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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

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

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK vízügyi keretirányelvére (2000.
október 23.) a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról 
(„VKI”)1,

– tekintettel a Bizottság Vízgazdálkodás a fejlődő országokban és prioritások az uniós 
fejlesztési együttműködéshez című bizottsági közleményhez kapcsolódó állásfoglalására2,

– tekintettel a Bizottság 2007. július 18-i Az Európai Unióban a vízhiány és az aszály 
jelentette kihívás kezeléséről című közleményére (COM(2007) 414 végleges) (a 
továbbiakban:  „Közlemény”),

– tekintettel az Európai Környezetpolitikai Intézet (IEEP) és az Európai Környezetvédelmi 
Ügynökség (EEA) által készített hatásvizsgálati jelentésre és tanulmányokra,

– tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére, valamint a Gazdasági és Monetáris Bizottság, a Regionális Fejlesztési 
Bizottság és a Mezőgazdasági Bizottság véleményére (A6-0000/2008),

A. mivel a vízhiány és az aszályok kérdése földrajzilag nem korlátozódik az Európai Unióra, 
és nemzetközi következményekkel jár; mivel a víz miatt kitörő nemzetközi konfliktusok 
már léteznek, és megvan a veszélye annak, hogy ezek gyakorisága növekszik,3

                                               
1 HL L 327., 2000.12.22., 1. o.
2 HL C 76. E, 2004.3.25., 430. o.
3 A főképviselő és az Európai Bizottság 2008. március 14-én kelt levele az Európai Tanácshoz, S113/08
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B. mivel a vízhiány és az aszály nagy kihívást jelent, és jelentős társadalmi-gazdasági és 
környezeti hatása van az EU-ban, továbbá az aszály következtében az utóbbi 30 évben 
fellépő gazdasági kihatások összegét 100 milliárd euróra becsülik,

C. mivel a vízhiány és az aszály máris az EU több részét érinti, és az EU lakosságának 
egyötöde él olyan országokban, amelyek csak szűkös vízkészletekkel rendelkeznek,

D. mivel a vízhiány és az aszály növekvő gyakorisággal jelentkezett az utóbbi 30 évben, és 
az éghajlatváltozás előreláthatólag megnehezíti a helyzetet, hozzájárulva az EU-n belül és 
kívül fellépő szélsőséges hidrológiai jelenségek növekedéséhez,

E. mivel a vízhasználati szokások fenntarthatatlanok amiatt, hogy az EU a vízkészlete 20%-
át a hatékonyság hiányának következtében továbbra is elvesztegeti,

F. mivel nincs átfogó, technikailag és tudományos szempontból is elfogadható értékelés az 
EU-ban lévő vízmennyiség helyzetéről; mivel regionális szinten és a szezonális 
váltakozást illetően az elérhető adatok nagyon korlátozottak;

G. mivel a tudatosítás és az állampolgárok megfelelő információkkal történő ellátása 
kulcsfontosságú szerepet játszanak a hozzáállás és a szokások megváltozásának 
könnyítésében és egy víztakarékos kultúra kialakulásában.

1. üdvözli a közleményt, és támogatja az intézkedéssel kapcsolatban az első körben javasolt 
politikai alternatívákat, azonban sajnálattal jegyzi meg, hogy hatásköre csak az EU-ra és a 
tagállamok szintjére korlátozódik; emlékeztet arra, hogy a vízhiány és az aszály 
nemzetközi probléma, és ennek megfelelően kell cselekedni is;

2. sajnálja, hogy a közlemény általános célkitűzések megfogalmazására szorítkozik, és csak 
korlátozott számú konkrét lépést javasol, azok végrehajtásának pontos időbeosztása nélkül 
a vízhiánnyal és aszállyal küszködő régiókban; sajnálattal veszi tudomásul, hogy a fenti 
célkitűzések elérése érdekében a regionális és helyi hatóságokkal szorosan együttműködve 
nem állapítottak meg reális célokat és időkorlátokat;
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3. emlékeztet arra, hogy a vízforrások kezelése során a keresletoldali megközelítés volna a 
megfelelő; megjegyzi, hogy a kínálati oldali intézkedéseket a vízellátás hatékonyságának 
növelése, a kereslet kezelésének fejlesztése és tájékoztatási intézkedések után kellene 
fontolóra venni;

4. emlékeztet az éghajlatváltozás, a vízhiány és az aszály közötti összefüggésre, és 
mélységesen aggódik a közegészségre gyakorolt lehetséges hatásuk miatt; hangsúlyozza a 
vízprobléma kiemelését minden politikai területen, valamint egy valóban integrált 
megközelítési mód – ideértve az EU minden pénzügyi eszközét – létrehozását ennek 
kezelésére; kiemeli, hogy minden politikai szintet (tagállami, regionális és helyi) be 
kellene vonni a folyamatba;

5. felkéri a Bizottságot, hogy az éghajlatváltozással összefüggő talajhasználat és 
energiaköltségek tekintetében vegye figyelembe az éghajlatváltozás társadalmi és 
gazdasági hatásai közötti összefüggéseket;

6. elismeri a VKI jelentőségét, amely keretként szolgál az európai vizek „jó minőségének” 
eléréséhez, és amely a fenntartható vízhasználatot és a meglévő vízforrások védelmét 
szorgalmazza, miközben hozzájárul az áradások és aszályok hatásának csökkentéséhez, és 
felszólítja a Bizottságot és minden tagállamot a rendelkezéseinek teljes körű 
végrehajtására;

7. azon az állásponton van, hogy a VKI által megszabott vízgyűjtő medencék rendezési 
tervének tartalmaznia kellene az aszályok kezelését is, valamint szorgalmazza egy olyan 
válságmenedzselés kialakítását, amely a vízhiánnyal és aszállyal fenyegetett vízgyűjtő 
medencék konkrét szükségleteire válaszol;

8. emlékeztet arra, hogy az EU-ban lévő víz szinte 20%-át elpazarolják, és hangsúlyozza a 
jelentős befektetések szükségességét a technikai fejlődés és az elosztási hálózat fejlesztése 
érdekében;

9. arra ösztönzi az EU-t, hogy bátorítsa a vízellátás hatékonyságának fejlesztését megcélzó 
technológiákat és újításokat;
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10. Hangsúlyozza, hogy az EU-ban használt víz 40%-a megtakarítható volna1; a víz 
hatékonyabb és fenntartható használatát elősegítő konkrét lépések és anyagi ösztönzők 
létrehozására szólít fel;

11. emlékeztet arra, hogy a VKI 9. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy „a tagállamok 
figyelembe veszik a vízszolgáltatások megtérülésének elvét (...) különösen a szennyező 
fizet elvének megfelelően”, továbbá előírja, hogy 2010-ig „a vízzel kapcsolatos árpolitika 
biztosítson megfelelő késztetést a vízhasználók számára, hogy a vízkészleteket 
hatékonyan használják (...) [valamint] a különböző vízhasználatok megfelelő 
hozzájárulását (...) a vízszolgáltatások költségeinek megtérüléséhez”;

12. arra ösztönzi az EU-t, hogy bátorítsa a vízellátás hatékonyságának fejlesztését megcélzó 
technológiákat és újításokat;

13. hangsúlyozza, hogy a mezőgazdasági szektorban sokkal hatékonyabbá lehet tenni 
vízhasználatot, kifejezi abbéli reményét, hogy a Közös Agrárpolitika állapotfelmérése 
figyelembe veszi a problémát, és konkrét lépéseket javasol a víz fenntarthatóbb 
felhasználása érdekében olyan kezdeményezések révén, amelyek a legjobb elérhető 
technológiákat hasznosítják;

14. emlékeztet arra, hogy a fogyasztók hatalmas szerepet játszanak abban, ha az EU-n belül 
lényegesen csökkenteni akarjuk a vízfogyasztást, ennélfogva felhívja az EU-t, hogy 
indítson kampányt annak érdekében, hogy tudatosítsa a polgárokban a víz problémáját, és 
bátorítsa őket a konkrét lépések megtételére;

15. azon az állásponton van, hogy a jelenlegi energiatakarékossági címkézési rendszert ki 
kellene bővíteni, és tartalmaznia kellene egy, a vízfogyasztásra vonatkozó hivatkozást, 
továbbá hogy szigorítani kell az építési szabványokat is;

16. arra ösztönzi az érdekelt feleket, hogy alakítsanak ki a fenntartható vízkezelés 
címkézésére önkéntes osztályozást;

17. felszólítja a Bizottságot arra, hogy fontolja meg egy kísérleti projekt finanszírozását 2009-

                                               
1 Ecologic, Az EU víztakarékossági potenciáljáról szóló beszámoló, készült az Európai Bizottság megbízása 
alapján, megjelent 2007. július 19-én, ENV.D.2/ETU/2007/0001r
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ben, melynek célja, hogy lefedje az olyan megelőző tevékenységek kialakítását célzó 
kutatásokat, vizsgálatokat és felügyeletet, melyek megállítják az európai elsivatagosodást, 
főként olyan területekre összpontosítva, mint az erózió megelőzése, a mezőgazdasági és 
biodiverzitásbeli veszteségek csökkentése, a talaj termőképességének növelése és a talaj 
víz- és szénmegkötő képességének megőrzése;

18. Utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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INDOKOLÁS

A víz a társadalom minden szereplője számára fontos. Előfeltétele az emberi, állati és növényi 
életnek, valamint a gazdaság elengedhetetlen forrása. Mindazonáltal a víz szűkösen áll 
rendelkezésre. A vízforrások, vízökoszisztémák, az ivóvíz és a mosakodásra használt víz 
megóvása a környezetvédelem egyik sarokkövét képezi. Ezen értékes forrás hatékony 
védelmének biztosítása érdekében ennélfogva szükség van egy EU-szintű koncentrált 
cselekvésre.

Az utóbbi 30 évben a szélsőséges időjárás egyre gyakrabban jelentkezett. Az elmúlt években 
a megnövekedett esőzések Európa néhány részében árvizeket okoztak, miközben egyéb 
területeket aszály és hőhullámok sújtottak. Az éghajlatváltozás erősödő hatásainak 
következményeképpen nem kevesebb, mint 3,2 milliárd embernek kell a jövőben vízhiánnyal 
küszködnie. 2007-ben az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) becslése szerint az 
európaiak mintegy harmada máris olyan területeken él, ahol a vízigény meghaladja a 
vízhozamot. Az aszályok okozta költségek az elmúlt 30 évben körülbelül 100 milliárd euróra 
növekedtek, és a 2003. évi aszály az EU-nak 8,7 milliárd euróba került.

A három legfőbb kihívás, amellyel az EU-nak szembe kell néznie, a következő: kiterjedt, 
fenntarthatatlan és nem hatékony vízfogyasztás és az ehhez kapcsolódó vízpazarlás; a 
probléma tudatosításának hiánya; valamint a víz kérdésében az integrált megközelítés hiánya.

Az éghajlatváltozás nem az egyetlen kihívás Európa számára. Annak ellenére, hogy egyre 
növekvő nyomás nehezedik a vízforrásokra, kiterjedt, fenntarthatatlan és nem hatékony 
vízfogyasztás figyelhető meg, amely kétszer gyorsabban növekedik a világ népességénél.
Önmagában Európa a víz 20%-át elpazarolja a nem hatékony kezelés miatt. A probléma egyik 
megoldási lehetősége a vízügyi keretirányelv és annak vízárakra vonatkozó rendelkezéseinek 
teljes körű végrehajtása volna. A víztakarékossági technológiákba történő beruházásokra 
ugyancsak szükség van.

A keresleti oldal lépéseinek tekintetében egyszerűen növelni kell a vízellátást. A kínálati 
oldali intézkedéseket csak a vízellátás hatékonyságának növelése, a kereslet kezelésének 
fejlesztése és tájékoztatási intézkedések után kellene fontolóra venni. A nagy távolságokra 
történő vízszállítás nem megoldás a vízhiány kezelésére, és a határokon átívelő vízszállítás 
problémájának kizárólag az egyes tagállamok illetékességi körébe kellene tartoznia.

A probléma nagyságát tekintve az információhiány és a távolra mutató tudatosítási kampány 
hiánya szembeszökő. A felelős víztakarékossági és hatékony kultúra kifejlesztése olyan aktív 
tudatosságnövelő politikát kíván meg, amelybe a vízügy minden szereplőjét be kell vonni. Az 
információ, oktatás és képzés kiemelt tevékenységi területeknek számítanak. E kihívásra 
többféle módon lehet választ keresni. A címkézés – amellyel hatékony, célzott módon lehet 
információkat eljuttatni a nyilvánossághoz a vízellátással és a fenntartható vízhasználati 
gyakorlatokkal kapcsolatban – csak az egyik lehetséges út.

Meg kell felelni annak a kihívásnak, hogy a vízellátással kapcsolatos kérdéseket minden 
politikai területen előtérbe helyezzük, illetve az ezzel kapcsolatos problémák valóban integrált 
megközelítését kell kialakítani. Minden politikai szintet (tagállami, regionális és helyi) be 
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kellene vonni a folyamatba. Az EU-s politikáknak az EU pénzügyi intézményeivel 
együttműködve figyelembe kell venniük a növekvő vízhiányt.

Végül pedig a vízhiány és az aszályok kérdése földrajzilag nem korlátozódik az Európai 
Unióra, és nemzetközi következményekkel jár. A víz miatt kitörő nemzetközi 
konfliktusok már léteznek, és megvan a veszélye annak, hogy ezek gyakorisága 
növekszik. A vízhiány és az aszály tekintetében szükség van tehát egy szélesebb 
megközelítésre.
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