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SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão do Ambiente, da Saúde Pública 
e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que o quarto relatório de coesão identifica as alterações climáticas, em 
particular as secas e a escassez de água, como um dos novos desafios com um importante 
impacto territorial a que a política de coesão deve responder,

1. Insta o Conselho a adoptar, no mais curto prazo, uma decisão sobre a proposta de 
Regulamento do Fundo de Solidariedade da UE, no sentido de definir com rigor os 
critérios e operações elegíveis, incluindo os casos de seca, de forma a compensar os 
prejuízos causados pelas catástrofes naturais de um modo mais eficaz, flexível e 
oportuno, tendo em conta que o Parlamento já aprovou a sua posição em Maio de 2006;

2. Solicita às autoridades regionais e locais que aproveitem as grandes oportunidades que 
oferecem os fundos estruturais, optando por investimentos em infra-estruturas 
relacionadas com a gestão da água, em particular para fazer face ao desafio da eficiência 
hídrica;

3. Insiste, neste contexto, em que a atribuição de fundos para infra-estruturas deve estar 
orientada para as acções de melhoria da gestão e do abastecimento de água de qualidade 
em função das necessidades existentes; 

4. Solicita ao Conselho, aos Estados Membros e às autoridades regionais e locais que, na 
condução de outras políticas sectoriais, tenham em conta as ideias contidas na 
comunicação sobre o desafio da escassez de água e das secas, de forma a evitar efeitos 
contraproducentes na protecção dos recursos hídricos;

5. Apela aos Estados Membros e às autoridades competentes para que tenham em conta as 
questões relativas à água no seu planeamento da utilização do solo, em particular no caso 
do desenvolvimento de actividades económicas em bacias hidrográficas sensíveis;

6. Convida as regiões e cidades a lançar campanhas de sensibilização dos cidadãos para a 
poupança da água, e solicita à Comissão Europeia que fomente o intercâmbio de boas 
práticas entre regiões e cidades no domínio da poupança da água, do aumento da 
eficiência hídrica e da gestão do risco de secas.
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