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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Αναφορών καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας 
των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. δηλώνει ότι το νερό αποτελεί έναν κοινό πόρο της ανθρωπότητας καθώς και δημόσιο 
αγαθό και, ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να αποτελεί πηγή κέρδους και ότι η πρόσβαση σε 
αυτό πρέπει να αποτελεί θεμελιώδες και οικουμενικό δικαίωμα· υπογραμμίζει ότι η 
βιώσιμη χρήση των υδάτων αποτελεί αναγκαιότητα για το περιβάλλον και την υγεία και 
διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στον κύκλο ρύθμισης του κλίματος· επαναλαμβάνει ότι 
«η διαχείριση των υδάτινων πόρων δεν πρέπει να υποβάλλεται σε κανόνες της εσωτερικής 
αγοράς» (ψήφισμα του ΕΚ P5_TA (2004)0183) και καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
επανεξετάσει τη σχετική νομοθεσία, ιδίως σε ό,τι αφορά τις δημόσιες συμβάσεις και 
παραχωρήσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η δημόσια ιδιοκτησία και διαχείριση των 
υδάτων και των υδατικών υποδομών·

2. εκφράζει την ανησυχία της διότι η ισορροπία μεταξύ της ανάγκης για νερό και των 
διαθέσιμων πόρων έχει φτάσει σε κρίσιμα επίπεδα σε πολλές περιοχές της Ευρώπης και 
διότι η αλλαγή του κλίματος ενδέχεται να επιδεινώσει την κατάσταση· η λειψυδρία πλέον 
επηρεάζει σε μόνιμη βάση όλο το έδαφος ορισμένων κρατών μελών·

3. σημειώνει ότι η οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα (ΟΠΥ) καθορίζει ένα πλαίσιο προστασίας 
για όλα τα υδατικά συστήματα της ΕΕ – υπόγεια και επιφανειακά ύδατα, λίμνες, 
ποταμούς και παράκτια ύδατα – και αποσκοπεί στην επίτευξη «καλής οικολογικής και 
χημικής κατάστασης» έως το 2015·

4. εκφράζει την ανησυχία της για την τρέχουσα εφαρμογή της ΟΠΥ, η μη αποτελεσματική 
εκτέλεση και επιβολή της οποίας εξακολουθεί να αποτελεί μείζον πρόβλημα· η τρέχουσα 
κατάσταση εφαρμογής δείχνει ότι ορισμένα κράτη μέλη υστερούν σε σχέση με το 
χρονοδιάγραμμα, ότι η ακεραιότητα των υδάτων της ΕΕ απέχει πολύ από τα αποδεκτά 
επίπεδα και ότι στους στόχους άλλων ευρωπαϊκών πολιτικών, συμπεριλαμβανομένων 
αυτών της βιομηχανίας, της γεωργίας και των μεταφορών, υπάρχουν σαφείς αντιφάσεις 
με τους στόχους περί προστασίας των υδάτων·

5. θεωρεί ότι τα λύματα των αστικών περιοχών αποτελούν μία από τις σημαντικότερες αιτίες 
ρύπανσης του υδατικού περιβάλλοντος και ότι η επιτυχής εφαρμογή της οδηγίας για την 
επεξεργασία των αστικών λυμάτων επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα του νερού σε όλα 
τα κράτη μέλη και κατ’ επέκταση την επιτυχή εφαρμογή της ΟΠΥ·

6. διαπιστώνει ότι, παρά την πρόοδο που σημειώθηκε ως προς την εφαρμογή της οδηγίας για 
την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, εξακολουθούν να υπάρχουν κενά στα ποσοστά 
συμμόρφωσης σε σχέση με τα συστήματα συλλογής ή/και επεξεργασίας· ζητεί από την 
Επιτροπή να παράσχει περισσότερη υποστήριξη ως προς τη χρηματοδότηση των 
εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και των υποδομών των δικτύων αποχέτευσης 
στην ΕΕ·

7. σημειώνει επίσης ότι από τις αναφορές που υποβλήθηκαν από το 1988 στην Επιτροπή 
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Αναφορών, ορισμένες από τις οποίες είχαν αρκετούς συνυπογράφοντες (βλ. αναφορά 
0784/2007 με 2036 συνυπογράφοντες) και σχετίζονταν με περιβαλλοντικά ζητήματα, 589 
από αυτές (Ισπανία 166, Ηνωμένο Βασίλειο 129, Γερμανία 97, Ιταλία 60, Γαλλία 55, 
Ελλάδα 34, Κάτω Χώρες 16, Πορτογαλία 16, Πολωνία 4, Ρουμανία 4, Φινλανδία 3, 
Βουλγαρία 2, Ουγγαρία 2 και Σλοβενία 1) αφορούσαν την ποιότητα και την ποσότητα 
υδάτων στα κράτη μέλη· αναγνωρίζει ότι οι εν λόγω αναφορές αποδεικνύουν ότι το νερό 
αποτελεί εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα για τους Ευρωπαίους πολίτες·

8. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι η ΟΠΥ τούς επιβάλει την υποχρέωση επίτευξης καλής 
κατάστασης των υδάτων έως το 2015, και καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να 
λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα και να διαθέσουν επαρκή χρηματοδότηση και τεχνική 
βοήθεια ώστε να πετύχουν τους εν λόγω στόχους για την ποιότητα των υδάτων· εκτιμά ότι 
είναι απαραίτητη η συμμετοχή των πολιτών, των περιβαλλοντικών ΜΚΟ και της 
κοινωνίας των πολιτών για την επιτυχή εφαρμογή της ΟΠΥ και τη βιώσιμη 
περιβαλλοντική διαχείριση συνολικώς·

9 καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δείξει μεγαλύτερη αποφασιστικότητα στις έρευνές της 
και ως εκ τούτου να έχει μια λιγότερο παθητική και συμβιβαστική στάση· 

10. εφιστά την προσοχή στην ύπαρξη ορισμένων δραστηριοτήτων, τις οποίες καταγγέλλουν 
οι αναφέροντες, όπως αυτές που πραγματοποιούνται στους χώρους υγειονομικής ταφής, 
στη γεωργία και στη βιομηχανία, που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και την 
ανθρώπινη υγεία και ευθύνονται για τη φτωχή ποιότητα του νερού· ως εκ τούτου, ζητεί να 
εγκαταλειφθούν οι επιδοτήσεις που, προκαλώντας υπερκατανάλωση, εξουδετερώνουν τα 
κίνητρα για την αποδοτική διαχείριση του νερού, καθώς και να βρεθούν κονδύλια για 
στοχοθετημένες επιδοτήσεις - ειδικά υπέρ των φτωχών και των αγροτικών πληθυσμών -
με σκοπό τη φθηνή πρόσβαση όλων στο νερό·

11. εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
τροποποίηση της ΟΠΥ (COM (2011) 876) προσθέτει μόνο 15 νέες χημικές ουσίες από 
τον κατάλογο των 2000 δυνητικά επικίνδυνων ουσιών που πρέπει να παρακολουθούνται 
και να μειωθούν, και αδυνατεί να ορίσει σαφή χρονοδιαγράμματα για τη σταδιακή 
εξάλειψη των πλέον επικίνδυνων χημικών, παρά τις ρητές νομικές απαιτήσεις που έχουν 
συμφωνηθεί από το 2000· ως εκ τούτου, ζητεί από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων, στη σύστασή της προς την Επιτροπή, να 
δώσει ιδιαίτερη έμφαση στις προαναφερόμενες ουσίες προτεραιότητας – τις οποίες πολύ 
συχνά οι αναφέροντες αποκαλούν «τοξικά και ραδιενεργά απόβλητα» – δεδομένου ότι 
ενέχουν υψηλού επιπέδου κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία ως μολυσματικές ουσίες 
των υδάτων·

12. ταυτόχρονα, ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τις διαδικασίες 
παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων για τους χημικούς ρύπους στα ύδατα, σε 
συνδυασμό με την καθιέρωση ενός μηχανισμού για την απόκτηση καλύτερων στοιχείων 
ως προς τη συγκέντρωση άλλων ρύπων που ενδέχεται να χρειαστούν μελλοντική 
παρακολούθηση σε επίπεδο ΕΕ·

13. θεωρεί ότι η ρύπανση των υδάτων με θρεπτικές ουσίες εξακολουθεί να αποτελεί 
σημαντικό πρόβλημα, ότι ο ευτροφισμός συνεχίζει να επηρεάζει τη βιοποικιλότητα και να 
απειλεί τις πολύτιμες υπηρεσίες οικοσυστήματος, και ότι ενδέχεται οι διερευνημένες 
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συνθήκες θρεπτικών ουσιών να ευθύνονται για πάνω από τις μισές αποτυχίες που 
αναμένονται στην προσπάθεια επίτευξης «καλής κατάστασης» των επιφανειακών 
υδατικών συστημάτων έως το 2015·

14. ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει και να δημοσιεύσει το 2012 έναν χάρτη πορείας για 
την εισαγωγή συστάσεων που θα εστιάζουν στη βελτιωμένη απόδοση των υδάτινων 
πόρων και της χρήσης της γης, στην υλοποίηση μέτρων για την προστασία του 
οικοσυστήματος βάσει της ΚΓΠ, στην ανάπτυξη προσέγγισης για την ένταξη του 
ζητήματος των υδάτων σε όλες τις πολιτικές και στην καλύτερη διακυβέρνηση της 
διαχείριση των υδάτων καθώς και στη βελτίωση της έρευνας και της συλλογής στοιχείων·
καλεί επίσης την Επιτροπή να δημοσιεύσει το 2012 ένα «Σχέδιο για τη διαφύλαξη των 
υδάτων της ΕΕ» με βάση την αναθεώρηση της εφαρμογής της ΟΠΥ, την αναθεώρηση της 
πολιτικής της ΕΕ σχετικά με τη λειψυδρία και τις ξηρασίες καθώς και την αναθεώρηση 
της πολιτικής της ΕΕ για την προσαρμογή σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των υδάτων·

15. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταρτίσουν προγράμματα ευαισθητοποίησης 
για το νερό προκειμένου να εμφυσήσουν στους Ευρωπαίους πολίτες την έννοια της 
εξοικονόμησης και της αποδοτικής χρήσης του νερού.


