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Σχέδιο γνωμοδότησης (PE 362.505v01-00)
Νικόλαος Βακάλης
Καθιέρωση ενός νομοθετικού πλαισίου ΕΕ για τους ποταμούς της Ευρώπης
(Αναφορά αριθ. 503/2004)

Τροπολογία: Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith και Jillian Evans

Τροπολογία 1
Παράγραφος 1α (νέα)

1α. θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προωθήσει την αειφόρο χρήση των 
υδάτινων πόρων στις περιφέρειές της και να ενθαρρύνει, σύμφωνα με την οδηγία 
πλαίσιο σχετικά με τα ύδατα, αειφόρους πολιτικές προσφοράς και ζήτησης νερού 
για χρήση από τον άνθρωπο στο πλαίσιο κάθε επιμέρους ποτάμιας λεκάνης·

Or. en

Τροπολογία: Ambroise Guellec

Τροπολογία 2
Παράγραφος 2

2. υπενθυμίζει ότι η οδηγία πλαίσιο σχετικά με τα ύδατα βασίζεται στις αρχές της 
αλληλεγγύης και της επικουρικότητας και ότι, σύμφωνα με την οδηγία, οι διεθνείς 
υδρογραφικές περιοχές πρέπει να τυγχάνουν μιας συνεκτικής και συμπεφωνημένης 
διαχείρισης, βάσει κοινών ποσοτικών στόχων· τούτο σημαίνει ότι διαχείριση ενός 
ποταμού που διέρχεται μεταξύ δύο τουλάχιστο γειτονικών χωρών θα πρέπει να 
πραγματοποιείται εις τρόπον ώστε ουδεμία περιοχή να αντιμετωπίζει κίνδυνο 
πλημμύρας ή να πλήττεται από ξηρασία λόγω μη βιώσιμης διαχείρισης του ποταμού 
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σε άλλη περιοχή·

Or. fr

Τροπολογία: Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith και Jillian Evans

Τροπολογία 3
Παράγραφος 2α (νέα)

2α. σημειώνει με ενδιαφέρον την πρόσφατη έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την 
κλιματική μεταβολή και τον άμεσο αντίκτυπό της στα οικοσυστήματα και τον 
κύκλο του νερού· καλεί, επίσης, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εκπονήσουν 
και να συντονίσουν περιφερειακά σχέδια που να λαμβάνουν υπόψη τον αντίκτυπο 
αυτό και να προσαρμόσουν αναλόγως τις πολιτικές τους·

Or. en

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 4
Παράγραφος 3

3. αναγνωρίζει ότι η διαχείριση των υδάτων καθίσταται σημαντικό δημόσιο ζήτημα 
ιδίως εν όψει των επιπτώσεων των κλιματικών μεταβολών και της αύξησης των 
περιπτώσεων πλημμύρας και ξηρασίας και του σημαντικού αντίκτυπου που 
ενδέχεται να έχει σε επίπεδο περιφερειακής ανάπτυξης. Χαιρετίζει ως εκ τούτου την 
ανακοίνωση της Επιτροπής για τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας·

Or. pt

Τροπολογία: Jean Marie Beaupuy

Τροπολογία 5
Παράγραφος 3

3. αναγνωρίζει ότι η διαχείριση των υδάτων καθίσταται σημαντικό δημόσιο ζήτημα 
ιδίως εν όψει των επιπτώσεων των κλιματικών μεταβολών και της αύξησης των 
περιπτώσεων πλημμύρας και ξηρασίας. Χαιρετίζει ως εκ τούτου την ανακοίνωση της 
Επιτροπής για την πρόληψη των κινδύνων πλημμύρας·

Or. fr
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Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 6
Παράγραφος 5α (νέα)

5α. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει νέα ανακοίνωση για την αποτελεσματικότητα και 
το πεδίο εφαρμογής του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς 
την επίτευξη των στόχων διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας και ξηρασίας·

Or. pt

Τροπολογία: Jean Marie Beaupuy

Τροπολογία 7
Παράγραφος 6

6. ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να συμπεριλάβουν ρητώς το στόχο περί 
διαχείρισης ποτάμιων υδάτων (ιδίως όσον αφορά την πρόληψη (διαγραφή) της 
ξηρασίας και των κινδύνων πλημμύρας) στις Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές 
της Κοινότητας 2007-2013·

Or. fr

Τροπολογία: Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith και Jillian Evans

Τροπολογία 8
Παράγραφος 6

6. ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να συμπεριλάβουν ρητώς τους στόχους
περί διαχείρισης ποτάμιων υδάτων και περισσότερο αειφόρου χρήσης των υδάτινων, 
εδαφικών και βιολογικών πόρων (ιδίως όσον αφορά την πρόληψη των πλημμυρών 
και της ξηρασίας) στις Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές της Κοινότητας 2007-
2013·

Or. en

Τροπολογία: Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith και Jillian Evans

Τροπολογία 9
Παράγραφος 6α (νέα)

6α. θεωρεί ότι, για να αντιμετωπισθούν οι επιπτώσεις της ξηρασίας, είναι σημαντικό 
να μετριασθεί η ζήτηση νερού η οποία δημιουργείται από την μείζονα αστική και 
τουριστική εξάπλωση (συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, των γηπέδων του 
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γκολφ) στις μεσογειακές ακτές, καθώς επίσης και να αποφεύγεται η κατασκευή 
υδραυλικών έργων που θα μπορούσαν να είναι βλαπτικά για το περιβάλλον· καλεί 
την Επιτροπή να μη χορηγεί κονδύλια της ΕΕ σε έργα τα οποία συντελούν στη μη 
αειφόρο χρήση των υδάτινων πόρων·

Or. en

Τροπολογία: Inés Ayala Sender

Τροπολογία 10
Παράγραφος 8

8. ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει ανακοίνωση για τη διαχείριση της ξηρασίας
και, στο πλαίσιο αυτό, επαναλαμβάνει προς την Επιτροπή το αίτημα για τη 
σύσταση ενός Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την Ξηρασία, το οποίο θα 
λειτουργεί ως κέντρο γνώσης, πρόβλεψης, μετριασμού και παρακολούθησης των 
επιπτώσεων της ξηρασίας στην ΕΕ και τις γειτονικές χώρες·

Or. es

Τροπολογία: Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 11
Παράγραφος 8α (νέα)

8α. καλεί τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος να αναλύσει τη σχέση μεταξύ 
υδάτινης ανισορροπίας και περιφερειακής ανάπτυξης·

Or. en


