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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi 
siguranţă alimentară, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluţie ce urmează a fi adoptată:

A. având în vedere că cel de-al patrulea raport privind coeziunea semnalează schimbările
climatice, mai ales seceta şi deficitul de apă, drept una dintre noile provocări, care au un 
impact teritorial considerabil, pe care politica de coeziune trebuie să le soluţioneze,

1. îndeamnă Consiliul să adopte fără întârziere o decizie referitoare la propunerea de 
regulament privind Fondul de solidaritate al UE, pentru a îmbunătăţi definirea criteriilor şi
a operaţiunilor eligibile, incluzând perioadele de secetă, în scopul de a atenua pagubele 
generate de catastrofele naturale într-un mod mai eficient, flexibil şi adecvat, având în 
vedere că Parlamentul deja a adoptat poziţia sa în mai 2006;

2. solicită autorităţilor regionale şi locale să profite de posibilităţile mari oferite de fondurile 
structurale, prin alegerea investiţiilor în infrastructurile legate de gestionarea apei, 
îndeosebi pentru a face faţă provocării eficienţei hidrice;

3. insistă, în acest context, ca atribuirea fondurilor destinate infrastructurilor trebuie să 
vizeze punerea în aplicare de măsuri axate pe ameliorarea gestionării apei şi 
aprovizionarea cu apă de calitate în conformitate cu necesităţile existente; 

4. solicită Consiliului, statelor membre şi autorităţilor regionale şi locale să ţină cont în 
celelalte politici sectoriale de elementele expuse în comunicarea privind problema
deficitului de apă şi a secetei, pentru a evita efectele contraproductive în protecţia 
resurselor de apă;

5. invită statele membre şi autorităţile competente să ţină cont de aspectele privind apa în 
amenajarea teritoriului, mai ales în legătură cu desfăşurarea activităţilor economice în 
bazinele hidrografice sensibile; 

6. invită regiunile şi oraşele să iniţieze campanii de sensibilizare a cetăţenilor pentru a 
promova economiile de apă şi solicită Comisiei să favorizeze schimbul de bune practici 
între regiuni şi oraşe referitoare la măsurile luate pentru ameliorarea economiei de apă, 
creşterea eficienţei hidrice şi gestionarea riscului de secetă.
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