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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας 
Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 
στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τέταρτη έκθεση για τη συνοχή χαρακτηρίζει την κλιματική
αλλαγή, και συγκεκριμένα τη λειψυδρία και τη ξηρασία, ως ένα από τα νέα προβλήματα 
με μεγάλες περιφερειακές επιπτώσεις, τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσει η πολιτική 
συνοχής, 

1. Ζητεί με επιμονή από το Συμβούλιο να εγκρίνει πάραυτα απόφαση σχετικά με την
πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ, προκειμένου να
επιτευχθεί περαιτέρω πρόοδος όσον αφορά τον ορισμό των κριτηρίων και επιλέξιμων 
δράσεων, συμπεριλαμβανομένων και των  φαινόμενων ξηρασίας, ώστε να αποφευχθούν 
με τον τρόπο αυτό οι ζημίες από τις φυσικές καταστροφές με αποτελεσματικό, ευέλικτο 
και κατάλληλο τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει ήδη εγκρίνει τη θέση 
του τον Μάιο 2006·

2. ζητεί από τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να επωφεληθούν από τις μεγάλες
δυνατότητες που προσφέρουν τα διαρθρωτικά ταμεία, επιλέγοντας επενδύσεις σε
υποδομές που έχουν σχέση με τη διαχείριση των υδάτων, ιδιαίτερα δε για να 
αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της αποδοτικότητας της χρήσης των υδάτινων πόρων·

3. επιμένει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η διάθεση πόρων για υποδομές θα πρέπει να στοχεύει
στην λήψη μέτρων για την βελτίωση της διαχείρισης και του εφοδιασμού με ύδατα
ποιότητας ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες·

4. ζητεί από το Συμβούλιο, τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να
λάβουν υπόψη τους τον προβληματισμό της ανακοίνωσης σχετικά με το πρόβλημα της 
λειψυδρίας και της ξηρασίας και σε άλλες επί μέρους πολιτικές, προκειμένου να 
αποφευχθούν οι αντιπαραγωγικές συνέπειες στην προστασία των υδάτινων πόρων·

5. απευθύνει έκκληση στα κράτη μέλη και στις αρμόδιες αρχές να λάβουν υπόψη τους τους
προβληματισμούς σχετικά με τους υδάτινους πόρους κατά τον προγραμματισμό τους για
την χρήση των εδαφών, και συγκεκριμένα σε σχέση με την ανάπτυξη οικονομικών 
δραστηριοτήτων σε ευαίσθητες λεκάνες απορροής των ποταμών· 

6. καλεί τις περιφέρειες και τις πόλεις να ξεκινήσουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης των
πολιτών για την εξοικονόμηση ύδατος, και ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να
ενισχύσει την ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ περιφερειών και πόλεων με μέτρα για
την εξοικονόμηση υδάτων, να αυξήσει την ορθολογική χρήση των υδάτινων πόρων και 
να διαχειρισθεί τον κίνδυνο ξηρασίας. 
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