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NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a 
bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto 
návrhy:

A. keďže v štvrtej správe o kohézii sa zmena klímy, najmä sucho a nedostatok vody, 
označuje za jeden z nových problémov významného územného dosahu, na ktoré musí 
nájsť kohézna politika riešenie, pretože do dnešného dňa postihol už 11 % obyvateľstva a 
17 % územia Európskej únie,

B. keďže vplyv nedostatku vody a sucha v Európskej únii je výraznejší v určitých regiónoch 
a najviac ho pociťujú najchudobnejšie regióny, čo vedie k opúšťaniu pôdy, lesným 
požiarom a znehodnocovaniu pôdy a výrazne brzdí sociálny a hospodársky rozvoj 
obyvateľov týchto regiónov, a keďže hospodárske dôsledky nedostatku vody a sucha 
predstavujú výzvu, pokiaľ ide o plnenie lisabonských cieľov a cieľov kohéznej politiky,

1. dôrazne žiada Radu, aby vzhľadom na to, že Parlament schválil svoje stanovisko už v 
máji 2006, bezodkladne prijala rozhodnutie o návrhu nariadenia o zriadení Fondu 
solidarity EÚ (KOM(2005)0108) s cieľom lepšie definovať kritériá a oprávnené prípady 
vrátane prípadov sucha, aby sa bolo možné účinnejším, flexibilnejším a pohotovejším 
spôsobom vyrovnať so škodami spôsobenými prírodnými katastrofami; v tejto súvislosti 
poukazuje na to, že na zlepšenie riadenia rizika sucha je nevyhnutné optimalizovať 
využívanie Fondu solidarity EÚ a európskeho mechanizmu civilnej obrany a že členské 
štáty a regionálne a miestne orgány by mali uplatňovať platnú rámcovú smernicu o vode 
(smernica 2000/60/ES);

2. víta skutočnosť, že šetrenie vodou je základnou prioritou Komisie pri riešení problému 
nedostatku vody a sucha; v tejto súvislosti naliehavo žiada Komisiu, aby zabezpečila, že 
využívanie štrukturálnych fondov nebude v rozpore s touto prioritou, aby medzi kritériá, 
ktoré musia spĺňať projekty, začlenila trvalo udržateľné hospodárenie s vodou a aby 
požadovala dôkazy o tom, že miestne a regionálne orgány využívajú úspory vody v plnej 
miere a spĺňajú požiadavky rámcovej smernice o vode, a až potom im udeľovala finančné 
prostriedky zo štrukturálnych fondov;

3. uznáva, že nedostatok vody a sucho má priamy vplyv na hospodársku, sociálnu a územnú 
súdržnosť; trvá na tom, že tento aspekt by sa mal primeraným spôsobom zohľadniť pri 
rozvoji budúcej kohéznej politiky a že na tento účel sú k dispozícii všetky potrebné 
rozpočtové opatrenia a ďalšie nástroje;

4. zdôrazňuje, že skutočnosť, že povodia riek prechádzajú regiónmi a hranicami štátov, 
môže mať vážny cezhraničný dosah na regióny na hornom a dolnom toku a že je preto 
nevyhnutné, aby členské štáty, ako aj regionálne a miestne orgány spolupracovali pri 
riešení nedostatku vody a sucha a zabezpečili trvalo udržateľné a spravodlivé využívanie 
vodných zdrojov; domnieva sa, že špecifický problém nedostatku vody a sucha vyžaduje 
koordinovanú činnosť na úrovni EÚ a členských štátov, ako aj na úrovni regionálnej a 
miestnej samosprávy;

5. žiada regionálne a miestne orgány, aby využili rozsiahle možnosti, ktoré im ponúkajú 
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štrukturálne fondy, a investovali do zlepšenia alebo obnovenia existujúcej infraštruktúry a 
technológií (najmä v regiónoch, kde sa s vodnými zdrojmi plytvá v dôsledku unikania 
vody z vodovodných potrubí) vrátane predovšetkým čistých technológií, ktoré uľahčujú 
efektívne využívanie vody a ktoré môžu byť spojené s integrovaným hospodárením s 
vodnými zdrojmi (IRM), najmä s cieľom riešiť otázku efektívneho využívania vody 
(pokiaľ ide o úspory a opätovné využívanie vody) v priemyselnom a poľnohospodárskom 
odvetví, ako aj v domácnostiach;

6. v tejto súvislosti naliehavo žiada, aby sa prostriedky na infraštruktúru prideľovali na 
vykonávanie opatrení na zlepšenie hospodárenia s vodou a zásobovania kvalitnou vodou 
v súlade s existujúcimi potrebami;

7. zdôrazňuje, že celosvetové skúsenosti dokazujú, že odklon riek vedie k nenapraviteľnému 
narušeniu ekologických a hydromorfologických podmienok a môže viesť k nútenému 
sťahovaniu obyvateľstva a premiestňovaniu podnikov, čím by sa narušila sociálna 
a hospodárska súdržnosť; vyzýva členské štáty, aby zabránili akémukoľvek narušeniu 
svojich povodí riek a v plnej miere rešpektovali požiadavky stanovené v článkoch 1 a 4 
rámcovej smernice o vode, a vyzýva Komisiu, aby prideľovala finančné prostriedky EÚ 
iba tým projektom, ktoré v plnej miere spĺňajú tieto požiadavky;

8. konštatuje, že v oznámení Komisie o riešení problému nedostatku vody a súch 
(KOM(2007)0414) sa nerieši problém, ktorý vzniká v mnohých regiónoch v dôsledku 
nečistenia odpadových vôd;

9. zdôrazňuje, že v prípade začlenenia zdrojov podzemných vôd do celkového hospodárenia 
s vodnými zdrojmi by sa nemalo zabúdať na potrebu ochrany týchto zdrojov;

10. naliehavo vyzýva na podporu všetkých racionálnych systémov zachytávania dažďovej 
vody, ktoré spĺňajú normy verejného zdravia;

11. žiada Radu, členské štáty a regionálne a miestne orgány, aby zohľadňovali skutočnosti 
uvedené vo vyššie uvedenom oznámení o probléme nedostatku vody a sucha v iných 
sektorových politikách, aby sa zabránilo kontraproduktívnym účinkom v oblasti ochrany 
vodných zdrojov; 

12. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby uznali, že odlesňovanie a ničím neobmedzený 
mestský rozvoj prispievajú k narastajúcemu nedostatku vody; vyzýva členské štáty a 
príslušné orgány, aby zohľadňovali aspekty týkajúce sa vody pri plánovaní využívania 
pôdy, najmä v súvislosti s rozvojom hospodárskych činností v zraniteľných povodiach 
vrátane ostrovov a najvzdialenejších regiónov; zdôrazňuje, že akékoľvek zásobovanie 
vodou bez ohľadu na účel jej využitia musí byť v súlade so zásadou spravodlivej cenovej 
politiky vody, čo podporí spoločnosti najmä v tom, aby využívali vodu efektívnejšie;

13. vyzýva Komisiu, aby presadzovala zriadenie Európskeho monitorovacieho strediska pre 
sucho v rámci Európskej environmentálnej agentúry, a zdôrazňuje, že by jeho úlohou 
malo byť dopĺňanie vnútroštátnych údajov štandardnými regionálnymi a miestnymi 
sezónnymi informáciami o zrážkach a spotrebe jednotlivých sektorov s cieľom posilniť 
správne strategické rozhodovanie;

14.  zdôrazňuje význam regiónov ako hnacej sily technologických inovácií v oblasti vodného 
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hospodárstva, keďže efektívne využívanie vody bude čoraz dôležitejším faktorom 
konkurencieschopnosti; vyzýva preto regionálne orgány, aby zvážili vnútroštátnu a 
medzinárodnú spoluprácu medzi regiónmi, výmenu informácií a strategické partnerstvá 
s cieľom zabezpečiť efektívne hospodárenie s vodou na regionálnej úrovni;

15. vyzýva Komisiu a regióny a mestá členských štátov, aby podporovali rozvoj kultúry 
šetrenia vodou v rámci EÚ, a to podporovaním zachytávania dažďovej vody a 
uskutočňovaním kampaní na zvyšovanie povedomia občanov v otázke šetrenia vody, 
napríklad prostredníctvom vhodných vzdelávacích programov; vyzýva Komisiu, aby 
podporovala výmenu osvedčených postupov medzi regiónmi, mestami a organizáciami 
občianskej spoločnosti so zameraním na šetrenie vodou (vrátane čistenia dažďovej a 
odpadovej vody), zvýšenie efektívnosti využívania vody a riadenie rizika sucha;

16. poukazuje na to, že pre hospodársku situáciu, konkurencieschopnosť a možnosti rozvoja 
regiónu sú rozhodujúce komplexné environmentálne otázky uvedené v oznámení 
Komisii;

17. poukazuje na to, že navrhnutím efektívnej cenovej politiky vody, ktorá vyjadruje 
skutočnú hodnotu vody, možno podnietiť spotrebiteľov k úspornejšiemu využívaniu 
vody.
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