, elastīgāk un straujāk risināt dabas stihijas izraisītā kaitējuma problēmas, 
paturot prātā arī to, ka Parlaments pieņēma savu nostāju jau 2006. gada maijā; šajā sakarā 
atzīmē, ka labākai sausuma riska pārvaldībai nepieciešams optimizēt ES Solidaritātes 
fonda un Eiropas Civilās aizsardzības mehānisma izmantošanu, kā arī atzīmē, ka 
dalībvalstīm un reģionālām un vietējām varas iestādēm jāpiemēro pašreizējā Ūdens 
pamatdirektīva (Direktīva 2000/60/EK);

2. atzinīgi vērtē to, ka ūdens taupīšana ir Komisijas pirmā prioritāte, risinot ūdens trūkuma
un sausuma problēmu; šajā sakarā mudina Komisiju nodrošināt, lai struktūrfondu 
izmantošana nebūtu pretrunā šai prioritātei, iekļaujot ilgtspējīgu ūdens resursu 
pārvaldību, kā kritēriju, kas projektiem jāizpilda, kā arī pirms struktūrfondu finansējuma 
piešķiršanas iegūt pierādījumus par vietējo un reģionālo varas iestāžu pilnīgu ūdens 
rezervju izmantojumu un to atbilstību Ūdens pamatdirektīvas prasībām;

3. atzīst, ka ūdens trūkums un sausums tieši ietekmē ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju; uzstāj, ka šis jautājums adekvāti jāapsver, izstrādājot turpmāko kohēzijas 
politiku, un šī jautājuma risināšanai jābūt pieejamiem visiem nepieciešamajiem budžeta 
pasākumiem un citiem instrumentiem;

4. uzsver — tāpēc, ka upju baseini ir starpreģionāli un tie šķērso valstu robežas, tas var 
izraisīt nopietnu pārrobežu ietekmi uz augšteces un lejteces reģioniem, un tāpēc ir būtiski 
nepieciešams, lai dalībvalstis, kā arī vietējās un reģionālās varas iestādes sadarbotos, 
risinot ūdens trūkuma un sausuma problēmas, tādējādi nodrošinot ilgtspējīgu un taisnīgu 
ūdens resursu izmantošanu; uzskata, ka ūdens trūkuma un sausuma problēmas 
specifiskuma dēļ nepieciešama koordinēta rīcība ES un dalībvalstu līmenī, kā arī 
reģionālās un vietējās varas līmenī;

5. aicina reģionālās un vietējās varas iestādes efektīvi izmantot lielās iespējas, ko piedāvā 
struktūrfondi, un ieguldīt esošo infrastruktūru un tehnoloģiju uzlabošanā vai atjaunošanā 
(jo īpaši reģionos, kur ūdens resursi tiek izšķērdēti noplūžu dēļ no ūdensvadiem), tostarp 
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jo īpaši ieguldīt tīrās tehnoloģijās, kas nodrošinātu efektīvu ūdens izmantošanu un kuras 
varētu saistīt ar ūdens resursu pārvaldību, jo īpaši, lai risinātu problēmas, kas saistītas ar 
ūdens efektīvu izmantošanu (attiecībā uz taupīšanu un atkārtotu izmantošanu) rūpniecības 
un lauksaimniecības nozarēs, kā arī mājsaimniecību patēriņā; 

6. atgādina, ka šajā sakarā finansējums infrastruktūrām jāpiešķir, ņemot vērā izpildes 
pasākumus, lai uzlabotu augstas kvalitātes ūdens pārvaldību un nodrošinājumu atbilstīgi 
pašreizējām vajadzībām;

7. uzsver, ka pieredze visā pasaulē liecina par to, ka upju novirzīšana noved pie neglābjama 
kaitējuma ekoloģijai un hidroloģiskajam režīmam, un tas var nozīmēt, ka cilvēki ir spiesti 
pamest savas mājas, kā arī pārcelt uzņēmējdarbību, tādējādi traucējot ekonomiskajai un 
sociālajai kohēzijai; aicina dalībvalstis nepieļaut savu upju baseinu bojāšanu un pilnībā 
ievērot prasības, kas noteiktas Ūdens pamatdirektīvas 1. un 4. pantā, un aicina Komisiju 
piešķirt ES finansējumu tikai tiem projektiem, kas pilnībā ievēro šīs prasības;

8. atzīmē, ka Komisijas paziņojumā par ūdens trūkumu un sausumu (COM(2007)0414) 
netiek risinātas daudzos reģionos sastopamās problēmas, kas saistītas ar notekūdeņu 
neattīrīšanu; 

9. uzsver, ka nedrīkst aizmirst par nepieciešamību aizsargāt gruntsūdens resursus, ja tos 
iekļaus vispārējā ūdens resursu pārvaldībā;

10. mudina atbalstīt visas racionālās lietus ūdeņu savākšanas sistēmas, kas atbilst labiem 
sabiedrības veselības standartiem;

11. aicina Padomi, dalībvalstis un reģionālās, un vietējās varas iestādes attiecībā uz citām
politikas jomām ņemt vērā iepriekšminētajā ziņojumā pausto par ūdens trūkuma un 
sausuma problēmu, lai tādējādi novērstu nevēlamu ietekmi uz ūdens resursu saglabāšanu; 

12. mudina Komisiju un dalībvalstis atzīt, ka mežu izciršana un neierobežota pilsētu attīstība 
saasina pieaugošo ūdens trūkuma problēmu; aicina dalībvalstis un attiecīgās varas 
iestādes ņemt vērā ar ūdens resursiem saistītus apsvērumus, plānojot teritorijas 
apsaimniekošanu, jo īpaši attiecībā uz ekonomisko darbību jutīgos upju baseinos, tostarp 
uz salām un attālākajos reģionos; uzsver, ka jebkurai ūdens piegādei, neatkarīgi no tās 
patēriņa mērķa, jāatbilst taisnīgas ūdens tarifikācijas principam, tādējādi veicinot to, ka jo 
īpaši uzņēmumi efektīvāk izmanto ūdeni;

13. aicina Komisiju veicināt Eiropas Sausuma observatorijas darbības uzsākšanu saistībā ar 
Eiropas Vides aģentūru, un uzsver, ka tai jāstrādā, papildinot valstu datus ar standartizētu 
reģionālo un vietējo sezonālo informāciju par nogulsnēšanos un starpnozaru patēriņu, lai 
veicinātu saprātīgu, stratēģisku lēmumu pieņemšanu;

14. uzsver reģionu nozīmi, veicinot tehnoloģiskus jauninājumus ūdens saimniecības jomā, 
ņemot vērā to, ka efektīva ūdens izmantošana būs aizvien izšķirošāks faktors 
konkurētspējas jomā; tāpēc mudina reģionālās varas iestādes apsvērt valsts un 
starptautisku reģionālu sadarbību, informācijas apmaiņu un stratēģisku partnerību, lai 
organizētu efektīvu reģionālu ūdens pārvaldību;

15. aicina Komisiju un reģionus, kā arī dalībvalstu pilsētas veicināt ūdens taupīšanas tradīciju 
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izveidošanos ES, popularizējot lietus ūdens savākšanu un veicot sabiedrības izpratnes 
veicināšanas kampaņas par ūdens taupīšanu, piemēram, ar piemērotām izglītības 
programmām; aicina Komisiju veicināt labas prakses apmaiņu starp reģioniem, pilsētām 
un pilsoniskās sabiedrības organizācijām, galveno uzmanību pievēršot ūdens taupīšanas 
pasākumiem (tostarp lietus un notekūdeņu attīrīšanai), kā arī pasākumiem, lai uzlabotu 
ūdens patēriņa efektivitāti un pārvaldītu sausuma riskus;

16. norāda uz to, ka reģionu ekonomisko situāciju, konkurētspējas un attīstības iespējas 
nosaka vairāku vides jautājumu kopums, kas minēts Komisijas paziņojumā;

17. norāda uz to, ka izstrādājot efektīvu ūdens cenu politiku, kurā būtu atspoguļota ūdens 
patiesā vērtība, varētu veicināt to, lai patērētāji būtu taupīgāki izmantojot ūdeni.
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