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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl ES vandens teisės aktų įgyvendinimo prieš nustatant būtiną bendrą požiūrį į 
Europos vandens problemas

(2011/2297(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2000/60/EB, nustatančią Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus1 (toliau –
Vandens pagrindų direktyva),

– atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2006/118/EB dėl požeminio vandens apsaugos nuo taršos ir jo būklės blogėjimo (toliau –
Požeminio vandens direktyva)2,

– atsižvelgdamas į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2008/105/EB dėl aplinkos kokybės standartų vandens politikos srityje, iš dalies keičiančią 
ir panaikinančią Tarybos direktyvas 82/176/EEB, 83/513/EEB, 84/156/EEB, 84/491/EEB, 
86/280/EEB ir iš dalies keičiančią Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/60/EB3

(AKSD),

– atsižvelgdamas į 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvą 91/271/EEB dėl miesto 
nuotekų valymo4 (MNVD),

– atsižvelgdamas į 1991 m. gruodžio 12 d. Tarybos direktyvą 91/676/EEB dėl vandenų 
apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių5 (toliau – Nitratų direktyva),

– atsižvelgdamas į 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2007/60/EB dėl potvynių rizikos įvertinimo ir valdymo6 (toliau – Potvynių direktyva),

– atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, vertinimo, leidimų suteikimo ir 
apribojimo (REACH), pagal kurį įsteigiama Europos cheminių medžiagų agentūra, iš 
dalies keičiama Direktyva 1999/45/EB ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) 
Nr. 793/93 bei Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1488/94, taip pat Tarybos direktyva 
76/769/EEB ir Komisijos direktyvos 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB ir 2000/21/EB7

(toliau – REACH reglamentas),

– atsižvelgdamas į Komisijos ketinamą priimti Europos vandenų apsaugos veiksmų planą,

– atsižvelgdamas į būsimą Europos inovacijų partnerystę vandens srityje,
                                               
1 OL L 327, 2000 12 22, p. 1.
2 OL L 372, 2006 12 27, p. 19.
3 OL L 348, 2008 12 24, p. 84.
4 OL L 135, 1991 5 30, p. 40.
5 OL L 375, 1991 12 31, p. 1.
6 OL L 288, 2007 11 6, p. 27.
7 OL L 396, 2006 12 30, p. 1.
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– atsižvelgdamas į savo 2012 m. kovo 15 d. rezoliuciją dėl 6-ojo pasaulinio vandens 
ištekliams skirto forumo, vyksiančio  2012 m. kovo 1–17 d. Marselyje1,

– atsižvelgdamas į savo 2008 m. spalio 9 d. rezoliuciją dėl vandens trūkumo ir sausrų 
problemos Europos Sąjungoje sprendimo2,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir į 
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto bei Peticijų komiteto nuomones (A7-
0000/2012),

A. kadangi priėmus Vandens pagrindų direktyvą buvo sukurtas pagrindas švariam vandeniui 
Europos Sąjungoje apsaugoti ir atkurti bei užtikrinti ilgalaikį ir tvarų jo naudojimą, bet iš 
naujo išnagrinėjus pagal šios direktyvos reikalavimus valstybių narių parengtus upių 
baseinų valdymo planus pastebėta, kad dėl įsisenėjusių ir atsirandančių naujų problemų 
daug ES vandens telkinių iki 2015 m. nepasieks „geros būklės“;

B. kadangi vanduo yra būtinas gyvybei, o tinkamas vandens valdymas yra gyvybiškai 
svarbus norint išsaugoti pasaulio gamtos turtus ir ekosistemų funkcijas, taip pat visais 
išteklių naudojimo ir ekonominės produkcijos aspektais;

C. kadangi Europa išgauna tik apie 13 proc. viso turimo vandens, bet vandens ištekliai 
Europos regionuose yra labai netolygiai pasiskirstę;

D. kadangi dėl neveiksmingų vandens naudojimo būdų, lemiančių vandens eikvojimą, jo 
naudojimo tendencijos dažnai yra netvarios ir kadangi vandens infrastruktūros sistemos 
dažnai yra pasenusios ir trūksta informacijos apie faktinį jų veikimą ir nuostolius;

ES vandens teisės aktų įgyvendinimas. Laimėjimai ir trūkumai

1. pripažįsta, kad Vandens pagrindų direktyva yra tvirtas ir plačių užmojų teisinis pagrindas 
ilgalaikiam integruotam vandens valdymui Europos Sąjungoje; palankiai vertina 
pastaraisiais metais pagerėjusią Europos vandens kokybę ir nuotekų valymą; tačiau 
pažymi, kad įvairiose valstybėse narėse ir regionuose teisės aktai įgyvendinami lėtai ir 
netolygiai ir kad norint pasiekti gerą visų Europos vandenų būklę reikės įveikti ne vieną 
problemą;

2. pabrėžia kad, nors daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama dabartinių teisės aktų 
įgyvendinimui, yra tam tikrų spragų, kurias turi užpildyti nauji teisės aktai;

3. palankiai vertina Komisijos ketinamą priimti Europos vandenų apsaugos veiksmų planą, 
kaip ES politinį atsaką į esamas ir būsimas su vandeniu susijusias problemas, siekiant iki 
2050 m. užtikrinti pakankamas galimybes gauti geros kokybės vandens tvariam ir 
sąžiningam jo naudojimui;

4. primygtinai ragina Komisiją imtis ryžtingų veiksmų, kad valstybės narės nebepažeistų ES 
                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2012)0091.
2 OL C 9E, 2010 1 15, p. 33.
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vandens srities teisės aktų; kartu ragina kurti išsamias gaires ir veiksmingas priemones, 
kurias būtų galima naudoti gebėjimų ugdymui skatinti, užtikrinti vienodas sąlygas ir 
padėti valstybėms narėms geriau laikytis teisės aktų reikalavimų būsimais ES vandens 
politikos įgyvendinimo etapais, vykdant savo įsipareigojimus vandens politikos srityje;

Vanduo ir efektyvus išteklių naudojimas

5. pabrėžia energijos gamybos, energijos vartojimo efektyvumo ir vandens tiekimo saugumo 
ryšį; pažymi, kad Europos lygmeniu reikia daugiau pastangų užtikrinti, jog dėl didėjančios 
energijos paklausos nekiltų pavojus vandens tiekimo saugumui; pabrėžia, kad į vandens 
naudojimą reikia atsižvelgti vertinant tradicinių ir mažo anglies dioksido kiekio energijos 
išteklių, ypač biokuro, tvarumą;

6. pabrėžia, kad, pradėjus naudoti novatoriškas technologijas ir metodus, žemės ūkio 
sektoriuje vandenį būtų galima naudoti veiksmingiau ir tvariau;

7. pabrėžia, kad aplinkos ir ekonominiu požiūriu tinkama vandens sanitarinių sąlygų ir 
nuotekų tvarkymo politika turėtų padėti kovoti su tarša jos šaltinyje ir neperduoti visų 
teršalų brangiai kainuojančiam apdorojimui vamzdyno gale; ragina vamzdyno gale 
apdorotas nuotekas ir šalutinius produktus naudoti kaip naują išteklių;

8. ragina atnaujinti ES su vandeniu susijusius teisės aktus, kad juose būtų deramai atsižvelgta 
į technologines pakartotinio vandens panaudojimo ir perdirbimo naujoves, kurios leistų 
mažomis sąnaudomis ir efektyviai naudojant energiją pakartotinai panaudoti apdorotas 
nuotekas drėkinimui ir namų ūkiuose pakartotinai naudoti buitinį vandenį; ragina imtis 
deramų perdirbto vandens cheminės ir biologinės kokybės kontrolės priemonių;

9. pabrėžia ekologinio projektavimo, vandens taupymo įrenginių ir matavimo svarbą 
veiksmingam vandens naudojimui viešosiose vandens sistemose ir pramonėje;

Vanduo ir ekosistemos

10. pažymi, kad vanduo yra daugelio ekosistemos funkcijų pagrindas, ir pabrėžia tinkamo 
vandens valdymo svarbą siekiant biologinės įvairovės tikslų; ragina valdant vandens 
išteklius naudoti miškų ir pelkių atkūrimo priemones; ragina geriau suderinti Vandens 
pagrindų direktyvos ir „Natura 2000“ tikslus;

11. pabrėžia, kad vandens problemai ypač didelę įtaką turi klimato kaita, kuri gali pakenkti 
turimo vandens, visų pirma geriamojo, kiekiui ir kokybei, taip pat gali padidinti potvynių 
ir sausrų dažnumą; ragina, kad vykdant prisitaikymo prie klimato kaitos ir jos švelninimo 
politiką būtų tinkamai atsižvelgta į vandens ištekliams daromą poveikį; pabrėžia, kad labai 
svarbu taikyti rizikos prevencijos, sušvelninimo ir atsakomąsias strategijas siekiant kovoti 
su ekstremaliais, su vandeniu susijusiais reiškiniais;

12. pažymi, kad integruotai valdant vandens išteklius ir planuojant teritorijas upių baseinų
mastu turėtų būti atsižvelgiama į nuo vandens priklausomas ekonominės veiklos rūšis ir 
visų vartotojų vandens poreikį, taip pat į būtinybę kompleksiškai vertinti vandens trūkumą 
ir turi būti užtikrintas su vandeniu susijusios žmonių veiklos tvarumas;
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Žinios ir inovacijos

13. pripažįsta, kad ES politikos pagrindu pavyko surinkti nuoseklesnius duomenis apie 
vandenį ir geriau stebėti padėtį; tačiau pažymi, kad trūksta duomenų apie vandens kokybę, 
pvz., apie vandens išgavimą ir nuotėkį; ragina Komisiją, bendradarbiaujant su Europos 
aplinkos agentūra, sukurti patikimus naujus rodiklius vandens sąskaitoms; pabrėžia, kad 
žinių pagrindas turėtų apimti „aplinkosaugos srautų“ sumanymą ir turėtų būti 
atsižvelgiama į vandens palaikomas ekosistemos funkcijas;

14. ragina Komisiją, valstybes nares ir kitus susijusius suinteresuotuosius subjektus remti 
Europos inovacijų partnerystę vandens srityje kaip veiksmingą priemonę sutelkti 
pastangas į pirmaujančius pasaulyje mokslinius tyrimus ir inovacijas ir pašalinti kliūtis, 
trukdančias greitam žinių, geriausių prieinamų metodų ir technologinių naujovių 
patekimui į rinką;

Vandens klausimo įtraukimas

15. pabrėžia, kad reikia nuosekliau ir geriau integruoti su vandeniu susijusius tikslus į 
Europos Sąjungos, nacionalinius ir regioninius teisės aktus; ragina kuriant bendruosius 
žemės ūkio politikos ir sanglaudos politikos pagrindus atsižvelgti į visapusį poveikio 
vandens ištekliams įvertinimą, kad būtų galima pagal temas sutelkti esamą vandens 
klausimų finansavimą ir įtraukti vandens klausimą į visas politikos sritis;

Vanduo ir ekonomika 

16. ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti principų „moka teršėjas“ ir „moka vartotojas“ 
taikymą naudojant skaidrius kainodaros planus, kuriais būtų siekiama susigrąžinti visas 
išlaidas; tačiau pažymi, kad nustatant asmeniniam naudojimui skirto vandens tarifus 
būtina atsižvelgti į socialinius aspektus; pabrėžia, kad vandens kaina turėtų atspindėti 
nuotekų apdorojimo poveikį aplinkai, ir ragina Komisiją užtikrinti tinkamą nuotekų 
apdorojimo įrenginių finansavimą;

Vanduo ir visuomenė

17. ragina Komisiją skatinti skirtingų sektorių dialogą bei visapusį ir skaidrų vietos 
bendruomenių ir suinteresuotųjų subjektų dalyvavimą visais vandens politikos vystymo 
lygmenimis; pabrėžia, kad vandens srityje svarbus veiksmingas daugiapakopis valdymas, 
vandens valdymas ir keitimasis gerąja patirtimi;

18. ragina didinti visuomenės informuotumą apie vandens problemas, kad vartotojams, 
sveikatos specialistams ir politiką formuojantiems bei sprendimus priimantiems asmenims 
būtų geriau suprantamas vandens, sanitarinių sąlygų, higienos, sveikatos, maisto saugos, 
maisto saugumo ir nelaimių prevencijos ryšys; pabrėžia pagrindinį regiono ir vietos 
valdžios institucijų bei pilietinės visuomenės organizacijų vaidmenį rengiant visuomenės 
informavimo kampanijas ir vykdant šviečiamąją veiklą;

Vanduo ir pasaulis

19. palankiai vertina anksti pasiektą Jungtinių Tautų tūkstantmečio vystymosi tikslą dėl 
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saugaus geriamojo vandens; ragina Komisiją ir valstybes nares stiprinti įsipareigojimus 
pasiekti Tūkstantmečio vystymosi tikslą dėl pagrindinių sanitarinių sąlygų ir atsižvelgti į 
atitinkamas „Rio+20“ konferencijos dėl tvaraus vystymosi išvadas;

20. skatina vietos valdžios institucijas skirti dalį iš vartotojų surinktų mokesčių už vandens ir 
sanitarijos paslaugų teikimą decentralizuoto bendradarbiavimo priemonėms; atkreipia
dėmesį į principą „1 proc. solidarumo vandens ištekliams“, kurį taiko kai kurios valstybės 
narės, kaip į galimą skatintiną pavyzdį;

°
° °

21. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių 
vyriausybėms bei parlamentams.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Vanduo yra būtinas gyvybei. Jo tvarumo valdymas yra būtinas norint užtikrinti, kad visos 
ekosistemos gautų pakankamai geros kokybės vandens ir galėtų tinkamai veikti, teikdamos 
maisto saugumui ir saugai, mūsų sveikatai, visuomenei ir ekonomikai būtinas paslaugas. 
Vanduo neabejotinai yra viena iš svarbiausių viešųjų gėrybių.

Tačiau Europos ir viso pasaulio gėlam vandeniui kyla pavojus, jei jis bus valdomas 
nesilaikant tvarumo principų. Urbanizacija, gyventojų skaičiaus augimas, besaikis vartojimas, 
biologinė ir cheminė tarša, hidromorfologinės permainos ir klimato kaita kelia vis didesnį 
prieinamo ir kokybiško, saugiai ir užtikrintai tiekiamo vandens trūkumą. Ekonomikos augimas 
ateityje negali būti tvarus, jeigu jis ir toliau darys neigiamą įtaką vandeniui.

Kaip šiuo klausimu sekasi Europos Sąjungai? Galiojantys vandens srities teisės aktai yra tvirtas 
pagrindas tvariam ir veiksmingam vandens valdymui. Ypač reikšmingu žingsniu Europos 
vandens politikoje galima laikyti 2000 m. pavirtintą Vandens pagrindų direktyvą. Šioje 
direktyvoje laikomasi integruoto požiūrio, daugiausia dėmesio skiriant vandens valdymui 
upių baseinų lygmeniu. Šia direktyva išplečiamas vandens apsaugos mastas, kad ji apimtų 
visus paviršinius ir požeminius vandenis, ir nustatomi tvarumo tikslai, apibrėžiami ekologine, 
chemine ir kokybine Europos vandens telkinių „gera būkle“, kuri turi būti pasiekta iki 
2015 m.

Vis dėlto įvairiose Europos šalyse ir regionuose Vandens pagrindų direktyva įgyvendinama 
lėtai, jos rezultatai labai skiriasi, ir dabar jau aišku, kad dėl įsisenėjusių ir atsirandančių naujų 
problemų iki 2015 m. daugelis ES vandens telkinių nesugebės pasiekti „geros būklės“.

Tokiomis aplinkybėmis Komisija pradėjo keletą vandens padėties Europos Sąjungoje 
vertinimų: jų rezultatus planuojama paskelbti 2012 m. Europos vandenų apsaugos veiksmų 
plane. Šis planas turėtų tapti ES politiniu atsaku į dabartines ir būsimas vandens problemas, 
siekiant užtikrinti pakankamai galimybių gauti geros kokybės vandens tvariam ir tinkamam jo 
naudojimui. Tai bus reikšmingas žingsnis vandens klausimais pagal Europos efektyvaus 
išteklių naudojimo planą, vykdant strategiją „Europa 2020“. Šiuo planu bus vadovaujamasi 
vykdant ilgalaikę politiką iki 2050 m.

Pranešėjas palankiai vertina Komisijos iniciatyvą ir mano, kad Europos Parlamentas turi 
reikšmingai prisidėti prie šio proceso, vadovaudamas pagal šį planą kuriamai būsimai Europos 
vandens politikos krypčiai. Veiksmingiausia yra sutelkti dėmesį į teisės aktų įgyvendinimą, 
todėl šiuo pranešimu siekiama išnagrinėti dabartinę ES vandens teisės aktų įgyvendinimo būklę 
įvairiose valstybėse narėse, nurodant laimėjimus ir didžiausias problemas, kurias reikia įveikti, 
kad įgyvendinimas vyktų geriau. Pranešėjas taip pat nurodo svarbias politikos spragas, kurias 
turi užpildyti nauji teisės aktai. 

Toliau apibendrinamos pagrindinės šio pranešimo išvados. 

 Reikėtų labiau pabrėžti regioninį aspektą. Europa apskritai išgauna tik apie 13 proc. viso 
turimo vandens, bet geografinis vandens šaltinių pasiskirstymas yra labai nevienodas ir 
daugelis Europos valstybių ir regionų patiria didelį vandens trūkumą. Negali būti vieno 
visiems tinkamo sprendimo. Reikia stiprinti regionų ir vietos aspektą, visais politikos 
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kūrimo ir įgyvendinimo etapais turi dalyvauti vietos suinteresuotieji subjektai ir 
bendruomenės, o Komisija turėtų skatinti gebėjimų ugdymą ir sukurti aiškias 
įgyvendinimo gaires.

 Reikalingi patikimi duomenys, ypač dėl vandens kokybės. Nors dėl dabartinės politikos 
sumažėjo esamų duomenų nenuoseklumas, ypač apie vandens kokybę, vis dar labai 
trūksta informacijos apie vandens prieinamumą. Svarbiausia yra nustatyti, kiek vandens 
įteka į upių baseinus ir išteka iš upių baseinų ir kiek vandens sunaudoja kiekvienas 
sektorius, bei sustiprinti Europos vandens informacinę sistemą (WISE). Reikia sukurti 
naujus pagrindinius rodiklius: juose turėtų būti atsižvelgiama į vandens palaikomas 
ekosistemos funkcijas ir jie turėtų būti naudojami išmatuojamiems tikslams nustatyti, ypač 
dėl efektyvaus vandens naudojimo.

 Vandens klausimas turėtų būti įtrauktas į visas politikos sritis. Norint pasiekti veikiančią 
„žaliąją ekonomiką“, reikia užtikrinti visų politikos sričių „mėlynumą“. Su vandeniu 
susiję tikslai turi būti visais lygmenimis įtraukti į Europos, nacionalinius ir regioninius 
teisės aktus. Be to, svarbu siekti geriau suderinti įvairias teisines priemones, pvz., pašalinti 
dabartinius Vandens pagrindų direktyvos, Nitratų direktyvos, REACH reglamento ir 
„Natura 2000“ nesutapimus.

 Vandens apsaugai reikalingas visa apimantis požiūris. Vandens išteklių apsaugos 
problema, ypač geriamojo vandens, turi būti sprendžiama globaliai, atsižvelgiant į visas 
vandens palaikomas ekosistemos funkcijas. Nepaprastai svarbu, kad tarša būtų 
kontroliuojama šaltinyje, užkertant kelią pavojingoms medžiagoms, kad šios nepatektų į 
aplinką, ir sumažinant nuotekų apdorojimo sričiai tenkančią naštą. Vykdant prisitaikymo 
prie klimato kaitos ir jos švelninimo politiką būtina deramai atsižvelgti į vandens 
ištekliams daromą poveikį, ir ES turėtų taikyti visa apimantį požiūrį į vandens trūkumą ir 
sausras.

 Gauti didelę naudą tausiai naudojant vandenį yra įmanoma ir būtina. Efektyvus išteklių 
naudojimas yra pavyzdinė strategijos „Europa 2020“ iniciatyva, o efektyvus vandens 
naudojimas yra pagrindinė šios strategijos sudedamoji dalis. Be to, vandens kiekis ir 
kokybė yra neatsiejami. Pavyzdžiui, labai svarbus yra energijos ir vandens ryšys: 
remiantis naujausio Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto užsakyto 
tyrimo duomenimis, energijos sektorius suvartoja 45 proc. ES išgaunamo vandens, o 
energijos gamyba gali turėti įtakos vandens kokybei. Ir priešingai – energija vartojama 
vandeniui apdoroti: būtina užtikrinti, kad dėl didėjančio energijos poreikio neatsirastų 
nepakeliamas vandens išteklių trūkumas. Be to, naudojant naujus drėkinimo būdus ir 
metodus ir konsultuojant ūkininkus galima pagerinti vandens naudojimo efektyvumą 
žemės ūkyje, kuriame irgi suvartojama daug, apie 33 proc., vandens (o tam tikruose Pietų 
Europos regionuose ši dalis gali siekti iki 80 proc.). Matavimais ir ekologiniu 
projektavimu galima padidinti viešųjų vandens sistemų ir pramonės efektyvumą.

 Pakartotinis vandens panaudojimas ir perdirbimas turėtų būti reglamentuojamas ES 
teisės aktais. Ypač regionuose, kuriuose jaučiamas vandens trūkumas, pakartotinis 
vandens panaudojimas drėkinimui ir namų ūkiuose gali tapti svarbia priemone vandens 
saugumui pasiekti. Teisinis pagrindas turi būti tiesiogiai skirtas vandens perdirbimui, 
atsižvelgiant į technologines naujoves, kuriomis galima veiksmingai stebėti perdirbto 
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vandens kokybę.

 Būtina toliau skatinti mokslinius tyrimus ir inovacijas. Komisija ir valstybės narės turi 
skirti pakankamą finansavimą lietaus vandens mokslinių tyrimų projektams, matavimo 
technologijoms, būdams stebėti ir pašalinti koncentruotą šaltinį bei išskaidyti cheminius ir 
biologinius teršalus, taip pat vandens taupymo ir efektyvaus naudojimo miesto ir kaimo 
vietovėse technologijoms.  Visi suinteresuotieji subjektai turėtų remti būsimą Europos 
inovacijų partnerystę vandens srityje kaip puikų būdą sutelkti pastangas į inovacijas.

 Ekonominės priemonės yra svarbios siekiant su vandeniu susijusių tikslų, ypač esant 
finansų krizei. Vandens pagrindų direktyva jau siekiama „teisingai nustatyti kainą“, bet 
reikalingi skaidresni kainodaros planai, kuriuos naudojant būtų kompensuotos visos 
išlaidos ir būtų taikomi principai „moka teršėjas“ ir „moka naudotojas“. Tačiau rengiant 
tarifus, susijusius su asmeniniu vandens naudojimu, visada reikia atsižvelgti į socialinius 
aspektus. 

 Būtina stiprinti tarptautinį aspektą. Nors buvo pranešta apie anksčiau laiko pasiektą JT 
tūkstantmečio vystymosi tikslą dėl saugaus geriamojo vandens, daugiau kaip 800 milijonų 
žmonių vis dar vartoja nesaugų geriamąjį vandenį, o tikslas dėl pagrindinių sanitarinių 
sąlygų dar toli gražu nepasiektas. Europa turėtų sustiprinti savo tarptautinius 
įsipareigojimus, ypač artėjant „Rio+20“ konferencijai dėl tvaraus vystymosi.

Apibendrinant reikia pasakyti, kad. siekiant spręsti esamas ir būtinas mūsų žemyno vandens 
problemas, reikalingi ryžtingi ES lygmens veiksmai. Pranešėjas ragina Komisiją įtraukti 
šiame pranešime pateiktas politikos rekomendacijas į Europos vandenų apsaugos veiksmų 
planą, kaip svarbų indėlį siekiant veiksmingesnės ir geriau integruotos vandens politikos bei 
vienodų sąlygų jai įgyvendinti.


