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FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at den fjerde samhørighedsrapport identificerer klimaændringerne, 
navnlig tørke og vandknaphed, som en af de nye udfordringer med omfattende territorial 
indvirkning, som samhørighedspolitikken står over for,

1. anmoder indtrængende Rådet om omgående at vedtage en beslutning om forslaget til 
forordning om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med det formål at 
forbedre definitionen af kriterier og støtteberettigede operationer ved at inddrage 
tørkeepisoder heri med henblik på at udbedre de skader, der forårsages i forbindelse med 
naturkatastrofer, mere effektivt, fleksibelt og kompetent, idet Parlamentet allerede vedtog 
sin holdning i maj 2006;

2. anmoder de regionale og lokale myndigheder om at benytte sig af de store muligheder, 
strukturfondene tilbyder, ved at investere i infrastrukturer i forbindelse med 
vandforvaltning, navnlig med henblik på at tage udfordringen om fornuftig anvendelse af 
vandet op;

3. understreger i denne forbindelse, at tildelingen af midler til infrastrukturer skal målrettes 
mod foranstaltninger, som har til formål at forbedre vandforvaltningen og forsyningen 
med kvalitetsvand, der opfylder de eksisterende behov;

4. opfordrer Rådet, medlemsstaterne og de regionale og lokale myndigheder til at tage højde 
for de elementer, der fremgår af meddelelsen om indsatsen mod vandknaphed og tørke, 
inden for de øvrige sektorpolitikker for at undgå modproduktive indvirkninger med 
hensyn til beskyttelsen af vandressourcerne; 

5. opfordrer medlemsstaterne og de kompetente myndigheder til at tage højde for de 
vandspecifikke spørgsmål i forbindelse med deres fysiske planlægning, navnlig for så vidt 
angår udviklingen af økonomiske aktiviteter i følsomme vandopløbslande;

6. opfordrer regioner og byer til at iværksætte bevidstgørelseskampagner med henblik på at 
øge vandbesparelserne, og anmoder Kommissionen om at fremme udvekslingen af god 
praksis vedrørende de foranstaltninger, der er blevet iværksat for at øge 
vandbesparelserne, forbedre den fornuftige anvendelse af vandet og forvalte risikoen for 
tørke, mellem regioner og byer.
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