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VOORSTELLEN

De commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande voorstellen in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat het vierde cohesieverslag de klimaatverandering, en met name droogte 
en waterschaarste - waarvan de territoriale gevolgen aanzienlijk kunnen zijn - aanwijst als 
een van de nieuwe uitdagingen van het cohesiebeleid;

1. verzoekt de Raad dringend om onverwijld een besluit aan te nemen over het voorstel voor 
een verordening ter instelling van het Solidariteitsfonds van de EU met het oog op een 
betere omschrijving van de criteria en de acties die hiervoor in aanmerking komen, hierbij 
inbegrepen de perioden van droogte, teneinde de schade ten gevolge van natuurrampen op 
een meer efficiënte, flexibele en adequate wijze te verminderen, wetende dat het 
Parlement reeds in mei 2006 zijn standpunt heeft bepaald;

2. vraagt de regionale en plaatselijke overheden gebruik te maken van de grote 
mogelijkheden van de structuurfondsen door te investeren in infrastructuur in samenhang 
met waterbeheer, in het bijzonder voor een efficiënter watergebruik;

3. wijst in dit verband nadrukkelijk op de noodzaak de fondsen voor infrastructuur zodanig 
toe kennen dat maatregelen kunnen worden geïmplementeerd gericht op een verbetering 
van het waterbeheer en de watervoorziening, aangepast aan de bestaande behoeften;

4. vraagt de Raad, de lidstaten, de regionale en plaatselijke overheden om in de andere 
takken van het sectoraal beleid rekening te houden met de gegevens van de mededeling 
over waterschaarste en droogte, ter vermijding van averechtse effecten op de bescherming 
van de waterreserves;

5. roept de lidstaten en de bevoegde overheden op om bij de ruimtelijke ordening rekening te 
houden met zaken die verband houden met het waterbeleid, zoals het ontwikkelen van 
economische activiteiten in de kwetsbare stroomgebieden;

6. verzoekt de regio’s en de steden om bewustmakingscampagnes te voeren voor 
waterbesparing door de burgers, en vraagt de Commissie om de uitwisseling van goede 
praktijken te bevorderen tussen regio’s en steden inzake de maatregelen ter verbetering 
van de waterbesparing, een efficiënt watergebruik en het droogterisicobeheer.
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