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NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a 
bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto 
návrhy:

A. keďže v štvrtej správe o kohézii sa zmena klímy, najmä sucho a nedostatok vody, 
označuje za jeden z nových problémov s významným územným dosahom, na ktoré musí 
nájsť kohézna politika riešenie,

1. dôrazne žiada Radu, aby vzhľadom na to, že Parlament schválil svoje stanovisko už v 
máji 2006, bezodkladne prijala rozhodnutie o návrhu nariadenia o zriadení Fondu 
solidarity EÚ s cieľom lepšie definovať kritériá a oprávnené úkony, so začlenením 
udalostí súvisiacich so suchom, aby sa bolo možné účinnejším, flexibilnejším a 
náležitejším spôsobom vyrovnať so škodami spôsobenými prírodnými katastrofami;

2. žiada regionálne a miestne orgány, aby využili rozsiahle možnosti, ktoré im ponúkajú 
štrukturálne fondy, a investovali do infraštruktúry spojenej s hospodárením s vodou, 
najmä s cieľom riešiť otázku efektívneho využívania vody;

3. v tejto súvislosti naliehavo žiada, aby sa prideľovanie prostriedkov na infraštruktúru 
zameriavalo na uskutočňovanie opatrení na zlepšenie hospodárenia s vodou a 
zásobovania kvalitnou vodou v súlade s existujúcimi potrebami;

4. žiada Radu, členské štáty a regionálne a miestne orgány, aby zohľadňovali skutočnosti 
uvedené v oznámení o probléme nedostatku vody a sucha v iných sektorových politikách, 
aby sa zabránilo kontraproduktívnym účinkom v oblasti ochrany vodných zdrojov;

5. vyzýva členské štáty a príslušné orgány, aby zohľadňovali aspekty týkajúce sa vody pri 
plánovaní využívania pôdy, najmä pokiaľ ide o rozvoj hospodárskych činností 
v zraniteľných povodiach;

6. vyzýva regióny a mestá, aby uskutočnili kampane na zvyšovanie povedomia občanov v 
otázke šetrenia vody, a žiada Európsku komisiu, aby podporovala výmenu osvedčených 
postupov medzi regiónmi a mestami, pokiaľ ide o opatrenia na šetrenie vody, zvyšovanie 
efektívnosti využívania vody a riadenie rizika sucha.
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