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JAVASLATOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja bele az alábbi javaslatokat:

A. mivel a kohézióról szóló negyedik jelentés szerint az éghajlatváltozás, és különösen a 
vízhiány és az aszály az egyik új, jelentős területi hatással járó kihívás, amelyre a 
kohéziós politikának választ kell találnia,

1. sürgeti a Tanácsot, hogy haladéktalanul fogadjon el határozatot az Európai Unió 
Szolidaritási Alapjáról szóló rendeletre irányuló javaslatról a kritériumok és a 
támogatható műveletek meghatározásának tökéletesítése érdekében, ide sorolva az 
aszályokat is, hogy így hatékonyabban, rugalmasabban és megfelelőbben lehessen 
ellensúlyozni a természeti katasztrófák okozta károkat, szem előtt tartva, hogy a 
Parlament már 2006 májusában jóváhagyta álláspontját;

2. kéri a regionális és helyi hatóságokat, hogy használják ki a strukturális alapok nyújtotta 
hatalmas lehetőségeket, és fektessenek be a vízkezeléssel kapcsolatos infrastrukturába a 
hatékony vízfelhasználás kihívásának kezelése céljából;

3. ebben az összefüggésben ragaszkodik ahhoz, hogy az infrastruktúrára szánt forrásokat a 
meglévő szükségleteknek megfelelően a minőségi vízkezelés és -ellátás javítását célzó 
intézkedésekre kell fordítani, ; 

4. kéri a Tanácsot, a tagállamokat, valamint a regionális és helyi hatóságokat, hogy az egyéb 
ágazati politikákban a vízkészletek védelmével ellentétes hatások elkerülése érdekében 
tartsák szem előtt a vízhiány és aszály jelentette kihívással kapcsolatos tájékoztatást;

5. felhívja a tagállamokat és az illetékes hatóságokat, hogy tartsák szem előtt a vízre 
vonatkozó megfontolásokat a talaj??területhasználat tervezése során, különösen az 
érzékeny vízgyűjtő területeken zajló gazdasági tevékenységek vonatkozásában;

6. felkéri a régiókat és a városokat, hogy indítsanak a polgárokat a víztakarékosságra 
ösztönző tudatosító kampányokat, és kéri az Európai Bizottságot, hogy segítse elő a 
legjobb gyakorlatok cseréjét a régiók és a városok között a víztakarékosságot, a 
vízfelhasználás hatékonyságának javítását és az aszályveszély kezelését célzó 
intézkedések vonatkozásában.
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