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POBUDE

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker so v četrtem kohezijskem poročilu podnebne spremembe, zlasti suša in pomanjkanje 
vode, opredeljene kot novi izzivi z dolgoročnimi ozemeljskimi posledicami, ki jih mora 
obravnavati kohezijska politika, in so doslej prizadele 11 % prebivalcev in 17 % ozemlja 
Evropske unije,

B. ker so posledice pomanjkanja vode in suše v Evropski uniji izrazitejše v nekaterih 
regijah, najhuje pa jih občutijo v najrevnejših regijah, in vodijo v opuščanje zemljišč, 
gozdne požare in degradacijo tal ter znatno ovirajo družbeni in gospodarski razvoj ljudi, 
ki v teh regijah živijo, in ker so gospodarski učinki pomanjkanja vode in suše izziv pri 
doseganju lizbonskih ciljev in ciljev kohezijske politike,

1. poziva Svet, naj nemudoma sprejme sklep o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in 
Sveta o ustanovitvi solidarnostnega sklada EU (KOM(2005)0108), da bi zagotovil boljšo 
opredelitev meril in upravičenih dogodkov, vključno s sušo, in torej omogoči, da se 
škoda, ki so jo povzročile naravne nesreče, rešuje učinkoviteje, prožneje in hitro, ter 
upošteva, da je Parlament svoje stališče sprejel že maja 2006; v zvezi s tem poudarja, da 
je treba za boljše obvladovanje tveganja suše kar najboljše uporabljati solidarnostni sklad 
EU in mehanizem Skupnosti na področju civilne zaščite, in da bi morale države članice 
ter regionalni in lokalni organi izvajati sedanjo direktivo o vodah (direktiva 2000/60ES);

2. pozdravlja dejstvo, da je varčevanje z vodo prva prednostna naloga Komisije pri 
spoprijemu s pomanjkanjem vode in sušo; spodbuja Komisijo, naj v zvezi s tem zagotovi, 
da uporaba strukturnih skladov ne bo v nasprotju s to prednostno nalogo, naj vključi 
trajnostno upravljanje voda med merila, ki jih morajo izpolnjevati projekti, in naj pridobi 
dokaze o celoviti uporabi prihrankov vode s strani lokalnih in regionalnih organov ter o 
skladnosti projektov z direktivo o vodah, preden jim dodeli sredstva iz strukturnih 
skladov;

3. priznava, da pomanjkanje vode in suša neposredno vplivata na gospodarsko, socialno in 
ozemeljsko kohezijo; vztraja, da je treba ta vidik ustrezno upoštevati pri razvoju bodoče 
kohezijske politike, pri čemer je treba v ta namen dati na voljo vse potrebne proračunske 
in druge instrumente;

4. poudarja, da imata lahko čezregionalnost in čezmejnost porečij močan vpliv na višje in 
nižje ležeče regije ter je zato nujno, da države članice, pa tudi regionalni in lokalni 
organi, sodelujejo pri reševanju vprašanja pomanjkanja vode in suše ter zagotovijo 
stabilnost in pravično uporabo vodnih virov; meni, da so zaradi posebnosti vprašanja 
pomanjkanja vode in suše potrebni usklajeni ukrepi na ravni EU in držav članic ter na 
ravni regionalne in lokalne vlade;

5. poziva regionalne in lokalne organe, naj izkoristijo velike priložnosti, ki jih omogočajo 
strukturni skladi, in vlagajo v izboljšanje sedanje infrastrukture in tehnologije (zlasti v 
regijah, kjer se vodni viri tratijo zaradi puščanja cevovodov), vključno zlasti s čistimi 
tehnologijami, zaradi katerih je učinkovita uporaba vode lažja in jih lahko povežemo s 
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trajnostnim skupnim upravljanjem z vodnimi viri, posebej za reševanje izziva učinkovite 
rabe vode (kar zadeva varčevanje in ponovno uporabo) v industrijskem in kmetijskem 
sektorju ter pri gospodinjskih uporabnikih;

6. v tem smislu vztraja, naj se sredstva, dodeljena za infrastrukturo, namenijo za izvajanje 
ukrepov za izboljšanje upravljanja voda in oskrbo s kakovostno vodo ob upoštevanju 
obstoječih potreb;

7. poudarja, da so svetovne izkušnje pokazale, da preusmeritev rečnih tokov nepopravljivo 
slabša ekološke in hidromorfološke razmere ter lahko povzroči, da se morajo ljudje 
izseliti iz svojih domov, podjetja pa so prisiljena v premestitev in je tako motena socialna 
in gospodarska kohezija; poziva države članice, naj preprečijo vsakršno poslabšanje 
stanja svojih porečij in v celoti spoštujejo zahteve iz členov 1 in 4 okvirne direktive o 
vodah, Komisijo pa, naj podeljuje finančna sredstva EU samo projektom, ki so 
popolnoma v skladu s temi zahtevami;

8. ugotavlja, da v sporočilu Komisije o izzivu pomanjkanja vode in suše (KOM(2007)0414) 
ni obravnavana težava, do katere prihaja v številnih regijah zaradi neprečiščene odpadne 
vode;

9. poudarja, da se ne sme zanemariti potreba po zaščiti podtalnih vodnih virov, če naj bodo 
ti vključeni v celostno upravljanje vodnih virov;

10. poziva k spodbujanju vseh racionalnih sistemov zbiranja deževnice, ki izpolnjujejo 
standarde dobrega javnega zdravja;

11. poziva Svet, države članice ter regionalne in lokalne organe, da v drugih sektorskih 
politikah upoštevajo točke, izpostavljene v navedenem sporočilu o težavah s 
pomanjkanjem vode in suše, da bi preprečili nasprotne učinke na varovanje vodnih virov;

12. poziva Komisijo in države članice, naj priznajo, da krčenje gozdov in neomejen razvoj 
mest prispevata k vse večjemu pomanjkanju vode; poziva države članice in pristojne 
organe, da pri načrtovanju rabe zemljišč upoštevajo vprašanja, povezana z vodo, zlasti pri 
razvoju gospodarskih dejavnosti v občutljivih porečjih, vključno z otoki in najbolj 
oddaljenimi regijami; poudarja, da mora biti vsaka oskrba z vodo, ne glede na namen 
porabe, v skladu z načelom pravičnega določanja tarif za vodo, in tako spodbuja zlasti 
podjetja, da učinkoviteje uporabljajo vodo;

13. poziva Komisijo, naj spodbuja začetek delovanja Evropskega observatorija za sušo v 
okviru Evropske agencije za okolje in poudarja, da bi si moral ta prizadevati za 
dopolnjevanje nacionalnih podatkov standardnih regionalnih in lokalnih sezonskih 
informacij o padavinah in čezsektorski porabi, da bi okrepil premišljeno, strateško 
odločanje;

14. poudarja, da so regije pomembno gonilo tehnološke inovacije na področju vode, glede na 
to, da bo učinkovitost rabe vode vse pomembnejši dejavnik za konkurenčnost; zato 
poziva regionalne organe, naj premislijo o narodnem in mednarodnem medregionalnem 
sodelovanju, izmenjavi informacij ter strateškemu partnerstvu za organizacijo 
učinkovitega regionalnega upravljanja voda;
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15. poziva Komisijo, regije in mesta držav članic, naj spodbujajo razvijanje kulture 
varčevanja z vodo v EU, tako da spodbujajo zajetje deževnice in sprožajo kampanje za 
večjo ozaveščenost javnosti o varčevanju z vodo, na primer prek primernih 
izobraževalnih programov; poziva Komisijo, naj podpira izmenjavo dobre prakse med 
regijami, mesti in organizacijami civilne družbe, in se osredotoči na ukrepe varčevanja z 
vodo (vključno s prečiščevanjem deževnice in odpadne vode), učinkovitejše rabe vode in 
obvladovanje tveganja suše;

16. opozarja, da ta zapletena okoljska vprašanja, ki so omenjena v sporočilu Komisije, 
vplivajo na gospodarske razmere, konkurenčnost in razvojne možnosti regije;

17. poudarja, da lahko oblikovanje učinkovite politike določanja cen vode, ki izraža pravo 
vrednost vode, spodbudi potrošnike k varčnejši rabi vode;
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