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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a vízgazdálkodással kapcsolatos uniós jogszabályok végrehajtása az európai 
vízgazdálkodással kapcsolatos kihívások szükséges átfogó megközelítését megelőzően

(2011/2297(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 
2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre1 (WFD),

– tekintettel a felszín alatti vizek szennyezés és állapotromlás elleni védelméről szóló, 2006. 
december 12-i 2006/118/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (a felszín alatti 
vizekről szóló irányelv)2,

– tekintettel a vízpolitika területén a környezetminőségi előírásokról, a 82/176/EGK, a 
83/513/EGK, a 84/156/EGK, a 84/491/EGK és a 86/280/EGK tanácsi irányelv 
módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről, valamint a 2000/60/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2008. december 16-i 2008/105/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvre3 (EQSD),

– tekintettel a települési szennyvíz kezeléséről szóló, 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi 
irányelvre4 (UWWTD),

– tekintettel a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló, 
1991. december 12-i 91/676/EGK tanácsi irányelvre5 (a nitrátszennyezésről szóló 
irányelv),

– tekintettel az árvízkockázatok értékeléséről és kezeléséről szóló, 2007. október 23-i 
2007/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre6 (az árvizekről szóló irányelv),

– tekintettel a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és 
korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 
1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 
1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 
93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre7 (a 
REACH-rendelet),

– tekintettel a Bizottságnak az európai vízkincs megőrzéséről szóló, küszöbön álló tervére,

                                               
1 HL L 327., 2000.12.22., 1. o.
2 HL L 372., 2006.12.27., 19. o.
3 HL L 348., 2008.12.24., 84. o.
4 HL L 135., 1991.5.30., 40. o.
5 HL L 375., 1991.12.31., 1. o.
6 HL L 288., 2007.11.6., 27. o.
7 HL L 396., 2006.12.30., 1. o.
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– tekintettel a küszöbön álló vízügyi európai innovációs partnerségre,

– tekintettel a 2012. március 12–17-én Marseille-ben megrendezett VI. Víz Világfórumról 
szóló, 2012. március 15-i állásfoglalására1,

– tekintettel az Európai Unióban a vízhiány és az aszály jelentette kihívás kezeléséről szóló, 
2008. október 9-i állásfoglalására2,

– tekintettel eljárási szabályzatának 48. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére, valamint az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság, illetve a Petíciós 
Bizottság véleményére (A7-0000/2012),

A. mivel a vízügyi keretirányelv az EU-n belül kialakította a tiszta víz védelméhez és 
helyreállításához, valamint hosszú távú, fenntartható felhasználásának biztosításához 
szükséges keretet, azonban a tagállamok által az irányelvben előírtaknak megfelelően 
kidolgozott vízgyűjtő-gazdálkodási tervek felülvizsgálata azt mutatja, hogy az uniós 
víztestek jelentős része a régóta fennálló, illetve újonnan megjelenő kihívások miatt 2015-
re nem éri el a „jó” állapotot;

B. mivel a víz elengedhetetlen az élethez, a megfelelő vízgazdálkodás pedig létfontosságú 
szerepet játszik a világ természeti tőkéjének és az ökoszisztéma-szolgáltatások 
megőrzésében, valamint az erőforrások felhasználása és a gazdasági termelés minden 
vonatkozásában;

C. mivel Európa csak a rendelkezésre álló vízmennyiség mintegy 13%-át termeli ki, a 
vízkészletek azonban igen egyenetlenül oszlanak meg az európai régiók között;

D. mivel a vízhasználati tendenciák gyakran nem fenntarthatók a rossz hatékonyságú, 
vízpazarlást eredményező gyakorlatok miatt, és mivel a vízügyi infrastrukturális 
rendszerek gyakran elavultak, a tényleges teljesítményről és a veszteségekről pedig nincs 
információ;

Az uniós vízügyi jogszabályok végrehajtása: sikerek és hiányosságok

1. elismeri, hogy a vízügyi keretirányelv szilárd és nagyra törő jogalkotási alapot teremt a 
hosszú távú, integrált uniós vízgazdálkodáshoz; üdvözli az európai vizek és a 
szennyvízkezelés minőségének az utóbbi években tapasztalható javulását; ugyanakkor 
rámutat arra, hogy a végrehajtás üteme lassú, a különböző tagállamokat és régiókat 
tekintve pedig egyenetlen, és több nehézséget is le kell küzdeni ahhoz, hogy az európai 
vizek állapota mindenhol jó legyen;

2. nyomatékosítja, hogy bár elsősorban a jelenlegi jogszabály végrehajtására kell hangsúlyt 
helyezni, fennállnak bizonyos hiányosságok, amelyeket új jogszabályokkal kell orvosolni;

                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0091
2 HL C 9E, 2010.1.15., 33. o.
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3. üdvözli a Bizottságnak az európai vízkincs megőrzéséről szóló, küszöbön álló tervét, a 
jelenlegi és jövőbeni vízügyi kihívásokra adott uniós szakpolitikai válaszként, amelynek 
célja, hogy 2050-re gondoskodjon a fenntartható és méltányos vízhasználathoz szükséges 
jó minőségű víz megfelelő rendelkezésre állásáról;

4. sürgeti a Bizottságot, hogy lépjen fel határozottan a tagállamok részéről a vízügy területén 
elkövetett uniós jogsértések beszüntetése érdekében; ugyanakkor átfogó iránymutatások 
és hatékony eszközök kidolgozására és rendelkezésre bocsátására szólít fel annak 
érdekében, hogy elősegítsék a kapacitásépítést, azonos feltételeket biztosítsanak, és 
támogassák a tagállamok jobb megfelelését az uniós vízügyi politika végrehajtásának 
jövőbeni szakaszaiban, hogy teljesítsék a vízügyi politika keretében tett 
kötelezettségvállalásokat;

Víz- és erőforrás-hatékonyság

5. hangsúlyozza az energiatermelés, az energiahatékonyság és a vízbiztonság közötti 
összefüggést; rámutat arra, hogy európai szinten további erőfeszítéseket kell tenni annak 
érdekében, hogy az energia iránti növekvő kereslet ne veszélyeztesse a vízbiztonságot; 
hangsúlyozza, hogy a hagyományos, illetve az alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó 
energiaforrások – köztük különösen a bioüzemanyagok – fenntarthatóságának 
vizsgálatakor figyelembe kell venni a vízfelhasználást;

6. hangsúlyozza, hogy a mezőgazdasági ágazat vízfelhasználásának hatékonyságát és 
fenntarthatóságát innovatív technológiák és gyakorlatok bevezetésével tovább lehet 
javítani;

7. nyomatékosítja, hogy egy környezetbarát és gazdasági szempontból is megbízható 
szennyvízelvezetési és szennyvízkezelési politikának a forrásnál kell kezelnie a 
szennyezést, mielőtt az összes szennyező anyagot továbbirányítaná költséges 
folyamatvégi kezelésre; szorgalmazza a szennyvíz és a folyamatvégi kezelés 
melléktermékeinek új erőforrásként való hasznosítását;

8. kéri az uniós vízügyi jogszabályok aktualizálását annak érdekében, hogy kellően 
figyelembe vegyék a technológiai előrelépéseket a víz újrahasznosítása és 
újrafeldolgozása terén, hogy lehetővé váljon a kezelt szennyvíz öntözési célú költség- és 
energiahatékony újrafelhasználása és a szürke víz háztartási újrahasznosítása; 
intézkedéseket kér a visszanyert víz kémiai és biológiai minőségének megfelelő nyomon 
követésére;

9. hangsúlyozza az ökotervezés, a víztakarékossági eszközök és a vízfogyasztásmérés 
fontosságát a lakossági vízellátó rendszerek és iparág vízhatékonysága szempontjából;

Víz és ökoszisztémák

10. megjegyzi, hogy a víz a legtöbb ökoszisztéma-szolgáltatás szempontjából 
kulcsfontosságú, és hangsúlyozza a megfelelő vízgazdálkodás jelentőségét a biológiai 
sokféleségre vonatkozó célok elérésében; ösztönzi az újraerdősítésre és a vizes élőhelyek 
helyreállítására irányuló intézkedéseket a vízkészletekkel való gazdálkodás keretében; 
felszólít a vízügyi keretirányelv célkitűzéseinek jobb összehangolására a Natura 2000 
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hálózattal;

11. hangsúlyozza, hogy a víz különösen ki van téve az éghajlatváltozás hatásainak, amelyek a 
rendelkezésre álló víz – különösen az ivóvíz – mennyiségének és minőségének 
csökkenéséhez, valamint az áradások és aszályok gyakoriságának és intenzitásának 
emelkedéséhez vezethetnek; felszólít arra, hogy az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodásra és az éghajlatváltozás mérséklésére irányuló szakpolitikák kellően 
vegyék figyelembe a vízkészletekre gyakorolt hatást; kiemeli a kockázatmegelőzés és -
enyhítés, valamint a válaszstratégiák fontosságát a vízhez köthető szélsőséges jelenségek 
megelőzése céljából;

12. rámutat arra, hogy a vízgyűjtők szintjén megvalósuló integrált vízkészlet-gazdálkodásnak 
és területrendezésnek figyelembe kell vennie a vízfüggő gazdasági tevékenységeket és az 
összes felhasználó vízigényét, valamint a vízhiány holisztikus megközelítésének 
szükségességét, és biztosítania kell a vízen végzett emberi tevékenységek 
fenntarthatóságát;

Tudás és innováció

13. elismeri, hogy az uniós szakpolitikai keret lehetővé tette a kevésbé széttagolt vízügyi 
adatok összegyűjtését és a hatékonyabb nyomon követést; ugyanakkor megjegyzi, hogy 
nem állnak rendelkezésre megbízható adatok a vízmennyiségről, például a kinyerést és a 
szivárgást illetően; felhívja a Bizottságot, hogy az Európai Környezetvédelmi 
Ügynökséggel együttműködésben dolgozzon ki új, megbízható mutatókat a 
vízelszámoláshoz; hangsúlyozza, hogy a tudásbázis integrálja a „környezeti áramlások” 
fogalmát, és vegye figyelembe a víz által támogatott ökoszisztéma-szolgáltatásokat;

14. felhívja a Bizottságot, a tagállamokat és más lényeges érdekelt feleket, hogy támogassák a 
vízügyi európai innovációs partnerséget a világszinten élen járó kutatási és innovációs 
törekvések összefogásának hatékony eszközeként, és szüntessék meg a tudás, az elérhető 
legjobb technikák és a technológiai áttörések gyors piacra jutásának útjában álló 
akadályokat;

A vízügyi szempontok általános érvényesítése

15. hangsúlyozza, hogy a vízügyi vonatkozású célkitűzéseket következetesebben és jobban be 
kell építeni az uniós, nemzeti és regionális szintű jogalkotásba; kéri, hogy a vízkészletekre 
gyakorolt hatások teljes körű értékelését vegyék figyelembe a közös agrárpolitika és a 
kohéziós politika kereteinek kialakításában, annak elérése érdekében, hogy a 
rendelkezésre álló finanszírozást témák szerint a vízügyi kérdésekre összpontosítsák, a víz 
kérdésének pedig minden szakpolitikai területen általános érvényt szerezzenek;

A víz és a gazdaság 

16. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy gondoskodjanak a „szennyező fizet” és a 
„felhasználó fizet” elv alkalmazásáról, olyan átlátható árképzési rendszerek révén, 
amelyek a költségek teljes megtérülését tűzik ki célul; ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a 
személyes használatra vonatkozó vízdíjak megállapításakor figyelembe kell venni a 
szociális kérdéseket; hangsúlyozza, hogy a víz árképzésének tükröznie kell a 
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szennyvízkezelés környezeti hatását, és felhívja a Bizottságot, hogy gondoskodjon a 
szennyvíztisztító telepek megfelelő finanszírozásáról;

A víz és a társadalom

17. arra sürgeti a Bizottságot, hogy ösztönözze az ágazatközi párbeszédet, valamint segítse elő 
a helyi közösségek és az érdekelt felek teljes körű és átlátható részvételét a vízpolitika 
kialakításának valamennyi szintjén; kiemeli a hatékony többszintű kormányzás 
fontosságát a vízügy, a felelős vízhasználat és a bevált gyakorlatok cseréje terén;

18. felszólít a vízügyi kérdések ismeretének növelésére a lakosság körében, annak érdekében, 
hogy a fogyasztók, az egészségügyi ágazat szereplői, a szakpolitikák megalkotói és a 
döntéshozók jobban megérthessék a víz, a szennyvízelvezetés, a higiénia, az egészség, az 
élelmiszerbiztonság és a katasztrófák megelőzése közötti összefüggéseket; hangsúlyozza, 
hogy a regionális és helyi hatóságokra, valamint a civil társadalmi szervezetekre 
elsődleges szerep hárul a figyelemfelkeltő kampányokban és az oktatási 
tevékenységekben;

A víz és a világ

19. üdvözli az Egyesült Nemzetek biztonságos ivóvízre vonatkozó millenniumi fejlesztési 
céljának korai elérését; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy erősítsék meg az 
alapvető higiéniai feltételekre vonatkozó millenniumi fejlesztési cél elérésére tett 
kötelezettségvállalásukat, és vegyék figyelembe a fenntartható fejlődésről szóló Rio+20 
konferencia vonatkozó megállapításait;

20. ösztönzi a helyi hatóságokat, hogy a felhasználóktól a vízellátási és szennyvízelvezetési 
szolgáltatásokért beszedett díjak egy részét fordítsák decentralizált együttműködési 
intézkedésekre; felhívja a figyelmet a néhány tagállamban bevezetett „1% szolidaritás a 
vízért” elvre, lehetséges követendő példaként;

°
° °

21. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.
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INDOKOLÁS

A víz létszükséglet. A fenntartható vízgazdálkodás létfontosságú ahhoz, hogy minden 
ökoszisztéma elegendő mennyiségű, jó minőségű vízhez jusson a megfelelő működéséhez, és 
alapvető szolgáltatásokat nyújtson az élelmezés- és élelmiszerbiztonság, valamint az 
egészségünk, társadalmunk és gazdaságunk terén: a víz vitathatatlanul a legfontosabb a 
közjavak közül.

Európa és a világ édesvízkészletei azonban veszélybe kerülnek, ha a fenntarthatóság határain 
túllépve gazdálkodunk velük: az urbanizáció, a népességnövekedés, a túlfogyasztás, a biológiai 
és vegyi szennyezés, a hidromorfológiai elváltozások és az éghajlatváltozás egyre nagyobb 
nyomást jelentenek a biztonságos víz hozzáférhetősége és minősége szempontjából. A jövőbeni 
gazdasági növekedés csak akkor lesz fenntartható, ha azt sikerül különválasztani a vízre 
gyakorolt káros környezeti hatásoktól.

Hogyan haladunk mi az Európai Unióban? A hatályos vízügyi jogszabályok szilárd keretet 
biztosítanak a fenntartható és hatékony vízgazdálkodáshoz: különösen a 2000-ben elfogadott 
vízügyi keretirányelv (WDF) tekinthető mérföldkőnek az európai vízügyi politikában. Az 
irányelv integrált megközelítést követ, amely a vízgyűjtők szintjén megvalósuló 
vízgazdálkodásra összpontosít, ennek keretében pedig valamennyi felszíni és felszín alatti 
víztestre kiterjeszti a vízvédelem hatályát, valamint kitűz egy fenntarthatósági célt a jó 
ökológiai, kémiai és mennyiségi állapotra vonatkozóan, amelyet az európai víztesteknek 
2015-re kell elérniük.

A WDF végrehajtásának üteme azonban az európai országokban és régiókban lassúnak 
bizonyult, igen különböző eredményekkel, mára pedig kezd világossá válni, hogy az uniós 
víztestek jelentős része 2015-re nem fogja elérni a „jó” állapotot, ami régóta a fennálló és az 
újonnan megjelenő kihívásoknak egyaránt tulajdonítható.

A Bizottság ezzel összefüggésben több vizsgálatot is indított az EU vízügyi helyzetének 
felmérésére: e folyamat az európai vízkincs megőrzéséről szóló tervet eredményezi majd, 
amelynek várható közzététele 2012. november. A tervet az EU szakpolitikai válaszának szánják 
a jelenlegi és jövőbeni vízügyi kihívásokra, azzal a céllal, hogy gondoskodjanak a fenntartható 
és méltányos vízhasználathoz szükséges jó minőségű víz megfelelő elérhetőségéről. Az Európa 
2020 stratégia keretében ez lesz az erőforrás-hatékonysági ütemterv vízügyi mérföldköve, de 
hosszabb távon, egészen 2050-ig vezérli majd a szakpolitikát.

Az előadó értékeli a Bizottság kezdeményezését, és úgy véli, hogy az Európai Parlamentnek 
alapvetően hozzá kell járulnia a terv révén az európai vízügyi politika jövőbeni irányának 
kijelöléséhez vezető folyamathoz. Az előrelépés leghatékonyabb módja, ha a végrehajtásra 
összpontosítunk, ezért e jelentés az uniós vízügyi jogszabályok tagállami végrehajtásának 
aktuális helyzetét kívánja elemezni, rámutatva annak sikereire, valamint a tökéletesítése 
érdekében még megoldásra váró főbb kihívásokra is. Egyúttal fontos szakpolitikai 
hiányosságokat is azonosít, amelyeket új jogszabályokkal kell áthidalni. 

A jelentés főbb megállapításait a következő pontok foglalják össze. 

 Nagyobb hangsúlyt kell helyezni a regionális dimenzióra. Európa egészében véve a teljes 
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rendelkezésre álló vízmennyiségének mindössze 13%-át nyeri ki, de a készletek földrajzi 
eloszlása igen egyenetlen, sok európai ország és régió pedig komoly vízhiánnyal 
szembesül. Nincs mindenki számára egyformán jó megoldás: erősíteni kell a regionális és 
helyi dimenziót, a helyi érdekelt feleket és közösségeket a szakpolitika megtervezésének 
és végrehajtásának valamennyi szakaszában be kell vonni egy részvételi folyamatba, a 
Bizottságnak pedig elő kell segítenie a kapacitásépítést, és világos iránymutatásokat kell 
kidolgoznia a végrehajtáshoz.

 Megbízható adatokra van szükség, különösen a vízmennyiségről. Bár a jelenlegi 
szakpolitikának köszönhetően csökkent a rendelkezésre álló adatok széttagoltsága –
különösen a vízminőség tekintetében –, még mindig nem tudunk eleget a víz 
rendelkezésre állásáról. Rendkívül fontos megállapítani a be- és kiáramló víz mennyiségét 
a vízgyűjtő területeken, valamint azt is, hogy az egyes ágazatok mennyit vizet termelnek 
ki, és meg kell erősíteni az európai vízügyi információs rendszert (WISE). Új 
kulcsfontosságú mutatókat kell kidolgozni: ezeknek figyelembe kell venniük a víz által 
támogatott ökoszisztéma-szolgáltatásokat, és mérhető célok kijelölésére kell szolgálniuk, 
különösen a vízhatékonyság terén.

 A víz kérdését az összes szakpolitikai területen „általánosan érvényesíteni” kell. Ahhoz, 
hogy megvalósuljon a működőképes „zöld gazdaság”, minden szakpolitikai területet 
„kékké” kell változtatni: a vízzel kapcsolatos célkitűzéseket európai, nemzeti és regionális 
szinten egyaránt be kell építeni a jogalkotás minden szintjébe. Emellett fontos törekedni a 
különféle jogalkotási eszközök fokozott egymáshoz igazítására és harmonizálására, 
például a vízügyi keretirányelv, a nitrátszennyezésről szóló irányelv, a REACH-rendelet, 
valamint a Natura 2000 között fennálló következetlenségek megszüntetésével.

 A vízvédelemhez holisztikus megközelítésre van szükség. A vízkészletek védelmét –
különös tekintettel az ivóvízre – globálisan kell kezelni, a víz által támogatott összes 
ökoszisztéma-szolgáltatás figyelembevételével. Létfontosságú, hogy a szennyezés 
ellenőrzése a forrásnál történjen, hogy a veszélyes anyagok ne kerüljenek ki a 
környezetbe, és csökkenjen a szennyvízkezelésre háruló teher. Az éghajlatváltozás 
mérséklésére és az ahhoz való alkalmazkodásra irányuló politikáknak mindenkor 
figyelembe kell venniük a vízkészletekre gyakorolt hatást, az EU-nak pedig holisztikus 
megközelítést kell alkalmaznia a vízhiány és az aszály kérdésében.

 A vízhatékonyság terén nagy nyereségekre van lehetőség és szükség. Az erőforrás-
hatékonyság az Európa 2020 stratégia egyik kiemelt kezdeményezése, a stratégián belül 
pedig központi szerepe van a vízhatékonyságnak. Ráadásul a víz mennyisége és minősége 
elválaszthatatlanul összekapcsolódik. Döntő fontosságú például az energia és a víz közötti 
kapcsolat: a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
felkérésére készült közelmúltbeli tanulmány szerint az EU-ban az energiaágazat nyeri ki a 
víz mintegy 45%-át, az energiatermelés pedig kihathat a vízminőségre, de a víz 
kezeléséhez is energiát használnak: ezért gondoskodni kell arról, hogy a növekvő 
energiaigény ne gyakoroljon fenntarthatatlan nyomást a vízkészletekre. Emellett az új 
öntözési technikák és gyakorlatok, valamint a mezőgazdasági termelőknek nyújtott 
tanácsadás javíthatja a mezőgazdaság vízhatékonyságát, hiszen ez a másik nagy 
vízkitermelő ágazat, amely a vízhasználatnak nagyjából 33%-áért felelős (de ez a 
részarány Dél-Európa egyes régióiban a 80%-ot is elérheti). A fogyasztásmérés és az 
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ökotervezés elősegítheti a lakossági vízellátó rendszerek és iparág hatékonyságát.

 Az uniós jogalkotásban foglalkozni kell a víz újrahasznosításával és újrafeldolgozásával.
A víz öntözésre és háztartási célokra való újrahasznosítása különösen a vízhiánnyal küzdő 
régiókban lehet fontos eszköz a vízbiztonság elérésére. A jogszabályi keretnek 
kifejezetten foglalkoznia kell a víz újrafeldolgozásával is, figyelembe véve a visszanyert 
víz minőségének hatékony ellenőrzését lehetővé tevő technológiai előrelépéseket.

 Tovább kell ösztönözni a kutatást és az innovációt. A Bizottságnak és a tagállamoknak 
kellő mennyiségű finanszírozást kell a kutatási projektek rendelkezésére bocsátaniuk az 
alábbi területeken: esővízrendszerek, mérési technológiák, a pontszerű szennyezőforrások, 
illetve a diffúz kémiai és biológiai szennyező anyagok ellenőrzésére és megszüntetésére 
szolgáló módszerek, valamint a városi és vidéki területeken alkalmazható, 
víztakarékosságot és vízhatékonyságot elősegítő technológiák. Minden érdekelt félnek 
támogatnia kell a küszöbön álló vízügyi európai innovációs partnerséget, mivel ez ideális 
eszköz az innovációs erőfeszítések összefogására. 

 A vízügyi célok eléréséhez fontosak a gazdasági eszközök, különösen pénzügyi válság 
idején. Már a WDF is törekszik arra, hogy „helyre tegye az árat”, de átláthatóbb árképzési 
rendszerekre van szükség ahhoz, hogy be lehessen építeni a teljes költség visszanyerését, 
valamint a „szennyező fizet” és a „felhasználó fizet” elvek alkalmazását. A díjszabásban 
azonban mindig figyelembe kell venni a szociális kérdéseket is, ha egyéni 
vízfogyasztásról van szó. 

 Meg kell erősíteni a nemzetközi dimenziót. Bár bejelentették az ENSZ biztonságos 
ivóvízre vonatkozó millenniumi fejlesztési céljának korai elérését, több mint 800 millió 
ember még most sem biztonságos ivóvizet használ, az alapvető higiéniai feltételekre 
vonatkozó cél pedig még messze nem valósult meg. Európának meg kell erősítenie 
nemzetközi kötelezettségvállalásait, különös tekintettel a fenntartható fejlődésről szóló, 
közelgő Rio+20 konferenciára.

Összefoglalásként elmondható, hogy az EU szintjén döntő lépésekre van szükség a 
kontinensünk előtt álló aktuális és jövőbeni vízügyi kihívások kezelése érdekében. Az előadó 
felhívja a Bizottságot, hogy e jelentésben ismertetett szakpolitikai ajánlásokat foglalja bele az 
európai vízkincs megőrzésére irányuló tervbe, jelentősen hozzájárulva egy hatékonyabb és 
integráltabb vízügyi politika, annak végrehajtásához pedig egyenlő feltételek kialakításához.


