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Uitvoering van de EU-waterwetgeving 

Resolutie van het Europees Parlement van 3 juli 2012 inzake de uitvoering van de EU-
waterwetgeving in afwachting van een noodzakelijke algemene aanpak van de Europese 
uitdagingen op het gebied van water (2011/2297(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 
tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid1

("de kaderrichtlijn water"),

– gezien Richtlijn 2006/118/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 
2006 betreffende de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging en 
achteruitgang van de toestand2 ("de grondwaterrichtlijn"),

– gezien Richtlijn 2008/105/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 
2008 inzake milieukwaliteitsnormen op het gebied van het waterbeleid tot wijziging en 
vervolgens intrekking van de Richtlijnen 82/176/EEG, 83/513/EEG, 84/156/EEG, 
84/491/EEG en 86/280/EEG van de Raad, en tot wijziging van Richtlijn 2000/60/EG van 
het Europees Parlement en de Raad3 ("de richtlijn milieukwaliteitsnormen"),

– gezien Richtlijn 91/271/EEG van de Raad van 21 mei 1991 inzake de behandeling van 
stedelijk afvalwater4 ("de richtlijn stedelijk afvalwater"),

– gezien Richtlijn 91/676/EEG van de Raad van 12 december 1991 inzake de bescherming 
van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen5 ("de 
nitratenrichtlijn"),

– gezien Richtlijn 2007/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 
over beoordeling en beheer van overstromingsrisico's6 ("de overstromingsrichtlijn"),

– gezien Verordening 1107/2009/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 
2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen7,

– gezien Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 
december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten 
aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor 
chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking 
van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de 
Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 
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93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie1 ("de REACH-verordening"),

– gezien Richtlijn 2009/128/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 
tot vaststelling van een kader voor communautaire actie ter verwezenlijking van een 
duurzaam gebruik van pesticiden2,

– gezien Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de 
natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna3 en Richtlijn 2009/147/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 30 november 2009 inzake het behoud van de vogelstand4,

– gezien Verordening (EU) nr.528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 
2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden5.

– gezien de aanstaande "Blauwdruk voor het behoud van de Europese wateren" van de 
Commissie,

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het 
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's betreffende "Onze 
levensverzekering, ons natuurlijk kapitaal: een EU-biodiversiteitsstrategie voor 2020" 
(COM(2011)0244),

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het 
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's betreffende het "Stappenplan 
voor een efficiënt hulpbronnengebruik in Europa" (COM(2011)0571),

– gezien het aanstaande Europese Innovatiepartnerschap betreffende water,

– gezien de mededeling van de Commissie van 18 juli 2007 over de aanpak van 
waterschaarste en droogte in de Europese Unie (COM(2007)0414),

– gezien zijn resolutie van 15 maart 20126 over het Zesde Wereldwaterforum in Marseille van 
12 t/m 17 maart 2012, en het op dezelfde dag aangenomen platform van oplossingen en 
verbintenissen,

– gezien zijn resolutie van 9 oktober 2008 over de aanpak van waterschaarste en droogte in de 
Europese Unie7,

– gezien zijn resolutie van 6 mei 2010 over het Witboek van de Commissie getiteld 
"Aanpassing aan de klimaatverandering: naar een Europees actiekader"8,

– gelet op artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
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en de adviezen van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de Commissie 
verzoekschriften (A7-0192/2012),

A. overwegende dat de kaderrichtlijn water een kader heeft vastgesteld voor bescherming en 
herstel van schoon water in de EU en voor duurzaam gebruik van water op de lange termijn, 
en tot doel heeft uiterlijk in 2015 een "goede ecologische en chemische toestand" te 
bereiken, maar dat uit de herziening van de stroomgebiedbeheersplannen van de lidstaten, 
zoals voorgeschreven door deze richtlijn, blijkt dat een groot aantal waterlichamen van de 
EU als gevolg van zowel oudere als recente uitdagingen in 2015 geen “goede toestand” 
bereikt zullen hebben;

B. overwegende dat de biodiversiteit in zoete wateren een crisis doormaakt in Europa: 37% van 
de Europese zoetwatervissoorten en 40% van de zoetwaterweekdieren worden beschouwd 
als bedreigd volgens de criteria van de rode lijst van de Internationale Unie voor 
Natuurbehoud (IUCN);

C. overwegende dat water bijzonder kwetsbaar is voor klimaatverandering, hetgeen zou 
kunnen resulteren in een afname van de kwantiteit en de kwaliteit van het beschikbare 
water, met name drinkwater, en ook tot een stijging van de frequentie en intensiteit van 
overstromingen en droogtes;

D. overwegende dat water een onvervreemdbaar collectief goed is, dat essentieel is voor het 
leven, en dat een eerlijk waterbeheer een belangrijke rol vervult in het behoud van het 
natuurlijke kapitaal en de ecosysteemdiensten van de wereld, evenals in alle aspecten van 
grondstoffengebruik en economische productie, en overwegende de toekomst van de 
industrie in Europa afhangt van een effectieve respons op de uitdagingen op het gebied van 
water en op een zowel verantwoordelijk als doelmatig beheer van bestaande waterreserves, 
die rechtstreeks van invloed zijn op volksgezondheid, energieproductie, landbouw en
voedselzekerheid; 

E. overwegende dat Europa ongeveer 13% van zijn totale beschikbare zoetwater wint, 
waardoor reeds een zekere waterstress ontstaat, overwegende dat op veel plaatsen in Europa 
wateronttrekking de duurzame niveaus overschrijdt en dat in het wild levende dieren, de 
voorzieningszekerheid voor de samenleving en verschillende economische toepassingen in 
gevaar komen, en overwegende dat in sommige Zuid-Europese regio's de 
waterverbruiksindex boven 40% ligt, hetgeen een verhoogde stressbelasting inhoudt;

F. overwegende dat het halfdroge klimaat in grote gebieden in Zuid-Europa zich zowel binnen 
het jaar als door de jaren heen tevens kenmerkt door een zeer ongelijke verdeling van de 
watervoorraden, en dat deze zeer ongelijkmatige verdeling zich door de klimaatverandering 
lijkt te versterken;

G. overwegende dat de Europa 2020-strategie in een efficiënter gebruik van hulpbronnen 
voorziet, en dat tendensen in het watergebruik momenteel vaak niet duurzaam zijn als 
gevolg van ondoeltreffende praktijken die leiden tot waterverspilling, en overwegende dat 
waterinfrastructuur vaak verouderd is en er een gebrek is aan informatie over de feitelijke 
prestaties en verliezen;

H. overwegende dat de overgang naar een groene economie slechts kan worden bereikt door 
rekening te houden met de waterproblematiek;



I. overwegende dat onjuist gezuiverd afvalwater een niet-aflatende vervuiling van de 
Europese zeekusten veroorzaakt en het absoluut noodzakelijk is de invoering van een 
infrastructuur voor afvalwaterzuivering in de lidstaten te versnellen;

Tenuitvoerlegging van de EU-waterwetgeving: successen en lacunes

1. erkent dat de kaderrichtlijn water een gedegen en ambitieuze wetgevende basis vormt voor 
geïntegreerd waterbeheer in de EU voor de lange termijn; is verheugd over de 
kwaliteitsverbetering van het Europese water en de verbetering van de afvalwaterzuivering 
in de voorbije jaren; merkt evenwel op dat de tenuitvoerlegging in de verschillende lidstaten 
en regio's langzaam en ongelijk verlopen is en dat de toepassing van de kaderrichtlijn water 
aanzienlijk verbeterd moet worden opdat alle Europese wateren uiterlijk in 2015 een goede 
watertoestand bereiken;

2. erkent dat water een gedeeld en collectief goed van de mensheid vormt en dat de toegang tot 
water een fundamenteel en universeel recht zou moeten zijn; benadrukt dat het duurzame 
gebruik van water noodzakelijk is voor het milieu en de volksgezondheid en een 
fundamentele rol speelt in de reguleringscyclus van het klimaat; wijst andermaal op de 
noodzaak om de internemarktregels af te stemmen op de specifieke kenmerken van de 
watersector en verzoekt de lidstaten in overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel het 
beheer van water en waterfaciliteiten overeenkomstig artikel 9 van de kaderrichtlijn water 
uit te voeren;

3. merkt op dat er, ondanks de vooruitgang die geboekt is bij de tenuitvoerlegging van de 
richtlijn inzake de behandeling van stedelijk afvalwater, nog steeds hiaten zijn ten aanzien 
van de nalevingspercentages voor opvangsystemen en/of waterzuivering; 

4. onderstreept dat de grootste aandacht weliswaar dient te gaan naar de tenuitvoerlegging van 
de huidige wetgeving voor de watersector, maar dat er bepaalde lacunes bestaan die  moeten 
worden opgevuld door aanpassing van de bestaande wetgeving aan prioriteiten op 
watergebied en door nieuwe wetgeving die gericht is op de impact van specifieke sectoren 
en activiteiten, en dat er aandacht dient te worden besteed aan de betekenis van 
samenwerking tussen de verschillende exploitanten en andere belanghebbende partijen ten 
behoeve van een duurzaam waterbeheer; 

5. bevestigt zijn standpunt dat de Commissie een wetsvoorstel moet indienen naar analogie 
met de overstromingsrichtlijn, dat voorziet in een EU-beleid met betrekking tot 
waterschaarste, droogte en aanpassing aan de klimaatverandering;

6. beschouwt de aanstaande "Blauwdruk voor het behoud van de Europese wateren" van de 
Commissie als beleidsmatige reactie van de EU op de huidige en toekomstige uitdagingen 
op het gebied van water, met als doel te zorgen voor toereikende beschikbaarheid van water 
van goede kwaliteit voor duurzaam en eerlijk watergebruik tot 2050 zonder daarbij afbreuk 
te doen aan de nationale soevereine rechten met betrekking tot water;

7. herinnert de lidstaten aan hun verplichtingen overeenkomstig de kaderrichtlijn water om 
uiterlijk in 2015 een goede watertoestand te bereiken; dringt er bij de Commissie op aan dat 
zij doortastende maatregelen treft om een einde te maken aan overtredingen van de EU-
waterwetgeving door de lidstaten; verzoekt tegelijkertijd om meer ondersteuning, 
bijvoorbeeld door middel van uitgebreide richtsnoeren en doeltreffende instrumenten, te 
ontwikkelen en beschikbaar te stellen die de capaciteitsopbouw bevordert, met name voor 



regionale autoriteiten en agentschappen per stroomgebied, gelijke spelregels te garanderen 
en de lidstaten bij te staan bij het realiseren van een betere naleving tijdens de toekomstige 
uitvoeringsstadia van het waterbeleid van de EU, om aldus de verbintenissen van dat 
waterbeleid na te komen; benadrukt dat in veel gevallen verzoekschriften problemen hebben 
aangetoond met de omzetting en de correcte implementatie van de EU-waterwetgeving en 
roept de Commissie op om meer vastberaden op te treden in haar onderzoeken, in het 
bijzonder bij het beoordelen van verzoekschriften;

Waterefficiëntie en hulpbronnenbeheer

8. onderstreept het belang van een rationeel watergebruik; roept op tot een efficiënter 
watergebruik, met name in de sectoren die het meeste water verbruiken, zoals energie en 
landbouw;

9. onderstreept de samenhang tussen energieproductie, energie-efficiëntie en waterzekerheid; 
wijst erop dat op EU-niveau bijkomende strategieën en concepten, zoals bijvoorbeeld water 
als energiereserve, ingezet moeten worden om ervoor te zorgen dat de toenemende vraag 
naar energie de waterzekerheid niet in het gedrang brengt en dat het potentieel om het 
energiegebruik te verminderen door efficiënt watergebruik wordt benut; beklemtoont dat het 
watergebruik in aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling van de 
duurzaamheid van zowel traditionele als koolstofarme energiebronnen, met name met 
inbegrip van bio-energie en waterkracht, en wijst op de risico's van nieuwe methoden voor 
aardgaswinning;

10. benadrukt dat de doeltreffendheid en duurzaamheid van het watergebruik door de 
landbouwsector verbeterd kunnen worden door de invoering van innoverende technologieën 
en praktijken en door landbouwers en eindgebruikers beter te informeren en bewuster te 
maken; onderstreept in dit verband dat samenwerking tussen landbeheerders en andere 
belanghebbenden bijzonder geschikt is om positieve resultaten in het waterbeheer te 
behalen; benadrukt voorts dat met het oog op de uitdagingen van klimaatverandering en 
voedselzekerheid voldoende water voor de landbouw beschikbaar gesteld moet worden, 
bijvoorbeeld door de wateropslag verder te ontwikkelen; merkt op dat het meeste water in 
de landbouwsector wordt verbruikt en onderstreept het belang van bescherming en 
duurzaam gebruik van water bij de huidige herziening van het GLB;

11. meent dat de groeiende vraag naar water tot investeringen dwingt in irrigatiesystemen, en 
vraagt de Commissie om oplossingen voor waterschaarste toegankelijk te maken, zoals het 
kunstmatig aanvullen van grondwaterlagen, de terugwinning van water en de ontwikkeling 
van alternatieve irrigatietechnieken; wijst tevens op het belang van overdracht van de kennis 
en de technologie voor die technieken, alsmede voor waterbesparing, wateropvang, 
grondwaterbeheer en afvalwaterzuivering;

12. benadrukt dat het grondwater grotendeels wordt aangevuld onder land- en bosbouwgrond en 
dat land- en bosbouwers nu al een grote verantwoordelijkheid dragen voor het schoon 
houden van kwalitatief hoogwaardig grondwater; erkent de inspanningen die landbouwers 
zich nu al getroosten om de kwaliteit van het grondwater te verbeteren;

13. onderstreept dat een milieuvriendelijk en economisch verantwoord beleid voor 
waterzuivering en afvalwaterbeheer de vervuiling aan de bron moet aanpakken, voordat alle 
verontreinigende stoffen zijn doorgevoerd naar het einde van het afvoerkanaal waar de 
behandeling duur uitkomt, met name wat betreft water dat door verontreinigde grond 



stroomt; moedigt het gebruik van afvalwater en bijproducten van de behandeling aan het 
einde van het afvoerkanaal, op basis van strenge kwaliteitseisen, aan als een nieuwe 
hulpbron;  merkt op dat afvalwater als energiebron kan dienen door terugwinning van 
warmte of energie uit het organische materiaal dat het bevat, en dat deze mogelijkheid moet 
worden benut;

14. verzoekt de EU-waterwetgeving – waar nodig – te actualiseren zodat deze technologische 
verbeteringen voor hergebruik en recycling van water in aanmerking neemt met het oog op 
een kosten- en energie-efficiënt hergebruik van behandeld afvalwater voor irrigatie en de 
industrie, en hergebruik van grijs water in huishoudens mogelijk maakt; vraagt om 
maatregelen voor passende bewaking van de chemische en biologische kwaliteit van 
gezuiverd afvalwater; verzoekt de Commissie na te denken over formules voor het scheppen 
van stimulansen voor een algemener gebruik van behandeld afvalwater, grijs water en 
regenwater, om bij te dragen aan de vermindering van waterstress;

15. wijst erop dat vermindering van het watergebruik een prioritair punt zou moeten zijn; 
onderstreept het belang van ecologisch ontwerp en waterbesparende apparatuur en dringt 
erop aan om watermeters in alle sectoren en voor alle gebruikers in de hele EU verplicht te 
maken; roept de Commissie verder op de waterefficiëntie van toestellen voor agrarisch 
gebruik te reguleren;

16. herinnert eraan dat ca. 20% van het water in de EU verloren gaat als gevolg van 
inefficiëntie, zodat een verbeterde efficiëntie bij het gebruik van de watervoorraden een 
bepalende factor voor de duurzaamheid van het waterbeheer, met name om de problemen 
van waterschaarste en droogte aan te pakken; wijst erop dat het dringend nodig is de 
toestand van het Europees waternet te controleren op kwaliteit, mate van veroudering en 
onderlinge aansluiting, aangezien tot 70% van het water in de Europese steden verloren gaat 
ten gevolge van waterlekken, en dat investeringen in infrastructuur moeten worden 
aangemoedigd;

Water en ecosystemen

17. merkt op dat water de kern van de meeste ecosysteemdiensten vormt en beklemtoont het 
belang van een degelijk waterbeheer voor het behalen van de biodiversiteitsstreefdoelen; 
benadrukt de behoefte aan maatregelen voor herbebossing en het herstel van wetlands in het 
beheer van watervoorraden; roept op tot een betere afstemming van de doelstellingen van de 
kaderrichtlijn water met Natura 2000; onderstreept dat de kennisbasis het begrip 
"milieustromen" dient te integreren en rekening moet houden met de door water 
ondersteunde ecosysteemdiensten; benadrukt dat rekening gehouden moet worden met het 
feit dat veranderingen in de waterkringloop afhangen van habitats en dat dit een invloed 
heeft op het percentage water dat hergebruikt wordt: de waterkringloop is niet overal 
dezelfde en er zijn verschillen tussen waterkringlopen in de tropen, het Middellandse 
Zeegebied en de middelste of hoge geografische breedten;

18. onderstreept dat de effecten van klimaatverandering een uitermate grote bedreiging vormen 
voor watervoorraden en de daarmee verbonden ecosystemen, hetgeen tot een achteruitgang 
in kwantiteit en kwaliteit van het beschikbare water, met name drinkwater, alsook tot een 
stijging in de frequentie en intensiteit van overstromingen en droogtes zou kunnen leiden; 
dringt erop aan dat bij beleidsmaatregelen voor aanpassing aan en ondervanging van 
klimaatverandering naar behoren rekening wordt gehouden met de impact ervan op de 
watervoorraden; onderstreept het belang van risicopreventie alsmede opvang- en 



responsstrategieën om watergerelateerde extreme verschijnselen tegen te gaan;

19. onderstreept de gevolgen die de klimaatverandering op de waterspecifieke ecosystemen kan 
hebben, waardoor drastische en systematische maatregelen noodzakelijk worden die gericht 
zijn op bescherming van de natuur en de biodiversiteit, en die invoering vereisen van 
behoedzame regelingen voor het beheer van getransformeerde watermassa's, in het 
bijzonder voor het beheer van stuwmeren en getransformeerde waterleidingsystemen, 
waarbij rekening moet worden gehouden met de competentie van de lidstaten op dat gebied;

20. merkt op dat sommige landen niet lijden aan watertekorten, maar moeilijkheden hebben met 
het beheer van het teveel aan water als gevolg van reguliere of zware regenval, 
overstromingen, riviererosie en vervuiling in stroom- en kustgebieden, evenals de gevolgen 
van deze fenomenen voor de lokale bevolking, wat blijkt uit de vele ontvangen 
verzoekschriften; vraagt de Commissie om een passende analyse uit te voeren van de 
mogelijkheden om de gevolgen van overstromingen tegen te gaan, gezien het merkbaar 
toenemende overstromingsgevaar waaraan de lidstaten de laatste jaren blootstaan; 

21. onderstreept dat de Commissie de lidstaten zou moeten verzoeken de hervatting van 
milieuvriendelijke landbouwactiviteiten in bergachtige gebieden te bevorderen, ten einde de 
hydrologische verstoring te bestrijden en de waterloopregulering te bevorderen door 
herinvoering van goede werkwijzen, bijvoorbeeld het aanleggen van sloten, afvoerkanalen 
en dammen die bij zware regenbuien de negatieve gevolgen stroomafwaarts verminderen en 
er in geval van droogte voor zorgen dat er watervoorraden opgeslagen zijn, die bovendien in 
de strijd tegen bosbrand kunnen worden ingezet;

22. erkent de essentiële rol van ondergrondse watervoerende lagen in de waterkringloop en in 
een aantal belangrijke kwesties waaronder watervervuiling, maatregelen voor het opvangen 
van de gevolgen van overstromingen, zoutintrusie en landverzakking door de langdurige 
onttrekking van grondwater; roept de Commissie op voldoende nadruk te leggen op het 
belang van een duurzaam beheer van ondergrondse watervoerende lagen;

23. is bezorgd over de aanzienlijke risico's van het opsporen en winnen van schaliegas voor 
zowel het oppervlakte- als grondwater, en roept daarom de Commissie op te waarborgen dat 
dergelijke activiteiten gedekt worden door de richtlijn inzake milieueffectbeoordeling; roept 
de Commissie op onverwijld richtsnoeren op te stellen betreffende het verzamelen van 
referentiegegevens voor de controle van de waterkwaliteit vóór het fracken – zowel voor het 
opsporen als het winnen van schaliegas – en betreffende de criteria die gebruikt moeten 
worden voor het beoordelen van de gevolgen van fracken in verschillende geologische 
formaties, waaronder eventuele lekkage naar grondwaterreserves;

24. herinnert eraan dat bodembescherming cruciaal is voor het behoud van de waterkwaliteit; 
wijst erop dat bodemverschraling vooral lokale en regionale oorzaken heeft en dat bijgevolg 
het subsidiariteitsbeginsel moet worden toegepast; roept alle lidstaten op aan hun 
verplichtingen inzake het waarborgen van de bodemkwaliteit te voldoen en de bodem 
gezond te houden, en dringt er bij de lidstaten zonder bodembeschermingswetgeving op aan 
dat zij meer verantwoordelijkheid nemen;

25. wijst erop dat een geïntegreerd beheer van de watervoorraden en landinrichting op het 
niveau van stroomgebieden rekening dienen te houden met van water afhankelijke 
economische activiteiten en de waterbehoeften van alle gebruikers evenals met de noodzaak 
van een holistische benadering van waterschaarste, en de duurzaamheid van menselijke 



activiteiten op het water moeten waarborgen;

26. is van mening dat afvalwater uit stedelijke bronnen een van de belangrijkste factoren is in 
de verontreiniging van het aquatisch milieu, in rivieren en aan de kust, en dat de geslaagde 
tenuitvoerlegging van de richtlijn inzake de behandeling van stedelijk afvalwater een 
significante invloed zal hebben op de waterkwaliteit in alle lidstaten, en daardoor ook op de 
succesvolle tenuitvoerlegging van de kaderrichtlijn water;

27. vestigt de aandacht op de ernstige invloed die dergelijke vervuiling kan hebben op de 
menselijke gezondheid, zoals is gebleken uit verzoekschriften ontvangen uit Ierland 
(Galway), Frankrijk (Bretagne) en andere lidstaten; herinnert aan zijn resolutie van 2 
februari 2012 over de kwesties die door indieners van verzoekschriften zijn aangekaart met 
betrekking tot de toepassing in de lidstaten van de richtlijn afvalbeheer en daaraan 
gerelateerde richtlijnen, die de aandacht vestigden op de gevaarlijke niveaus van 
watervervuiling als gevolg van slecht beheerde of illegale stortplaatsen en steengroeven, 
wat heeft geleid tot infiltratie en vervuiling van het grondwater en de grondwaterspiegel;

28. vestigt de aandacht op een aantal negatieve factoren die de indieners van de 
verzoekschriften hebben aangekaart - waaronder stortplaatsen, tekortschietende controles 
van de waterkwaliteit door bevoegde autoriteiten, onregelmatige of onwettige landbouw- of 
industriepraktijken en stedelijke en energiegerelateerde ontwikkeling, landbouw en 
industrie -, die gevolgen hebben voor het milieu en de menselijke gezondheid, en die 
verantwoordelijk zijn voor de slechte kwaliteit van water; verzoekt daarom om de 
vaststelling van beter gefocuste stimuleringsmaatregelen voor efficiënt waterbeheer en - met 
name voor arme bevolkingsgroepen en voor de plattelandsbevolking - betaalbare toegang 
tot water voor iedereen, en om distributie van water in gebieden die kampen met tekorten, 
met name gebieden die ver verwijderd zijn van grote stedelijke agglomeraties met 
waterinfrastructuurvoorzieningen;

29. is van mening dat nutriëntenverrijking een van de factoren is die verantwoordelijk zijn voor 
de vervuiling van oppervlaktewaterlichamen, wat gevolgen heeft voor de biodiversiteit en 
waardoor waardevolle ecosysteemdiensten afnemen; erkent dat de vastgestelde
nutriëntensituatie wellicht verantwoordelijk is voor meer dan de helft van de verwachte 
mislukkingen bij het streven om tegen 2015 een ‘goede toestand' te bereiken in 
oppervlaktewaterlichamen;

30. dringt er bij de Commissie op aan om de strijd tegen de toename van verontreinigende 
stoffen zoals antibiotica- en drugsresiduen alsmede hormonenresiduen van 
anticonceptiepillen in het water op te voeren, daar deze residuen een negatieve invloed 
hebben op de menselijke gezondheid en het milieu;

Kennis en innovatie

31. erkent dat het beleidskader van de EU de verzameling van minder versnipperde gegevens 
over water en een betere bewaking mogelijk heeft gemaakt; merkt echter op dat 
betrouwbare gegevens over waterhoeveelheid ontbreken, bijvoorbeeld over waterwinning 
en –lekkage; wijst op het potentieel voor beter gegevensbeheer, op basis van verbetering 
van statistische informatie en het gebruik van gegevensinzamelingsstations, het 
waterinformatiesysteem voor Europa (WISE) en GMES voor het monitoren van de toestand 
van de waterreserves en de druk van economische activiteit op deze reserves; verzoekt de 
Commissie om, in samenwerking met het Europees Milieuagentschap, een nieuwe reeks 



betrouwbare indicatoren voor waterrekeningen te ontwikkelen; benadrukt dat de kennisbasis 
het begrip "milieustromen" dient te integreren en rekening moet houden met de door water 
ondersteunde ecosysteemdiensten, alsmede met de door de watercyclus ontstaande 
verbanden tussen klimaat, gebied en grondwatervoorraden;

32. benadrukt dat de aandacht gericht moet zijn op de specifieke doelstellingen en activiteiten 
van het programma Horizon 2020 in de zin van een beter en duurzaam beheer van 
waterreserves en aquatische milieus in de EU en haar buurlanden; is van mening dat het 
EU-onderzoeksbeleid dient te beantwoorden aan de groeiende uitdagingen met betrekking 
tot waterbeheer voor landbouw, gebouwen, industrie, huishoudens en ambities ten aanzien 
van waterefficiëntie; wijst in dat verband op het BONUS-programma voor de Oostzee, als 
voorbeeld voor andere regio's;

33. acht het zaak dat onderzoek en innovatie op het vlak van water worden bevorderd en dat de 
ontwikkeling van Europese clusters op dit gebied wordt ondersteund; verzoekt de 
Commissie, de lidstaten en andere belanghebbenden om het Europees 
Innovatiepartnerschap betreffende water te ondersteunen als een effectief instrument dat de 
inspanningen inzake toonaangevend onderzoek en innovatie samenbrengt en dat de 
hinderpalen die een snelle overdracht en integratie van kennis, beste beschikbare technieken 
en technologische doorbraken naar de markt verhinderen, uit de weg ruimt en een interne 
markt voor watertechnologie helpt ontwikkelen; benadrukt het belang van ecologische 
innovaties voor het behoud van waterbronnen alsook van de biodiversiteit en evenwichtige 
ecosystemen; wijst op het potentieel voor de totstandbrenging van "groene" 
werkgelegenheid, een waterbeleid dat is gebaseerd op innovatie en kennis, beter 
waterbeheer en waterefficiëntie; verzoekt de Commissie om de effecten van haar 
maatregelen ter bevordering van meer O&O op watergebied op de werkgelegenheid te 
evalueren en te kwantificeren;

Mainstreaming van water

34. beklemtoont de noodzaak van een betere samenhang en een betere integratie van 
watergerelateerde doelstellingen en de agenda voor hulpbronnenefficiëntie, die essentiële 
doelstellingen voor waterefficiëntie bevat, in de wetgeving op het niveau van de EU en op 
nationaal, regionaal en lokaal niveau; vraagt dat een volledige beoordeling van de effecten 
op watervoorraden in aanmerking wordt genomen bij het uitstippelen van overkoepelend 
economisch beleid zoals EU 2020 en van gemeenschappelijke EU-beleidsmaatregelen zoals 
de kaders voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid en het cohesiebeleid, om aldus te 
komen tot een thematische concentratie van de beschikbare financiering voor 
waterproblemen en water als onderwerp te mainstreamen in alle beleidsdomeinen teneinde 
de waterkwaliteit in alle Europese regio's te verbeteren;

35. wijst erop dat er in de nieuwe financiële strategie van de EU ten aanzien van het 
cohesiefonds meer dan in het verleden rekening gehouden moet worden met investeringen 
in waterbouwkundige infrastructuur;

36. merkt op dat de normen die van toepassing zijn op landbouwers reeds streng zijn en 
nauwgezet in het oog worden gehouden; pleit voor verzwaring van de eco-conditionaliteit in 
het GLB op basis van bestaande verplichtingen;

Water en de economie 



37. vraagt de Commissie en lidstaten om ervoor te zorgen dat de beginselen "de vervuiler 
betaalt" en "de gebruiker betaalt" worden toegepast door middel van transparante en 
doeltreffende tariefstelsels die worden toegepast in alle waterverbruikende sectoren en die 
gericht zijn op terugwinning van de kosten van waterdiensten, met inbegrip van 
milieukosten en de kosten van hulpbronnen, zoals bepaald is in de kaderrichtlijn water; 
onderstreept echter dat bij het bepalen van watertarieven rekening moet worden gehouden 
met sociale vraagstukken en dat schoon water voor menselijke behoeften beschikbaar moet 
zijn tegen een betaalbare prijs; roept de Commissie en de lidstaten verder op subsidies die 
schadelijk zijn voor water, te evalueren en te herzien en verdere economische instrumenten 
te ontwikkelen en in te voeren om activiteiten die het milieu schaden te verminderen en een 
duurzamer gebruik van de watervoorraden te stimuleren; onderstreept dat de waterprijs de 
milieueffecten van afvalwaterzuivering dient te weerspiegelen; stelt vast dat hoewel de 
politieke wil aanwezig is, de economische crisis en de beperking van de publieke uitgaven 
het voor de lokale en regionale overheden moeilijker maken projecten voor de zuivering 
voor grijs water te financieren, en verzoekt de Commissie daarom te zorgen voor passende 
financiering van afvalwaterzuiveringsinstallaties; roept de Commissie op een strategie te 
ontwikkelen voor de internalisering van externe kosten, die ontstaan door waterverbruik, 
watervervuiling en afvalwaterbehandeling;

38. is van mening dat tweede woningen in dezelfde mate baat hebben bij de beschikking over 
water als de eigenlijke woning, en dat hun bijdrage voor de financiering van de 
watervoorziening dus ten minste even hoog moet zijn;

39. verzoekt de lidstaten de door de structuurfondsen, het Cohesiefonds en het 
Plattelandsontwikkelingsfonds geboden mogelijkheden te benutten en te investeren in de 
verbetering en vernieuwing van bestaande infrastructuren en technologieën om tot grotere 
efficiëntie bij het gebruik van watervoorraden te komen;

40. acht vraagbeheersing cruciaal om de waterschaarste aan te pakken en dringt erop aan dat
plannen voor watervraagbeheersing en maatregelen op het vlak van de voorziening worden 
beschouwd als belangrijke criteria voor het toekennen van EU-financiering uit de 
structuurfondsen en het Cohesiefonds aan activiteiten in de watersector of waterintensieve 
activiteiten, en roept de lidstaten op om waterduurzaamheidsbeoordelingen een voorwaarde 
te maken voor het verlenen van vergunningen voor waterintensieve economische 
activiteiten zoals massatoerisme of bepaalde soorten landbouw;

41. verzoekt de Commissie ondernemingen aan te moedigen om materiaal te gebruiken dat 
minder water verbruikt, via steun voor O&O en via de structuurfondsen in die gebieden 
waar water het meest schaars is;

42. verzoekt de Commissie en de lidstaten administratieve maatregelen te treffen en financiële 
middelen te zoeken om de toegang voor de plattelandsbevolking tot de rioolnetwerken te 
vergemakkelijken;

43. spoort de Commissie en de lidstaten aan onverwijld concrete plannen aan te nemen voor het 
geleidelijk stopzetten van subsidies die schadelijk zijn voor het milieu tot 2020, en verslag 
uit te brengen over de vooruitgang via de nationale hervormingsprogramma's;

Water en de samenleving

44. dringt er bij de Commissie, de lidstaten en de regionale autoriteiten op aan om de 



intersectorale dialoog alsook de dialoog tussen de verschillende economische subjecten en 
de burgers over watervraagstukken, en tussen de autoriteiten en de Commissie 
verzoekschriften wanneer deze laatste zich bezighoudt met de zorgen van Europese burgers 
betreffende waterproblematiek, te stimuleren en de volledige en transparante deelname van 
lokale gemeenschappen en belanghebbenden op alle niveaus van de ontwikkeling van het 
waterbeleid aan te moedigen; wijst met nadruk op het belang van een doeltreffend 
meerlagensysteem voor de aanpak van de waterproblematiek dat rekening houdt met de 
noodzaak van een geïntegreerd waterrentmeesterschap in de natuurlijke waterwingebieden 
en dat de uitwisseling van beste praktijken bevordert;

45. wijst erop dat een doeltreffend beleid voor waterbeheer dichter bij de hulpbron moet 
worden toegepast; verzoekt de Commissie om rekening te houden met gebieden met 
natuurlijke handicaps, zoals berggebieden, eilanden en ultraperifere gebieden;

46. roept op tot meer bewustmaking en educatie van de bevolking op het vlak van 
waterproblemen, om de consumenten, de zorgsector, beleidsmakers en besluitvormers een 
beter inzicht te verschaffen in het verband tussen water, ecosystemen, waterzuivering, 
hygiëne, gezondheid, voedselveiligheid, voedselzekerheid en rampenpreventie; benadrukt 
de belangrijke rol van regionale en lokale autoriteiten en maatschappelijke organisaties bij 
bewustmakingscampagnes en educatieve activiteiten; is van oordeel dat deze 
bewustmakingsprogramma's gericht moeten zijn op burgers van alle leeftijden, zodat dit 
openbaar en essentieel goed doeltreffender en efficiënter gebruikt kan worden;

47. benadrukt dat water en waterecosystemen geen administratieve grenzen kennen, en dat alle 
maatregelen ter bescherming en behoud ervan bijgevolg op consistente en gecoördineerde 
wijze moeten worden doorgevoerd, bij voorkeur door competente autoriteiten met 
bevoegdheden voor het gehele waterwingebied;

48. herhaalt dat de kaderrichtlijn water samenwerking voorschrijft tussen lidstaten met een 
gemeenschappelijk stroomgebied waar gebruik van water grensoverschrijdende gevolgen 
kan hebben, en dringt er daarom bij die lidstaten op aan om reguliere grensoverschrijdende 
communicatie en samenwerking aan te gaan om de implementatie van de kaderrichtlijn 
water te ondersteunen met betrekking tot prioritaire stoffen, prioritaire gevaarlijke stoffen 
en nutriëntenvervuiling;

49. stelt vast dat de kwaliteit van zwemwater gevolgen heeft voor het toerisme; verzoekt de 
blauwe-vlagregeling uit te breiden naar alle zwemgebieden in Europa, zoals rivieren, meren 
en vijvers;

50. onderstreept dat het begrip duurzaam toerisme een zuinige omgang met water veronderstelt; 
verzoekt om opleiding inzake waterbesparing en duurzaam watergebruik te bevorderen bij 
personen die actief zijn in de toeristische sector, in het bijzonder in kustgebieden en 
gebieden met warmwaterbronnen;

51. benadrukt hoe belangrijk het is gebouwen en openbare ruimtes te voorzien van goede 
watersystemen, teneinde de behoefte aan flessenwater te helpen verminderen;

52. merkt op dat sinds 1988 van alle bij de Commissie verzoekschriften ingediende 
verzoekschriften betreffende klachten die te maken hadden met het milieu, 601 
verzoekschriften (Spanje 166, VK 129, Duitsland 97, Italië 60, Frankrijk 55, Griekenland 
34, Nederland 16, Portugal 16, Ierland 12, Polen 4, Roemenië 4, Finland 3, Bulgarije 2, 



Hongarije 2 en Slovenië 1), soms medeondertekend door verschillende ondertekenaars (zie 
verzoekschrift 0784/2007, medeondertekend door 2036 ondertekenaars), betrekking hadden 
op de kwaliteit en kwantiteit van water in de lidstaten; ziet in deze verzoekschriften het 
bewijs dat water een belangrijk en ernstig probleem vormt voor de burgers van de Europese 
Unie;

53. neemt nota van het feit dat volgens een enquête van de Eurobarometer (maart 2012) 68% 
van de Europeanen vindt dat problemen betreffende waterkwaliteit en -kwantiteit ernstig 
zijn, 80% gelooft dat chemische verontreiniging een bedreiging vormt voor het watermilieu, 
62% meent dat ze niet voldoende geïnformeerd zijn over de problemen omtrent grondwater, 
meren, rivieren en kustwateren in hun land, dat 67% denkt dat de meest doeltreffende 
manier om waterproblemen aan te pakken bewustmaking omtrent watergerelateerde 
problemen is, en dat 73% vindt dat de EU bijkomende maatregelen moet voorstellen om de 
waterproblemen in Europa aan te pakken;

Water en de wereld

54. is ingenomen met de vroegtijdige verwezenlijking van de millenniumdoelstelling voor 
ontwikkeling van de VN op het gebied van de duurzame toegang tot veilig drinkwater; 
verzoekt de Commissie, de lidstaten en de bevoegde autoriteiten op alle niveaus zich nog 
meer in te zetten, actief bij te dragen aan het realiseren van de millenniumdoelstellingen 
inzake sanitaire basisvoorzieningen en rekening te houden met de desbetreffende resultaten 
van de Rio+20-Conferentie over duurzame ontwikkeling, door te waarborgen dat de 
toegang tot water als een grondrecht van mensen op een behoorlijke levensstandaard wordt 
aangemerkt, zoals in 2010 werd besloten door de algemene vergadering van de Verenigde 
Naties;

55. verwelkomt de actieve deelname van de Europese Unie aan het Zesde Wereldwaterforum, 
dat van 12 tot 17 maart 2012 plaatsvond in Marseille; verzoekt de Europese Unie om zich te 
blijven inzetten voor een wereldwijde verbetering van de toegang tot water, met name met 
het oog op het Zevende Wereldwaterforum, dat in 2015 in Zuid-Korea plaatsvindt;

56. wijst erop dat de EU een grote deskundigheid op gebied van water bezit die in de praktijk 
benut moet worden om de millenniumdoelstellingen inzake sanitaire basisvoorzieningen en 
andere duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die verband houden met water, te behalen; 
dringt er bij de Commissie op aan om te wijzen op de goede werkwijzen van derde landen 
bij het gebruik van verzameld regenwater en het meerdere malen hergebruiken van 
afvalwater en daarmee waterschaarste te bestrijden, met name tijdens perioden van grote 
droogte; verzoekt om verdieping van de samenwerking op deze gebieden met derde landen 
die technologisch geavanceerd zijn in het gebruik van waterhulpbronnen;

57. is van mening dat er meer internationale ambitie aan de dag moet worden gelegd om tot 
duurzaam gebruik van water te komen via een geïntegreerd beleid inzake watervoorraden en 
een efficiënter gebruik van hulpbronnen;

58. moedigt de lokale overheden en andere bevoegde instanties aan om een gedeelte van de 
heffingen die zij van gebruikers innen voor de watervoorziening en sanitaire voorzieningen 
te besteden aan gedecentraliseerde samenwerkingsmaatregelen; vestigt tevens de aandacht 
op het beginsel van een 1%-solidariteitsheffing voor water dat door sommige lidstaten bij 
wijze van navolgbaar voorbeeld is ingevoerd;



59. verzoekt de Commissie om namens de Europese Unie en de lidstaten partij te worden bij het 
VN-Verdrag uit 1997 inzake internationale waterlopen, en tevens de inwerkingtreding van 
wijzigingen in het Verdrag van Helsinki van 1992 inzake de bescherming en het gebruik 
van grensoverschrijdende waterlopen en internationale meren te bevorderen, zodat de 
werkingssfeer van dit instrument tot buiten de landen van de VN/ECE kan worden 
uitgebreid, en op te roepen tot bredere ratificatie van het Protocol van Helsinki van 1992 
betreffende water en gezondheid, om een gecoördineerd en eerlijk waterbeheer binnen de 
nationale en transnationale stroomgebieden te bevorderen;

o

o     o

60. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, en de 
regeringen en parlementen van de lidstaten.


