
PA\714189LT.doc PE404.481v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT LT

EUROPOS PARLAMENTAS
2004 










 2009

Regioninės plėtros komitetas

2008/2074(INI)

14.3.2008

NUOMONĖS PROJEKTAS
Regioninės plėtros komiteto

pateiktas Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui

dėl vandens trūkumo ir sausrų problemos Europos Sąjungoje sprendimo
(2008/2074(INI))

Nuomonės referentė: Iratxe García Pérez



PE404.481v01-00 2/3 PA\714189LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

PA_NonLeg



PA\714189LT.doc 3/3 PE404.481v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

PASIŪLYMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto 
saugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A.. kadangi Ketvirtojoje sanglaudos ataskaitoje klimato kaita, ypač sausra ir vandens 
trūkumas, įvardyta kaip vienas naujųjų iššūkių, turinčių didelį teritorinį poveikį, kurį tenka 
kompensuoti sanglaudos politika,

1. primygtinai ragina Tarybą nedelsiant priimti sprendimą dėl pasiūlymo dėl reglamento, 
kuriuo įsteigiamas Europos Sąjungos solidarumo fondas, siekiant geriau apibrėžti 
pasirinktinus kriterijus ir operacijas, taip pat ir sausros laikotarpiais, kurie padėtų 
veiksmingiau, lanksčiau ir tinkamiau atlyginti gamtos nelaimių padarytą žalą, žinant, kad 
Parlamentas savo poziciją priėmė dar 2006 m. gegužės mėn.;

2. prašo regionų ir vietos valdžios institucijas pasinaudoti struktūrinių fondų teikiamomis 
didelėmis galimybėmis investuoti į infrastruktūrą, susijusią su vandens valdymu, ypač 
siekiant išspręsti racionalaus vandens naudojimo problemą;

3. dėl to ragina, kad skiriant lėšas infrastruktūrai būtų siekiama įgyvendinti esamus poreikius 
atitinkančias priemones, orientuotas į vandens valdymo tobulinimą bei aprūpinimą 
kokybišku vandeniu;

4. prašo Tarybą, valstybes nares ir regionų bei vietos valdžios institucijas kitų sektorių 
politikoje atsižvelgti į Komunikate dėl vandens trūkumo ir sausrų problemos Europos 
Sąjungoje sprendimo išdėstytus argumentus, kad būtų išvengta neproduktyvių padarinių 
vandens išteklių apsaugai;

5. ragina valstybes nares ir kompetentingas valdžios institucijas į su vandeniu susijusius 
klausimus atsižvelgti atliekant teritorijos planavimo darbus, ypač susijusius su 
ekonominės veiklos vystymu jautriuose hidrografiniuose baseinuose;

6. ragina regionus ir miestus pradėti piliečių informavimo kampanijas siekiant paskatinti 
juos taupyti vandenį ir prašo Komisiją remti regionų ir miestų keitimąsi geriausiąja 
patirtimi, susijusia su pritaikytomis vandens taupymo priemonėmis, skatinti racionaliau 
naudoti vandenį ir valdyti sausros riziką.
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