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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wdrażania prawodawstwa UE w dziedzinie wody w obliczu konieczności 
przyjęcia całościowego podejścia do wyzwań europejskiej polityki wodnej

(2011/2297(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
23 października 2000 r. ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie 
polityki wodnej1 („RDW”),

– uwzględniając dyrektywę 2006/118/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
12 grudnia 2006 r. w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem 
i pogorszeniem ich stanu („dyrektywa o wodach podziemnych”)2,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/105/WE z dnia 
16 grudnia 2008 r. w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki 
wodnej, zmieniającą i w następstwie uchylającą dyrektywy Rady 82/176/EWG, 
83/513/EWG, 84/156/EWG, 84/491/EWG i 86/280/EWG oraz zmieniającą dyrektywę 
2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady3(„dyrektywa EQS”),

– uwzględniając dyrektywę Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącą 
oczyszczania ścieków komunalnych4(„dyrektywa ściekowa”),

– uwzględniając dyrektywę Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącą ochrony 
wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia 
rolniczego5(„dyrektywa azotanowa”),

– uwzględniając dyrektywę 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania 
nim6(„dyrektywa powodziowa”),

– uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 
ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji 
Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady 
(EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę 
Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE 
i 2000/21/WE7(„rozporządzenie REACH”),

                                               
1Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1.
2Dz.U. L 372 z 27.12.2006, s. 19.
3Dz.U. L 348 z 24.12.2008, s. 84.
4 Dz.U. L 135 z 30.5.1991, s. 40.
5 Dz.U. L 375 z 31.12.1991, s. 1.
6 Dz.U. L 288 z 6.11.2007, s. 27.
7Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.
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– uwzględniając planowany przez Komisję „Plan ochrony zasobów wodnych Europy”,

– uwzględniając planowane europejskie partnerstwo innowacyjne w dziedzinie wody,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie szóstego Światowego 
Forum Wodnego w Marsylii (w dniach 12-17 marca 2012 r.) 1,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 9 października 2008 r. w sprawie sposobu 
rozwiązania problemu dotyczącego niedoboru wody i susz w Unii Europejskiej2,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinie Komisji Przemysłu, Badań 
Naukowych i Energii i Komisji Petycji (A7-0000/2012),

A. mając na uwadze, że za pomocą RDW ustanowiono ramy ochrony i przywracania 
czystych wód w UE oraz zapewnienia ich długotrwałego, zrównoważonego 
wykorzystywania, ale przegląd planów gospodarowania wodami w dorzeczach, 
przyjętych przez państwa członkowskie zgodnie z dyrektywą, wskazuje, że znaczna liczba 
części wód w UE nie osiągnie „dobrego stanu” do 2015 r. z uwagi zarówno na istniejące 
już od dawna, jak i pojawiające się wyzwania;

B. mając na uwadze, że woda ma decydujące znaczenie dla życia, a właściwe 
gospodarowanie wodami odgrywa kluczową rolę dla zachowania naturalnego kapitału 
świata i usług ekosystemowych, a także dla wszystkich aspektów wykorzystywania 
zasobów i produkcji gospodarczej;

C. mając na uwadze, że Europa pobiera zaledwie około 13% swoich całkowitych dostępnych 
zasobów wodnych, ale są one bardzo nierównomiernie rozłożone pomiędzy 
poszczególnymi regionami europejskimi;

D. mając na uwadze, że tendencje korzystania z wód mają często niezrównoważony 
charakter z uwagi na nieefektywne praktyki, które powodują marnowanie wody, oraz 
mając na uwadze, że systemy infrastruktury wodnej są często przestarzałe i brakuje 
informacji o faktycznej wydajności i stratach;

Wdrażanie prawodawstwa UE w dziedzinie wody: sukcesy i luki

1. uznaje, że RDW stanowi rzetelną i ambitną podstawę legislacyjną dla długofalowego 
zintegrowanego gospodarowania wodami w UE; z zadowoleniem przyjmuje poprawę 
jakości wód europejskich i oczyszczania ścieków w ostatnich latach; zwraca jednak 
uwagę, że tempo wdrażania było powolne i niejednolite pomiędzy poszczególnymi 
państwami członkowskimi i regionami oraz że konieczne jest sprostanie wielu 
wyzwaniom, aby osiągnąć „dobry stan” wszystkich wód europejskich;

                                               
1Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0091.
2Dz.U. C 9E z 15.1.2010, s. 33.



PR\897389PL.doc 5/10 PE486.108v01-00

PL

2. podkreśla, że choć należy skoncentrować się przede wszystkim na wdrażaniu obecnego 
prawodawstwa, to istnieją konkretne luki, które należy zlikwidować za pomocą nowego 
prawodawstwa;

3. z zadowoleniem przyjmuje planowaną przez Komisję publikację „Planu ochrony zasobów 
wodnych Europy”, będącego polityczną reakcją UE na obecne i przyszłe wyzwania 
w dziedzinie wody, służącego zapewnieniu wystarczającej dostępności wód o dobrej 
jakości do zrównoważonego i sprawiedliwego korzystania z wód do 2050 r.;

4. wzywa Komisję do podjęcia zdecydowanych działań w celu likwidacji przypadków 
naruszania przez państwa członkowskie prawodawstwa w dziedzinie wody; jednocześnie 
wzywa do opracowania i udostępnienia wszechstronnych wytycznych i skutecznych 
instrumentów w celu zwiększania potencjału, zapewniania jednakowych warunków 
działania i wspierania państw członkowskich w procesie dochodzenia do lepszej 
zgodności na przyszłych etapach wdrażania polityki wodnej UE, służącej realizacji 
zobowiązań z tytułu polityki wodnej;

Efektywne gospodarowanie wodą i zasobami

5. podkreśla związek między wytwarzaniem energii, efektywnością energetyczną 
i bezpieczeństwem wodnym; zwraca uwagę, że konieczne jest podjęcie dalszych 
wysiłków na szczeblu europejskim w celu zapewnienia, by zwiększające się 
zapotrzebowanie na energię nie zagroziło bezpieczeństwu zasobów wodnych; podkreśla, 
że przy ocenie zrównoważonego charakteru tradycyjnych i niskoemisyjnych źródeł 
energii, w szczególności biopaliw, należy wziąć pod uwagę korzystanie z wód;

6. podkreśla, że wydajność i zrównoważony charakter korzystania z wód przez rolnictwo 
można poprawić dzięki wprowadzeniu innowacyjnych technologii i praktyk;

7. podkreśla, że rzetelna pod względem gospodarki i ochrony środowiska polityka sanitacji 
wód i gospodarki ściekowej powinna być ukierunkowana na zanieczyszczenia u źródła, 
zanim wszystkie substancje zanieczyszczające dojdą do kosztownego procesu 
oczyszczania „na końcu rury”; zachęca do wykorzystywania oczyszczonych ścieków 
i produktów ubocznych procesu oczyszczania „na końcu rury” jako nowych zasobów;

8. wzywa do aktualizacji prawodawstwa UE w dziedzinie wody w celu należytego 
uwzględnienia postępu technologicznego w zakresie ponownego wykorzystania 
i recyklingu wody, umożliwienia efektywnego pod względem kosztów i energii 
ponownego wykorzystania oczyszczonych ścieków do nawadniania, a także ponownego 
wykorzystywania szarej wody w gospodarstwach domowych; wzywa do przyjęcia 
środków umożliwiających odpowiednie monitorowanie chemicznej i biologicznej jakości 
odzyskanej wody;

9. podkreśla znaczenie ekoprojektowania, wodooszczędnych urządzeń i mierników na rzecz 
wydajnego korzystania z wód w publicznych systemach wodnych i przemyśle;

Woda i ekosystemy

10. zauważa, że woda jest centralnym elementem większości usług ekosystemowych, 
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i podkreśla znaczenie właściwego gospodarowania wodami dla osiągnięcia celów 
różnorodności biologicznej; wspiera działania w zakresie ponownego zalesiania 
i odtwarzania obszarów wodno-błotnych w ramach gospodarowania zasobami wodnymi; 
wzywa do lepszego powiązania celów RDW z programem Natura 2000;

11. podkreśla, że woda jest szczególnie wrażliwa na skutki zmiany klimatu, co mogłoby 
doprowadzić do spadku ilości i jakości dostępnej wody, zwłaszcza wody pitnej, a także do 
zwiększenia częstotliwości i intensywności powodzi i susz; wzywa do należytego 
uwzględnienia wpływu na zasoby wodne w polityce łagodzenia zmiany klimatu 
i dostosowywania się do niej; podkreśla istotną rolę strategii zapobiegania zagrożeniom, 
ich łagodzenia i reagowania, służących zapobieganiu zjawiskom ekstremalnym 
związanym z wodą;

12. podkreśla, że w zintegrowanym gospodarowaniu zasobami wodnymi i planowaniu 
przestrzennym na szczeblu dorzecza należy wziąć pod uwagę uzależnioną od wody 
działalność gospodarczą oraz zapotrzebowanie wszystkich użytkowników na wodę, 
a także potrzebę kompleksowego podejścia do niedoboru wody; należy w nim również 
zapewnić zrównoważony wpływ całej działalności człowieka na zasoby wodne;

Wiedza i innowacje

13. uznaje, że ramy polityki UE umożliwiły zebranie mniej rozdrobnionych danych 
dotyczących wody oraz lepsze monitorowanie; zauważa jednak, że brakuje wiarygodnych 
danych dotyczących ilości wód, na przykład w zakresie poboru i wycieków; wzywa 
Komisję, by we współpracy z Europejską Agencją Środowiska opracowała nowy zestaw 
wiarygodnych wskaźników statystyki wodnej; podkreśla, że w podstawie wiedzy należy 
uwzględnić koncepcję „przepływu ekologicznego” i wziąć pod uwagę usługi 
ekosystemowe wspierane przez wodę;

14. wzywa Komisję, państwa członkowskie i inne właściwe zainteresowane podmioty do 
wsparcia europejskiego partnerstwa innowacyjnego w dziedzinie wody jako skutecznego 
instrumentu łączenia wysiłków w zakresie wiodących w skali światowej badań 
naukowych i innowacji oraz likwidacji barier uniemożliwiających szybki przepływ 
wiedzy i najlepszych dostępnych technik oraz przełom technologiczny na rynku;

Włączenie gospodarki wodnej w główny nurt

15. podkreśla potrzebę zapewnienia większej spójności i lepszego włączenia celów 
w dziedzinie wody w prawodawstwo na szczeblu UE, krajowym i regionalnym; wzywa do 
pełnego uwzględnienia wpływu na zasoby wodne przy opracowywaniu ram wspólnej 
polityki rolnej i polityki spójności, aby uzyskać tematyczną koncentrację dostępnych 
środków finansowych na zagadnieniach gospodarowania wodami oraz włączenia tego 
zagadnienia we wszystkie dziedziny polityki;

Woda i gospodarka: 

16. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zapewnienia stosowania zasad 
„zanieczyszczający płaci” i „użytkownik płaci” za pomocą przejrzystych systemów opłat 
za korzystanie z wód służących pełnemu zwrotowi kosztów; podkreśla jednak 
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konieczność wzięcia pod uwagę kwestii społecznych przy ustalaniu opłat za wodę do 
użytku osobistego; podkreśla, że opłaty za korzystanie z wód powinny odzwierciedlać 
ekologiczne skutki oczyszczania ścieków oraz wzywa Komisję do zapewnienia 
odpowiedniego finansowania oczyszczalni ścieków;

Woda i społeczeństwo

17. wzywa Komisję do stymulowania dialogu międzysektorowego oraz wspierania pełnego 
i przejrzystego udziału społeczności lokalnych i zainteresowanych podmiotów wszystkich 
szczebli w tworzeniu polityki wodnej; zwraca uwagę na znaczenie skutecznego 
wielopoziomowego systemu rządzenia w dziedzinie wody, umiejętnego gospodarowania 
wodami i wymiany najlepszych praktyk;

18. wzywa do zwiększenia świadomości społeczeństwa w zakresie problematyki wodnej, aby 
doprowadzić do lepszego zrozumienia powiązań między wodą, sanitacją, higieną, 
zdrowiem, bezpieczeństwem żywności, bezpieczeństwem żywnościowym 
i zapobieganiem klęskom żywiołowym wśród konsumentów, instytucji opieki zdrowotnej 
oraz twórcami polityki i decydentami; zwraca uwagę na priorytetową rolę władz 
regionalnych i lokalnych oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego w kampaniach 
podnoszenia świadomości i działaniach edukacyjnych;

Woda i świat

19. z zadowoleniem przyjmuje wczesne osiągnięcie milenijnego celu rozwoju ONZ 
dotyczącego bezpiecznej wody pitnej; wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
wzmocnienia swoich zobowiązań do osiągnięcia milenijnych celów rozwoju w zakresie 
podstawowej sanitacji oraz do uwzględnienia stosownych wyników konferencji ONZ 
w sprawie zrównoważonego rozwoju „Rio+20”;

20. zachęca władze lokalne do przeznaczenia części pobieranych od użytkowników opłat 
z tytułu zaopatrzenia w wodę i usług sanitacji na zdecentralizowane środki współpracy; 
zwraca uwagę na przyjętą przez niektóre państwa członkowskie zasadę „1% w ramach 
solidarności w kwestii wody” jako możliwy do propagowania przykład;

°
° °

21. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.
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UZASADNIENIE

Woda jest niezbędna do życia. Gospodarowanie nią w sposób zrównoważony ma kluczowe 
znaczenie dla zapewnienia, by wszystkie ekosystemy otrzymywały dostateczną ilość wody 
o dobrej jakości, umożliwiającej im właściwe funkcjonowanie i zapewnianie usług 
niezbędnych dla bezpieczeństwa żywności i żywnościowego, dla naszego zdrowia, 
społeczeństwa i gospodarki: woda jest niewątpliwie najważniejszym ze wszystkich dóbr 
publicznych.

Jednakże zasoby wody słodkiej w Europie i na świecie są zagrożone, jeżeli gospodarujemy nimi 
w sposób niezrównoważony: urbanizacja, wzrost liczby ludności, nadmierna konsumpcja, 
zanieczyszczenie biologiczne i chemiczne, zmiany hydromorfologiczne i zmiana klimatu 
wywierają coraz większą presję na dostępność i jakość wystarczających zasobów bezpiecznej 
wody. Niemożliwe będzie utrzymanie w przyszłości wzrostu gospodarczego, o ile nie zerwie 
się jego powiązania z niekorzystnymi skutkami ekologicznymi dla zasobów wodnych.

Jak sobie radzimy w Unii Europejskiej? Istniejące prawodawstwo w dziedzinie wody tworzy 
solidne ramy zrównoważonego i wydajnego gospodarowania wodami: w szczególności przyjętą 
w 2000 r. Ramową Dyrektywę Wodną (RDW) można uznać za kamień milowy europejskiej 
polityki wodnej. Przyjmując zintegrowane podejście koncentrujące się na gospodarowaniu 
wodami na poziomie dorzecza, dyrektywa rozszerza zakres ochrony wód na wszystkie wody 
powierzchniowe i podziemne oraz określa cele zrównoważonego gospodarowania w formie 
„dobrego stanu” ekologicznego, chemicznego i ilościowego, jaki europejskie części wód 
powinny osiągnąć do 2015 r.

Jednakże tempo wdrażania RDW we wszystkich krajach i regionach europejskich jest wolne 
i przynosi bardzo zróżnicowane efekty, a obecnie wyraźnie widać, że znaczna liczba części wód 
w UE nie osiągnie „dobrego stanu” do 2015 r., ze względu zarówno na istniejące już od dawna, 
jak i na pojawiające się wyzwania.

W tym kontekście Komisja zainicjowała kilka ocen sytuacji w dziedzinie wody w UE: efektem 
tego procesu będzie „Plan ochrony zasobów wodnych Europy”, którego publikacja planowana 
jest na listopad 2012 r. Plan ten ma być polityczną odpowiedzią UE na obecne i przyszłe 
wyzwania w dziedzinie wody, służącą zapewnieniu wystarczającej dostępności wody o dobrej 
jakości do zrównoważonego i sprawiedliwego korzystania z wód. W dziedzinie wody będzie on 
stanowił kamień milowy w planie działania na rzecz efektywnego wykorzystania zasobów 
w ramach strategii „Europa 2020”, ale będzie nadawał ton polityce w dłuższym okresie, aż do 
2050 r.

Sprawozdawca docenia inicjatywę Komisji i uważa, że Parlament Europejski musi wnieść 
zasadniczy wkład w proces prowadzący do określenia przyszłego kierunku europejskiej polityki 
wodnej za pomocą planu. Najefektywniejsza droga naprzód prowadzi przez skupienie się na 
wdrażaniu, zatem celem tego sprawozdania jest ocena obecnego stanu wdrażania 
prawodawstwa UE w dziedzinie wody we wszystkich państwach członkowskich, podkreślająca 
sukcesy i najważniejsze wyzwania, które trzeba pokonać, by je usprawnić. Wskazuje się w nim 
również najważniejsze luki w polityce, które trzeba będzie zlikwidować za pomocą nowego 
prawodawstwa. 
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Poniższe uwagi podsumowują najważniejsze stwierdzenia tego sprawozdania. 

 Konieczne jest zwrócenie dodatkowej uwagi na wymiar regionalny. Europa pobiera 
ogółem zaledwie 13% swoich dostępnych zasobów wody, ale geograficzny rozkład 
zasobów jest bardzo nierówny, a wiele europejskich krajów i regionów odczuwa poważny 
niedostatek wody. Nie ma jednego rozwiązania dobrego dla wszystkich: należy wzmocnić 
wymiar regionalny i lokalny, zaangażować lokalne zainteresowane podmioty 
i społeczności w proces uczestnictwa na wszystkich etapach tworzenia i realizowania 
polityki, a Komisja powinna wspierać tworzenie potencjału i opracować jasne wytyczne 
wdrażania.

 Potrzebne są wiarygodne dane, zwłaszcza w zakresie ilości wody. Chociaż dzięki obecnej 
polityce zmniejszyła się fragmentacja danych, w szczególności w odniesieniu do jakości 
wody, nadal utrzymuje się znaczna luka w zakresie wiedzy o dostępności wody. 
Niezwykle istotne jest określenie, ile wody wpływa do dorzecza i z niego wypływa oraz 
ile jest pobierane przez każdy sektor; należy też wzmocnić Europejski System Informacji 
Wodnej (WISE). Konieczne jest opracowanie nowych wskaźników kluczowych: powinny 
one uwzględniać usługi ekosystemowe wspierane przez wodę i być wykorzystywane do 
określania mierzalnych celów, w szczególności w zakresie efektywności wodnej.

 Zagadnienia wodne należy włączyć w główny nurt we wszystkich dziedzinach polityki.
Aby dojść do sprawnej „gospodarki ekologicznej” konieczne jest „uwodnienie” 
wszystkich dziedzin polityki: należy uwzględnić cele w dziedzinie wody na wszystkich 
poziomach prawodawstwa na szczeblu europejskim, krajowym i regionalnym. Co więcej, 
należy dążyć do lepszego dostosowania i ujednolicenia różnych instrumentów 
legislacyjnych, na przykład poprzez likwidację istniejących niespójności pomiędzy RDW, 
dyrektywą azotanową, rozporządzeniem REACH i programem Natura 2000.

 Ochrona wód potrzebuje kompleksowego podejścia. Ochrona zasobów wodnych, ze 
szczególnym uwzględnieniem wody pitnej, musi być prowadzona z perspektywy 
globalnej, uwzględniając wszystkie usługi ekosystemowe wspierane przez wodę. 
Niezwykle istotne jest ograniczanie zanieczyszczenia u źródła, aby zapobiec przedostaniu 
się substancji niebezpiecznych do środowiska i ograniczyć obciążenie, jakie spoczywa na 
oczyszczaniu ścieków. W polityce łagodzenia zmiany klimatu i dostosowywania się do 
niej należy zawsze brać pod uwagę wpływ na zasoby wodne, a UE powinna przyjąć 
kompleksowe podejście do niedoboru wody i susz.

 Można i trzeba osiągnąć duży postęp w zakresie efektywności wodnej. Efektywne 
użytkowanie zasobów jest inicjatywą przewodnią strategii „Europa 2020”, a efektywność 
wodna stanowi jeden z filarów tej strategii. Ponadto ilość i jakość wody są ze sobą 
nierozerwalnie powiązane. Na przykład kluczowe znaczenie ma związek między energią 
i wodą: zgodnie z niedawną analizą zleconą przez Komisję Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, sektor energetyki 
odpowiada za około 45% poboru wód w UE, a wytwarzanie energii może wpłynąć na 
jakość wód; z drugiej strony energia jest wykorzystywana do oczyszczania ścieków: 
należy zapewnić, by wzrastające zapotrzebowanie na energię nie wywierało 
niezrównoważonej presji na zasoby wodne. Ponadto nowe techniki i praktyki 
nawadniania, wraz z doradztwem dla rolników, mogą poprawić efektywność wodną w 
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rolnictwie, będącym kolejnym sektorem pobierającym dużą ilość wody, odpowiadającym 
za około 33% zużycia wody (którego udział może osiągnąć w niektórych regionach 
Europy południowej nawet 80%). Stosowanie pomiarów i ekoprojektowanie mogą 
wspierać efektywność w publicznych systemach wodnych i przemyśle.

 Ponowne wykorzystanie i recykling wody powinny być uwzględnione w prawodawstwie 
UE. W szczególności w regionach narażonych na niedostatek wody ponowne 
wykorzystanie wody do celów nawadniania i w gospodarstwach domowych może być 
ważnym instrumentem osiągnięcia bezpieczeństwa wodnego. Należy wyraźnie 
uwzględnić recykling wody w ramach legislacyjnych, biorąc pod uwagę postęp 
technologiczny umożliwiający skuteczne monitorowanie jakości odzyskanej wody.

 Należy dalej wspierać badania naukowe i innowacje. Komisja i państwa członkowskie 
powinny zapewnić odpowiednie środki finansowe na projekty badawcze w zakresie 
systemów zbierania deszczówki, technologii pomiarowych, metodyki monitorowania oraz 
likwidacji punktowych i rozproszonych źródeł chemicznych i biologicznych substancji 
zanieczyszczających, a także technologii oszczędzania wody i efektywności wodnej 
w obszarach miejskich i wiejskich. Wszystkie zainteresowane podmioty powinny wesprzeć 
planowane europejskie partnerstwo innowacyjne w dziedzinie wody jako perfekcyjne 
narzędzie koncentrowania wysiłków na rzecz innowacji. 

 Instrumenty ekonomiczne odgrywają istotną rolę w realizacji celów w dziedzinie wody, 
zwłaszcza w okresie kryzysu finansowego. Już obecnie celem RDW jest „ustalenie 
właściwej ceny”, ale potrzebne są bardziej przejrzyste systemy taryfowe dla 
wprowadzenia pełnego zwrotu kosztów i zastosowania zasad „zanieczyszczający płaci” 
i „użytkownik płaci”. Jednakże w taryfach należy zawsze brać pod uwagę kwestie 
społeczne w odniesieniu do osobistego korzystania z wody. 

 Należy wzmocnić wymiar międzynarodowy. Chociaż ogłoszono wcześniejsze osiągnięcie 
milenijnego celu rozwojowego ONZ w zakresie bezpiecznej wody pitnej, ponad 
800 milionów osób nadal nie korzysta z bezpiecznej wody pitnej, a osiągnięcie celu w 
zakresie podstawowej sanitacji jest nadal odległe. Europa powinna wzmocnić swoje 
zobowiązania międzynarodowe, w szczególności w kontekście zbliżającej się Konferencji 
w sprawie zrównoważonego rozwoju „Rio+20”.

Podsumowując, na szczeblu UE potrzebne jest podjęcie zdecydowanego działania w celu 
sprostania obecnym i przyszłym wyzwaniom w dziedzinie wody, w obliczu których stoi nasz 
kontynent. Sprawozdawca wzywa Komisję do uwzględnienia zawartych w niniejszym 
sprawozdaniu zaleceń politycznych w procesie opracowywania „Plan ochrony zasobów 
wodnych Europy” jako istotnego wkładu na rzecz skuteczniejszej i lepiej zintegrowanej 
polityki wodnej oraz jednakowych warunków jej wdrażania.


