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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și 
siguranță alimentară, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât cel de-al patrulea raport privind coeziunea identifică schimbările climatice, mai 
ales seceta și deficitul de apă, drept una dintre noile provocări cu implicații teritoriale 
considerabile, pe care politica de coeziune trebuie să le soluționeze și care au afectat, 
până în prezent, 11% din populație și 17% din teritoriul UE;

B. întrucât impactul deficitului de apă și al secetelor în Uniunea Europeană este mai 
pronunțat în anumite regiuni și se face simțit mai puternic în regiunile cele mai sărace, 
fapt care conduce la abandonarea terenurilor, la incendii forestiere și la degradarea solului 
și care împiedică dezvoltarea pe plan social și economic a celor care trăiesc în regiunile 
respective; întrucât efectele economice ale deficitului de apă și ale secetelor constituie o 
provocare în ceea ce privește atingerea obiectivelor de la Lisabona și a obiectivelor 
politicii de coeziune,

1. îndeamnă Consiliul să adopte fără întârziere o decizie referitoare la propunerea de 
regulament de instituire a Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene 
[COM(2005)0108], pentru a îmbunătăți definirea criteriilor și a evenimentelor eligibile, 
inclusiv perioadele de secetă, în scopul de a atenua pagubele cauzate de catastrofele 
naturale într-un mod mai eficient, flexibil și rapid, având în vedere, de asemenea, că 
Parlamentul a adoptat deja poziția sa în mai 2006; subliniază, în acest context, că 
îmbunătățirea gestionării riscurilor legate de secetă presupune optimizarea modului de
utilizare a Fondului de Solidaritate al UE și a Mecanismului european de protecție civilă, 
iar statele membre și autoritățile regionale și locale ar trebui să aplice Directiva-cadru 
privind apa (Directiva 2000/60/CE);

2. salută faptul că economisirea apei reprezintă prima prioritate a Comisiei, ca răspuns la 
deficitul de apă și la secete; în acest context, îndeamnă Comisia să se asigure că modul în 
care sunt utilizate fondurile structurale nu intră în contradicție cu această prioritate, să 
integreze gestionarea durabilă a apei ca un criteriu care trebuie respectat în cadrul 
proiectelor și, înainte de a acorda finanțări din fondurile structurale, să obțină dovezi în 
ceea ce privește utilizarea deplină a opțiunilor de economisire a apei de către autoritățile 
locale și regionale și respectarea, de către acestea, a cerințelor cuprinse în Directiva-cadru 
privind apa;

3. recunoaște faptul că deficitul de apă și secetele produc efecte directe asupra coeziunii 
economice, sociale și teritoriale; consideră că acestui aspect ar trebui să i se acorde 
atenția cuvenită la elaborarea viitoarei politici de coeziune și că toate măsurile bugetare, 
precum și alte instrumente necesare sunt disponibile în acest scop;

4. subliniază faptul că caracterul transregional și transfrontalier al bazinelor hidrografice 
poate avea un impact transfrontalier considerabil asupra regiunilor aflate în amonte și în 
aval și, prin urmare, este indispensabil ca statele membre, precum și autoritățile regionale 
și locale să coopereze în ceea ce privește problema deficitului de apă și a secetelor, 
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asigurând o utilizare durabilă și echitabilă a resurselor hidrografice; consideră că, având 
în vedere caracterul specific al problemei deficitului de apă și a secetelor, este necesară o 
acțiune coordonată atât la nivelul UE și al statelor membre, cât și la nivelul 
administrațiilor regionale și locale;

5. solicită autorităților regionale și locale să profite de posibilitățile mari oferite de fondurile 
structurale și să investească în ameliorarea sau reînnoirea infrastructurilor și tehnologiilor 
existente (în special în regiuni în care resursele de apă sunt irosite din cauza scurgerilor 
din conductele de apă), inclusiv, în special, a tehnologiilor curate care facilitează 
utilizarea eficientă a apei și care pot fi corelate cu gestionarea integrată a resurselor de 
apă (GIR), mai ales pentru a face față provocării eficienței hidrice (din punct de vedere al 
economiilor și al reutilizării) în sectorul industrial și cel agricol, dar și la nivelul 
consumatorilor autohtoni;

6. insistă, în acest context, ca atribuirea fondurilor destinate infrastructurilor să vizeze 
punerea în aplicare de măsuri axate pe ameliorarea gestionării apei și aprovizionarea cu 
apă de calitate în conformitate cu necesitățile existente;

7. subliniază faptul că, în întreaga lume, experiența a dovedit că abaterea unui râu conduce 
la daune ireparabile la nivelul condițiilor ecologice și hidromorfologice, ceea ce ar putea 
însemna ca oamenii și întreprinderile să fie nevoite să se mute, perturbându-se astfel 
coeziunea economică și socială; invită statele membre să prevină orice fel de deteriorare a 
bazinelor lor hidrografice și să respecte în întregime cerințele stabilite la articolele 1 și 4 
din Directiva-cadru privind apa și invită Comisia să acorde finanțare din fondurile 
europene numai pentru proiectele care îndeplinesc toate aceste cerințe;

8. constată că problema neepurării apelor uzate în numeroase regiuni nu este abordată în 
comunicarea Comisiei privind rezolvarea deficitului de apă și a secetei în Uniunea 
Europeană [COM(2007)0414];

9. subliniază faptul că nu trebuie pierdută din vedere necesitatea de a proteja apele 
subterane, pentru ca acestea să poată fi incluse în gestiunea globală a resurselor 
hidrografice;

10. îndeamnă să se acorde sprijin tuturor dispozitivelor raționale de colectare a apei de ploaie 
care respectă normele în materie de sănătate publică;

11. solicită Consiliului, statelor membre și autorităților regionale și locale să țină cont, în 
celelalte politici sectoriale, de elementele expuse în comunicarea susmenționată privind 
problema deficitului de apă și a secetei, pentru a evita efectele contraproductive în 
protecția resurselor de apă; 

12. îndeamnă Comisia și statele membre să recunoască faptul că despădurirea și urbanizarea 
agresivă contribuie la diminuarea resurselor de apă; invită statele membre și autoritățile 
competente să țină cont de aspectele privind apa în amenajarea teritoriului, mai ales în 
legătură cu dezvoltarea activităților economice în bazinele hidrografice sensibile, inclusiv 
în insule și în regiunile ultraperiferice; subliniază că aprovizionarea cu apă, indiferent de 
natura consumului, trebuie să se facă întotdeauna în conformitate cu principiul tarifării
echitabile a apei, prin aceasta companiile fiind încurajate în special să utilizeze apa mai 
eficient;
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13. invită Comisia să promoveze intrarea în funcțiune a Observatorului european al secetei în 
cadrul Agenției Europene de Mediu și subliniază că aceasta ar trebui să urmărească 
completarea datelor naționale cu informații sezoniere standard, regionale și locale, 
privind precipitațiile și consumul transsectorial, pentru a favoriza un proces decizional 
solid și strategic;

14. subliniază importanța regiunilor ca forță motrice în promovarea inovațiilor tehnologice în 
domeniul apei, având în vedere că utilizarea eficientă a apei va deveni un factor de 
competitivitate din ce în ce mai important; prin urmare, îndeamnă, prin urmare, 
autoritățile regionale să utilizeze cooperarea interregională națională și internațională, 
schimburile de informații și parteneriatele strategice pentru a organiza o gestiune 
eficientă a apei la nivel regional;

15. invită Comisia, precum și regiunile și orașele din statele membre să favorizeze apariția în 
UE a unei culturi bazate pe economisirea apei, prin promovarea sistemelor de captare a 
apei de ploaie și prin lansarea unor campanii de sensibilizare a cetățenilor cu privire la 
importanța economisirii apei, de exemplu prin programe educaționale adecvate; invită 
Comisia să încurajeze schimbul de bune practici între regiuni, orașe și organizații ale 
societății civile în ceea ce privește măsurile care vizează economia de apă (inclusiv 
epurarea apei de ploaie și a apelor uzate), creșterea eficienței hidrice și gestionarea 
riscului de secetă;

16. subliniază faptul că situația economică a unei regiuni, competitivitatea și posibilitățile de 
dezvoltare a acesteia sunt determinate de aspectele de mediu complexe menționate în 
comunicarea Comisiei;

17. reamintește faptul că, prin definirea unei politici eficiente de tarifare a apei, care să 
reflecte adevărata valoare a apei, poate încuraja consumatorii să economisească apa într-o 
mai mare măsură.
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