
AD\725882HU.doc PE404.481v02-00

HU HU

EURÓPAI PARLAMENT
2004 










 2009

Regionális Fejlesztési Bizottság

2008/2074(INI)

2.6.2008

VÉLEMÉNY
a Regionális Fejlesztési Bizottság részéről

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
részére

az Európai Unióban a vízhiány és az aszály jelentette kihívás kezeléséről  
(2008/2074(INI))

A vélemény előadója: Iratxe García Pérez



PE404.481v02-00 2/6 AD\725882HU.doc

HU

PA_NonLeg



AD\725882HU.doc 3/6 PE404.481v02-00

HU

JAVASLATOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja bele az alábbi javaslatokat:

A. mivel a kohézióról szóló negyedik jelentés szerint az éghajlatváltozás, és különösen a 
vízhiány és az aszály az egyik új, jelentős területi hatással járó kihívás, amelyre a 
kohéziós politikának választ kell találnia, mivel ez idáig az Európai Unió lakosságának 
11%-át és területének 17%-át érintette,

B. mivel az Európai Unióban a vízhiány és az aszály hatásai bizonyos területeken 
hangsúlyosabbak, és leginkább a legszegényebb régiókban érezhetőek, amikor is a 
földterületek művelésből való kivonásához, erdőtüzekhez és a talaj állagromlásához 
vezetnek, jelentősen akadályozva az e régiókban élők társadalmi és gazdasági fejlődését, 
és mivel a vízhiány és az aszály gazdasági hatásai a lisszaboni célkitűzések és a kohéziós 
politika célkitűzéseinek elérése szempontjából kihívást jelentenek,

1. sürgeti a Tanácsot, hogy haladéktalanul határozzon az Európai Unió Szolidaritási Alapját 
létrehozó rendeletre irányuló javaslatról (COM(2005)0108) a kritériumok és a
támogatható események pontosabb meghatározása érdekében, ide sorolva az aszályokat 
is, és hogy ezáltal tegye lehetővé a természeti katasztrófák okozta károk hatékonyabb, 
rugalmasabb és gyorsabb ellensúlyozását, szem előtt tartva, hogy a Parlament már 2006
májusában jóváhagyta álláspontját; ebben az összefüggésben hangsúlyozza, hogy az 
aszálykockázat kezelésének tökéletesítése érdekében optimalizálni kell az Európai Unió 
Szolidaritási Alapja és az európai polgári védelmi mechanizmus felhasználását, továbbá a 
tagállamoknak és a regionális és helyi hatóságoknak alkalmazniuk kell a hatályos vízügyi 
keretirányelvet (2000/60/EK irányelv);

2. üdvözli, hogy a vízhiányra és az aszályra adott válaszként a Bizottság elsődleges 
célkitűzése a víztakarékosság; ezzel kapcsolatban sürgeti a Bizottságot annak 
biztosítására, hogy a strukturális alapok felhasználása ne legyen ellentétes e célkitűzéssel,
valamint arra, hogy a projektekben kötelező kritériumként határozza meg a fenntartható 
vízgazdálkodást, és mielőtt a strukturális alapokból pénzeszközöket biztosítana a helyi és 
regionális hatóságoknak, szerezzen be bizonyítékokat a víztakarékosság általuk történő 
teljes körű alkalmazásáról, valamint a vízügyi keretirányelv rendelkezéseinek való 
megfelelésükről;

3. elismeri, hogy a vízhiány és az aszály közvetlen hatást gyakorol a gazdasági, társadalmi 
és területi kohézióra; fenntartja, hogy ezt a szempontot megfelelően figyelembe kellene 
venni a jövőbeli kohéziós politika kidolgozásakor, és hogy e cél érdekében valamennyi 
szükséges költségvetési és egyéb eszközökkel kapcsolatos intézkedést rendelkezésre 
bocsátanak;

4. hangsúlyozza, hogy a vízgyűjtő területek régiókon és határokon átívelő jellege a folyók 
felső és alsó szakaszán fekvő régiókra komoly, határokon átnyúló hatást gyakorolhat, és 
hogy ezért elengedhetetlen, hogy a tagállamok, valamint a regionális és helyi hatóságok 
együttműködjenek a vízhiány és az aszály kérdésében, biztosítva a vízkészletek 
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fenntartható és tisztességes használatát; úgy véli, hogy a vízhiány és az aszály kérdésének 
specifikus jellege uniós és tagállami szintű, valamint regionális és helyi kormányzati 
szintű koordinált fellépést tesz szükségessé;

5. felhívja a regionális és helyi hatóságokat, hogy használják ki a strukturális alapok 
nyújtotta hatalmas lehetőségeket, és az ipari és a mezőgazdasági ágazatban, valamint a 
háztartási fogyasztókat érintően eszközöljenek beruházásokat a vízkezeléssel kapcsolatos 
meglévő infrastruktúra és technológia fejlesztésébe és felújításába (különösen azon 
régiókban, ahol vízkészletek vesznek kárba a vízvezetékek szivárgása miatt), beleértve 
kiváltképp a hatékony vízfelhasználást lehetővé tévő és az integrált vízkészlet-
gazdálkodással összekapcsolható tiszta technológiákat, elsősorban a – megtakarítás és 
újrahasznosítás szempontjából – hatékony vízfelhasználás kihívásának kezelése céljából;

6. ebben az összefüggésben ragaszkodik ahhoz, hogy az infrastruktúrára szánt forrásokat a 
meglévő szükségleteknek megfelelően a jó minőségű víz kezelésének és a vízellátás 
javítását célzó intézkedésekre kell fordítani;

7. hangsúlyozza, hogy világszerte a tapasztalatok szerint a folyók elterelése 
helyrehozhatatlan károkat okoz az ökológiai és hidromorfológiai feltételekben, és azt 
eredményezheti, hogy emberek és vállalkozások elköltözni kényszerülnek, ami felborítja 
a társadalmi és gazdasági kohéziót; felhívja a tagállamokat, hogy akadályozzák meg 
vízgyűjtő területeik bárminemű állapotromlását, és szigorúan tartsák tiszteletben a 
vízügyi keretirányelv (2000/60/EK irányelv) 1. és 4. cikkében meghatározott 
követelményeket, továbbá felhívja a Bizottságot, hogy kizárólag olyan projekteknek 
biztosítson uniós finanszírozást, amelyek a fenti követelményeknek teljes mértékben 
megfelelnek;

8. megállapítja, hogy a Bizottság a vízhiány és az aszály jelentette kihívás kezeléséről szóló 
közleménye (COM(2007)0414) nem foglalkozik a számos régióban jelentkező, 
tisztítatlan szennyvízből fakadó problémával;

9. hangsúlyozza, hogy a felszín alatti vízkészletek védelmének szükségességéről nem 
szabad megfeledkezni, ha azokat az átfogó vízkészlet-gazdálkodásban szerepeltetni 
kívánják;

10. sürgeti, hogy támogassanak minden ésszerű, a megfelelő közegészségügyi normákat 
teljesítő esővízgyűjtő rendszert;

11. felhívja a Tanácsot, a tagállamokat, valamint a regionális és helyi hatóságokat, hogy az 
egyéb ágazati politikákban a vízkészletek megőrzésével ellentétes hatások elkerülése 
érdekében tartsák szem előtt a vízhiány és aszály jelentette kihívásról szóló fenti 
közleményben foglaltakat; 

12. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy ismerjék el, hogy az erdőirtás és a féktelen 
városfejlesztés hozzájárul a növekvő vízhiányhoz; felhívja a tagállamokat és az illetékes 
hatóságokat, hogy tartsák szem előtt a vízre vonatkozó megfontolásokat a 
területhasználat-tervezés során, különösen a sérülékeny vízgyűjtő területeken zajló 
gazdasági tevékenységek bővítésének vonatkozásában, a szigeteket és a legkülső régiókat 
is beleértve; hangsúlyozza, hogy a vízellátásnak a fogyasztás céljára való tekintet nélkül 
meg kell felelnie a tisztességes vízdíjak elvének, ezáltal ösztönözve a vállalkozásokat 
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különösen a víz hatékonyabb használatára;

13. felhívja a Bizottságot, hogy segítse elő az Európai Környezetvédelmi Ügynökség keretein 
belüli európai aszálymegfigyelő központ működésének megkezdését, és hangsúlyozza, 
hogy annak a nemzeti adatokat a csapadékra és a szektoronkénti fogyasztásra vonatkozó 
szabványos regionális és helyi időszakos adatokkal való kiegészítésén kell munkálkodnia 
a megalapozott és stratégiai döntéshozatal előmozdítása érdekében;

14. kiemeli a régiók mint a vízügy területén a technológiai innováció hajtóerőinek 
fontosságát, tekintve, hogy a hatékony vízfelhasználás egyre fontosabb tényező lesz a 
versenyképesség szempontjából; ezért sürgeti a regionális hatóságokat, hogy a hatékony 
regionális vízgazdálkodás megszervezése céljából vegyék fontolóra a nemzeti és 
nemzetközi régióközi együttműködést, az információcserét és stratégiai partnerségeket;

15. felhívja a Bizottságot, valamint a tagállamok régióit és városait, hogy ösztönözzék a 
víztakarékosság kultúrájának kialakítását az Európai Unióban azáltal, hogy elősegítik az 
esővízgyűjtést és a lakosságot víztakarékosságra ösztönző tudatosító kampányokat 
indítanak, többek között megfelelő oktatási programok révén; felhívja a Bizottságot, hogy 
ösztönözze a bevált gyakorlatok cseréjét a régiók, városok és civil társadalmi szervezetek 
között, a hangsúlyt a víztakarékosságot (beleértve az eső- és a szennyvíz tisztítását is), a 
vízfelhasználás hatékonyságának javítását és az aszályveszély kezelését célzó 
intézkedésekre helyezve;

16. rámutat, hogy egy régió gazdasági helyzetét, versenyképességét és fejlődési lehetőségeit 
a Bizottság közleményében említett, összetett környezetvédelmi kérdések határozzák 
meg;

17. hangsúlyozza, hogy a víz valódi értékét tükröző hatékony vízárazási politika 
kialakításával takarékosabb vízhasználatra lehet ösztönözni a fogyasztókat;
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