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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно посрещане на предизвикателствата, свързани с недостига на вода и 
сушите в Европейския съюз
(2008/2074(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 водите (РДВ)1,

– като взе предвид резолюцията си относно съобщението на Комисията относно 
управление на водите в развиващите се страни и приоритети на сътрудничеството 
на ЕС за развитие2,

– 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) 414 окончателен) („съобщението“),

– като взе предвид доклада за оценка на въздействието и изследванията, изготвени от 
Института за европейска политика в областта на околната среда (IEEP) и 
Европейската агенция за околна среда (ЕАОС),

– като взе предвид член 45 от своя правилник,
– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 

безопасност на храните и становищата на комисията по икономически и парични 
въпроси, комисията по регионално развитие и комисията по земеделие и развитие 
на селските райони (A6-0000/2008),

А. като има предвид, че въпросът с недостига на вода и сушите не се ограничава 
географски до Европейския съюз, а има международно отражение; като има 
предвид, че вече съществуват международните конфликти за вода, като опасността 
от тях се наблюдава все по-често3,

Б. като има предвид, че недостигът на вода и сушите представляват основно 
предизвикателство със съответните социално-икономически и екологични 
последици в ЕС и общото икономическо въздействие на сушите на равнище на ЕС 
през последните 30 години се оценява на 100 милиарда евро,

В. като има предвид, че недостигът на вода и сушите често засягат различни части на 
ЕС, като около една пета от населението на ЕС живее в страни, преживяващи стрес 
по отношение на водните си ресурси,

                                               
1 ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр.. 1
2 ОВ С 76 Е, 25. 3.2004 г., стр. 430.

3 Документ на върховния представител и Европейската комисия до Европейския съвет, 14 март 2008 г., 
S113/08
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Г. като има предвид, че през последните 30 години се увеличава честотата на 
недостига на вода и сушите и изменението на климата вероятно ще влоши 
положението, като доведе до нарастване на хидрологичните бедствия в и извън ЕС,

Д. като има предвид, че тенденциите в използването на водата са неустойчиви, като ЕС 
продължава да разхищава 20% от водата си поради неефикасност,

Е. като има предвид, че не съществува цялостна надеждна оценка в научно-техническо 
отношение на качественото състояние на водата; като има предвид, че наличната 
информация на регионално равнище и относно сезонните промени е много 
ограничена,

Ж. като има предвид, че повишаването на осведомеността и предоставянето на 
достатъчна информация на гражданите е от ключово значение за обуславянето на 
промяна в поведението и практиките, както и появата на култура на пестене на вода,

1. приветства съобщението и подкрепя първия предложен набор от политически 
възможности за действие, но изразява съжаление, че неговият обхват е ограничен 
само до равнището на ЕС и държавите-членки; припомня, че недостигът на вода и 
сушите са проблем с международно измерение и че трябва да се предприемат 
съответните действия;

2. изразява съжаление, че Комисията се ограничава до насърчаване на общи цели, като 
предлага единствено ограничен брой точни мерки и никакъв конкретен график за 
тяхното изпълнение в региони, застрашени от недостиг на вода и суши; изразява 
съжаление относно липсата на реалистични цели и времеви ограничения за 
постигането им в тясно сътрудничество с органите на регионално и местно
управление;

3. припомня, че при управление на водни ресурси следа да се предпочете подход, 
основаващ се на търсенето; отбелязва, че мерките, основаващи се на предлагането, 
следва да се разгледат след като бъдат изчерпани възможностите за увеличаване на 
водната ефикасност, подобряването на управлението на търсенето и 
образователните мерки;

4. припомня връзката между изменението на климата, недостига на вода и сушите и 
изразява дълбока загриженост относно възможното въздействие върху 
общественото здраве; подчертава необходимостта от включване на въпроса с водата 
във всички области на политики и от създаване на истински интегриран подход при 
разглеждането му, включително всички финансови инструменти на ЕС; подчертава, 
че всички политически равнища (национално, регионално и местно) следва да бъдат 
включени в този процес;

5. изисква от Комисията да вземе предвид междуотрасловата връзка между 
социалното и икономическото въздействие на изменението на климата върху 
използването на земята и енергийните разходи, свързани с изменението на климата;
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6. признава значението на РДВ като рамка за постигане на „добър статус“ на всички 
европейски води, насърчаване на устойчивото използване на водата и опазването на 
наличните водни ресурси, като същевременно се допринася за смекчаване на 
последиците от наводненията и сушите, и призовава Комисията и всички държави-
членки цялостно да приложат разпоредбите й;

7. счита, че планът за управление на речни басейни, който се изисква съгласно РДВ, 
следва също да включва управление на сушите и да въведе управление на кризи, 
пригодено към конкретните потребности на речните басейни, застрашени от 
недостиг на вода и суши;

8. припомня, че почти 20% от водата в ЕС се разхищава и подчертава необходимостта 
от големи инвестиции за подобряване на техническия напредък и 
разпределителната мрежа;

9. насърчава ЕС да подкрепи технологията и новаторството, насочени към 
подобряване на ефикасността при използването на водата;

10. подчертава, че 40% от водата, която се използва в ЕС, би могла да се спести1; 
призовава за конкретни мерки и финансови стимули за насърчаване на по-ефикасно 
и устойчиво използване на водата;

11. припомня, че в член 9, параграф 1 от РДВ се определя, че „държавите-членки се 
съобразяват с принципа за възвращаемост на разходите за водни услуги (...) и 
особено в съответствие с принципа „замърсителят плаща“ “ и гарантират, че до 2010 
г. „водните ценови стратегии ... осигуряват адекватни мотивации за ефективното 
използване на водните ресурси от ползвателите (...) [и] адекватен принос във 
възстановяването на разходите за водни услуги на различните ползватели на вода 
(...)“;

12. насърчава ЕС да подкрепи технологията и новаторството, насочени към 
подобряване на ефикасността при използването на водата;

13. подчертава, че може да бъде постигнат голям напредък по отношение на по-
ефикасното използване на водата в селскостопанския отрасъл и изразява надежда, 
че при прегледа на състоянието на Общата селскостопанска политика този проблем 
ще бъде взет под внимание и ще бъдат предложени конкретни действия за 
насърчаване на по-устойчиво използване на водата чрез стимули за активизиране на 
най-добрите налични технологии;

14. припомня, че потребителите играят основна роля за постигане на значително 
намаляване на потреблението на вода в ЕС и следователно призовава ЕС да започне 
обществена кампания с цел да се повиши осведомеността на хората относно 
въпроса с водата и да бъдат насърчени да предприемат конкретни действия;

                                               
1 Доклад „Потенциал за спестяване на вода в ЕС“ на Ecologic, възложен от Европейската комисия и 
публикуван на 19 юли 2007 г., ENV.D.2/ETU/2007/0001r 
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15. счита, че съществуващата система за етикетиране за енергийна ефективност следва 
да се разшири и да включи позоваване на потреблението на вода; нормите за 
строителството също трябва да бъдат по-строги;

16. насърчава всички заинтересовани лица да разработят доброволна схема за 
етикетиране на устойчивото управление на водата;

17. призовава Комисията да разгледа финансирането през 2009 г. на пилотен проект, 
предназначен да включи научни изследвания, наблюдение и контрол на 
разработването на превантивни дейности за спиране на опустиняването в Европа, 
като по този начин се предотвратяват ерозията, селскостопанските загуби и загубата 
на биоразнообразие, повишава се плодородието на почвата и нейната способност да 
задържа вода и да улавя въглерод;

18. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Water is a concern for all actors in the society. It is a precondition for human, animal and 
plant life as well as an indispensable resource for the economy. However, water is a scarce 
resource. Protection of water resources, of water ecosystems and of the water we drink and 
bathe in, is one of the cornerstones of environmental protection. Concerted action at EU level 
is therefore necessary to ensure effective protection of this precious resource.

Extreme weather conditions have occurred with increasing frequency over the past 30 years.
In recent years increased rainfall has caused floods in some parts of Europe, whereas other 
areas experience drought and heat waves. With the intensifying consequences of climate 
change as many as 3.2 billion people could be facing water scarcity in the future. In 2007 the 
EEA estimated that around one third of Europeans already live in water stressed areas where 
demand for water exceeds it supply. The cost of drought over the past 30 years has risen to 
almost 100 billion Euros and the 2003 drought alone cost the EU economy 8.7 billion Euros.

There three main challenges that the EU should address: extensive, unsustainable and 
inefficient water consumption and related water waste; lack of awareness of the problem; and 
the lack of integrated approach when addressing the water issue.

Climate change is not the only challenge Europe has to confront. Despite the rising pressure 
on the water resources, extensive, unsustainable and inefficient water consumption, growing 
almost twice as fast as the world population continues. Europe alone wastes at least 20% of its 
water due to inefficiency. One way to approach this problem would be the full 
implementation of the Water Framework Directive and its pricing provisions. Investments 
into water-saving technologies are also needed.

Measures on the demand-side should be preferred to a simple increase in the supply of water.
Supply side measures should only be considered after the options of enhancement of water 
efficiency, improvement of demand management and educational measures have been 
exhausted. Transfers of water over great distances should not be the solution to the problem of 
water scarcity and the issue of cross boarder transfers should strictly stay within the 
competence of each Member State.

Lack of information and the absence of a far-reaching awareness campaign are striking 
considering the scope of the arising problem. Developing a responsible water-saving and 
efficiency culture requires an active awareness raising policy in which all actors in the water 
sector need to be involved. Information, education and training are priority areas for action.  
There are numerous options of dealing with this challenge. Labelling as an effective way of 
providing targeted information to the public on water performance and on sustainable water 
management practices is only one of the possible paths to be taken.

The challenge of mainstreaming water issue into all policy areas and creating a truly 
integrated approach when addressing the issue needs to be met. All political levels (national, 
regional, local) should be involved in this process. All EU policies together with all EU 
financial instruments should take into account the growing water scarcity.
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Finally, the issue of water scarcity and droughts is not geographically limited to European 
Union and it has international repercussions. Numerous international conflicts over water 
already exist and a danger of them increasing in frequency rises. It is therefore necessary that 
a broader approach with respect to water scarcity and drought is adopted.
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