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SUGGESTIES

De commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande voorstellen in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat het vierde cohesieverslag de klimaatverandering, en met name droogte en 
waterschaarste - waaronder tot dusver 11% van de Europese bevolking en 17% van het 
grondgebied van de EU te lijden heeft gehad - aanwijst als een van de nieuwe uitdagingen 
van het cohesiebeleid met ingrijpende territoriale gevolgen,

B. overwegende dat problemen door waterschaarste en droogte in de Europese Unie in bepaalde 
regio's groter zijn en het hevigst worden gevoeld in de armste regio's, waardoor het land 
wordt verlaten, bosbranden uitbreken en de kwaliteit van de bodem daalt, en waardoor de 
sociale en economische ontwikkeling van de bevolking in deze regio's aanzienlijk wordt 
belemmerd, en overwegende dat de economische gevolgen van waterschaarste en droogte 
een probleem vormen voor het realiseren van de doelstellingen van Lissabon en van het 
cohesiebeleid van de EU,

1. verzoekt de Raad dringend om onverwijld een besluit aan te nemen over het voorstel voor 
een verordening ter instelling van het Solidariteitsfonds van de EU (COM(2005)0108) met 
het oog op een betere omschrijving van de criteria en gebeurtenissen die hiervoor in 
aanmerking komen, hierbij inbegrepen de perioden van droogte, teneinde de schade ten 
gevolge van natuurrampen op een meer efficiënte, flexibele en adequate wijze te 
verminderen, wetende dat het Parlement reeds in mei 2006 zijn standpunt heeft bepaald;
wijst er in dit verband op dat voor een beter droogterisicobeheer optimaal gebruik moet 
worden gemaakt van het Solidariteitsfonds van de EU en van het Europees mechanisme voor 
civiele bescherming, en dat de lidstaten en regionale en lokale overheden de bestaande 
Kaderrichtlijn water (2000/60/EG) moeten toepassen;

2. is verheugd over het feit dat de Commissie bij de aanpak van waterschaarste en droogte de 
hoogste prioriteit wil geven aan waterbesparing; verzoekt de Commissie in dit verband met 
klem ervoor te zorgen dat het gebruik van de structuurfondsen niet haaks staat op deze
prioriteit, duurzaam waterbeheer op te nemen als norm waaraan projecten moeten voldoen, 
en, voordat aan plaatselijke en regionale overheden kredieten uit de structuurfondsen worden 
verstrekt, bewijs te verzamelen dat deze volstrekt zuinig omgaan met water en zich houden 
aan de in de kaderrichtlijn water gestelde eisen;

3. is zich ervan bewust dat waterschaarste en droogte rechtstreekse gevolgen hebben voor 
economische, sociale en territoriale samenhang; is van mening dat hier in de toekomst bij de 
ontwikkeling van cohesiebeleid naar behoren rekening mee moet worden gehouden en dat 
hiertoe alle noodzakelijke financiële maatregelen en andere instrumenten beschikbaar moeten 
worden gesteld;

4. benadrukt dat het regionale en grensoverschrijdende karakter van stroomgebieden ernstige 
grensoverschrijdende gevolgen kan hebben voor stroomop- en stroomafwaartse gebieden, en 
dat de lidstaten en de regionale en plaatselijke overheden dus moeten samenwerken op het 
gebied van waterschaarste en droogte door toe te zien op duurzaam en eerlijk gebruik van
waterreserves; is van mening dat de specifieke kenmerken van de problematiek van 
waterschaarste en droogte het nodig maken dat zowel op het niveau van de EU en de 
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lidstaten als op het niveau van regionale en lokale overheden gecoördineerd wordt 
opgetreden;

5. vraagt de regionale en plaatselijke overheden gebruik te maken van de grote mogelijkheden 
van de structuurfondsen door te investeren in verbetering of vernieuwing van bestaande 
infrastructuur  en technologie, (in het bijzonder in regio's waar water wordt verspild door 
lekkende leidingen), met name o.m. schone technologieën die doelmatig gebruik van water 
vergemakkelijken en die in verband kunnen worden gebracht geïntegreerd beheer van 
watervoorraden, met name om het probleem van het doelmatig gebruik van water in de 
sectoren industrie, landbouw en particuliere consumptie aan te pakken (voor wat betreft 
besparing en hergebruik); 

6. wijst in dit verband nadrukkelijk op de noodzaak de fondsen voor infrastructuur zodanig toe
kennen dat maatregelen kunnen worden geïmplementeerd gericht op een verbetering van het 
waterbeheer en de watervoorziening, aangepast aan de bestaande behoeften;

7. benadrukt dat overal in de wereld is gebleken dat het omleiden van een rivier onherstelbare 
schade toebrengt aan de ecologische en hydromorfologische toestand van een gebied en de 
verplaatsing van bewoners en ondernemingen met zich mee kan brengen, met als gevolg dat 
de sociale en economische samenhang wordt verstoord; verzoekt de lidstaten te voorkomen 
dat hun stroomgebieden verslechteren en de voorschriften die zijn neergelegd in de artikelen 
1 en 4 van de Kaderrichtlijn water strikt na te leven, en verzoekt de Commissie om 
uitsluitend kredieten te verlenen aan projecten die volledig aan deze eisen voldoen;

8. merkt op dat in de mededeling van de Commissie over de aanpak van waterschaarste en 
droogte (COM(2007)0414) niet wordt ingegaan op het probleem dat in tal van regio's 
ontstaat door het niet zuiveren van afvalwater;

9. benadrukt dat niet mag worden vergeten de grondwatervoorraden te beschermen, hetgeen een 
voorwaarde is voor het opnemen van grondwater in het algemene waterbeheer;

10. verzoekt dringend om steun voor alle verstandige systemen voor het verzamelen van 
regenwater (die voldoen aan goede normen voor de volksgezondheid).

11. vraagt de Raad, de lidstaten, de regionale en plaatselijke overheden om in de andere takken 
van het sectoraal beleid rekening te houden met de gegevens bovengenoemde mededeling 
over de aanpak van waterschaarste en droogte, ter vermijding van averechtse effecten op de 
bescherming van de waterreserves;

12. verzoekt de Commissie en de lidstaten ter erkennen dat ontbossing en ongebreidelde 
stedelijke ontwikkeling bijdragen tot de toenemende waterschaarste; roept de lidstaten en de 
bevoegde overheden op om bij de ruimtelijke ordening rekening te houden met zaken die 
verband houden met het waterbeleid, zoals het ontwikkelen van economische activiteiten in 
de kwetsbare stroomgebieden, met inbegrip van eilanden en randgebieden; wijst erop dat de 
levering van water, ongeacht het doel van de consumptie daarvan, dient te voldoen aan het 
beginsel van eerlijke waterprijzen en bedrijven aldus aan te moedigen water doelmatiger te 
gebruiken;

13. verzoekt de Commissie om werk te maken van de ingebruikneming van het Europees 
Waarnemingscentrum voor droogte in het kader van het Europees Milieuagentschap en 
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benadrukt dat nationale gegevens moeten worden aangevuld met gestandaardiseerde 
regionale en lokale seizoensinformatie over neerslagniveaus en sectoroverschrijdend 
verbruik, voor het bevorderen van een degelijke strategische besluitvorming;

14. onderstreept het belang van de regio's als een drijvende kracht achter technologische 
innovatie op het gebied van water, aangezien efficiënt watergebruik een steeds belangrijkere 
concurrentiefactor wordt; doet daarom een dringend verzoek aan de regionale overheden om 
via nationale en interregionale samenwerking, informatie-uitwisseling en strategische 
partnerschappen te komen tot een efficiënt regionaal waterbeheer;

15. verzoekt de Commissie en de regio's en steden van de lidstaten de ontwikkeling van een 
waterbesparingscultuur in de EU aan te moedigen door de opvang van regenwater te 
bevorderen en bewustmakingscampagnes te voeren voor waterbesparing, bij voorbeeld door 
middel van adequate onderwijsprogramma's; en vraagt de Commissie om de uitwisseling van 
goede praktijken te bevorderen tussen regio's, steden en maatschappelijke organisaties en 
hierbij de nadruk te leggen op waterbesparingsmaatregelen (o.m. zuivering van regen- en 
afvalwater) verbetering van een efficiënt watergebruik en het verkleinen van het 
droogterisico;

16. wijst erop dat de economische groei, concurrentiekracht en ontwikkelingskansen van een 
regio afhankelijk zijn van de oplossing van deze complexe milieuvraagstukken die in de 
mededeling van de Commissie aan de orde worden gesteld;

17. wijst erop dat via een efficiënt waterprijsbeleid waarin de werkelijke waarde van water tot 
uitdrukking komt, verbruikers ertoe kunnen worden bewogen om zuiniger met water om te 
gaan.
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