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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τα ύδατα, ενόψει της απαραίτητης, 
συνολικής προσέγγισης για την αντιμετώπιση των ευρωπαϊκών προκλήσεων στο ζήτημα 
των υδάτων

(2011/2297 (INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της 
πολιτικής των υδάτων1 (ΟΠΥ),

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/118/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με την προστασία των υπόγειων υδάτων 
από τη ρύπανση και την υποβάθμιση (οδηγία υπόγειων υδάτων)2,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2008/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, 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 Συμβουλίου3 (ΟΠΠΠ-EQSD),

– έχοντας υπόψη την οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1991 για την 
επεξεργασία των αστικών λυμάτων4 (UWWTD),

– έχοντας υπόψη την οδηγία 91/676/ΕΚ του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 1991, για 
την προστασία των υδάτων από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης5 (οδηγία για τα 
νιτρικά ιόντα),

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2007/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007 για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των 
κινδύνων πλημμύρας6 (οδηγία για τις πλημμύρες),

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την 
αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της 
οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του 
Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της 
οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 

                                               
1 ΕΕ L 327, 22.12.2000, σ. 1.
2 ΕΕ L 372, 27.12.2006, σ. 19.
3 ΕΕ L 348, 24.12.2008, σ. 84.
4 ΕΕ L 135, 30.5.1991, σ. 40.
5 ΕΕ L 375, 31.12.1991, σ. 1.
6 ΕΕ L 288, 6.11.2007, σ. 27.
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93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ1 (κανονισμός REACH),

– έχοντας υπόψη το επικείμενο «Σχέδιο για την προστασία των υδάτινων πόρων στην 
Ευρώπη» που θα υποβληθεί από την Επιτροπή,

– έχοντας υπόψη την επικείμενη ευρωπαϊκή σύμπραξη καινοτομίας για το νερό,

– έχοντας υπόψη το από 15 Μαρτίου 2012 ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 
6ο Παγκόσμιο Forum Νερού στη Μασσαλία από 12 έως 17 Μαρτίου 20122,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2008 
σχετικά με την αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας και της ξηρασίας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση3,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας 
και Ενέργειας και της Επιτροπής Αναφορών (A7-0000/2012),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΟΠΥ δημιούργησε ένα πλαίσιο προστασίας και 
αποκατάστασης των καθαρών υδάτων στην ΕΕ αλλά και διασφάλισης μακροχρόνιας και 
βιώσιμης χρήσης, όμως η ανασκόπηση των σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής 
ποταμών που εκπόνησαν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας, δείχνουν 
ότι ένας σημαντικός αριθμός υδάτινων συστημάτων της ΕΕ δεν θα φτάσει την «καλή 
κατάσταση» έως το 2015, εξαιτίας των μακροχρόνιων αλλά και αναδυόμενων 
προκλήσεων·

Β. εκτιμώντας ότι το νερό είναι απαραίτητο για τη ζωή και ότι η ορθή διαχείριση υδάτων 
παίζει σημαντικό ρόλο στη διατήρηση του παγκόσμιου φυσικού κεφαλαίου και των 
υπηρεσιών οικοσυστήματος, καθώς και σε όλες τις πτυχές χρήσης πόρων και οικονομικής 
παραγωγής·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αν και η Ευρώπη αντλεί μόλις το 13% των συνολικών, 
διαθέσιμων υδάτων της, οι υδάτινοι πόροι είναι άνισα κατανεμημένοι στις ευρωπαϊκές 
περιφέρειες·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τάσεις στη χρήση υδάτων είναι συχνά μη βιώσιμες εξαιτίας 
ανεπαρκών πρακτικών που οδηγούν σε κατασπατάληση νερού και εκτιμώντας ότι οι 
υποδομές συστημάτων ύδρευσης είναι συχνά παλαιές και δεν προσφέρουν πληροφορίες 
για την πραγματική απόδοση και τις απώλειές τους·

Εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τα ύδατα: επιτυχίες και κενά

1. αναγνωρίζει ότι η ΟΠΥ αποτελεί μια ισχυρή και φιλόδοξη νομοθετική βάση για 
μακροπρόθεσμη ολοκληρωμένη διαχείριση υδάτων στην ΕΕ· χαιρετίζει τη βελτίωση που 

                                               
1 ΕΕ L 396, 30.12.2006, σ. 1.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0091.
3 ΕΕ C 9E, 15.1.2010, σ. 33.
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έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια στην ποιότητα των ευρωπαϊκών υδάτων και την 
επεξεργασία λυμάτων· ωστόσο τονίζει ότι ο ρυθμός εφαρμογής υπήρξε αργός και άνισος 
μεταξύ των κρατών μελών και περιφερειών και ότι πρέπει να ξεπεραστούν αρκετές 
προκλήσεις, προκειμένου να επιτευχθεί μια «καλή κατάσταση» για τα ευρωπαϊκά ύδατα·

2. υπογραμμίζει ότι ενώ έπρεπε να δοθεί μεγάλη προσοχή στην εφαρμογή της ισχύουσας 
νομοθεσίας, εντούτοις υπάρχουν συγκεκριμένα κενά που πρέπει να καλυφθούν από νέα 
νομοθεσία·

3. χαιρετίζει το επικείμενο «Σχέδιο για την προστασία των υδάτινων πόρων στην Ευρώπη» 
που θα υποβληθεί από την Επιτροπή, ως απάντηση στις τρέχουσες και μελλοντικές 
προκλήσεις και με στόχο να διασφαλιστεί η επαρκής διαθεσιμότητα υδάτων καλής 
ποιότητας για βιώσιμη και δίκαιη χρήση υδάτων έως το 2050·

4. ζητεί επιτακτικά από την Επιτροπή να λάβει αποφασιστική δράση ώστε τα κράτη μέλη να 
παύσουν να παραβιάζουν το δίκαιο της ΕΕ για τα ύδατα· ζητεί παράλληλα να 
καταρτισθούν και να τεθούν στη διάθεση των ενδιαφερομένων εκτενείς κατευθυντήριες 
γραμμές και αποτελεσματικά μέσα για να ενισχυθεί η ανάπτυξη ικανοτήτων, να 
εξασφαλισθούν ισότιμοι όροι και να βοηθηθούν τα κράτη μέλη με σκοπό στο μέλλον να 
πετύχουν μεγαλύτερο βαθμό συμμόρφωσης με την εφαρμογή της πολιτικής της ΕΕ για τα 
ύδατα, προκειμένου να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις που απορρέουν από την πολιτική 
υδάτων·

Νερό και αποδοτικότητα των πόρων

5. υπογραμμίζει τον σχέση μεταξύ της παραγωγής ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης και 
της ασφάλειας της υδροδότησης· τονίζει ότι πρέπει να γίνουν επιπλέον προσπάθειες σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, για να διασφαλίσουμε ότι η αυξανόμενη ζήτηση ενέργειας δε θέτει σε 
κίνδυνο την ασφάλεια υδάτων· επισημαίνει ότι η χρήση υδάτων πρέπει να ληφθεί υπόψη 
κατά την αξιολόγηση της βιωσιμότητας των παραδοσιακών πηγών ενέργειας αλλά και 
εκείνων χαμηλού άνθρακα, συμπεριλαμβανομένων και ορισμένων βιοκαυσίμων·

6. επισημαίνει ότι η αποτελεσματικότητα και βιωσιμότητα της χρήσης υδάτων από τον 
αγροτικό τομέα μπορεί να βελτιωθεί με την εισαγωγή καινοτόμων τεχνολογιών και 
πρακτικών·

7. υπογραμμίζει ότι η περιβαλλοντικά και οικονομικά ορθή πολιτική διαχείρισης του 
αποχετευτικού συστήματος και επεξεργασίας λυμάτων πρέπει να αντιμετωπίσει τη 
ρύπανση στην πηγή, προτού οι ρύποι υπαχθούν στην ακριβή λύση της επεξεργασίας· 
ενθαρρύνει τη χρήση λυμάτων και παραπροϊόντων της τελικής επεξεργασίας ως νέων 
πόρων·

8. ζητεί να επικαιροποιηθεί η νομοθεσία της ΕΕ για τα ύδατα με σκοπό να ληφθούν δεόντως 
υπόψη οι τεχνολογικές εξελίξεις για την επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση του 
νερού, να καταστεί δυνατή η επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων λυμάτων για 
άρδευση με χαμηλό κόστος και κατανάλωση ενέργειας, καθώς και η επαναχρησιμοποίηση 
φαιού ύδατος στα νοικοκυριά· ζητεί να ληφθούν μέτρα για ορθή παρακολούθηση της 
χημικής και βιολογικής ποιότητας του ανακυκλωμένου νερού·
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9. υπογραμμίζει τη σημασία του οικολογικού σχεδιασμού, των συστημάτων εξοικονόμησης 
νερού και των μηχανισμών μέτρησης για αποδοτική χρήση του νερού σε δημόσια 
συστήματα ύδρευσης και στη βιομηχανία·

Νερό και οικοσυστήματα

10. σημειώνει ότι το νερό αποτελεί τον πυρήνα των περισσότερων υπηρεσιών 
οικοσυστήματος και τονίζει τη σημασία της ορθής διαχείρισης υδάτων στην επίτευξη των 
στόχων βιοποικιλότητας· ενθαρρύνει τα μέτρα αναδάσωσης και αποκατάστασης 
υγροτόπων για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων· ζητεί καλύτερη ευθυγράμμιση των 
στόχων της ΟΠΥ με το πρόγραμμα Natura 2000·

11. τονίζει ότι το νερό είναι ιδιαίτερα ευάλωτο στην επίδραση κλιματικής αλλαγής, πράγμα 
που θα μπορούσε να οδηγήσει σε υποβάθμιση της ποσότητας και ποιότητας των 
διαθέσιμων υδάτων, ιδίως του πόσιμου νερού, καθώς και σε αύξηση της συχνότητας και 
έντασης των πλημμυρών και ξηρασιών· ζητεί οι πολιτικές προσαρμογής και μετριασμού 
της κλιματικής αλλαγής να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τον αντίκτυπο στους υδάτινους 
πόρους· υπογραμμίζει τη σημασία της πρόληψης του κινδύνου, της χάραξης στρατηγικών 
εξομάλυνσης και απόκρισης για την αντιμετώπιση ακραίων φαινομένων που σχετίζονται 
με τα ύδατα·

12. επισημαίνει ότι η ολοκληρωμένη διαχείριση υδάτινων πόρων και ο χωροταξικός 
σχεδιασμός στις λεκάνες απορροής των ποταμών πρέπει να λάβουν υπόψη τις 
οικονομικές δραστηριότητες που εξαρτώνται από το νερό και τις ανάγκες για νερό όλων 
των χρηστών, καθώς και την ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση στο ζήτημα της 
λειψυδρίας ενώ πρέπει να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα των ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τα ύδατα·

Γνώση και καινοτομία

13. αναγνωρίζει ότι το πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ επέτρεψε τη συλλογή λιγότερο 
αποσπασματικών δεδομένων για τα ύδατα και καλύτερη παρακολούθηση· σημειώνει, 
ωστόσο, ότι υπάρχει έλλειψη αξιόπιστων δεδομένων για την ποσότητα υδάτων, για 
παράδειγμα πληροφορίες σχετικά με την υδροληψία και τη διαρροή· καλεί την Επιτροπή, 
σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, να αναπτύξει μια νέα σειρά 
αξιόπιστων δεικτών για τους λογαριασμούς υδάτων· υπογραμμίζει ότι η βάση γνώσεων 
πρέπει να συμπεριλάβει και την έννοια των «περιβαλλοντικών ροών» και να 
συνυπολογίσει τις υπηρεσίες οικοσυστήματος που στηρίζονται στο νερό·

14. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς να στηρίξουν 
την ευρωπαϊκή σύμπραξη καινοτομίας για το νερό ως ένα αποτελεσματικό μέσο για να 
συγκεντρωθούν οι καλύτερες παγκόσμιες προσπάθειες έρευνας και καινοτομίας και να 
αρθούν οι φραγμοί που αποτρέπουν τη γρήγορη μεταφορά γνώσης, των βέλτιστων 
διαθέσιμων τεχνικών αλλά και των τεχνολογικών επιτευγμάτων στην αγορά·

Ένταξη του ζητήματος των υδάτων στις πολιτικές της ΕΕ

15. υπογραμμίζει την ανάγκη καλύτερης συνοχής και ενσωμάτωσης των στόχων για τα ύδατα 
στη νομοθεσία της ΕΕ σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο· ζητεί να συνυπολογίζεται η 



PR\897389EL.doc 7/12 PE486.108v01-00

EL

πλήρης αξιολόγηση επιπτώσεων στους υδάτινους πόρους κατά τον σχεδιασμό της κοινής 
γεωργικής πολιτικής και των πλαισίων πολιτικής συνοχής, προκειμένου να υπάρξει μια 
θεματική συγκέντρωση της διαθέσιμης χρηματοδότησης για τα ζητήματα υδάτων και να 
ενταχθεί το ζήτημα των υδάτων σε όλους τους τομείς της πολιτικής·

Νερό και οικονομία

16. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την εφαρμογή των αρχών «ο 
ρυπαίνων πληρώνει» και ο «χρήστης πληρώνει» μέσω διαφανών τιμολογιακών 
συστημάτων, που στοχεύουν στην πλήρη ανάκτηση του κόστους· υπογραμμίζει ωστόσο 
ότι κατά τη θέσπιση τιμολογίων νερού για προσωπική χρήση πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη τα κοινωνικά ζητήματα· τονίζει ότι η τιμολόγηση του νερού πρέπει να αντανακλά 
τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της επεξεργασίας λυμάτων και καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει επαρκή χρηματοδότηση στις μονάδες επεξεργασίας λυμάτων·

Νερό και κοινωνία

17. ζητεί επιτακτικά από την Επιτροπή να δώσει το έναυσμα για διατομεακό διάλογο και να 
ενισχύσει την πλήρη και διαφανή συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων και εμπλεκόμενων 
φορέων σε όλα τα επίπεδα ανάπτυξης της πολιτικής υδάτων· τονίζει τη σημασία της 
αποτελεσματικής πολυεπίπεδης διακυβέρνησης στον τομέα των υδάτων, της εποπτείας 
των υδάτων και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών·

18. ζητεί να ενισχυθεί η ενημέρωση της κοινής γνώμης σχετικά με τα ζητήματα υδάτων, 
προκειμένου οι καταναλωτές, οι υγειονομικούς φορείς και οι υπεύθυνοι για τη χάραξη 
πολιτικής και τη λήψη αποφάσεων να κατανοήσουν καλύτερα τους δεσμούς μεταξύ 
νερού, αποχετευτικών συστημάτων, συνθηκών υγιεινής, υγείας, ασφάλειας των τροφίμων, 
επισιτιστικής ασφάλειας και πρόληψης καταστροφών· τονίζει τον κυρίαρχο ρόλο των 
περιφερειακών και τοπικών αρχών και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στη 
διοργάνωση εκστρατειών ενημέρωσης και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων·

Νερό και κόσμος

19. χαιρετίζει την ταχεία επίτευξη του αναπτυξιακού στόχου χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών 
σχετικά με το ασφαλές πόσιμο νερό· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν τη δέσμευσή τους για επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων χιλιετίας (MDG-
ΑΣΧ) αναφορικά με το αποχετευτικό σύστημα αλλά και να λάβουν υπόψη τους τα 
σχετικά αποτελέσματα του Ρίο+20: Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την αειφόρο 
ανάπτυξη·

20. ενθαρρύνει τις τοπικές αρχές να προορίζουν ένα ποσοστό των εισφορών που 
καταβάλλουν οι χρήστες για την παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης στα 
αποκεντρωμένα μέτρα συνεργασίας· επισημαίνει ότι ένα παράδειγμα που θα μπορούσε να 
υιοθετηθεί είναι η εφαρμογή της αρχής του «1% αλληλεγγύη για το νερό» που επέβαλαν 
ορισμένα κράτη μέλη·

°
° °
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21. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το νερό είναι στοιχειώδες για τη ζωή. Η βιώσιμη διαχείρισή του είναι σημαντική για να 
διασφαλίσουμε ότι όλα τα οικοσυστήματα λαμβάνουν επαρκείς ποσότητες ποιοτικού νερού 
προκειμένου να λειτουργούν σωστά και να παρέχουν ουσιαστικές υπηρεσίες για την 
επισιτιστική ασφάλεια και την ασφάλεια των τροφίμων, την υγεία μας, την κοινωνία αλλά και 
την οικονομία μας: το νερό θεωρείται το πιο σημαντικό από όλα τα δημόσια αγαθά.

Ωστόσο, οι πόροι γλυκών υδάτων τόσο στην Ευρώπη όσο και σε παγκόσμια κλίμακα θα 
τεθούν σε κίνδυνο εάν τους διαχειριστούμε πέρα από τα όρια της βιωσιμότητας: η 
αστικοποίηση, η πληθυσμιακή αύξηση, η υπερκατανάλωση, η βιολογική και χημική ρύπανση, 
οι υδρομορφολογικές αλλοιώσεις και η κλιματική αλλαγή ασκούν διαρκώς μεγαλύτερη πίεση 
στη διαθεσιμότητα αλλά και ποιότητα των ασφαλών υδάτων και της εξασφάλισης της 
υδροδότησης. Η μελλοντική οικονομική ανάπτυξη θα είναι βιώσιμη μόνο εάν αποσυνδεθεί από 
τις δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις των υδάτων.

Τι βήματα έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση προς αυτήν την κατεύθυνση; Η ισχύουσα νομοθεσία 
για τα ύδατα παρέχει ένα ισχυρό πλαίσιο για βιώσιμη και αποδοτική διαχείριση υδάτων: πιο 
συγκεκριμένα, η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα (ΟΠΥ) που εγκρίθηκε το 2000 θεωρείται 
ορόσημο για την ευρωπαϊκή πολιτική υδάτων. Η οδηγία υιοθετεί μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση που επικεντρώνεται στη διαχείριση υδάτων στις λεκάνες απορροής των ποταμών 
και προεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της προστασίας υδάτων σε όλα τα επιφανειακά και 
υπόγεια ύδατα, θέτοντας στόχους βιωσιμότητας, αναφορικά με την οικολογική, χημική και 
ποσοτική «καλή κατάσταση», οι οποίοι πρέπει να επιτευχθούν για τα ευρωπαϊκά υδατικά 
συστήματα μέχρι το 2015.

Ωστόσο, η εφαρμογή της ΟΠΥ έγινε με αργούς ρυθμούς στις ευρωπαϊκές χώρες και 
περιφέρειες, αποφέροντας αποτελέσματα με μεγάλες αποκλίσεις και οδηγώντας στο 
συμπέρασμα ότι ένας σημαντικός αριθμός υδατικών συστημάτων της ΕΕ δεν θα φτάσει την
«καλή κατάσταση» έως το 2015, εξαιτίας των μακροχρόνιων αλλά και αναδυόμενων 
προκλήσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή εξέδωσε μια σειρά εκτιμήσεων για την κατάσταση των υδάτων 
στην ΕΕ: η εν λόγω διαδικασία θα οδηγήσει σε ένα «Σχέδιο για την προστασία των υδάτινων 
πόρων της Ευρώπης», το οποίο θα δημοσιευθεί το Νοέμβριο του 2012. Στόχος του Σχεδίου 
είναι να αποτελέσει την απάντηση της πολιτικής της ΕΕ στις τρέχουσες και μελλοντικές 
προκλήσεις σχετικά με τα ύδατα, με απώτερο σκοπό να διασφαλιστεί η επαρκής διαθεσιμότητα 
νερού καλής ποιότητας για βιώσιμη και δίκαιη χρήση υδάτων. Θα αποτελέσει το ορόσημο για 
τα ύδατα στον οδικό χάρτη για την αποδοτικότητα των πόρων, ο οποίος συντάχθηκε στο 
πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020, αλλά θα καθοδηγήσει την πολιτική σε μακροχρόνια 
βάση έως το 2050.

Ο εισηγητής εκτιμά την πρωτοβουλία της Επιτροπής και πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο πρέπει να συνεισφέρει με θεμελιώδη τρόπο στη διεργασία που θα οδηγήσει στην 
κατάρτιση της μελλοντικής κατεύθυνσης της ευρωπαϊκής πολιτικής υδάτων μέσω του Σχεδίου.
Ο αποτελεσματικότερος τρόπος είναι να επικεντρωθούμε στην εφαρμογή και ως εκ τούτου, η 
παρούσα έκθεση αναλύει την ισχύουσα κατάσταση εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ για τα 
ύδατα στα κράτη μέλη, τονίζοντας τις επιτυχημένες προσπάθειες αλλά και τις προκλήσεις που 
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πρέπει να αντιμετωπιστούν για να βελτιωθεί. Επιπλέον εντοπίζει σημαντικά κενά πολιτικής που 
πρέπει να πληρωθούν από νέα νομοθεσία. 

Τα παρακάτω σημεία παρουσιάζουν περιληπτικά τα βασικότερα αποτελέσματα της εν λόγω 
έκθεσης. 

 Επιπλέον έμφαση στην περιφερειακή διάσταση. Η συνολική υδροληψία της Ευρώπης 
αντιστοιχεί μόλις στο 13% των συνολικών, διαθέσιμων υδάτων της αλλά η γεωγραφική 
κατανομή των υδάτινων πόρων είναι άνιση και ως εκ τούτου πολλές ευρωπαϊκές χώρες 
και περιφέρειες αντιμετωπίζουν έντονη λειψυδρία. Δεν μπορεί να υπάρξει μια 
γενικευμένη λύση: πρέπει να ενισχυθεί η περιφερειακή και τοπική διάσταση, οι τοπικοί 
εμπλεκόμενοι φορείς και κοινότητες πρέπει να λαμβάνουν μέρος στη συμμετοχική 
διαδικασία σε όλα τα στάδια του σχεδιασμού και εφαρμογής πολιτικής, ενώ η Επιτροπή 
πρέπει να ενισχύσει την ανάπτυξη ικανοτήτων και να χαράξει ευκρινείς εκτελεστικές 
κατευθυντήριες γραμμές.

 Απαιτούνται αξιόπιστα δεδομένα, ειδικότερα για την ποιότητα των υδάτων. Παρά το 
γεγονός ότι η τρέχουσα πολιτική περιόρισε τον κατακερματισμό των διαθέσιμων 
δεδομένων, ειδικότερα σχετικά με την ποιότητα υδάτων, εντούτοις παραμένει ένα κενό 
γνώσης αναφορικά με τη διαθεσιμότητα υδάτων. Είναι υψίστης σημασίας να 
διαπιστώσουμε τις ποσότητες υδάτων που ρέουν εντός και εκτός της λεκάνης απορροής 
των ποταμών, καθώς και των ποσοτήτων υδροληψίας που εκτελεί ο κάθε τομέας, και να 
ενισχύσουμε το σύστημα πληροφοριών για τα ύδατα στην Ευρώπη (WISE). Πρέπει να 
αναπτυχθούν νέοι βασικοί δείκτες οι οποίοι: λαμβάνουν υπόψη τις υπηρεσίες 
οικοσυστήματος που στηρίζονται στο νερό και οι οποίοι θα χρησιμεύσουν για τον 
καθορισμό μετρήσιμων στόχων, ειδικότερα στην αποδοτικότητα των υδάτων.

 Ένταξη του ζητήματος των υδάτων σε όλους τους τομείς πολιτικής. Για να επιτευχθεί 
λειτουργική «πράσινη οικονομία» πρέπει να υπάρξει περαιτέρω επεξεργασία όλων των 
τομέων πολιτικής: οι στόχοι για τα ύδατα πρέπει να ενταχθούν σε όλα τα επίπεδα της 
ευρωπαϊκής, εθνικής και περιφερειακής νομοθεσίας. Επιπλέον, πρέπει να γίνουν 
προσπάθειες για καλύτερη ευθυγράμμιση και εναρμόνιση των διαφόρων νομοθετικών 
μέσων, για παράδειγμα με κατάργηση των υφιστάμενων ανακολουθιών μεταξύ της ΟΠΥ, 
της οδηγίας για τα νιτρικά ιόντα, του κανονισμού REACH και του Natura 2000.

 Ολιστική προσέγγιση για την προστασία των υδάτων. Η προστασία των υδάτινων πόρων, 
και ειδικότερα του πόσιμου νερού πρέπει να αντιμετωπιστεί με μια παγκόσμια προοπτική, 
λαμβάνοντας υπόψη όλες τις υπηρεσίες οικοσυστήματος που στηρίζονται στο νερό. Είναι 
καίριας σημασίας να ελέγξουμε τη ρύπανση στην πηγή, προκειμένου να αποτρέψουμε την 
είσοδο επιβλαβών ουσιών στο περιβάλλον και να μειώσουμε το φορτίο της επεξεργασίας 
λυμάτων. Οι πολιτικές εξομάλυνσης και προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής πρέπει 
πάντα να λαμβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις στους υδάτινους πόρους, ενώ η ΕΕ πρέπει να 
εγκρίνει μια ολιστική προσέγγιση για την λειψυδρία και την ξηρασία.

 Η αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης των υδάτων μπορεί και πρέπει να επιτευχθεί. Η 
αποδοτικότητα των πόρων είναι πρωτεύουσα πρωτοβουλία της στρατηγικής Ευρώπη 
2020 όπου η αποδοτικότητα των υδάτων παίζει κεντρικό ρόλο. Επιπλέον, η ποσότητα και 
ποιότητα των υδάτων είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. Για παράδειγμα, ο συσχετισμός 
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μεταξύ ενέργειας και υδάτων είναι κρίσιμος: σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα την οποία 
ζήτησε η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων, ο 
ενεργειακός τομέας ευθύνεται για το 45% περίπου της υδροληψίας στην ΕΕ, ενώ η 
ηλεκτροπαραγωγή επηρεάζει την ποιότητα των υδάτων και αντιστρόφως η ενέργεια 
χρησιμοποιείται στην επεξεργασία λυμάτων: πρέπει να υπάρξουν διαβεβαιώσεις ότι η 
αυξανόμενη ζήτηση ενέργειας δεν ασκεί μη βιώσιμες πιέσεις στους υδάτινους πόρους. 
Επιπλέον, οι νέες τεχνικές και πρακτικές άρδευσης, εάν συνοδεύονται με παροχή 
συμβουλών προς τους αγρότες, μπορούν να βελτιώσουν την αποδοτικότητα των υδάτων 
που χρησιμοποιεί ο αγροτικός τομέας, ένας ακόμα τομέας μεγάλης υδροληψίας που 
ευθύνεται για το 33% περίπου της χρήσης υδάτων (ποσοστό το οποίο μπορεί να φτάσει 
έως το 80% σε ορισμένες περιφέρειες της νότιας Ευρώπης). Τα συστήματα μέτρησης και 
ο οικολογικός σχεδιασμός μπορούν να ενισχύσουν την αποδοτικότητα των δημόσιων 
συστημάτων ύδρευσης και βιομηχανίας.

 Η νομοθεσία της ΕΕ πρέπει να επικεντρωθεί στην επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση 
υδάτων. Ειδικότερα σε περιφέρειες που πάσχουν από λειψυδρία, η επαναχρησιμοποίηση 
του νερού για αρδευτικούς σκοπούς αλλά και στα νοικοκυριά μπορεί να αποτελέσει 
σημαντικό μέσο με το οποίο θα επιτευχθεί ασφάλεια υδάτων. Το νομοθετικό πλαίσιο 
οφείλει να ασχοληθεί ρητά με την ανακύκλωση υδάτων, λαμβάνοντας υπόψη τα 
τεχνολογικά επιτεύγματα που επιτρέπουν την αποτελεσματική παρακολούθηση της 
ποιότητας του ανακυκλωμένου νερού.

 Περαιτέρω προώθηση έρευνας και καινοτομίας. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να 
διαθέσουν επαρκή χρηματοδότηση για τα ερευνητικά προγράμματα που ασχολούνται με τα 
συστήματα όμβριων υδάτων, τις τεχνολογίες μέτρησης, τις μεθόδους παρακολούθησης και 
κατάργησης της σημειακής πηγής και της διάχυσης των χημικών και βιολογικών ρύπων 
καθώς και τις τεχνολογίες για την εξοικονόμηση υδάτων και αποδοτικότητας στις αστικές 
και αγροτικές περιοχές. Η επερχόμενη Ευρωπαϊκή σύμπραξη καινοτομίας για το νερό 
πρέπει να λάβει τη στήριξη όλων των εμπλεκόμενων φορέων ως ιδανικό εργαλείο 
συγκέντρωσης όλων των προσπαθειών για καινοτομία.

 Τα οικονομικά μέσα είναι σημαντικά για την επίτευξη των στόχων για τα ύδατα, ιδιαίτερα 
στις περιόδους χρηματοοικονομικής κρίσης. Η ΟΠΥ στοχεύει ήδη στην «εύρεση της 
σωστής τιμής», ωστόσο υπάρχει ανάγκη για πιο διαφανή συστήματα τιμολόγησης, τα 
οποία θα ενσωματώνουν την πλήρη ανάκτηση του κόστους και την εφαρμογή των αρχών 
«ο ρυπαίνων πληρώνει» και «ο χρήστης πληρώνει». Τα τιμολόγια πρέπει ωστόσο να 
λαμβάνουν υπόψη και την κοινωνική παράμετρο όταν διαπραγματεύονται την προσωπική 
χρήση νερού. 

 Ενδυνάμωση της διεθνούς διάστασης. Παρά το γεγονός ότι ανακοινώθηκε η ταχεία 
επίτευξη του αναπτυξιακού στόχου χιλιετίας του ΟΗΕ σχετικά με το ασφαλές πόσιμο 
νερό, υπάρχουν ακόμα 800 εκατομμύρια άνθρωποι που εξακολουθούν να πίνουν μη 
ασφαλές νερό, ενώ ο στόχος για τις βασικές αποχετευτικές υπηρεσίες απέχει ακόμα πολύ 
από την πραγμάτωσή του. Η Ευρώπη οφείλει να ενισχύσει τις διεθνείς δεσμεύσεις της 
ειδικότερα ενόψει της επερχόμενης Ρίο+20 Διάσκεψης για την Αειφόρο Ανάπτυξη.

Εν κατακλείδι, πρέπει να υπάρξει αποφασιστική δράση σε επίπεδο ΕΕ, ώστε να 
αντιμετωπιστούν οι τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις για τα ύδατα στην ήπειρό μας. Ο 
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Εισηγητής καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει τις προτάσεις πολιτικής που περιέχονται 
στην εν λόγω έκθεση στη διαμόρφωση του «Σχεδίου για την προστασία των υδάτινων πόρων 
της Ευρώπης» με δεδομένο ότι αποτελούν σημαντική συνεισφορά για μια 
αποτελεσματικότερη και καλύτερη ενοποιημένη πολιτική υδάτων καθώς και για ένα πεδίο 
ισότιμων συνθηκών για την εφαρμογή της.


