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NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost 
potravin jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že čtvrtá zpráva o soudržnosti označuje změnu klimatu, zejména sucho 
a nedostatek vody, za jednu z nových výzev s významnými územními důsledky, na které 
musí politika soudržnosti reagovat,

1. naléhavě vyzývá Radu, aby s přihlédnutím k tomu, že Parlament přijal své stanovisko již 
v květnu 2006, rozhodla bez dalších průtahů o návrhu nařízení o Fondu solidarity EU, 
kterým se upřesní kritéria a způsobilá opatření zahrnující řešení sucha, což umožní 
účinněji, pružněji a  přiměřeněji řešit škody způsobené přírodními katastrofami;

2. žádá regionální a místní orgány, aby  využívaly rozsáhlé možnosti, které jim poskytují 
strukturální fondy, a investovaly do infrastruktury související s vodním 
hospodářstvím zejména s cílem řešit problém racionálního využívání vody;

3. naléhavě v této souvislosti vyzývá, aby v souladu se stávajícími potřebami byla cílem 
přidělování prostředků na infrastrukturu podpora opatření pro zlepšení vodního 
hospodářství a zásobování kvalitní vodou; 

4. žádá Radu, členské státy a regionální a místní orgány, aby přihlédly k informacím 
obsaženým ve sdělení o řešení problému nedostatku vody a sucha v rámci jiných 
odvětvových politik a aby tak omezovaly protichůdná opatření v ochraně vodních zdrojů;

5. vyzývá členské státy a příslušné orgány, aby zohledňovaly otázku vody  při přípravě 
územních plánů, zejména v souvislosti s rozvojem hospodářských činností v citlivých 
povodích;

6. vyzývá regiony a města, aby zahájily kampaně, které by veřejnost seznamovaly 
s problematikou úspory vody, a žádá Evropskou komisi, aby podporovala výměnu 
osvědčených postupů mezi regiony a městy, a to v oblasti opatření pro úsporu 
a racionálnější využívání vody a pro řešení rizika sucha.
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