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Прилагане на законодателството на ЕС относно водите

Резолюция на Европейския парламент от 3 юли 2012 г. относно прилагането на 
законодателството на ЕС относно водите преди приемането на необходимия 
цялостен подход към предизвикателствата пред Европа в областта на водите 
(2011/2297(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид Директива 2000/60/EО на Европейския парламент и на Съвета от 
23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в 
областта на политиката за водите1 (РДВ),

– като взе предвид Директива 2006/118/EО на Европейския парламент и на Съвета от 
12 декември 2006 г. за опазване на подземните води от замърсяване и влошаване на 
състоянието им2 (Директива за подземните води),

– като взе предвид Директива 2008/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
16 декември 2008 г. за определяне на стандарти за качество на околната среда в 
областта на политиката за водите, за изменение и последваща отмяна на директиви 
82/176/ЕИО, 83/513/ЕИО, 84/156/ЕИО, 84/491/ЕИО, 86/280/ЕИО на Съвета и за 
изменение на Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета3

(ДОСКОС),

– като взе предвид Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 г. за 
пречистването на градските отпадъчни води4 (Директива за ПГОВ),

– като взе предвид Директива 91/676/ЕИО на Съвета от 12 декември 1991 г. за 
опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници5

(Директива за нитратите),

– като взе предвид Директива 2007/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
23 октомври 2007 г. относно оценката и управлението на риска от наводнения6

(Директива за наводненията),

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на 
Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за 
растителна защита7,
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– като взе предвид Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на 
Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и 
ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по 
химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) 
№ 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на 
Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 
2000/21/ЕО1 на Комисията (Регламент REACH),

– като взе предвид Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за действие на Общността за постигане 
на устойчива употреба на пестициди2,

– като взе предвид Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване 
на естествените местообитания и на дивата флора и фауна3 и Директива 
2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 година 
относно опазването на дивите птици4,

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и Съвета 
от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди5,

– като взе предвид схемата за опазване на водните ресурси на Европа, която 
Комисията ще представи,

– като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, до Съвета, 
до Икономическия и социален комитет и до Комитета на регионите, озаглавено 
„Нашата застраховка живот, нашият природен капитал: стратегия на ЕС за 
биологичното разнообразие до 2020 г.“ (COM(2011)0244),

– като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, до Съвета, 
до Европейския икономически и социален комитет и до Комитета на регионите, 
озаглавено „Пътна карта за ефективно използване на ресурсите в Европа“ 
(COM(2011)0571),

– като взе предвид предстоящото Европейско партньорство за иновации във връзка с 
водите,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 18 юли 2007 г., озаглавено 
„Посрещане на предизвикателствата, свързани с недостига на вода и сушите в 
Европейския съюз“ (COM(2007)0414),

– като взе предвид своята резолюция от 15 март 2012 г.6 относно Шестия световен 
форум по въпросите на водата в Марсилия от 12 до 17 март 2012 г. и приетата на 
него платформа от решения и ангажименти,
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– като взе предвид своята резолюция от 9 октомври 2008 г. относно посрещането на 
предизвикателствата, свързани с недостига на вода и сушите в Европейския съюз1,

– като взе предвид резолюцията на Европейския парламент от 6 май 2010 г. относно 
Бялата книга на Комисията „Адаптиране спрямо изменението на климата – към 
европейска рамка за действие“2,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните и становищата на комисията по промишленост, 
изследвания и енергетика, както и на комисията по петиции (A7-0192/2012),

A. като има предвид, че РДВ установява рамка за опазване и възстановяване на 
чистите води на територията на ЕС и за осигуряване на тяхното дългосрочно, 
устойчиво използване, като целта й е постигане на „добро екологично и химическо 
състояние“ до 2015 г., но като има предвид, че прегледът на плановете за 
управление на речните басейни, въведени от държавите членки в изпълнение на 
изискванията на директивата, показва, че значителен брой от водните обекти в ЕС 
няма да достигнат „добро състояние“ до 2015 г. както поради дългогодишни, така и 
поради нововъзникващи предизвикателства;

Б. като има предвид, че биологичното разнообразие в сладководната среда в Европа е 
в криза, като 37 % от европейските видове сладководни риби и 40 % от 
сладководните мекотели се считат за застрашени съгласно критериите на Червения 
списък на застрашените видове на Международния съюз за опазване на природата и 
природните ресурси (IUCN);

В. като има предвид, че водата е особено уязвима по отношение на последиците от 
изменението на климата, което може да доведе до намаляване на количеството и 
качеството на наличната вода, по-специално на питейната вода, както и до по-
голяма честота и интензивност на наводненията и сушите;

Г. като има предвид, че водата е неотменимо обществено благо, което е от същностно 
значение за живота, и че разумното управление на водите изпълнява жизненоважна 
роля в опазването на световното природно богатство и екосистемните услуги, както 
и във всички аспекти на използване на ресурси и икономическо производство, и 
като има предвид, че бъдещето на промишлеността в Европа зависи от намирането 
на ефективни отговори на настоящите предизвикателства в областта на водите и от 
управлението на съществуващите водни ресурси, което пряко засяга човешкото 
здраве, производството на енергия, селското стопанство и продоволствената 
сигурност, като е необходим отговорен и ефективен подход;

Д. като има предвид, че понастоящем Европа водовзема около 13 % от общото 
количество налични на територията й пресни води, което вече е показател за 
известен недостиг на вода, и като има предвид, че на много места в Европа 
водовземането надхвърля устойчивите равнища, като заплашва дивата флора и 
фауна, сигурността на водоснабдяването на обществото и различните 
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икономически употреби, и като има предвид, че в някои южноевропейски региони 
индексът на потребление на вода е над 40 %, което означава високо равнище на 
недостиг на вода;

Е. като има предвид, че полусухият климат в обширни райони в Южна Европа се 
характеризира със силно изразено неравномерно годишно и многогодишно 
разпределение на водните ресурси, и като има предвид, че това силно изразено 
неравномерно разпределение показва тенденция за засилване успоредно с 
изменението на климата;

Ж. като има предвид, че стратегията „Европа 2020“ предвижда по-ефективно 
използване на ресурсите, но понастоящем тенденциите при използването на водите 
често са неустойчиви поради неефективните практики, които водят до загуба на 
вода, и като има предвид, че системите на водната инфраструктура често са 
остарели, било то в най-развитите, или в най-слабо развитите региони, и че 
отсъства информация относно действителните работни показатели и загубите;

З. като има предвид, че преходът към зелена икономика може да се осъществи само 
при отчитане на предизвикателствата, свързани с водата;

Л. като има предвид, че неправилно пречистените отпадъчни води продължават да 
замърсяват морската вода в близост до бреговете на ЕС, затова е от съществено 
значение в държавите членки да се ускори изграждането на инфраструктура за 
пречистване на отпадъчните води;

Прилагане на законодателството на ЕС в областта на водите: успехи и пропуски

1. Потвърждава, че РДВ представлява стабилна и амбициозна законодателна основа за 
дългосрочно интегрирано управление на водите в ЕС; приветства подобряването на 
качеството на европейската вода и пречистването на отпадъчните води през 
последните години; но посочва, че темпът на прилагане в държавите членки и 
регионите е бавен и неравномерен, и че за постигането на „добро състояние“ на 
европейските води до 2015 г. е необходимо прилагането на РДВ да се подобри 
значително;

2. Призвана, че водата е общ ресурс за човечеството и обществено благо, и че 
достъпът до вода следва да бъде основно и универсално право; подчертава, че 
устойчивото използване на водите е необходимо за околната среда и здравето и 
играе основна роля в цикъла за регулиране на климата; отново заявява 
необходимостта правилата на вътрешния пазар да бъдат адаптирани към 
изключителния характер на сектора на водите и приканва държавите членки като 
спазват принципа на субсидиарност, да управляват водите и водните съоръжения в 
съответствие с член 9 от РДВ;

3. Отбелязва, че въпреки напредъка, постигнат в прилагането на Директивата за 
пречистването на градските отпадъчни води, все още има пропуски по отношение 
на степените на съответствие на канализационните системи и/или по отношение на 
пречистването; 

4. Подчертава, че въпреки че основният акцент следва да се постави върху 
прилагането на действащото законодателство в сектора на водите, са налице 



специфични пропуски, които трябва да бъдат запълнени както чрез адаптиране на 
съществуващото законодателство към приоритетите в областта на водите, така и 
чрез осигуряване на ново законодателство, за да се вземат мерки по отношение на 
въздействието на конкретни сектори и дейности, и че следва да се отдели внимание 
на важността на сътрудничеството между различните оператори и други засегнати 
страни за целите на устойчивото управление на водите;

5. Потвърждава своето становище, че Комисията трябва да представи 
законодателното предложение, подобно на Директивата за наводненията, което да 
насърчава приемането на политика на ЕС във връзка с недостига на вода, сушите и 
адаптирането към изменението на климата;

6. Определя схемата за опазване на водните ресурси на Европа, която предстои да 
бъде внесена от Комисията, като отговор на ЕС под формата на политика на 
настоящите и бъдещите предизвикателства по отношение на водите с цел 
осигуряване на достатъчна наличност на вода с добро качество за целите на 
устойчивото и справедливо използване на водите до 2050 г., без при това да се 
засяга националната юрисдикция във връзка с водите;

7. Напомня на държавите членки за задълженията им по силата на РДВ за постигане 
на добро състояние на водите до 2015 г.; настоятелно призовава Комисията да 
предприеме решителни действия за прекратяване на нарушенията на 
законодателството на ЕС в областта на водите, извършвано от държави членки; 
призовава същевременно за допълнителна помощ, например като се разработват и 
предоставят всеобхватни насоки и ефективни инструменти, за да се стимулира 
изграждането на капацитет, по-специално за регионалните органи и агенциите по 
управление на речните басейни, за да се гарантират равни условия и оказване на 
подкрепа на държавите членки за постигане на по-добро съответствие на бъдещите 
етапи на прилагане на политиката на ЕС в областта на водите с цел изпълнение на 
ангажиментите по тази политика; посочва, че в много случаи петициите разкриват 
проблеми, свързани с транспонирането и правилното прилагане на 
законодателството на ЕС в областта на водите, и приканва Европейската комисия 
да бъде по-решителна в разследванията си, особено при разглеждането на 
петициите;

Ефективно използване на водите и управление на ресурсите

8. Набляга на значението на ефективността при използването на водите; призовава за 
по-ефективно използване на водите, особено в сектори като енергетиката и 
селското стопанство, които са най-големите потребители на вода;

9. Подчертава връзката между производството на енергия, енергийната ефективност и 
сигурността на водоснабдяването; изтъква, че на европейско равнище са 
необходими допълнителни стратегии и концепции, като например за използването 
на водата за съхраняване на енергия, за да се гарантира, че нарастващото търсене на 
енергия няма да застраши сигурността на водоснабдяването и че се използва 
потенциалът за намаляване на енергийното потребление чрез ефективно използване 
на водите; подчертава, че когато се оценява устойчивостта на традиционните, както 
и на нисковъглеродните енергийни източници, включително по-специално 
биоенергията и водноелектрическата енергия, трябва да се отчита използването на 
вода, и обръща внимание на рисковете, свързани с неконвенцианалните методи за 



добив на природен газ;

10. Подчертава, че ефективността и устойчивостта на използването на вода от страна 
на селскостопанския сектор могат да бъдат подобрени чрез въвеждането на 
иновативни технологии и практики, както и чрез подобряване на информацията и 
осведомеността на земеделските производители и на крайните потребители; в този 
контекст подчертава, че добър начин за постигане на положителни резултати в 
областта на опазването на водите е сътрудничеството между управителите на земи 
и другите заинтересовани страни; освен това подчертава, че с оглед на 
предизвикателствата, свързани с изменението на климата и продоволствената 
сигурност, следва да бъдат мобилизирани достатъчно водни ресурси за селското 
стопанство, например като се развие съхраняването на вода; отбелязва, че по-
голяма част от водата се използва от селскостопанския сектор и подчертава 
важността на опазването и устойчивото използване на водите в рамките на 
настоящата реформа на ОСП;

11. Счита, че нарастващото търсене на вода налага извършването на неотложни 
инвестиции в напояването и призовава Комисията да улесни достъпа до решения на 
проблема с недостига на вода, като изкуствено презареждане на подземните водни 
ресурси, събиране на вода и разработване на алтернативни техники за напояване; 
същевременно подчертава колко е важно да се осъществява трансфер на знания и 
технологии, свързани с тези техники, както и опазване на водите, събиране на вода, 
управление на подземните води и пречистване на отпадъчни води;

12. Подчертава, че под селскостопанските и горските площи се натрупват много 
големи запаси от подземни води и че земеделските производители и лесовъдите 
вече носят особена отговорност за поддържането на чистотата и високото качество 
на подземните води; признава досегашните усилия на земеделските производители 
да подобрят качеството на подземните води;

13. Подчертава, че икономически и екологично обоснованата политика в областта на 
канализационните системи и управлението на отпадъчните води следва да взема 
мерки срещу замърсяването при източника, преди всички замърсители да преминат 
през скъпо струващо пречистване в края на веригата, особено що се отнася за вода, 
преминаваща през замърсена почва; насърчава използването като нов ресурс на 
отпадъчни води и странични продукти от пречистването в края на веригата, като се 
прилагат строги изисквания за качество; отбелязва, че отпадъчните води могат да 
бъдат използвани като източник на енергия като се оползотворява топлинната 
енергия или енергията от органичните вещества, които те пренасят, и че е 
необходимо тази възможност да бъде използвана;

14. Призовава, ако е целесъобразно, законодателството на ЕС в областта на водите да 
бъде осъвременено, така че надлежно да отчита технологичното развитие по 
отношение на повторното използване и рециклирането на вода, за да се създаде 
възможност за разходо- и енергийно ефективно повторно използване на пречистени 
отпадъчни води за напояване и в промишлеността, както и за повторно използване 
на т.нар. „сива вода“ в домакинствата; призовава за мерки за надлежен мониторинг 
на химичното и биологичното качество на рециклираните води; призовава 
Комисията да обмисли формули за създаване на стимули за по-широко използване 
на пречистени отпадъчни води, „сива вода“ и дъждовна вода с цел да допринесе за 



облекчаването на недостига на вода;

15. Подчертава, че намаляването на потреблението на вода следва да бъде приоритет; 
подчертава важността на екопроектирането и на устройствата за икономия на вода, 
и призовава измерването на потреблението на вода да стане задължително за 
всички сектори и потребители във всички държави на ЕС; освен това призовава 
Комисията да регулира водната ефективност на уредите, използвани в селското 
стопанство;

16. Припомня, че неефективността е причина за близо 20 % от загубите на вода в ЕС, 
поради което подобряването на ефективността при използването на водните 
ресурси е ключът към устойчивото управление на водите, и по-специално за 
справяне с проблемите, свързани с недостига на вода и сушите; настоява, че е 
крайно наложително да се извърши проверка на състоянието на европейската 
водопреносна мрежа, за да се оцени нейното качество, износеност и 
взаимосвързаност, като се има предвид вероятността до 70% от водата, достигаща 
до европейските градове да се губи поради течове във водопреносната мрежа, и да 
се насърчават инфраструктурните инвестиции;

Водата и екосистемите

17. Отбелязва, че водата е в основата на повечето екосистемни услуги и подчертава 
важността на правилното управление на водите за постигане на целите във връзка с 
биологичното разнообразие; подчертава необходимостта от мерки за повторно 
залесяване и възстановяване на влажните зони при управлението на водните 
ресурси; призовава за по-добро привеждане на целите на РДВ в съответствие с 
„Натура 2000“; подчертава, че базата от знания следва да включва понятието за 
„потоци на околната среда“ и да взема под внимание екосистемните услуги, които 
се поддържат от водата; подчертава необходимостта да се взема предвид фактът, че 
промените във водния цикъл зависят от местообитанието и че това оказва влияние 
върху количеството на водата, която се рециклира; водният цикъл не е еднакъв 
навсякъде и съществуват различия между цикъла в тропиците, в Средиземно море и 
в средните или високите географски ширини;

18. Подчертава, че водните ресурси и свързаните с тях екосистеми са особено уязвими 
по отношение на последиците от изменението на климата, което може да доведе до 
намаляване на количеството и качеството на наличната вода, по-специално на 
питейната вода, както и до по-голяма честота и интензивност на наводненията и 
сушите; призовава политиките за адаптиране към изменението на климата и за 
смекчаване на последиците от него да вземат надлежно предвид въздействието 
върху водните ресурси; подчертава значимостта на предотвратяването на риска, на 
стратегиите за смекчаване на последиците и за реагиране с оглед предотвратяване 
на екстремни феномени, свързани с водата;

19. Подчертава последиците, които изменението на климата може да има за свързаните 
с водата екосистеми, което налага предприемането на строги и систематични мерки 
с цел опазване на природата и биологичното разнообразие, и които изискват 
въвеждането на точни разпоредби за масовото управление на трансформирана вода, 
по-специално що се отнася до управлението на язовири и трансформирани водни 
системи, като се съблюдава компетентността на държавите членки по съответния 
въпрос;



20. Отбелязва, че някои държави не страдат от недостиг на вода, но срещат 
затруднения при управлението на излишъка от вода, натрупан в резултат на 
редовни или обилни валежи от дъжд, наводнения, ерозии на реките и замърсяване, 
засягащо речните корита и крайбрежните райони, както и при управлението на 
последствията от тези явления върху местното население, както показват много 
получени петиции; като има предвид видимото увеличаване на опасността от 
наводнения, наблюдавано през последните години в държавите членки, призовава 
Комисията да извърши подходящ анализ на възможностите за предотвратяване на 
последиците от наводнения;

21. Подчертава необходимостта Комисията да призове държавите членки да насърчават 
възобновяването на екологосъобразните селскостопански дейности в планинските 
региони с цел борба срещу хидрогеоложката нестабилност и насърчаване на 
регулирането на водния поток чрез повторно въвеждане на добри практики, като 
изграждане на канали, отводнителни канали и диги, които дават възможност, при 
силни валежи да се смекчат отрицателните последици надолу по течението и в 
случай на суша осигуряват натрупани водни запаси, които освен това могат да се 
използват в борбата срещу горските пожари;

22. Признава съществената роля, която имат подземните водоносни хоризонти във 
водния цикъл и при редица основни въпроси, включително замърсяването на 
водите, схемите за смекчаване на последствията от наводнения, навлизането на 
солена вода и пропадането на земни маси поради продължителното изчерпване на 
подземните води; призовава Комисията да постави достатъчно сериозен акцент 
върху важността на устойчивото управление на подземните водоносни хоризонти;

23. Предвид значителните рискове както за повърхностните, така и за подземните води, 
които създава проучването и добива на шистов газ, призовава Комисията да 
гарантира, че подобни дейности попадат в обхвата на Директивата за оценка на 
въздействието върху околната среда; призовава Комисията също така бързо да даде 
насоки за събиране на базови данни за мониторинг на водите, които трябва да бъдат 
получени преди всяко фрактуриране — както за проучване, така и за разработване 
на находище, и за критериите, които трябва да се използват за оценка на 
въздействието на фрактурирането върху различните геоложки формации, 
включително потенциалните течове към подземните водни ресурси;

24. Припомня, че опазването на почвите е ключов елемент от опазването на качеството 
на водите; отбелязва, че причините за деградацията на почвата и последиците от 
нея са преди всичко местни и регионални, и че следователно е целесъобразно да 
бъде спазван принципът на субсидиарност; призовава всички държави членки да 
изпълняват задължението си да гарантират качеството на почвите и да поддържат 
почвите здрави, и настоятелно призова държавите членки, в които не съществуват 
разпоредби относно опазването на почвите, да поемат своите отговорности;

25. Изтъква, че интегрираното управление на водните ресурси и териториалното 
планиране на равнище речни басейни следва да отчитат икономическите дейности, 
зависими от водата, и потребностите от вода на всички потребители, както и 
нуждата от цялостен подход към недостига на вода, и следва да гарантират 
устойчивост на човешките дейности във връзка с водата;

26. Счита, че отпадъчни води от градски източници представляват един от най-



значителните замърсители на водната среда, на реките и на крайбрежията, и че 
успешното изпълнение на Директивата за пречистването на градските отпадъчни 
води ще има значително влияние върху качеството на водите във всички държави 
членки и по този начин върху успешното прилагане на РДВ;

27. Обръща внимание на сериозното въздействие от такова замърсяване върху 
човешкото здраве, както сочат и петиции, получени от Ирландия (Галуей), Франция 
(Бретан) и други държави членки; припомня своята резолюция от 2 февруари 
2012 г. относно въпросите, повдигнати от вносителите на петиции във връзка с 
изпълнението на Директивата относно управлението на отпадъците и директивите, 
свързаните с нея, в държавите – членки на Европейския съюз, която насочи 
вниманието към опасните равнища на замърсяване на водите в резултат на лошо 
управление или на незаконни депа за отпадъци и кариери, довело до проникването 
на отпадъци в и до замърсяването на подземните води и повърхностните водни 
площи (nappes phréatiques);

28. Насочва вниманието към наличието на редица отрицателни фактори, посочени от 
вносителите на петиции, включително депа за отпадъци, отсъствие на контрол от 
страна на компетентните органи върху качеството на водите, порочните или 
незаконни земеделски и промишлени практики, развитие, свързано с 
градоустройството и енергетиката, селското стопанство и промишлеността, които 
оказват въздействие върху околната среда и човешкото здраве и са отговорни за 
лошото качество на водата; призовава в следствие на това за създаване на по-
целенасочени стимули за ефективно управление на водите, насочени по-специално 
към бедното население и населението в селските райони, осигуряване на 
достъпността на водата за всички и снабдяването с вода в региони, изпитващи 
недостиг, по-специално в тези, които са отдалечени от големи градски 
агломерации, оборудвани с водна инфраструктура;

29. Счита, че обогатяването на средата с хранителни елементи е един от факторите за 
замърсяването на повърхностните водни обекти, оказващ въздействие върху 
биологичното разнообразие и водещ до намаляване на ценни екосистемни услуги; 
признава, че изследваните хранителни условия може би ще се окажат причина за 
повече от половината очаквани неуспехи на усилията за постигане на „добро 
състояние“ на повърхностните водни обекти до 2015 г.;

30. Призовава настоятелно Комисията да засили борбата срещу увеличаващото се 
отделяне във водата на замърсители като остатъци от антибиотици и лекарства, 
както и от хормони от противозачатъчни таблетки, тъй като тези остатъци оказват 
отрицателно въздействие върху здравето на човека и върху околната среда;

Знания и новаторство

31. Признава, че структурата на политиката на ЕС позволи събирането на по-цялостни 
данни за водите, както и за по-добър мониторинг; отбелязва обаче липсата на 
надеждни количествени данни в областта на водите, например относно 
водовземането и течовете; отбелязва възможностите за по-добро управление на 
данните въз основа на подобряването на статистическата информация и 
използването на станции за събиране на данни, Европейската информационна 
система за водите (WISE) и Глобалният мониторинг на околната среда и 
сигурността (ГМОСС), които следят състоянието на водните ресурси и натиска 



върху тях, оказван от стопанската дейност; призовава Комисията да разработи в 
сътрудничество с Европейската агенция за околната среда нов набор от надеждни 
показатели за сметките за водата; подчертава, че базата от знания следва да 
интегрира понятието за „потоци на околната среда“ и да вземе предвид 
екосистеминте услуги, които водата поддържа, и връзките между климат, 
територия и подземни водни ресурси, които се осигуряват от водния цикъл;

32. Подчертава необходимостта от съсредоточаване върху конкретните цели и 
дейности на програмата „Хоризонт 2020“ от гледна точка на по-добро, устойчиво 
управление на водните ресурси и на водната среда в ЕС и съседните държавите; 
счита, че политиката на ЕС в областта на научните изследвания следва да отговоря 
на нарастващите предизвикателства, свързани с управлението на водите, 
необходими за селското стопанство, сградите, промишлеността, домакинствата, 
както и с амбициите за ефективно използване на водите; във връзка с това 
отбелязва програмата за Балтийско море BONUS като пример за други региони;

33. Счита, че е важно да се насърчават научните изследвания и иновациите във връзка с 
водите и че развитието на европейски клъстери в тази област трябва да бъде 
подкрепено; призовава Комисията, държавите членки и други съответни 
заинтересовани страни да подкрепят Европейското партньорство за иновации във 
връзка с водите като ефективен инструмент за съсредоточаване на усилията върху 
водещи в световен план научни изследвания и иновации и да премахнат бариерите, 
които възпрепятстват бързия обмен и интегриране на знания, навлизането на пазара 
на най-добрите съществуващи технологии и технологични открития, както и да 
насърчават развитието на вътрешен пазар на технологии в областта на водите; 
подчертава важността на екоиновациите за опазването на водните ресурси, 
биологичното разнообразие и балансираните екосистеми; изтъква потенциала за 
създаване на зелени работни места, на политика в областта на водите, която се 
основава на иновации и знания, по-добро управление на водите и ефективно 
използване на водите; призовава Комисията да направи оценка и да измери 
количествено въздействието върху заетостта на своите действия в подкрепа на 
разрастването на научните изследвания и развойната дейност в областта на водите;

Интегриране на въпросите относно водата

34. Подчертава необходимостта от по-добра съгласуваност и по-успешно интегриране 
на целите, свързани с водата, и на програмата за ефективно използване на 
ресурсите, която съдържа ключови цели за ефективно използване на водите, в 
законодателството на равнище ЕС, на национално, регионално и местно равнище; 
призовава пълната оценка на последиците за водните ресурси да се взема под 
внимание при формирането на всеобхватните политики за икономическо 
управление като стратегията „ЕС 2020“ и на съвместни политики на ЕС като 
общата селскостопанска политика и политика на сближаване, за да се постига 
тематична концентрация на наличното финансиране за проблемите на водите и да 
се интегрира въпросът за водите във всички области на политиката, за да се 
подобри качеството на водата във всички европейски региони;

35. Отбелязва, че в новата финансова стратегия на ЕС относно средствата от 
Кохезионния фонд следва да бъде обърнато по-голямо внимание на инвестициите в 
хидротехнически инфраструктури, отколкото преди това;



36. Отбелязва, че стандартите, които се прилагат за земеделските производители, са 
вече повишени и строго контролирани; призовава за засилване на условията, 
обвързани с опазването на околната среда в ОСП, въз основа на съществуващите 
задължения;

Водата и икономиката 

37. Призовава Комисията и държавите членки да осигурят прилагането на принципите 
„замърсителя плаща“ и „потребителя плаща“ чрез прозрачни и ефективни схеми за
ценообразуване, въведени във всички сектори, използващи водни ресурси, 
насочени към възстановяване на разходите за водоснабдителни услуги, 
включително разходите за околна среда и ресурси, както е посочено в Рамковата 
директива за водите; подчертава обаче, че при определянето на тарифите за водата 
трябва да се вземат под внимание социалните въпроси и че чистата вода за 
ползване от човека следва да се предлага на достъпна цена; освен това призовава 
Комисията и държавите членки да преценят и да преразгледат вредните за водата 
субсидии и да разработят и въведат допълнителни икономически инструменти, за 
да се ограничат вредните за околната среда дейности и да се стимулира по-
устойчивото използване на водните ресурси;подчертава, че ценообразуването по 
отношение на водата следва да отразява екологичното въздействие на 
пречистването на отпадъчни води; отбелязва, че въпреки наличието на политическа 
воля, икономическата криза и ограничаването на публичните разходи затруднява 
местните и регионалните органи при финансирането на проекти за пречистване на 
сивата вода и затова призовава Комисията да осигури подходящо финансиране за 
пречиствателни станции за отпадъчни води; призовава Комисията да разработи 
стратегия за интернализация на външните разходи, които възникват при 
потреблението на вода, замърсяването на водите и пречистването на отпадъчните 
води;

38. Счита, че второто жилище се ползва със същата наличност на водни ресурси, както 
и основното жилище, и че следователно неговият принос за финансирането на 
системата трябва да бъде поне равен на този на основното;

39. Приканва държавите членки да използват възможностите, предоставени от 
структурните фондове, Кохезионния фонд и фонда на ЕС за развитие на селските 
райони, и да инвестират в подобряването или обновяването на съществуващата 
инфраструктура и технологии с оглед постигането на по-голяма ефективност при 
използването на водните ресурси;

40. Счита управлението на търсенето за ключ към предприемането на мерки по 
отношение на недостига на вода, и призовава плановете за управление на търсенето 
на вода, успоредно с мерки от гледна точка на водоснабдяването, да бъдат 
разглеждани като важни критерии за изплащане на средства по структурните 
фондове на ЕС и по Кохезионния фонд, предназначени за водния сектор или за 
дейности с интензивна употреба на вода, както и призовава държавите членки да 
изискват оценки за устойчивост на използването на вода като условие за 
разрешаването на икономически дейности с интензивна употреба на вода, например 
масов туризъм или конкретни видове земеделие;

41. Призовава Европейската комисия да насърчава предприятията да използват 
материали, които изискват използването на по-малко вода, като подпомага 



научноизследователската и развойна дейност и чрез структурните фондове в 
районите, където ресурсите са най-малки;

42. Призовава Комисията и държавите членки да изготвят административни мерки и да 
потърсят финансови ресурси, с които да се улесни достъпът на населението в 
селските райони до канализационната мрежа;

43. Настоятелно призовава Комисията и държавите членки да приемат незабавно 
конкретни планове за поетапно прекратяване на всички вредни за околната среда 
субсидии преди 2020 г. и да докладват за напредъка чрез националните програми за 
реформи;

Водата и обществото

44. Настоятелно призовава Комисията, държавите членки и регионалните органи да 
насърчават междусекторния диалог, както и диалога между различните 
икономически участници и гражданите по въпросите, свързани с водата, и между 
органите и комисията по петиции, винаги когато последната разглежда 
притеснения, изразени от европейски граждани във връзка с водите, и да 
насърчават пълноценното и прозрачно участие на местните общности и 
заинтересовани страни на всички нива при разработването на политиката в 
областта на водите; подчертава значението на ефективна многостепенна система за 
управление в областта на водите, която да отчита необходимостта от интегрирано 
управление на водите в районите в близост до речни басейни и насърчава обмена на 
най-добри практики;

45. Настоява, че за провеждането на ефективна политика на управление на водите е 
необходимо тя да се прилага в близост до ресурсите; призовава Комисията да вземе 
предвид регионите с неблагоприятни природни условия, като островните и 
планинските области, както и най-отдалечените региони;

46. Призовава за засилване на обществената осведоменост и култура по въпросите, 
свързани с водите, за да се постигне по-добро разбиране от страна на 
потребителите, операторите в сферата на здравеопазването и лицата, отговорни за 
разработването на политиките и вземането на решения, на връзките между водата, 
екосистемите, канализацията, хигиената, здравето, безопасността на храните, 
продоволствената сигурност и предотвратяването на бедствия; подчертава 
първостепенната роля на регионалните и местните органи и на организациите на 
гражданското общество в кампаниите за повишаване на осведомеността и 
образователните дейности; настоява, че тези програми за осведомяване трябва да 
бъдат насочени към граждани от всички възрасти, така че това обществено и 
жизнено необходимо благо да може да се използва по-ефикасно и ефективно;

47. Подчертава, че водата и нейните екосистеми нямат административни граници и че 
следователно всички мерки за тяхното опазване и развиване трябва да се провеждат 
последователно и координирано, по възможност от компетентни органи с 
правомощия в рамките на целия речен басейн;

48. Отново подчертава, че Рамковата директива за водите предвижда координация 
между държавите членки за споделяне ползването на общите речни басейни, където 
използването на водите може да има трансгранични последици, и настоятелно 



призовава тези държави членки, които могат да бъдат засегнати от това, да се 
ангажират с редовна трансгранична комуникация и сътрудничество в подкрепа на 
прилагането на Рамковата директива за водите по отношение на замърсяването с 
приоритетни вещества, приоритетни опасни вещества и хранителни вещества;

49. Отбелязва, че качеството на водата за къпане оказва въздействие върху туризма; 
призовава за повсеместно въвеждане на системата „син флаг“ за всички зони за 
къпане в Европа като реките, езерата и водоемите;

50. Подчертава, че понятието за устойчив туризъм включва опазването на водните 
ресурси; призовава за осигуряване на обучение за специалистите в областта на 
туризма във връзка с пестенето на вода и устойчивото използване на вода, по-
специално по крайбрежните и термалните зони;

51. Подчертава значението на осигуряването на добри водоснабдителни системи в 
сградите и на обществените места, за да се подпомогне намаляването на нуждите от 
бутилирана вода;

52. Отбелязва, че от 1988 г. насам сред петициите, отнасящи се до жалби по повод 
околната среда, адресирани до комисията по петиции, 601 от тези петиции 
(Испания 166, Обединено кралство 129, Германия 97, Италия 60, Франция 55, 
Гърция 34, Нидерландия 16, Португалия 16, Ирландия 12, Полша 4, Румъния 4, 
Финландия 3, България 2, Унгария 2 и Словения 1), понякога подписани съвместно 
от няколко лица (вж. Петиция 0784/2007, подписана от 2036 лица), се отнасят до 
качествени и количествени характеристики на водата в държавите членки; 
признава, че тези петиции са доказателство, че водата е изключително сериозен 
проблем за гражданите на Европейския съюз;

53. Отбелязва, че според проучване на Евробарометър (от март 2012 г.) 68 % от 
европейците считат, че има сериозни проблеми с количеството и качеството на 
водата, 80 % смятат, че химическото замърсяване е заплаха за водната среда, 62 % 
са на мнение, че не са достатъчно добре информирани за проблемите, свързани с 
подземните води, езерата, реките и крайбрежните води в своите държави, според 
67 % най-ефективният начин за справяне с проблемите в сферата на водата би бил 
повишаването на осведомеността относно тези проблеми, а 73 % мислят, че ЕС 
следва да предложи допълнителни мерки за справяне с проблемите в Европа в 
сферата на водата;

Водата и светът

54. Приветства ранното постигане на поставената от ООН Цел на хилядолетието за 
устойчив достъп до безопасна питейна вода; призовава Комисията, държавите 
членки и съответните органи на всички равнища да засилят ангажимента си, да 
изпълняват активна роля в постигането на ЦХР за основни санитарни условия и да 
вземат предвид релевантните резултати от Конференцията на ООН по въпросите на 
устойчивото развитие Рио+20, като гарантират, че достъпът до питейна вода и до 
канализация е осигурен като основно право на човека, което е от съществено 
значение за пълноценния живот, съгласно условията, приети от Общото събрание 
на Организацията на обединените нации през 2010 г.; 

55. Приветства активното участие на Европейския съюз в Шестия световен форум по 



въпросите на водата в Марсилия от 12 до 17 март 2012 г.; призовава Европейския 
съюз да продължи да се ангажира с подобряването на достъпа до вода по света, по-
специално с оглед на Седмия световен форум по въпросите на водата, който ще се 
проведе в Южна Корея през 2015 г.;

56. Изтъква, че ЕС има много висок експертен опит и знания в областта на водите, 
който следва да се използва на практика с оглед на постигането на ЦХР за основни 
санитарни условия и на целите за устойчиво развитие в областта на водите;
призовава Комисията да обърне внимание на добрите практики на трети държави 
при използването на събраната дъждовна вода и многократното използване на 
отпадъчни води, чрез които тези страни водят борба срещу недостига на вода, по-
специално през най-сухите периоди; насърчава задълбочаване на сътрудничеството 
в тези области с технологично най-напредналите трети държави от гледна точка на 
използването на водните ресурси;

57. Счита, че следва да бъдат увеличени международните амбиции за постигане на 
устойчиво използване на водите чрез интегрирано управление на водните ресурси и 
повишаване на ефективното използване на ресурсите;

58. Насърчава местните органи и други заинтересовани образувания да определят част 
от таксите, събрани от потребителите за осигуряване на водоснабдителни и 
канализационни услуги, за децентрализирани мерки за сътрудничество; също така 
обръща внимание на принципа „1% солидарност за вода“, възприет от някои 
държави членки като пример, които да бъде насърчаван и следван;

59. Призовава Комисията, от името на Европейския съюз, и държавите членки да се 
присъединят към Конвенцията на ООН от 1997 г. относно международните водни 
пътища и да насърчават влизането в сила на измененията към Конвенцията от 
Хелзинки от 1992 г. за опазване и използване на трансграничните водни течения и 
международните езера, с цел разширяване на обхвата на този инструмент отвъд 
страните от Икономическата комисия за Европа на ООН, както и да насърчават по-
масовата ратификация на Протокола относно здравето и водите към Конвенцията, 
подписана в Хелзинки през 1992 г., с цел да се стимулира координирано и 
справедливо управление на водите в националните и международните басейни;

o

o     o

60. Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията и правителствата и парламентите на държавите членки.


