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B9-0000/2020 

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας της 

ΕΕ για τα ύδατα 

(2020/2613(RSP)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της υδάτινης 
πολιτικής («Οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα» - ΟΠΥ)1, 

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/118/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, σχετικά με την προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση και την 

υποβάθμιση («Οδηγία για τα υπόγεια ύδατα»)2, 

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2008/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος στον τομέα της πολιτικής των 
υδάτων καθώς και σχετικά με την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των 

οδηγιών του Συμβουλίου 82/176/ΕΟΚ, 83/513/ΕΟΚ, 84/156/ΕΟΚ, 84/491/ΕΟΚ και 
86/280/ΕΟΚ και την τροποποίηση της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου («Οδηγία για τα πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος»)  

3, 

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2007/60/ΕΚ για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των 
κινδύνων πλημμύρας («οδηγία για τις πλημμύρες»)4, 

– έχοντας υπόψη την οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21 Μαΐου 1991, για την 
επεξεργασία των αστικών λυμάτων («Οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων 

— ΟΕΑΛ»)5, 

– έχοντας υπόψη τον έλεγχο καταλληλότητας της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα και της 
οδηγίας για τις πλημμύρες6, 

– έχοντας υπόψη την αξιολόγηση της οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων7, 

– έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την επαναχρησιμοποίηση των 
υδάτων8, 

 έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης 

                                              
1 ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1-73. 
2 ΕΕ L 372 της 27.12.2006, σ. 19-31. 
3 ΕΕ L 348 της 24.12.2008, σ. 84-97. 
4 ΕΕ L 288 της 6.11.2007, σ. 27-34. 
5 ΕΕ L 135 της 30.5.1991, σ. 40-52. 
6SWD (2019) 439 και συνοπτική παρουσίαση διαθέσιμη στο SWD (2019) 440  
7SWD (2019) 700 και συνοπτική παρουσίαση διαθέσιμη στο SWD (2019) 701  
8αυτή την περίοδο υπό έγκριση στην ολομέλεια  
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(αναδιατύπωση)9, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 28ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με την κλιματική και  

περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης10, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος σχετικά με το 
ευρωπαϊκό περιβάλλον, την κατάσταση και τις προοπτικές του το 2020: γνώση για τη 
μετάβαση σε μια βιώσιμη Ευρώπη11, 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία»12, 

– έχοντας υπόψη τη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 203013, 

– έχοντας υπόψη τη στρατηγική από το αγρόκτημα στο πιάτο14, 

– έχοντας υπόψη το 7ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον15, 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το επενδυτικό σχέδιο 

«Βιώσιμη Ευρώπη»16, 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση σχετικά με Ένα νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική 
οικονομία Για μια πιο καθαρή και πιο ανταγωνιστική Ευρώπη της 11ης Μαρτίου 2020 17, 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Η ώρα της Ευρώπης: 

ανασύνταξη και προετοιμασία για την επόμενη γενιά»18, 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση σχετικά με τη στρατηγική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για τα φάρμακα στο περιβάλλον, της 11ης Μαρτίου 201919, 

– έχοντας υπόψη την κοινή μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΟΟΣΑ σχετικά με 

τη χρηματοδότηση της ύδρευσης, της αποχέτευσης και της προστασίας από τις 
πλημμύρες — Προκλήσεις στα κράτη μέλη της ΕΕ και τις επιλογές πολιτικής του Μαΐου 

                                              
9 COM(2017) 753 final, 1.2.2018 
10 2019/2930(RSP) 
11Διατίθεται στη διεύθυνση https://www.eea.europa.eu/publications/soer-2020 
12 COM(2019) 640 
13 COM(2020) 380 
14Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και 

Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών — Από το αγρόκτημα στο πιάτο — Μια στρατηγική 
για ένα δίκαιο, υγιές και φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα τροφίμων, COM/2020/381 final, 20.05.2020 
15Απόφαση αριθ. 1386/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2013, 

σχετικά με γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 2020 «Ευημερία εντός των ορίων του 
πλανήτη μας» , ΕΕ L 354, της 28.12.2013, σ. 171-200. 
16Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και 

Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών – Επενδυτικό σχέδιο «Βιώσιμη Ευρώπη» - Επενδυτικό 
Σχέδιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, COM/2020/21 final, 20.05.2020 
17 COM(2020) 98  
18 COM(2020) 456 
19 COM (2019) 128 
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202020, 

– έχοντας υπόψη τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και ιδίως τον 

Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης αριθ. 6 για το καθαρό νερό και την αποχέτευση21, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση για την παγκόσμια αξιολόγηση σχετικά με τη βιοποικιλότητα 
και τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων που δημοσίευσε η διακυβερνητική πλατφόρμα 
επιστήμης-πολιτικής για τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων (IPBES), 

του Μαΐου 201922, 

– έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών «Δικαίωμα στο νερό» 
(Right2Water)23, 

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών της [1 Ιουλίου 2020] 

σχετικά με τον έλεγχο καταλληλότητας της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα, της οδηγίας 
για τα υπόγεια ύδατα, της οδηγίας για τα πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος και της 
οδηγίας για τις πλημμύρες24, 

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής 

Επιτροπής της 12 Δεκεμβρίου 2018 με θέμα «Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την 
επαναχρησιμοποίηση των υδάτων (κυλιόμενο πρόγραμμα)»25, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 136 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 2 του 

Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη τις προφορικές ερωτήσεις προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά 
με την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τα ύδατα26, 

– έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας 

Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το νερό είναι ένα αναπαλλοτρίωτο δημόσιο αγαθό που είναι 
απαραίτητο για τη ζωή και ότι η διαχείριση των υδάτων διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στη 
διατήρηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος της ΕΕ, καθώς και στη χρήση των πόρων και 

την οικονομική παραγωγή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη πρέπει να βρει 
αποτελεσματικές απαντήσεις στις τρέχουσες προκλήσεις όσον αφορά τα ύδατα και να 
διαχειριστεί αποτελεσματικά τους υφιστάμενους υδάτινους πόρους, δεδομένου ότι αυτοί 
επηρεάζουν άμεσα την ανθρώπινη υγεία, την παραγωγή ενέργειας, τη γεωργία και την 

                                              
20 Διαθέσιμη στη διεύθυνση http://www.oecd.org/environment/financing-water-supply-sanitation-and-flood-
protection-6893cdac-en.htm 
21 Περιέχεται στο ψήφισμα 70/1 που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 25 

Σεπτεμβρίου 2015 με τίτλο «Μετασχηματίζοντας τον κόσμο μας: Η ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη»  
22Έκθεση συνολικής αξιολόγησης σχετικά με τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων της 
Διακυβερνητικής πλατφόρμας επιστήμης-πολιτικής για τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων 

(IPBES), διαθέσιμη στη διεύθυνση https://ipbes.net/global-assessment 
23 www.right2water.eu  
24 https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-541-2020  
25 ΕΕ C 110 της 22.3.2019, σ. 94-98. 
26 O [000XXX/YYY] και O [000XXX/YYY] 

http://www.right2water.eu/
https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-541-2020
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επισιτιστική ασφάλεια· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα θέσπισε ένα πλαίσιο για την 

προστασία 110.000 συστημάτων επιφανειακών υδάτων στην ΕΕ, με στόχο την  επίτευξη 
«καλής οικολογικής και χημικής κατάστασης» έως το 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
έλεγχος καταλληλότητας διαπίστωσε σημαντικές ελλείψεις στην εφαρμογή της 
νομοθεσίας της ΕΕ για τα ύδατα, με αποτέλεσμα η επιθυμητή κατάσταση να είναι 

απίθανο να έχει επιτευχθεί εντός της προθεσμίας του 2027· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι καλή χημική κατάσταση έχει επιτευχθεί μόνο για το 38 % των 
επιφανειακών υδάτων, ενώ μόλις το 40 % βρίσκεται σε καλή οικολογική κατάσταση ή 
δυναμικό· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτελεσματικότητα της ΟΠΥ εξαρτάται από την εφαρμογή 
της από τα κράτη μέλη· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η άντληση νερού ασκεί σημαντική πίεση στα ύδατα της ΕΕ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου το ένα τέταρτο του νερού που εκτρέπεται από το φυσικό 

περιβάλλον στην ΕΕ χρησιμοποιείται για γεωργικούς σκοπούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
επιτεύχθηκε συμφωνία σχετικά με τον νέο κανονισμό για την επαναχρησιμοποίηση του 
νερού, η οποία θα διευκολύνει τη χρήση επεξεργασμένων αστικών λυμάτων για γεωργική 
άρδευση· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κύρια σημειακή πηγή της ρύπανσης των υδάτων στην ΕΕ είναι 
η απόρριψη μη επεξεργασμένων ή ανεπαρκώς επεξεργασμένων αστικών και/ή 
βιομηχανικών λυμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κύρια διάχυτη πηγή ρύπανσης των 
υδάτων είναι η γεωργία, με εκλύσεις θρεπτικών ουσιών, φυτοφαρμάκων και άλλων 

ρύπων· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει ζωτική σημασία να αντιμετωπίζεται η χημική ρύπανση στα 
επιφανειακά και τα υπόγεια ύδατα οποτεδήποτε είναι δυνατόν στην πηγή, ως το πλέον 
αποδοτικό από άποψη κόστους μέτρο· 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο έλεγχος καταλληλότητας διαπίστωσε ότι η ΟΠΥ «είναι 
επαρκώς ρυθμιστική όσον αφορά τις πιέσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν και, 
ωστόσο, αρκετά ευέλικτη ώστε να ενισχύει την εφαρμογή της όπως απαιτείται όσον 
αφορά αναδυόμενες προκλήσεις που δεν αναφέρονται στην οδηγία, όπως η κλιματική 

αλλαγή, η λειψυδρία και οι ρύποι που προκαλούν νέες ανησυχίες»· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιοποικιλότητα των γλυκών υδάτων απειλείται στην Ευρώπη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υγιή και ανθεκτικά οικοσυστήματα γλυκών υδάτων είναι 
καλύτερα σε θέση να μετριάσουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και να 

προσαρμοστούν σε αυτήν· 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ένα τρίτο των ευρωπαϊκών χωρών υποφέρει από λειψυδρία, 
δηλαδή έχουν ετήσια κατά κεφαλήν ποσότητα νερού κάτω από 5 000 m3·27 

                                              
27 https://www.eea.europa.eu/publications/92-9167-025-1/page003.html 
 

https://www.eea.europa.eu/publications/92-9167-025-1/page003.html
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ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το νερό αποτελεί ουσιώδες στοιχείο του κύκλου τροφίμων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η καλή ποιότητα των υπόγειων και των επιφανειακών υδάτων 

είναι απαραίτητη για την επίτευξη ενός δίκαιου, υγιούς και φιλικού προς το περιβάλλον 
συστήματος τροφίμων, όπως περιγράφεται στη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο 
πιάτο»· 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα υπάρχουν πάνω από 21.000 υδροηλεκτρικοί σταθμοί 

στην Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει αναληφθεί συνολική δράση από την ΕΕ 
για την απομάκρυνση φραγμάτων· 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων ήταν 
αποτελεσματική όσον αφορά τη μείωση της ρύπανσης των υδατικών συστημάτων 

μειώνοντας τα φορτία του βιοχημικώς απαιτούμενου οξυγόνου, του αζώτου και του 
φωσφόρου στα επεξεργασμένα λύματα σε ολόκληρη την ΕΕ· 

1. χαιρετίζει την επιτυχία της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα όσον αφορά τη δημιουργία 
ενός κατάλληλου πλαισίου διακυβέρνησης για την ολοκληρωμένη διαχείριση των 

υδάτων και την επιβράδυνση της υποβάθμισης της ποιότητας των υδάτων· 

2. χαιρετίζει την εκτίμηση  της Επιτροπής ότι η ΟΠΥ είναι κατάλληλη για τον επιδιωκόμενο 
σκοπό, ωστόσο η εφαρμογή της πρέπει να βελτιωθεί και να επιταχυνθεί· 

3. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι στόχοι της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα δεν 

έχουν ακόμη επιτευχθεί κυρίως λόγω της ανεπαρκούς χρηματοδότησης, ιδίως της αργής 
εφαρμογής, της ανεπαρκούς επιβολής και της ευρείας χρήσης των εξαιρέσεων της 
οδηγίας, επίσης διότι η ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών στόχων στις τομεακές 
πολιτικές υπήρξε ανεπαρκής και για το γεγονός ότι το ήμισυ των υδατικών συστημάτων 

της ΕΕ δεν βρίσκονται ακόμη σε καλή κατάσταση· 

4. σημειώνει ότι η κλιματική αλλαγή μπορεί να έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στις 
πηγές γλυκού νερού με ξηρασία που οδηγεί σε εξάντληση της ροής ποταμών και σε 
υψηλότερες συγκεντρώσεις ρύπων, καθώς και σε έντονες βροχοπτώσεις που οδηγούν σε 

αυξημένη αστική και γεωργική απορροή· τονίζει ότι οι αυξανόμενες θερμοκρασίες 
οδηγούν σε αυξημένη λειψυδρία, γεγονός που επηρεάζει διάφορους οικονομικούς τομείς· 
υπογραμμίζει ότι η ανθεκτικότητα των υδάτινων οικοσυστημάτων, οι πλημμύρες και η 
λειψυδρία πρέπει να ληφθούν δεόντως υπόψη στην επικείμενη στρατηγική της ΕΕ για 

την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή· 

5. σημειώνει ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης στον τομέα των χημικών ουσιών· καλεί την 
Επιτροπή να επικαιροποιήσει τις σχετικές ουσίες που περιέχονται στα παραρτήματα της 
ΟΠΥ· συνιστά την εκπόνηση νέων κατευθυντήριων γραμμών για τη βελτίωση των 

μεθόδων παρακολούθησης των χημικών μειγμάτων· 

6. σημειώνει ότι η αρχή «ένα εκτός, όλα εκτός» θα πρέπει να παραμείνει αμετάβλητη, αλλά 
θέτει ένα πρόβλημα στην ανακοίνωση σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται όσον 
αφορά επιμέρους παραμέτρους· ζητεί συμπληρωματικές μεθοδολογίες υποβολής 

εκθέσεων (όπως η απόσταση από τον στόχο)· τονίζει τη σημασία της διαφάνειας και της 
πλήρους ενημέρωσης του κοινού σχετικά με την ποιότητα του νερού στην ΕΕ· 

7. εκφράζει τη λύπη του για τη χρήση εξαιρέσεων για πάνω από τα μισά υδατικά συστήματα 
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της Ευρώπης, με περιορισμένη αιτιολόγηση· ζητεί την επικαιροποίηση των εγγράφων 
καθοδήγησης σχετικά με τη χρήση εξαιρέσεων προκειμένου να περιορισθεί η πρακτική 

αυτή· 

8. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η αρχή της ανάκτησης του κόστους, η οποία 
προβλέπει ότι όλοι οι χρήστες υδάτων έχουν αποτελεσματική και αναλογική 
χρηματοδοτική συμμετοχή, παραμένει χαμηλή έως ανύπαρκτη σε αρκετά κράτη μέλη· 

καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν και να εφαρμόσουν κατάλληλες πολιτικές 
τιμολόγησης του νερού και να εφαρμόσουν πλήρως την αρχή της ανάκτησης του κόστους 
σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα· τονίζει, ωστόσο, ότι όλοι οι πολίτες θα 
πρέπει να έχουν οικονομικά προσιτή πρόσβαση σε νερό· 

9. τονίζει τη σημασία της περαιτέρω αντιμετώπισης του ευτροφισμού τόσο των γλυκών όσο 
και των αλμυρών υδάτων που προκαλείται από άζωτο και φώσφορο από λύματα και 
άλλες πηγές, μεταξύ άλλων από τη γεωργία· 

10. σημειώνει ότι οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί παρέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές στην ΕΕ, επισημαίνει, ωστόσο, ότι η κατασκευή φραγμάτων μπορεί 
να επηρεάσει αρνητικά τους οικοτόπους και ότι η ΟΠΥ θέτει αυστηρά κριτήρια για την 
προστασία των υδρομορφολογικών συνθηκών· ζητεί να αξιολογούνται αυστηρά οι 
επιπτώσεις των συνακόλουθων μεταβολών στην ποιότητα των υδάτων και στα 

οικοσυστήματα· 

11. σημειώνει ότι η στροφή από τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές προς τις εσωτερικές 
πλωτές οδούς θα πρέπει να συμβαδίζει με τη στήριξη βιώσιμων, εναλλακτικών καυσίμων 
και τεχνολογιών για την εσωτερική ναυσιπλοΐα με σκοπό τη μείωση των εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου και την αποφυγή της υποβάθμισης της ποιότητας των υδατικών 
συστημάτων· 

12. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η οδηγία για την επεξεργασία των 
αστικών λυμάτων έχει συμβάλει στη μείωση των φορτίων, συμβάλλοντας έτσι στη 

βελτίωση της ποιότητας των υδάτων, εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι 
η αξιολόγηση της οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων δεν αναλύει την 
αποτελεσματικότητα όσον αφορά τις απορρίψεις βιομηχανικών λυμάτων στα 
αποχετευτικά δίκτυα και τις εγκαταστάσεις αστικών λυμάτων· 

13. σημειώνει ότι η οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων δεν αντικατοπτρίζει 
επαρκώς τα προβλήματα των υπερχειλίσεων όμβριων υδάτων και της αστικής απορροής, 
των μεμονωμένων συστημάτων και των μικρών οικισμών· 

14. καλεί τα κράτη μέλη να επιτύχουν πλήρη συμμόρφωση με την οδηγία πλαίσιο για τα 

ύδατα το συντομότερο δυνατόν και, σε κάθε περίπτωση, όχι αργότερα από το 2027· 

15. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τα κράτη μέλη στην εφαρμογή των οδηγιών για τα ύδατα 
με την παροχή τεχνικής βοήθειας και την κατάλληλη κατάρτιση, μέσω της ανταλλαγής 
ορθών πρακτικών και εμπειρογνωμοσύνης· 

16. καλεί την Επιτροπή να αναλάβει αυστηρή και ταχεία δράση για τη δίωξη των 
παραβάσεων των κρατών μελών ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωση όλων  των 
κρατών μελών με την ΟΠΥ το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο έως το 2027· 
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παροτρύνει την Επιτροπή να δώσει συνέχεια στις ανοικτές διαδικασίες επί παραβάσει 
που σχετίζονται με τη συστημική παραβίαση της νομοθεσίας για τα ύδατα· 

17. τονίζει την ανάγκη ευθυγράμμισης της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) με την ΟΠΥ 
όσον αφορά την ανάγκη για αυξημένα μέτρα προστασίας των υδάτων στη γεωργία· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμπερίληψη της βελτιωμένης διαχείρισης των 
θρεπτικών στοιχείων μεταξύ των στόχων των νέων στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ και 

της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα· 

18. προτρέπει την Επιτροπή να εξορθολογίσει και να βελτιώσει τα συστήματα 
παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων, συγκεντρώνοντας, μεταξύ άλλων, 
δεδομένα σχετικά με τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων και τους μεταβολίτες στα υδατικά 

συστήματα της Ευρώπης· 

19. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν στρατηγικές διαχείρισης της 
ξηρασίας ως μέρος των σχεδίων διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμών και των 
σχεδίων διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας· 

 
20. προτείνει να αντιμετωπιστούν οι ξηρασίες με έργα για την επαναχρησιμοποίηση 

εγκαταλελειμμένων λατομείων, τα οποία θα μετατραπούν σε λεκάνες για τη συγκράτηση 
όμβριων υδάτων και πλημμυρών· ενθαρρύνει την έρευνα και τις επενδύσεις προς την 

κατεύθυνση αυτή· 

21. καλεί τα κράτη μέλη να προσδιορίσουν και να εξασφαλίσουν τα αναγκαία κονδύλια και 
να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη διατήρηση και την επανεπένδυση σε 
υφιστάμενες υποδομές που δεν εγείρουν ανησυχίες για το περιβάλλον ή τη  δημόσια 

υγεία· τονίζει την ανάγκη παροχής χρηματοδοτικής στήριξης για καινοτόμες μεθόδους 
και για λύσεις που βασίζονται στη φύση· 

22. ενθαρρύνει την καλύτερη ενσωμάτωση της οδηγίας για τη διαχείριση των κινδύνων 
πλημμύρας στις πολιτικές για την ιεράρχηση των λύσεων που βασίζονται στη φύση, 

καθώς και την ανάλογη προσαρμογή των χρηματοδοτικών ροών· 

23. ζητεί να αυξηθούν οι δράσεις σε επίπεδο Ένωσης και κρατών μελών για την 
αντιμετώπιση ρύπων που προκαλούν νέες ανησυχίες, όπως τα μικροπλαστικά και τα 
φαρμακευτικά προϊόντα· 

24. ζητεί να βελτιωθούν οι δημόσιες διαβουλεύσεις, η ευαισθητοποίηση του κοινού και η 
εκπαίδευση και να τονωθεί ο διατομεακός διάλογος· 

25. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή. 


