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POBUDE

Odbor za regionalni razvoj poziva odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker so v četrtem kohezijskem poročilu podnebne spremembe, zlasti suša in pomanjkanje 
vode, opredeljene kot eden od novih izzivov z znatnim ozemeljskim vplivom, ki ga mora 
obravnavati kohezijska politika,

1. poziva Svet, da brez odlašanja sprejme sklep o predlogu Uredbe o ustanovitvi 
Solidarnostnega sklada EU, da bi se izboljšala opredelitev meril in upravičenih ukrepov, 
med katere bi se vključil pojav suše, da bi se čim učinkoviteje, prilagodljivo in primerno 
omilila škoda, ki jo povzročajo naravne nesreče, ob upoštevanju, da je Parlament že 
sprejel svoje stališče maja 2006;

2. poziva regionalne in lokalne organe, da izkoristijo pomembne možnosti, ki jih ponujajo 
strukturni skladi, z naložbami v infrastrukturo, povezano z upravljanjem voda, zlasti 
zaradi reševanja izziva učinkovite rabe vode;

3. v tem smislu vztraja, da se sredstva, dodeljena za infrastrukturo, namenijo za izvajanje 
ukrepov za izboljšanje upravljanja voda in oskrbo s kakovostno vodo ob upoštevanju
obstoječih potreb;

4. poziva Svet, države članice ter regionalne in lokalne organe, da točke, izpostavljene v 
sporočilu o težavah s pomanjkanjem vode in suše, upoštevajo v drugih sektorskih 
politikah, da bi preprečili kontraproduktivne učinke na varovanje vodnih virov; 

5. poziva države članice in pristojne organe, da pri načrtovanju rabe zemljišč upoštevajo 
vprašanja, povezana z vodo, zlasti pri razvoju gospodarskih dejavnosti v občutljivih 
povodjih rek;

6. poziva regije in mesta, da pripravijo kampanje za ozaveščanje državljanov glede 
spodbujanja varčevanja z vodo, ter poziva Komisijo, da podpira izmenjavo dobre prakse 
med regijami in mesti v zvezi z ukrepi, sprejetimi za izboljšanje varčevanja z vodo, 
povečanje učinkovite rabe vode in obvladovanje tveganja suše.


	714189sl.doc

