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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, 
Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie 
w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że czwarte sprawozdanie w sprawie spójności wskazuje na zmiany 
klimatyczne, w szczególności na suszę i niedobór wody, jako na jedno z nowych 
wyzwań, którego wpływ ma duży zasięg terytorialny, a które to wyzwanie powinna 
podejmować polityka spójności i które do dnia dzisiejszego wywarło wpływ na 11% 
ludności w Europie i 17% terytorium Unii Europejskiej,

B. mając na uwadze, że wpływ niedoboru wody i susz w Unii Europejskiej daje o sobie 
wyraźniej znać w niektórych regionach, a najbardziej odczuwany jest w regionach 
najuboższych, prowadząc do porzucenia działalności rolniczej, pożarów lasów i 
degradacji gleby oraz znacząco pogarszając rozwój społeczny i gospodarczy 
mieszkańców tych regionów, a także mając na uwadze że wpływ gospodarczy niedoboru 
wody i susz stanowi wyzwanie dla osiągnięcia celów lizbońskich oraz celów polityki 
spójności; 

1. zdecydowanie nalega, by Rada przyjęła bez dalszej zwłoki decyzję w sprawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia ustanawiającego Fundusz Solidarności UE 
COM(2005)0108) w celu lepszego określenia kryteriów i kwalifikowalnych zdarzeń 
obejmujących okresy suszy, aby w ten sposób skuteczniej, elastyczniej i właściwiej 
przeciwdziałać skutkom klęsk żywiołowych, pamiętając przy tym, że Parlament przyjął 
już swoje stanowisko w maju 2006 r.; zwraca uwagę w związku z tym, że aby poprawić 
zarządzanie ryzykiem wystąpienia suszy, konieczna jest optymalizacja wykorzystania 
Funduszu Solidarności UE i Europejskiego Mechanizmu Ochrony Ludności, a państwa 
członkowskie i organy władzy lokalnej i regionalnej powinny stosować istniejącą 
ramową dyrektywę wodną (dyrektywa 2000/60/WE);

2. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że oszczędność wody stanowi główny priorytet Komisji
w odpowiedzi na niedobór wody i susze; wzywa w związku z tym Komisję do 
zapewnienia, by wykorzystanie funduszy strukturalnych nie stało w sprzeczności z tym 
priorytetem, do uznania właściwego gospodarowania wodą za kryterium, jakim muszą 
sprostać projekty, oraz do uzyskania dowodów pełnego wykorzystania zaoszczędzonej 
wody przez organy władzy lokalnej i regionalnej, a także przestrzegania przez nie 
wymogów ramowej dyrektywy wodnej, zanim zostanie im udzielone dofinansowanie z 
funduszy strukturalnych;

3. uznaje, że niedobór wody i susze mają bezpośredni wpływ na spójność gospodarczą, 
społeczną i terytorialną; utrzymuje, że powinno się to odpowiednio uwzględniać przy 
opracowywaniu przyszłej polityki spójności i że powinny zostać uwolnione wszystkie 
dostępne do tego celu środki budżetowe oraz inne instrumenty;

4. podkreśla, że międzyregionalny i transgraniczny charakter dorzeczy może mieć poważny 
transgraniczny wpływ na regiony znajdujące się w dolnym i górnym biegu rzeki, w 
związku z czym nieodzowne jest, by państwa członkowskie, jak również organy szczebla 
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regionalnego i lokalnego współpracowały w kwestii niedoboru wody i susz, zapewniając 
zrównoważone i sprawiedliwe korzystanie z zasobów wodnych; uważa, że specyfika 
problemu niedoboru wody i susz wymaga skoordynowanego działania na szczeblu UE i 
państw członkowskich oraz na szczeblu władz regionalnych i lokalnych;

5. zwraca się do władz regionalnych i lokalnych, by korzystały ze znacznych możliwości, 
jakie oferują fundusze strukturalne, i by inwestowały w poprawę lub modernizację 
istniejących infrastruktury i technologii (w szczególności w regionach, gdzie zasoby 
wodne są marnotrawione w związku z przeciekami w wodociągach), w tym zwłaszcza, w 
ekologiczne technologie, które wspierają wydajne wykorzystanie wody i które można 
połączyć ze zintegrowanym zarządzaniem zasobami wodnymi, w szczególności w celu 
podjęcia wyzwania, jakim jest racjonalizacja zużycia wody (pod względem oszczędności 
i ponownego wykorzystania) w sektorach przemysłu i rolnictwa, jak również w udziale 
gospodarstw domowych; 

6. w związku z tym podkreśla z naciskiem, że przyznawanie środków na infrastrukturę 
powinno być ukierunkowane na podejmowanie działań zmierzających do poprawy 
gospodarowania wodą i do zaopatrzenia w wodę dobrej jakości, zgodnie z istniejącymi 
potrzebami;

7. podkreśla, że doświadczenie światowe wykazało, iż zmiana biegu rzek prowadzi do 
nieodwracalnego zniszczenia warunków ekologicznych i hydromorfologicznych i może 
oznaczać zmuszenie ludzi do opuszczenia swoich domów i przeniesienia przedsiębiorstw, 
powodując zakłócenie spójności społecznej i gospodarczej; wzywa państwa 
członkowskie do zapobiegania pogorszeniu jakości swych dorzeczy i do pełnego 
przestrzegania wymogów określonych w art. 1 i 4 ramowej dyrektywy wodnej oraz 
wzywa Komisję do udzielania finansowania ze środków UE tylko takim projektom, które 
w pełni spełniają te wymogi;

8. zauważa, że w komunikacie Komisji w sprawie niedoboru wody i susz 
(COM(2007)0414) nie zajęto się występującym w wielu regionach problemem 
nieoczyszczania ścieków;

9. podkreśla, że nie należy zapominać o potrzebie ochrony zasobów wody 
powierzchniowej, jeżeli mają one zostać włączone do ogólnego gospodarowania 
zasobami wodnymi;

10. wzywa do przyznawania wsparcia na wszystkie racjonalne systemy, które umożliwiają 
gromadzenie wody opadowej (w dobrych warunkach sanitarnych);

11. zwraca się do Rady, państw członkowskich oraz władz regionalnych i lokalnych 
o uwzględnianie w polityce sektorowej w innych dziedzinach uwag zawartych w ww. 
komunikacie w sprawie problemu niedoboru wody i susz, by w dziedzinie ochrony 
zasobów wodnych uniknąć skutków przeciwnych do zamierzonych;

12. zwraca się do Komisji i państw członkowskich o uznanie wylesiania i niepowstrzymanej 
rozbudowy infrastruktury miejskiej za procesy przyczyniające się do rosnącego 
niedoboru wody; wzywa państwa członkowskie i właściwe organy do uwzględniania 
problematyki wody przy planowaniu zagospodarowania terenu, zwłaszcza w odniesieniu 
do rozwoju działalności gospodarczej we wrażliwych dorzeczach, w tym na wyspach i w 
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regionach peryferyjnych; podkreśla, że każda dostawa wody, niezależnie od celu jej 
zużycia, musi odpowiadać zasadzie sprawiedliwej taryfikacji wody, w ten sposób 
zachęcając przedsiębiorstwa do bardziej racjonalnego z niej korzystania;

13. zwraca się do Komisji Europejskiej o działanie na rzecz zainicjowania działalności przez 
Europejskie Obserwatorium ds. Susz w ramach Europejskiej Agencji Ochrony 
Środowiska i podkreśla, że powinno ono działać na rzecz uzupełniania danych krajowych 
standardowymi regionalnymi i lokalnymi informacjami sezonowymi na temat opadów i 
zużycia międzysektorowego, tak aby decyzje mogły być podejmowane w sposób bardziej 
solidny i strategiczny;

14. podkreśla znaczenie regionów jako siły napędowej innowacji technologicznych w 
dziedzinie wody, zwłaszcza że racjonalizacja zużycia wody będzie coraz ważniejszym 
czynnikiem decydującym o konkurencyjności; wzywa zatem władze regionalne do 
rozważenia możliwości krajowej i międzynarodowej współpracy międzyregionalnej, 
wymiany informacji i partnerstw strategicznych w celu zorganizowania wydajnej 
regionalnej gospodarki wodnej;

15. wzywa Komisję i regiony oraz miasta państw członkowskich do wspierania rozwoju 
kultury oszczędzania wody w UE poprzez propagowanie zlewni wód deszczowych oraz 
organizowanie wśród mieszkańców kampanii uświadamiających dotyczących 
oszczędzania wody, np. za pośrednictwem odpowiednich programów edukacyjnych;
wzywa Komisję do zachęcania regionów, miast i organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego do wymiany dobrych wzorców, koncentrując się na środkach 
dotyczących oszczędzania wody (w tym uzdatniania deszczówki i ścieków), poprawy 
racjonalnego jej zużycia oraz zarządzania ryzykiem suszy;

16. zwraca uwagę, że o sytuacji gospodarczej regionu, jego konkurencyjności i 
możliwościach w zakresie rozwoju decydują złożone kwestie środowiskowe, o których 
mowa w komunikacie Komisji;

17. wskazuje na fakt, że poprzez opracowanie skutecznej polityki w zakresie cen wody, która 
odzwierciedlałaby jej prawdziwą wartość, można zachęcać konsumentów do 
oszczędniejszego zużycia wody;
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