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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, 
Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie 
w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że czwarte sprawozdanie w sprawie spójności wskazuje na zmiany 
klimatyczne, w szczególności suszę i niedobór wody, jako na jedno z nowych wyzwań 
o dużym wpływie terytorialnym, które powinna podejmować polityka spójności,

1. zdecydowanie nalega, by Rada przyjęła bez dalszej zwłoki decyzję w sprawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia o Funduszu Solidarności UE w celu lepszego określenia 
kryteriów i operacji kwalifikowalnych, obejmujących okresy suszy, aby w ten sposób 
skuteczniej, elastyczniej i właściwiej przeciwdziałać skutkom klęsk żywiołowych, 
pamiętając przy tym, że Parlament przyjął już swoje stanowisko w maju 2006 r.;

2. zwraca się do władz regionalnych i lokalnych, by korzystały ze znacznych możliwości, 
jakie oferują fundusze strukturalne, poprzez inwestycje w infrastrukturę związaną 
z gospodarowaniem wodą, zwłaszcza w celu podjęcia wyzwania, jakim jest 
racjonalizacja zużycia wody;

3. w związku z tym podkreśla z naciskiem, że przyznawanie środków na infrastrukturę 
powinno być ukierunkowane na podejmowanie działań zmierzających do poprawy 
gospodarowania wodą i do zaopatrzenia w wodę dobrej jakości, zgodnie z istniejącymi 
potrzebami;

4. zwraca się do Rady, państw członkowskich oraz władz regionalnych i lokalnych 
o uwzględnianie w polityce sektorowej w innych dziedzinach uwag zawartych 
w komunikacie w sprawie problemu niedoboru wody i susz, by w dziedzinie ochrony 
zasobów wodnych uniknąć skutków przeciwnych do zamierzonych;

5. wzywa państwa członkowskie i właściwe organy do uwzględniania problematyki wody 
przy planowaniu zagospodarowania terenu, zwłaszcza w odniesieniu do rozwoju 
działalności gospodarczej we wrażliwych dorzeczach;

6. zachęca regiony i miasta do prowadzenia wśród mieszkańców kampanii 
uświadamiających w celu propagowania oszczędzania wody i zwraca się do Komisji 
Europejskiej o ułatwianie regionom i miastom wymiany dobrych wzorców w zakresie 
środków dotyczących oszczędzania wody, racjonalizacji jej zużycia oraz zarządzania 
ryzykiem suszy.
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