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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par ES tiesību aktu ūdens resursu jomā īstenošanu pirms nepieciešamās vispārējās 
pieejas Eiropas ūdens problēmām

(2011/2297(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 23. oktobra 
Direktīvu 2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas 
jomā1 („Ūdens pamatdirektīva”),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra 
Direktīvu 2006/118/EK par gruntsūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu un pasliktināšanos 
(„Gruntsūdeņu direktīva”)2,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra 
Direktīvu 2008/105/EK par vides kvalitātes standartiem ūdens resursu politikas jomā, un 
ar ko groza un sekojoši atceļ Padomes Direktīvas 82/176/EEK, 83/513/EEK, 84/156/EEK, 
84/491/EEK, 86/280/EEK, un ar ko groza Direktīvu 2000/60/EK („VKS direktīva”)3,

– ņemot vērā Padomes 1991. gada 21. maija Direktīvu 91/271/EEK par komunālo 
notekūdeņu attīrīšanu4 („KNA direktīva”),

– ņemot vērā Padomes 1991. gada 12. decembra Direktīvu 91/676/EEK attiecībā uz ūdeņu 
aizsardzību pret piesārņojumu, ko rada lauksaimnieciskas izcelsmes nitrāti5 („Nitrātu 
direktīva”),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 23. oktobra Direktīvu 2007/60/EK 
par plūdu risku novērtējumu un pārvaldību6 („Plūdu direktīva”),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulu (EK) 
Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un 
ierobežošanu (REACH) un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza 
Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas 
Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas 
Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un 
Direktīvu 2000/21/EK („REACH regula”)7,

– ņemot vērā Komisijas turpmāko „Konceptuālo plānu par Eiropas ūdens resursu 
aizsardzību”,

                                               
1 OV L 327, 22.12.2000., 1. lpp.
2 OV L 372, 27.12.2006., 19. lpp.
3 OV L 348, 24.12.2008., 84. lpp.
4 OV L 135, 30.5.1991., 40. lpp.
5 OV L 375, 31.12.1991., 1. lpp.
6 OV L 288, 6.11.2007., 27. lpp.
7 OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.



PE486.108v01-00 4/10 PR\897389LV.doc

LV

– ņemot vērā turpmāko Eiropas inovāciju partnerību ūdens resursu jomā,

– ņemot vērā 2012. gada 15. marta rezolūciju par sesto Pasaules Ūdens forumu Marseļā 
2012. gada 12.–17. martā1,

– ņemot vērā 2008. gada 9. oktobra rezolūciju par risinājumu meklēšanu sausuma un ūdens 
trūkuma problēmai Eiropas Savienībā2,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas un Lūgumrakstu komitejas atzinumus 
(A7-0000/2012),

A. tā kā ar Ūdens pamatdirektīvu tika izveidota sistēma, lai aizsargātu un atjaunotu tīru ūdeni 
Eiropas Savienībā un nodrošinātu tā ilglaicīgu, ilgtspējīgu lietošanu, bet dalībvalstis, 
pārskatot Upju baseinu apsaimniekošanas plānus, kas izstrādāti, kā pieprasīts direktīvā, 
norāda, ka ievērojams skaits ES ūdenstilpņu līdz 2015. gadam nepanāks „labu stāvokli” 
gan ilgstošu, gan briestošu problēmu dēļ;

B. tā kā ūdens ir būtisks dzīvībai un pareiza ūdens apsaimniekošana ir vitāli svarīga pasaules 
dabas kapitāla un ekosistēmas pakalpojumu saglabāšanā, kā arī visos resursa izmantošanas 
un ekonomikas ražošanas aspektos;

C. tā kā Eiropa apgūst tikai aptuveni 13 % no sava kopējā pieejamā ūdens daudzuma, bet 
ūdens resursi ir ļoti nevienmērīgi sadalīti starp Eiropas reģioniem;

D. tā kā tendences ūdens izmantošanā bieži nav ilgtspējīgas neefektīvas prakses dēļ, kas rada 
ūdens nelietderīgu patēriņu, un tā kā ūdens jomas infrastruktūras sistēmas bieži ir 
novecojušas un trūkst informācijas par faktiskiem darbības rezultātiem un zudumiem,

ES ūdens jomas tiesību aktu īstenošana: panākumi un nepilnības

1. atzīst, ka Ūdens pamatdirektīva veido stabilu un vērienīgu tiesisku pamatu ilglaicīgai 
integrētai ūdens apsaimniekošanai Eiropas Savienībā; atzinīgi vērtē Eiropas ūdens 
kvalitātes un notekūdeņu attīrīšanas uzlabošanos pēdējos gados; tomēr norāda, ka 
īstenošanas temps ir bijis lēns un tās norise dalībvalstīs un reģionos — nevienmērīga un 
ka ir jāpārvar vairākas problēmas, lai panāktu „labu stāvokli” visos Eiropas ūdeņos;

2. uzsver, ka, lai gan uzmanības centrā jāpatur pašreizējā tiesiskā regulējuma īstenošana, ir 
konkrētas nepilnības, kuras ar jauno tiesību aktu jānovērš;

3. atzinīgi vērtē Komisijas turpmāko „Konceptuālo plānu par Eiropas ūdens resursu 
aizsardzību” kā ES politikas atbildi pašreizējām un nākamajām problēmām ūdens resursu 
jomā ar mērķi nodrošināt labas kvalitātes ūdens pietiekamu pieejamību ilgtspējīgai un 
taisnīgai ūdens lietošanai līdz 2050. gadam;

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0091.
2 OV C 9E, 15.1.2010., 33. lpp.
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4. mudina Komisiju rīkoties izlēmīgi, lai pārtrauktu dalībvalstu pārkāpumus attiecībā uz ES 
tiesību aktiem ūdens resursu jomā; aicina vienlaikus izstrādāt visaptverošas 
pamatnostādnes un efektīvus instrumentus un padarīt tos pieejamus, lai palielinātu 
veiktspēju, nodrošinātu vienlīdzīgus darbības nosacījumus un palīdzētu dalībvalstīm 
turpmākajos posmos panākt labāku atbilstību ES politikai ūdens jomā, lai pildītu ūdens 
politikā noteiktās saistības;

Ūdens un resursu efektivitāte

5. uzsver saikni starp enerģijas ražošanu, energoefektivitāti un ūdensapgādes drošību; 
norāda, ka Eiropas līmenī jāvelta papildu pūles, lai nodrošinātu, ka pieaugošais 
pieprasījums pēc enerģijas neapdraud ūdensapgādes drošību; uzsver, ka ūdens lietošana 
jāņem vērā, novērtējot tradicionālo, kā arī zema oglekļa satura energoresursu, tostarp īpaši 
bioloģisko kurināmo, ilgtspējību;

6. uzsver, ka lauksaimniecības jomā ūdens lietošanas efektivitāti un ilgtspējību var uzlabot, 
ieviešot inovatīvas tehnoloģijas un praksi;

7. uzsver, ka ar videi un ekonomikai nekaitīgu ūdens sanitārijas un notekūdeņu 
apsaimniekošanas politiku piesārņojums jānovērš tā rašanās vietā, pirms visi piesārņotāji 
nonāk līdz dārgai attīrīšanai cauruļvadu galā; rosina izmantot notekūdeņus un blakus 
produktus pēc galīgās attīrīšanas kā jaunu resursu;

8. aicina atjaunināt ES tiesību aktus ūdens jomā, lai pienācīgi ņemtu vērā tehnoloģijas 
attīstību saistībā ar ūdens atkārtotu izmantošanu un pārstrādi, lai būtu iespējama izmaksu 
un energoefektivitātes ziņā izdevīga attīrītu notekūdeņu atkārtota izmantošana irigācijai, 
kā arī saimniecības ūdeņu atkārtota izmantošana mājsaimniecības vajadzībām; pieprasa 
pasākumus otrreizēji izmantojamo ūdeņu ķīmiskās un bioloģiskās kvalitātes pienācīgai 
uzraudzīšanai;

9. uzsver ekodizaina, ūdens taupīšanas iekārtu un mērierīču svarīgo nozīmi ūdens 
efektivitātei sabiedriskās ūdensapgādes sistēmās un rūpniecībā;

Ūdens un ekosistēmas

10. norāda, ka ūdens ir ekosistēmas pakalpojumu lielākās daļas pamats, un uzsver pareizas 
ūdens apsaimniekošanas nozīmi bioloģiskās daudzveidības mērķu sasniegšanā; rosina 
veikt apmežošanas un mitrāju atjaunošanas pasākumus ūdens resursu apsaimniekošanā; 
prasa labāk pieskaņot Ūdens pamatdirektīvas mērķus Natura 2000 mērķiem;

11. uzsver, ka ūdeni īpaši spēcīgi ietekmē klimata pārmaiņas, kuru rezultātā varētu 
samazināties pieejamā ūdens, jo īpaši dzeramā ūdens, daudzums, pasliktināties ūdens 
kvalitāte, kā arī biežāki kļūtu aizvien spēcīgāki plūdi un sausums; pieprasa, īstenojot 
politiku, kas vērsta uz pielāgošanos klimata pārmaiņām un to seku mazināšanu, pienācīgi 
ņemt vērā ietekmi uz ūdens resursiem; uzsver riska novēršanas, seku mazināšanas un 
reaģēšanas stratēģijas nozīmi, cenšoties nepieļaut ar ūdeni saistītas ekstremālas dabas 
parādības;

12. norāda, ka integrētā ūdens resursu apsaimniekošanā un zemes plānošanā upju baseinu 
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līmenī jāņem vērā ekonomiskās darbības atkarība no ūdens un visu lietotāju vajadzības 
pēc ūdens, kā arī visaptverošas pieejas nepieciešamība ūdens nepietiekamībai un 
jānodrošina cilvēku darbību ilgtspējība attiecībā uz ūdeni;

Zināšanas un inovācijas

13. atzīst, ka ES politikas regulējums ir ļāvis iegūt mazāk fragmentētus datus par ūdeni, kā arī 
veikt labāku uzraudzību; norāda, ka tomēr trūkst ticamu datu par ūdens kvalitāti, 
piemēram, par ieguvi un noplūdi; aicina Komisiju sadarbībā ar Eiropas Vides aģentūru 
izstrādāt jaunu ticamu rādītāju kopumu ūdens resursu kontiem; uzsver, ka pamatzināšanās 
jāintegrē jēdziens par „vides plūsmām” un jāņem vērā ūdens atbalstītie ekosistēmas 
pakalpojumi;

14. aicina Komisiju, dalībvalstis un citas attiecīgās ieinteresētās puses atbalstīt Eiropas 
Inovāciju partnerību ūdensapgādes jomā kā efektīvu instrumentu, lai centieni tiktu 
koncentrēti uz pasaulē vadošiem pētījumiem un inovācijām un novērstu šķēršļus, kas 
traucē zināšanu, vislabāko pieejamo tehnisko paņēmienu un tehnoloģijas atklājumu 
straujai ienākšanai tirgū;

Integrēta pieeja ūdenim

15. uzsver nepieciešamību ES, valstu un reģionu līmeņa tiesību aktos ievērot lielāku 
konsekvenci un ar ūdens jomu saistīto mērķu labāku integrāciju; pieprasa ņemt vērā 
pilnīgu izvērtējumu par ietekmi uz ūdens resursiem, plānojot kopējo lauksaimniecības 
politiku un kohēzijas politikas pamatnostādnes, lai panāktu pieejamā finansējuma 
tematisku koncentrēšanos uz ūdens jomas jautājumiem un lai ūdens jautājumu integrētu 
visās politikas jomās;

Ūdens un ekonomika

16. aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt principu „piesārņotājs maksā” un „lietotājs 
maksā” piemērošanu, izmantojot pārredzamas cenu noteikšanas shēmas, kuru mērķis ir 
pilnīga izmaksu atgūšana; uzsver tomēr, ka jāņem vērā sociālie aspekti, nosakot ūdens 
tarifus personiskam patēriņam; uzsver, ka ūdens izcenojumam jāatspoguļo notekūdeņu
attīrīšanas ietekme uz vidi, un aicina Komisiju nodrošināt notekūdeņu attīrīšanas rūpnīcu 
pienācīgu finansēšanu;

Ūdens un sabiedrība

17. mudina Komisiju stimulēt dialogu nozaru starpā un sekmēt vietējās sabiedrības un 
ieinteresēto personu pilnīgu un pārredzamu līdzdalību visos ūdens jomas politikas 
izstrādes līmeņos; norāda uz nozīmi, kāda ir efektīvai daudzpakāpju pārvaldībai ūdens 
jomā, ūdens vides aizsardzībai un apmaiņai ar paraugpraksi;

18. aicina vairot sabiedrības zināšanas par ūdens jautājumiem, lai nodrošinātu, ka 
patērētājiem, veselības pakalpojumu sniedzējiem un politikas veidotājiem, un lēmumu 
pieņēmējiem ir labāka izpratne par saikni starp ūdeni, sanitāriju, higiēnu, veselību, 
pārtikas nekaitīgumu, pārtikas nodrošinājumu un katastrofu novēršanu; uzsver, ka 
reģionālajām un vietējām iestādēm un pilsoniskās sabiedrības organizācijām ir primārā 
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nozīme izpratnes veidošanas kampaņu un izglītošanas pasākumu rīkošanā;

Ūdens un pasaule

19. atzinīgi vērtē ātri panākto Apvienoto Nāciju Organizācijas Tūkstošgades attīstības mērķi 
nekaitīga dzeramā ūdens jomā; aicina Komisiju un dalībvalstis pastiprināt savu apņēmību 
sasniegt TAM par sanitārijas pamatprasībām un ņemt vērā Rio+20 konferencē par 
ilgtspējīgu attīstību attiecīgi panākto;

20. rosina vietējās iestādes daļu nodevu, kas ievāktas no ūdens apgādes un sanitārijas 
pakalpojumu lietotājiem, veltīt decentralizētiem sadarbības pasākumiem; vērš uzmanību 
uz to, ka principu „1 % solidaritātes ūdensapgādei”, ko pieņēmušas dažas dalībvalstis, 
varētu popularizēt kā paraugu;

°
° °

21. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu valdībām 
un parlamentiem.
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PASKAIDROJUMS

Ūdens ir būtiski svarīgs dzīvībai. Tā ilgtspējīga apsaimniekošana ir būtiski svarīga, lai 
nodrošinātu, ka visas ekosistēmas saņem pietiekami daudz labas kvalitātes ūdens, lai kārtīgi 
funkcionētu un sniegtu būtiskus pakalpojumus pārtikas nodrošinājumam un pārtikas 
nekaitīgumam, mūsu veselībai, sabiedrībai un ekonomikai: ūdens pamatoti ir vissvarīgākais 
no visiem sabiedriskajiem labumiem.

Taču Eiropas un pasaules saldūdens resursi ir pakļauti riskam, ja mēs tos apsaimniekojam, 
nerēķinoties ar ilgtspējības robežām: urbanizācija, iedzīvotāju skaita palielināšanās, pārmērīgs 
patēriņš, bioloģisks un ķīmisks piesārņojums, hidromorfoloģiskas pārmaiņas un klimata 
pārmaiņas rada arvien lielāku spiedienu uz nekaitīgas un drošas ūdensapgādes pieejamību un 
kvalitāti. Turpmākā ekonomikas izaugsme nevar būt ilgtspējīga, ja tā neatbrīvosies no videi 
nelabvēlīgas iedarbības uz ūdeni.

Kā mēs rīkojamies Eiropas Savienībā? Pašreizējais tiesiskais regulējums ūdens jomā nosaka 
stingru sistēmu ilgtspējīgai un efektīvai ūdens apsaimniekošanai: jo īpaši Ūdens pamatdirektīva, 
ko pieņēma 2000. gadā, ir uzskatāma par Eiropas politikas pagrieziena punktu ūdens jomā. 
Direktīvā, izmantojot integrētu pieeju, kuras uzmanības centrā ir ūdens apsaimniekošana upju 
baseinu līmenī, ūdens aizsardzības darbības joma ir attiecināta uz visiem virszemes ūdeņiem 
un gruntsūdeņiem un ir noteikti ilgtspējības mērķi saistībā ar „laba stāvokļa” ekoloģisko, 
ķīmisko un kvantitatīvo raksturojumu, kas Eiropas ūdensapgādes struktūrām jāsasniedz līdz 
2015. gadam.

Tomēr Ūdens pamatdirektīvas īstenošanas temps ir bijis lēns visās Eiropas valstīs un reģionos ar 
ļoti atšķirīgiem rezultātiem, un tagad kļūst skaidrs, ka ievērojams skaits ES ūdensapgādes 
struktūru nepanāks „labu stāvokli” līdz 2015. gadam gan ilgstošu, gan briestošu problēmu dēļ.

Šajā saistībā Komisija ir sākusi izstrādāt vairākus vērtējumus par situāciju ES ūdens jomā: 
rezultātā tiks iegūts „Konceptuāls plāns par Eiropas ūdens resursu aizsardzību”, ko publicēs 
2012. gada novembrī. Konceptuālā plāna nolūks ir kļūt par ES politikas atbildi pašreizējām un 
nākamajām problēmām ūdens jomā ar mērķi nodrošināt labas kvalitātes ūdens pietiekamu 
pieejamību ilgtspējīgai un taisnīgai ūdens izmantošanai. Tas būs pagrieziena punkts attiecībā uz 
Resursu efektivitātes ceļvedi ūdens jomai pamatstratēģijā „Eiropa 2020”, bet ilgākā periodā 
noteiks politikās virzību līdz 2050. gadam.

Referents atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu un uzskata, ka Eiropas Parlamentam jādod 
fundamentāls ieguldījums procesā, kura rezultātā ar konceptuālā plāna starpniecību tiks 
izveidots turpmākais Eiropas politikas virziens ūdens jomā. Visefektīvākā virzība uz priekšu ir 
koncentrēšanās uz īstenošanu, tādēļ šā ziņojuma nolūks ir analizēt pašreizējo situāciju ES ūdens 
jomas tiesiskā regulējuma īstenošanā visās dalībvalstīs, norādot uz panākumiem, kā arī 
galvenajām problēmām, kas jāpārvar, lai uzlabotu īstenošanu. Tajā ir arī identificētas svarīgas 
politikas nepilnības, kas jaunajā tiesību aktā jānovērš. 

Turpmākajos punktos ir dots šā ziņojuma svarīgāko konstatēto faktu kopsavilkums. 

 Papildus jāuzsver reģionālais mērogs. Eiropa kopumā izmanto tikai aptuveni 13 % no 
pieejamiem ūdens resursiem, bet resursu ģeogrāfiskā izkliede ir ļoti nevienmērīga, un 
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daudzas Eiropas valstis un reģioni izjūt smagu ūdens noslodzi. Nav iespējams viens 
risinājums, kas der visiem: jāpastiprina reģionālais un vietējais mērogs, visās politikas 
plānošanas un īstenošanas stadijās līdzdalības procesā jāiesaista vietējās ieinteresētās 
puses un sabiedrības slāņi, un Komisijai jāsekmē veiktspējas attīstība un jāizstrādā 
skaidras norādes īstenošanai.

 Ir vajadzīgi ticami dati, jo īpaši par ūdens daudzumu. Lai gan, pateicoties pašreizējai 
politikai, ir mazinājusies pieejamo datu sadrumstalotība, jo īpaši par ūdens kvalitāti, 
joprojām ir ievērojama zināšanu nepietiekamība par ūdens pieejamību. Ir ļoti svarīgi 
noteikt, cik daudz ūdens ieplūst upes baseinā un izplūst no tā un cik katrā nozarē izmanto, 
kā arī nostiprināt Ūdens informācijas sistēmu Eiropai. Jāizstrādā jauni galvenie rādītāji: 
tajos jāņem vērā ekosistēmas pakalpojumi, ko atbalsta ūdens, un tie jāizmanto, lai noteiktu 
izmērojamus mērķus, jo īpaši par ūdens efektivitāti.

 Jautājums par ūdeni „jāintegrē” visās politikas jomās. Lai panāktu funkcionējošu 
„ekoloģisku ekonomiku”, nav „jāpārkrāso zilā krāsā” visas politikas jomas: ar ūdeni 
saistītie mērķi jāintegrē visos likumdošanas līmeņos Eiropas, valstu un reģionu līmenī. 
Turklāt ir svarīgi censties panākt dažādu tiesību instrumentu labāku pieskaņošanu un 
saskaņošanu, piemēram, likvidējot pašreizējās neatbilstības starp Ūdens pamatdirektīvu, 
Nitrātu direktīvu un REACH regulu, kā arī Natura 2000.

 Ūdens aizsardzībai vajadzīga visaptveroša pieeja. Ūdens resursu aizsardzība, jo īpaši 
saistībā ar dzeramo ūdeni, ir jārisina, raugoties no globālas perspektīvas, ņemot vērā visus 
ekosistēmas pakalpojumus, kurus atbalsta ūdens. Būtiski svarīgi ir tas, lai piesārņojums 
tiktu kontrolēts tā rašanās vietā, lai novērstu bīstamu vielu nonākšanu vidē un lai 
samazinātu ūdens attīrīšanai uzlikto smagumu. Klimata pārmaiņu vājināšanai un 
pielāgošanas politikai vienmēr jāņem vērā ietekme uz ūdens resursiem, un ES jāpieņem 
visaptveroša pieeja ūdens resursu nepietiekamībai un sausumam.

 Galvenos ūdens efektivitātes ieguvumus var sasniegt, un tie jāsasniedz. Resursu 
efektivitāte ir stratēģijas „Eiropa 2020” pamatiniciatīva, un ūdens efektivitātei stratēģijā ir 
ierādīta centrālā vieta. Turklāt ūdens daudzums un kvalitāte ir cieši saistīti. Piemēram, 
izšķirīgi svarīga ir saikne starp enerģiju un ūdeni: saskaņā ar Komisijas nesen veikto 
pētījumu par vidi, sabiedrības veselību un pārtikas nekaitīgumu enerģētikas nozare ir 
atbildīga aptuveni par 45 % ūdens izlietojuma Eiropas Savienībā, un enerģijas ražošana 
var ietekmēt ūdens kvalitāti, savukārt enerģiju izmanto ūdens attīrīšanā — ir jānodrošina, 
ka arvien pieaugošais pieprasījums pēc enerģijas nerada ūdens resursiem spiedienu, kas 
mazina ilgtspēju. Turklāt jaunas irigācijas metodes un prakse kopā ar ieteikumu 
lauksaimniekiem var uzlabot ūdens efektivitāti lauksaimniecībā, kurā arī ir liels ūdens 
izlietojums, kas veido aptuveni 33 % izmantotā ūdens (un tā īpatsvars dažos 
Dienvideiropas reģionos var sasniegt pat 80 %). Mērierīces un ekodizains var veicināt 
efektivitāti sabiedriskās ūdens sistēmās un rūpniecībā.

 ES tiesību aktos jāpievēršas ūdens atkārtotai lietošanai un pārstrādei. Īpaši reģionos ar 
spriedzi ūdens apgādē ūdens atkārtota lietošana irigācijas vajadzībām un mājsaimniecībā 
var būt svarīgs instruments, lai panāktu drošību ūdens apgādē. Tiesiskajam regulējumam 
skaidri jāpievēršas ūdens pārstrādei, ņemot vērā tehnoloģijas progresu, kas ļauj efektīvi 
uzraudzīt otrreizējā ūdens kvalitāti.



PE486.108v01-00 10/10 PR\897389LV.doc

LV

 Pētniecība un inovācijas arī turpmāk jāveicina. Komisijai un dalībvalstīm ir jānodrošina 
pietiekams pieejamais finansējums lietus ūdens sistēmu, mērierīču tehnoloģiju pētniecības 
projektiem, ķimikāliju un bioloģisko piesārņotāju izcelsmes un difūzijas punktu uzraudzības 
un likvidēšanas metodēm, kā arī ūdens uzkrāšanas un efektivitātes tehnoloģijām pilsētu un 
lauku vidē. Turpmākā Eiropas Inovāciju partnerība ūdens apgādes jomā jāatbalsta visām 
ieinteresētajām pusēm, jo tas ir ideāls rīks centienu koncentrēšanai uz inovācijām. 

 Ekonomikas instrumenti ir svarīgi, lai sasniegtu mērķus ūdens jomā, jo īpaši finanšu 
krīzes apstākļos. Ūdens pamatdirektīvas mērķis jau ir „noteikt pareizu cenu”, bet ir 
vajadzīgas pārredzamākas izcenojumu shēmas, lai pilnīgi īstenotos izmaksu atgūšana un 
principu „piesārņotājs maksā” un „lietotājs maksā” piemērošana. Tomēr tarifos jāņem 
vērā sociālie jautājumi, risinot ūdens personisko patēriņu. 

 Jāpastiprina starptautiskā dimensija. Lai gan ir ziņots par ANO Tūkstošgades attīstības 
mērķa sasniegšanu attiecībā uz nekaitīgu dzeramo ūdeni, vairāk nekā 800 miljoni cilvēku 
vēl joprojām lieto dzeramo ūdeni, kas nav nekaitīgs, un mērķis par sanitārijas 
pamatnosacījumiem vēl joprojām nav izpildīts. Eiropai jāpalielina savas starptautiskās 
saistības, jo īpaši ņemot vērā nākamo Rio+20 konferenci par ilgtspējīgu attīstību.

Noslēgumā ir nepieciešama izlēmīga rīcība ES līmenī, lai risinātu pašreizējās un turpmākās 
problēmas ūdens jomā, ar kurām saskaras mūsu kontinents. Referents aicina Komisiju šajā 
ziņojumā ietvertos politikas ieteikumus iekļaut „Konceptuālajā plānā Eiropas ūdens resursu 
aizsardzībai” kā svarīgu ieguldījumu efektīvākā un labāk integrētā ūdens politikā un 
vienlīdzīgu nosacījumu radīšanā tās īstenošanai.


