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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl vandens trūkumo ir sausrų problemos Europos Sąjungoje sprendimo
(2008/2074(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2000/60/EB, nustatančią Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus1 (VPD),

– atsižvelgdamas į savo rezoliuciją dėl Komisijos komunikato „Vandentvarkos 
besivystančiose šalyse politika ir ES vystomojo bendradarbiavimo prioritetai“2,

– atsižvelgdamas į 2007 m. liepos 18 d. Komisijos komunikatą „Vandens trūkumo ir sausrų 
problemos Europos Sąjungoje sprendimas“ (COM(2007)0414, galutinis) (toliau –
Komunikatas),

– atsižvelgdamas į Europos aplinkos politikos instituto (angl. IEEP) ir Europos aplinkos 
agentūros parengtą poveikio vertinimo ataskaitą ir atliktus tyrimus,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir 
Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto, Regioninės plėtros komiteto ir Žemės ūkio ir 
kaimo plėtros komiteto nuomones (A6-0000/2008),

A. kadangi vandens trūkumo ir sausrų problema geografiškai neapima vien tik Europos 
Sąjungos ir yra aktuali tarptautiniu mastu; kadangi dėl vandens jau kilę tarptautinių 
konfliktų ir didėja pavojus, kad šių konfliktų pasitaikys vis dažniau3,

B. kadangi vandens trūkumas ir sausros yra didelis iššūkis, darantis Europos Sąjungoje 
atitinkamą socialinį ir ekonominį poveikį ir poveikį aplinkai, o bendras ekonominis sausrų 
poveikis ES lygmeniu per pastaruosius 30 metų vertinamas 100 milijardų eurų, 

C. kadangi vandens trūkumas ir sausros jau paveikė įvairias ES dalis ir apie penktadalį ES 
kaimo gyventojų teikia didelę reikšmę vandens ištekliams,

D. kadangi vandens trūkumas ir sausros per pastaruosius 30 metų pasitaikydavo vis dažniau 
ir klimato kaita dar pablogins padėtį, nes dėl jos padaugės hidrologinių ekstremalių 
reiškinių Europos Sąjungoje ir už jos ribų,

E. kadangi vandens naudojimo tendencijos nėra pastovios, nes ES dėl neefektyvaus 
naudojimo ir toliau iššvaistoma 20% vandens;

F. kadangi nėra atlikta išsamaus, techniškai ir moksliškai pagrįsto vandens kiekio ES 
                                               
1 OL L 327, 2000 12 22, p. 1.
2 OL C 76 E, 2004 03 25, p. 430.
3 Vyriausiojo įgaliotinio ir Europos Komisijos dokumentas Europos Vadovų Tarybai, 2008. kovo 14 d., S1 
13/08.
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įvertinimo; kadangi regionų lygmeniu turimi duomenys apie sezoninius pokyčius yra labai 
riboti,

G. kadangi itin svarbu didinti piliečių sąmoningumą ir tinkamai juos informuoti, kad būtų 
galima lengviau pakeisti jų elgesį ir įpročius, taip pat ugdyti vandens taupymo kultūrą,

1. džiaugiasi Komunikatu ir pritaria pasiūlytam pirmam politikos veiksmų variantų rinkiniui, 
tačiau apgailestauja, kad Komunikato taikymo sritis apribojama tik ES ir valstybių narių 
lygmenimis; primena, kad vandens trūkumas ir sausros yra tarptautinė problema ir kad 
atitinkamai reikia imtis veiksmų;

2. apgailestauja, kad Komunikate apsiribojama bendrųjų tikslų skatinimu ir siūloma tik 
ribotas konkrečių priemonių skaičius, tačiau nenurodoma tikslaus šių priemonių 
įgyvendinimo regionuose, kuriems gresia vandens trūkumas ir sausros, tvarkaraščio;
apgailestauja, kad bendradarbiaujant su regionų ir vietos valdžios institucijomis nėra 
nustatyta realių tikslų ir laiko apribojimų šiems tikslams pasiekti;

3. primena, kad tvarkant vandens išteklius pirmenybė turėtų būti teikiama į paklausą 
orientuotam požiūriui; pažymi, kad į pasiūlą orientuotos priemonės turėtų būti svarstomos 
po to, kai bus išnaudotos vandens efektyvumui didinimo, paklausos valdymo gerinimo ir 
šviečiamųjų priemonių galimybės;

4. primena, kad yra ryšys tarp klimato kaitos, vandens trūkumo ir sausrų, ir yra labai 
susirūpinęs dėl galimo poveikio visuomenės sveikatai; pabrėžia, kad būtina įtraukti 
vandens klausimą į visas politikos sritis ir taikyti iš tiesų kompleksinį šio klausimo 
sprendimo būdą, įskaitant visas ES finansines priemones; pabrėžia, kad procese turėtų būti 
dalyvaujama visais politiniais lygmenimis (nacionaliniu, regionų ir vietos);

5. prašo Komisijos atsižvelgti į klimato kaitos socialinio ir ekonominio poveikio žemės 
naudojimui ir su klimato kaita susijusių energijos išlaidų tarpsektorinį ryšį;

6. pripažįsta VPD svarbą, nes ji sudaro pagrindą siekiant visų Europos vandenų „geros 
būsenos“, skatinant tvarų vandens naudojimą ir apsaugant turimus vandens išteklius, taip 
pat padeda sušvelninti potvynių ir sausrų poveikį, ir ragina Komisiją ir valstybes nares 
įgyvendinti visas šios direktyvos nuostatas;

7. mano, kad į upių baseinų valdymo planą taip pat turėtų būti įtrauktas sausrų valdymas ir 
krizių valdymas, kurį vykdant būtų atsižvelgiama į konkrečius su upių baseinais, kuriems 
gresia vandens trūkumas ir sausros, susijusius poreikius; 

8. primena, kad ES iššvaistoma beveik 20 % vandens, ir pabrėžia, kad reikia didelių 
investicijų norint pagerinti technikos pažangą ir skirstymo tinklą;

9. drąsina ES remti technologijas ir naujoves, kuriomis siekiama pagerinti vandens 
naudojimo efektyvumą;
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10. pabrėžia, kad 40% ES sunaudojamo vandens galėtų būti sutaupyta1; ragina imtis 
konkrečių priemonių ir taikyti finansines paskatas siekiant skatinti efektyvesnį ir tvaresnį 
vandens naudojimą;

11. primena, kad VPD 9 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad valstybės narės atsižvelgia į 
vandens tiekimo paslaugų sąnaudų susigrąžinimą, ypač remdamosi principu „teršėjas 
moka“ ir užtikrina, kad iki 2010 m. taikant vandens apmokestinimo politiką vartotojams 
būtų sukurta atitinkamų paskatų efektyviai naudoti vandens išteklius ir įvairūs 
ekonomikos sektoriai deramai prisidėtų prie vandens tiekimo paslaugų sąnaudų 
susigrąžinimo;  

12. drąsina ES remti technologijas ir naujoves, kuriomis siekiama pagerinti vandens 
naudojimo efektyvumą;

13. pabrėžia, kad galima pasiekti didelę pažangą žemės ūkio sektoriuje siekiant efektyvesnio 
vandens naudojimo, tikisi, kad atliekant Bendros žemės ūkio politikos peržiūrą bus 
apsvarstyta ši problema ir pasiūlyta konkrečių priemonių, kuriomis būtų skatinama tvariau 
naudoti vandenį sutelkiant geriausias turimas technologijas;

14. primena, kad vartotojai turi atlikti svarbų vaidmenį, jei norime labai sumažinti ES 
sunaudojamo vandens kiekį; taigi ragina ES pradėti viešąją kampaniją, kad supažindintų 
piliečius su vandens problema ir paskatintų juos imtis konkrečių veiksmų;

15. mano, kad reikėtų išplėsti esamą energijos efektyvumo ženklinimo sistemą ir į ją įtraukti 
nuorodą į sunaudojamą vandens kiekį; taip pat reikįtų sugriežtinti statybų standartus;

16. ragina visas suinteresuotąsias šalis parengti savanorišką tvarios vandentvarkos ženklinimo 
sistemą;

17. ragina Komisiją apsvarstyti bandomojo projekto, pagal kurį būtų finansuojami moksliniai 
tyrimai, priežiūra ir stebėsena, susiję su prevencinių veiksmų siekiant sustabdyti Europos 
dykumėjimą, taigi ir koroziją, žemės ūkio bei biologinės įvairovės nykimą kūrimu ir su 
dirvožemio derlingumo didinimu bei dirvožemio gebėjimu išlaikyti vandenį ir surinkti 
anglies dioksidą, finansavimą 2009 m.;

18. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

                                               
1 Ataskaita „ES vandens taupymo galimybės “. Parengė institutas ECOLOGIC Europos Komisijos užsakymu. 
Paskelbta 2007 m. liepos 19 d., ENV.D.2/ETU/2007/0001r.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Vanduo yra svarbus visiems visuomenės subjektams. Jis gyvybiškai būtinas žmonėms, 
gyvūnijai ir augalijai ir yra svarbus ekonomikos išteklius. Tačiau vanduo – išsenkantis 
išteklius. Vandens išteklių, vandens ekosistemų ir geriamojo vandens bei prausimuisi 
naudojamo vandens apsauga yra vienas iš pagrindinių aplinkos apsaugos aspektų. Taigi ES 
lygmeniu būtina imtis bendrų veiksmų siekiant užtikrinti veiksmingą šio vertingo ištekliaus 
apsaugą.

Ekstremalūs klimato reiškiniai per pastaruosius 30 metų pasitaikydavo vis dažniau. Pastarųjų 
metų liūtys sukėlė potvynius kai kuriose Europos regionuose, tuo metu, kai kituose 
regionuose pasireiškė sausra ir karščio bangos. Intensyvėjant klimato kaitos padariniams 
beveik 3,2 milijardai žmonių ateityje galėtų susidurti su vandens trūkumo problema. 2007 m. 
Europos aplinkos agentūra nustatė, kad trečdalis europiečių jau gyvena regionuose, kuriuose 
trūksta vandens ir vandens paklausa didesnė už pasiūlą. Per pastaruosius 30 metų dėl sausrų 
patirta beveik 100 milijardų eurų išlaidų, vien tik 2003 m. sausra ES ekonomikai kainavo 8,7 
milijardus eurų.

ES turėtų išspręsti tris didžiausias problemas: pirma, intensyvus, netvarus ir neveiksmingas 
vandens naudojimas ir su tuo susijęs vandens švaistymas; antra, informacijos apie šią 
problemą trūkumas; ir trečia, kompleksinio vandens klausimo sprendimo būdo nebuvimas. 

Klimato kaita nėra vienintelis Europos iššūkis. Nepaisant didėjančios vandens išteklių 
paklausos, vanduo ir toliau naudojamas dideliais kiekiais, netvariai ir neveiksmingai ir šis 
naudojimas didėja dvigubai greičiau negu pasaulio žmonių skaičius. Vien tik Europoje dėl 
neveiksmingumo iššvaistoma mažiausiai 20% vandens išteklių. Vienas iš būdų šiai problemai 
išspręsti galėtų būti visapusiškas Vandens pagrindų direktyvos ir jos apmokestinimo nuostatų 
įgyvendinimas. Taip pat reikia investicijų į vandens taupymo technologijas.

Reikėtų teikti pirmenybę į pasiūlą orientuotoms priemonėms, o ne tik tiekiamo vandens kiekio 
didinimui. Į pasiūlą orientuotos priemonės turėtų būti svarstomos tik po to, kai bus išnaudotos 
vandens efektyvumui didinimo, paklausos valdymo gerinimo ir šviečiamųjų priemonių 
galimybės. vandens tiekimas dideliais atstumais neturėtų būti vandens trūkumo problemos 
sprendimas, o tarptautinio tiekimo klausimas turėtų priklausyti išskirtinai valstybių narių 
kompetencijai.

Atsižvelgiant į kylančios problemos mastą, informacijos trūkumas ir plačios informavimo 
kampanijos nebuvimas dar labiau blogina padėtį. Siekiant išugdyti atsakingo vandens 
taupymo ir tausaus jo naudojimo kultūrą, reikia parengti aktyvaus informavimo politiką, 
kurioje dalyvautų visi vandens sektoriaus dalyviai. Prioritetinės veiklos sritys yra 
informavimas, švietimas ir mokymas. Yra daug įvairiausių šios problemos sprendimo būdų.
Ženklinimas, kaip veiksmingas būdas teikti visuomenei tikslinę informaciją apie tausų 
vandens naudojimą ir tvarią vandens ūkio tvarkybą, yra vienas iš galimų variantų.

Būtina įtraukti vandens klausimą į visas politikos sritis ir taikyti iš tiesų kompleksinius šio 
klausimo sprendimo būdus. Procese turėtų būti dalyvaujama visais politiniais lygmenimis 
(nacionaliniu, regionų, vietos). Įgyvendinant visas ES politikos sritis ir ES finansines 
priemones reikėtų atsižvelgti į didėjantį vandens trūkumą.
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Galiausiai, vandens trūkumo ir sausrų problema geografiškai neapima vien tik Europos 
Sąjungos ir yra aktuali tarptautiniu mastu. Dėl vandens jau kilę tarptautinių konfliktų ir didėja 
pavojus, kad šių konfliktų pasitaikys vis dažniau. Taigi būtina taikyti platesnį požiūrį, pagal 
kurį būtų atsižvelgiama į vandens trūkumo ir sausrų problemą.
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