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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

А. като има предвид, че Четвъртият доклад за сближаването определя изменението на 
климата, в частност засушаването и недостига на вода, като едно от новите 
предизвикателства с важни регионални последици, на които политиката на 
сближаване трябва да отговори,

1. призовава настоятелно Съвета да приеме без по-нататъшно забавяне решение 
относно предложението за регламент за фонд „Солидарност“ на ЕС, за да уточни 
определянето на критериите и операциите, които могат да кандидатстват за 
финансиране, включително периодите на засушавания, с цел по такъв начин да се 
противодейства по-ефикасно, гъвкаво и адекватно на щетите от природните 
бедствия, и като има предвид, че Парламентът вече одобри своята позиция през 
май 2006 г.;

2. призовава регионалните и местните органи да се възползват от големите 
възможности, предоставяни от структурните фондове, и да изберат да инвестират в 
инфраструктура, свързана с управлението на водите, в частност за да се справят с 
предизвикателството на водната ефективност;

3.    настоява, в тази връзка, насочването на финансови средства за инфраструктура да 
бъде свързано с енергични действия за подобряване на управлението и 
снабдяването с качествена вода съобразно съществуващите потребности;

4. призовава Съвета, държавите-членки и регионалните и местните органи да отчитат 
необходимостта от комуникация относно предизвикателствата на недостига на вода 
и засушаванията в други секторни политики, за да се избегнат действия с обратен 
ефект при опазването на водните ресурси;

5. призовава държавите-членки и компетентните органи да вземат предвид 
съображенията, свързани с водите, при планирането на земеползването, и най-вече 
по отношение на развитието на икономически дейности в чувствителни 
хидрографски басейни;

6. приканва регионите и градовете да организират кампании за повишаване 
информираността на гражданите относно икономията на вода и призовава 
Европейската комисия да насърчава обмена на добри практики между региони и 
градове на мерки за икономия на вода, увеличаване на водната ефективност и 
управление на рисковете от засушаване.
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