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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας και της ξηρασίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση
(2008/2074(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον 
τομέα της πολιτικής των υδάτων (WFD)1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του επί της ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με τη 
διαχείριση των υδάτων στις αναπτυσσόμενες χώρες και τις προτεραιότητες της
αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ2,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 18ης Ιουλίου 2007 με τίτλο 
"Αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας και της ξηρασίας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση (COM(2007) 414) (η "Ανακοίνωση"),

– έχοντας υπόψη την Έκθεση Αξιολόγησης Επιπτώσεων και τις μελέτες που εξεπόνησαν το 
Ινστιτούτο Ευρωπαϊκής Πολιτικής Περιβάλλοντος (ΙΕΠΠ) και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Περιβάλλοντος (ΕΟΠ),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών 
Θεμάτων, της Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Γεωργίας και 
Ανάπτυξης της Υπαίθρου(A6-0000/2008),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το θέμα της λειψυδρίας και της ξηρασίας δεν περιορίζεται 
γεωγραφικά στην ΕΕ και έχει διεθνείς αντικτύπους, ότι παρατηρούνται ήδη διεθνείς 
συγκρούσεις για το νερό και ότι υφίσταται όλο και μεγαλύτερος κίνδυνος να αυξηθεί η 
συχνότητα τους3,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η λειψυδρία και η ξηρασία αποτελούν τη μείζονα πρόκληση με 
σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, καθώς και επιπτώσεις στο 
περιβάλλον στην ΕΕ οι δε συνολικές οικονομικές επιπτώσεις της ξηρασίας σε επίπεδο ΕΕ 
κατά την τελευταία τριακονταετία υπολογίζονται σε 100 δισ. €,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η λειψυδρία και η ξηρασία πλήττουν ήδη διάφορα τμήματα της 
ΕΕ με το ένα πέμπτο περίπου του πληθυσμού της να διαβεί σε χώρες στις οποίες τα 
αποθέματα ύδατος δοκιμάζονται,

                                               
1 ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σελ. 1
2 ΕΕ C 76Ε της 25.03.2004, σελ. 430
3 Έγγραφο του Ύπατου Εκπροσώπου και της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 14 Μαρτίου 2008, 
S113/08
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Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τάσεις στη χρήση του ύδατος δεν είναι βιώσιμες δεδομένου ότι 
η ΕΕ εξακολουθεί να σπαταλά το 20% των υδάτινων αποθεμάτων της λόγω 
αναποτελεσματικότητας,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι Σιβηρία και η ξηρασία σημειώθηκαν με αυξημένη συχνότητα 
κατά την τελευταία τριακονταετία και η κλιματική αλλαγή είναι πιθανόν να επιβαρύνει 
την κατάσταση, συμβάλλοντας σε μια αύξηση ακραίων υδρογεωλογικών φαινομένων 
εντός και εκτός ΕΕ,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υφίσταται στην ΕΕ μια εμπεριστατωμένη και άρτια από 
τεχνική και επιστημονική άποψη αξιολόγηση της κατάστασης όσον αφορά τα ύδατα και 
ότι τα διαθέσιμα δεδομένα σε περιφερειακό επίπεδο και σε σχέση με τις εποχιακές 
μεταβολές είναι πολύ περιορισμένα,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεγαλύτερη ενημέρωση και παροχή καλών πληροφοριών προς 
τους πολίτες είναι βασικής σημασίας για τη διευκόλυνση της αλλαγής της συμπεριφοράς 
και πρακτικών και την εμφάνιση μιας παιδείας εξοικονόμησης του νερού,

1. χαιρετίζει την ανακοίνωση και υποστηρίζει την προτεινόμενη πρώτη σειρά πολιτικών 
επιλογών δράσης, εκφράζει όμως τη λύπη του γιατί το πεδίο εφαρμογής περιορίζεται 
μόνο σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών και υπενθυμίζει ότι η λειψυδρία και η ξηρασία 
αποτελούν πρόβλημα με διεθνή διάσταση και χρειάζονται ως εκ τούτου οι ανάλογες 
ενέργειες·

2. εκφράζει τη λύπη του γιατί η ανακοίνωση περιορίζεται στην προώθηση γενικών στόχων, 
προτείνοντας απλώς έναν πολύ περιορισμένο αριθμό ειδικών μέτρων χωρίς συγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή τους σε περιφέρειες που απειλούνται από λειψυδρία 
και ξηρασία· εκφράζει τη λύπη του για την απουσία ρεαλιστικών στόχων και 
χρονοδιαγράμματος για την επίτευξή τους, σε στενή συνεργασία με τις περιφερειακές και 
τοπικές αρχές

3. υπενθυμίζει ότι η προσέγγιση με γνώμονα τη ζήτηση θα έπρεπε να προτιμάται κατά τη 
διαχείριση των υδάτινων πόρων· επισημαίνει ότι μέτρα με γνώμονα την παροχή θα έπρεπε 
να λαμβάνονται υπ' όψιν αφού εξαντληθούν οι επιλογές της ενίσχυσης της απόδοσης 
ύδατος, της βελτίωσης της διαχείρισης σε σχέση με τη ζήτηση και τα εκπαιδευτικά μέτρα·

4. υπενθυμίζει τη σύνδεση που υπάρχει μεταξύ της κλιματικής αλλαγής, της λειψυδρίας και 
της ξηρασίας και εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις πιθανές επιπτώσεις στη δημόσια 
υγεία· τονίζει την ανάγκη να καταστεί το θέμα του νερού σημείο αναφοράς σε όλους τους 
τομείς πολιτικής και να δημιουργηθεί μια πραγματικά ολοκληρωμένη προσέγγιση κατά 
την αντιμετώπιση του θέματος αυτού, περιλαμβανομένων όλων των οικονομικών μέσων 
της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι όλα τα πολιτικά επίπεδα (εθνικό, περιφερειακό και τοπικό) θα 
έπρεπε να εμπλέκονται στη διαδικασία αυτή·

5. ζητεί από την Επιτροπή να λάβει υπόψη την πολυτομεακή σύνδεση μεταξύ των 
κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος στη χρήση της γης 
και το ενεργειακό κόστος που συνδέεται με την κλιματική αλλαγή·

6. αναγνωρίζει τη σημασία της ΟΠΥ (οδηγία πλαίσιο στον τομέα των υδάτων) ως πλαίσιο 
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για την επίτευξη μιας «καλής κατάστασης» των ευρωπαϊκών υδάτων, με την προώθηση 
της αειφόρου χρήσης του ύδατος και την προστασία των διαθέσιμων υδάτινων πόρων 
συμβάλλοντας στο μετριασμό των συνεπειών των πλημμυρών και της ξηρασίας και ζητεί 
από την Επιτροπή και όλα τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως τις διατάξεις της·

7. θεωρεί ότι το σχέδιο διαχείρισης της λεκάνης απορροής των ποταμών που απαιτείται στο 
πλαίσιο της ΟΠΥ θα έπρεπε επίσης να ενσωματώνει τη διαχείριση της ξηρασίας και να 
προβλέπει μία διαχείριση κρίσεων ανάλογα με τις συγκεκριμένες ανάγκες των λεκανών
απορροής των ποταμών που απειλούνται από λειψυδρία και ξηρασία·

8. υπενθυμίζει ότι το 20% τουλάχιστον των υδάτων στην ΕΕ σπαταλάται. και τονίζει την 
ανάγκη μεγαλύτερων επενδύσεων προκειμένου να βελτιωθεί η τεχνική πρόοδος και το 
δίκτυο διανομής·

9. ενθαρρύνει την ΕΕ να υποστηρίξει την τεχνολογία και την καινοτομία, με στόχο τη 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας κατά τη διαχείριση των υδάτων·

10. τονίζει ότι το 40% του ύδατος που χρησιμοποιείται στην ΕΕ θα μπορούσε να 
εξοικονομηθεί1· ζητεί συγκεκριμένα μέτρα και οικονομικά κίνητρα για την προώθηση 
μιας περισσότερο αποτελεσματικής και αειφόρου χρήσης του ύδατος

11. υπενθυμίζει ότι το άρθρο 9(1) της ΟΠΥ προβλέπει ότι "τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
υπόψη την αρχή της ανάκτησης του κόστους των υπηρεσιών ύδατος (...) ειδικότερα 
σύμφωνα με την αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει" και μέχρι το 2010, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι οι πολιτικές τιμολόγησης του ύδατος παρέχουν κατάλληλα κίνητρα 
στους χρήστες για να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τους υδάτινους πόρους (...) και, 
στην κατάλληλη συμβολή των διαφόρων χρήσεων ύδατος (...) καθώς και στην 
ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδατος"·

12. ενθαρρύνει την ΕΕ να υποστηρίξει την τεχνολογία και την καινοτομία, με στόχο τη 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας κατά τη διαχείριση των υδάτων·

13. τονίζει ότι η μεγάλη πρόοδος προς την κατεύθυνση μιας αποδοτικότερη χρήσης του 
ύδατος μπορεί να επιτευχθεί στο γεωργικό τομέα, ελπίζει ότι ο έλεγχος της υγείας της 
ΚΠΓ θα λάβει το πρόβλημα αυτό υπόψη και θα προτείνει συγκεκριμένες ενέργειες 
προώθησης μιας περισσότερο αειφόρου χρήσης ύδατος μέσω κινήτρων για την 
κινητοποίηση των καλύτερων διαθέσιμων τεχνολογιών·

14. υπενθυμίζει ότι οι καταναλωτές μπορεί να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο εάν 
επιθυμούμε να επιτύχουμε ουσιαστική μείωση της κατανάλωσης νερού στην ΕΕ και καλεί 
ως εκ τούτου την ΕΕ να αρχίσει μια δημόσια εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών 
σχετικά με το νερό και να τους ενθαρρύνει να προβούν σε συγκεκριμένες ενέργειες·

15. θεωρεί ότι το υπάρχον σύστημα επισήμανσης για την ενεργειακή απόδοση θα έπρεπε να 
επεκταθεί και να περιλαμβάνει μια αναφορά για την κατανάλωση νερού· οι 
κατασκευαστικές προδιαγραφές θα έπρεπε επίσης να καταστούν αυστηρότερες·

                                               
1  Έκθεση με τίτλο «Δυνατότητες εξοικονόμησης  ύδατος στην ΕΕ» της Ecologic για λογαριασμό της Επιτροπής 
που δημοσιεύθηκε στις 17  Ιουλίου 2007, ENV.D.2/ETU/2007/0001r
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16. ενθαρρύνει τους ενδιαφερόμενους να αναπτύξουν ένα εθελοντικό πλαίσιο για την 
επισήμανση της αειφόρου διαχείρισης του νερού·

17. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο χρηματοδότησης κατά το 2009 ενός 
πιλοτικού προγράμματος με στόχο την κάλυψη της έρευνας, εποπτείας και ελέγχου για 
την ανάπτυξη προληπτικών δραστηριοτήτων προκειμένου να σταματήσει η απερήμωση 
της Ευρώπης προλαμβάνοντας έτσι τη διάβρωση του εδάφους, τις απώλειες στη γεωργία 
και τη βιοποικιλότητα, αυξάνοντας τη γονιμότητα του εδάφους και την ικανότητά του να 
κατακρατεί το νερό καθώς και τις ικανότητές του στην απορρόφηση του άνθρακα·

18. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το νερό αποτελεί μέλημα όλων των κοινωνικών παραγόντων. Είναι προϋπόθεση για τη ζωή 
του ανθρώπου των ζώων και των φυτών καθώς και απαραίτητους πόρους για την οικονομία. 
Το νερό ωστόσο αποτελεί πόρο εν ελλείψει. Η προστασία των υδάτινων πόρων, των υδάτινων 
οικοσυστημάτων και του πόσιμου ύδατος καθώς και του ύδατος καθαρισμού είναι ένας από 
τους ακρογωνιαίους λίθους της προστασίας του περιβάλλοντος. Η συντονισμένη δράση σε 
επίπεδο ΕΕ είναι επομένως αναγκαία προκειμένου να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική 
προστασία του πολύτιμου αυτού πόρου.

Ακραία καιρικά φαινόμενα εμφανίστηκαν με αυξημένη συχνότητα κατά την τελευταία 
τριακονταετία. Κατά τα τελευταία έτη οι αυξημένες βροχές προκάλεσαν πλημμύρες σε 
ορισμένα μέρη της Ευρώπης, ενώ σε άλλες περιοχές σημειώθηκε ξηρασία και κύματα 
καύσωνα. Με την ένταση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής 3,2 εκατ. άτομα περίπου θα 
μπορούσαν να αντιμετωπίσουν λειψυδρία στο μέλλον. Το 2007 η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Περιβάλλοντος υπολόγισε ότι το ένα τρίτο περίπου των ευρωπαίων ήδη ζει σε περιοχές με 
έλλειψη νερού όπου η ζήτηση υπερβαίνει την προσφορά. Το κόστος της ξηρασίας κατά την 
τελευταία τριακονταετία ανήλθε σε 100 δισ. € τουλάχιστον και το 2003 μόνο η ξηρασία 
κόστισε στην οικονομία της ΕΕ 8,7 δισ. €.

Τρεις είναι οι κύριες προκλήσεις που θα έπρεπε να αντιμετωπίσει η ΕΕ και συγκεκριμένα η 
εκτεταμένη, μη αειφόρος και αναποτελεσματική κατανάλωση του νερού και τα σχετικά 
απόβλητα ύδατος, η έλλειψη επίγνωσης του προβλήματος και η έλλειψη μιας ολοκληρωμένης 
προσέγγισης κατά την αντιμετώπιση του θέματος.

Η κλιματική αλλαγή δεν είναι η μόνη πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσει η Ευρώπη. 
Παρά την αυξανόμενη πίεση στους υδάτινους πόρους, η εκτεταμένη, μη αειφόρος και 
αναποτελεσματική κατανάλωση ύδατος που αυξάνεται τουλάχιστον δύο φορές ταχύτερα σε 
σχέση με την αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού συνεχίζεται. Μόνο η Ευρώπη σπαταλά το 
20% λόγω αναποτελεσματικότητας. Ένας τρόπος προσέγγισης του προβλήματος θα 
μπορούσε να ήταν η πλήρης εφαρμογή της ΟΠΥ και των τιμολογιακών της διατάξεων. 
Χρειάζονται επίσης επενδύσεις σε τεχνολογίες εξοικονόμησης ύδατος.

Τα μέτρα με γνώμονα τη ζήτηση θα έπρεπε να προτιμώνται σε σχέση με μια απλή αύξηση της 
παροχής ύδατος. Τα μέτρα με γνώμονα την παροχή θα έπρεπε να εξετάζονται αφού 
εξαντληθούν οι επιλογές της ενίσχυσης της απόδοσης ύδατος, της βελτίωσης της διαχείρισης 
σε σχέση με τη ζήτηση και τα εκπαιδευτικά μέτρα. Οι μεταφορές ύδατος σε μεγάλες 
αποστάσεις δεν αποτελούν λύση στο πρόβλημα της λειψυδρίας και οι διασυνοριακές 
μεταφορές πρέπει να εμπίπτουν αυστηρά στην αρμοδιότητα του κάθε κράτους μέλους.

Η έλλειψη ενημέρωσης και η απουσία μακρόπνοης εκστρατείας ευαισθητοποίησης 
προκαλούν κατάπληξη δεδομένου του μεγέθους του εμφανιζόμενου προβλήματος. Η 
ανάπτυξη μιας υπεύθυνης και με στόχο την εξοικονόμηση και την αποδοτική χρήση παιδείας 
απαιτεί μια ενεργή πολιτική ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο της οποίας θα πρέπει να 
εμπλέκονται όλοι οι παράγοντες του τομέα του ύδατος. Η ενημέρωση, η εκπαίδευση και η 
κατάρτιση αποτελούν τομείς προτεραιότητας για την ανάληψη δράσης. Πολλές είναι οι 
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επιλογές για την αντιμετώπιση της πρόκλησης αυτής. Η επισήμανση ως αποτελεσματικός 
τρόπος παροχής εύστοχων πληροφοριών στο κοινό σε σχέση με τη χρήση του ύδατος και την 
αειφόρο διαχείρισή του είναι μια από τις πιθανές επιλογές.

Η πρόκληση του να καταστεί το νερό σημείο αναφοράς σε όλους τους τομείς πολιτικής και 
της δημιουργίας μιας αληθινά ολοκληρωμένης προσέγγισης στην αντιμετώπιση του 
προβλήματος πρέπει να κερδηθεί. Όλα τα πολιτικά επίπεδα (εθνικό, περιφερειακό και τοπικό) 
θα έπρεπε να εμπλέκονται στη διαδικασία αυτή. Όλες οι πολιτικές της ΕΕ από κοινού με τα 
δημοσιονομικά της όργανα θα έπρεπε να συνυπολογίζουν την αυξανόμενη λειψυδρία.

Τέλος, το θέμα της λειψυδρίας και της ξηρασίας δεν περιορίζεται γεωγραφικά στην ΕΕ και 
έχει διεθνείς αντικτύπους, παρατηρούνται δε ήδη διεθνείς συγκρούσεις για το νερό και 
υφίσταται όλο και μεγαλύτερος κίνδυνος να αυξηθεί η συχνότητα τους. Είναι επομένως 
αναγκαία μια ευρύτερη προσέγγιση που θα λαμβάνει πλήρως υπόψη το πρόβλημα της 
λειψυδρίας και της ξηρασίας.
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