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Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

A. Den fjärde sammanhållningsrapporten identifierar klimatförändringar, i synnerhet torka 
och vattenbrist, som en ny utmaning med betydande territoriell inverkan som 
sammanhållningspolitiken måste ta itu med.

1. Europaparlamentet kräver att rådet snarast fattar beslut om den föreslagna förordningen 
om Europeiska unionens solidaritetsfond, i syfte att utvidga definitionen av kriterier och 
stödberättigande åtgärder till att omfatta torka, och därigenom se till att skador som 
orsakats av naturkatastrofer kompenseras på ett mer effektivt, flexibelt och målinriktat 
sätt. Rådet bör i detta sammanhang beakta att parlamentet antog sin ståndpunkt i denna 
fråga redan i maj 2006.

2. Europaparlamentet uppmanar regionala och lokala myndigheter att utnyttja de stora 
möjligheter som strukturfonderna erbjuder genom att investera i infrastruktur för 
vattenförsörjning, i första hand för att se till att tillgängliga vattenresurser utnyttjas på ett 
mer effektivt sätt. 

3. Europaparlamentet kräver i detta sammanhang att man vid tilldelningen av medel för 
infrastrukturprojekt prioriterar åtgärder för att utifrån befintliga behov förbättra 
förvaltningen och försörjningen av vatten av god kvalitet. 

4. För att inte motverka åtgärder för att skydda vattenresurser uppmanar Europaparlamentet 
rådet, medlemsstaterna och de regionala och lokala myndigheterna att, då de utarbetar 
handlingsprogram för andra sektorer, beakta de omständigheter som presenteras i 
meddelandet om problemet med vattenbrist och torka.

5. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och de behöriga myndigheterna att se till 
att frågor som rör vattenresurser ingår i planeringen av markanvändning, särskilt i 
samband med utvecklingen av ekonomisk verksamhet i känsliga avrinningsområden.

6. Europaparlamentet efterlyser kampanjer i regioner och städer för att skapa medvetenhet 
hos medborgarna om behovet att spara vatten, och uppmanar kommissionen att främja 
utbytet mellan regioner och städer av god praxis när det gäller åtgärder för att förbättra 
vattenhushållningen, främja ett mer rationellt utnyttjande av vattenresurser och hantera 
riskerna med torka.
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