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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par risinājumu meklēšanu sausuma un ūdens trūkuma problēmai Eiropas Savienībā 
(2008/2074(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 23. oktobra Direktīvu 
2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā („Ūdens 
pamatdirektīva”) 1,

– ņemot vērā rezolūciju par Komisijas paziņojumu par ūdens resursu apsaimniekošanu 
jaunattīstības valstīs un ES attīstības sadarbības prioritātēm 2,

– ņemot vērā Komisijas 2007. gada 18. jūlija paziņojumu „Meklējot risinājumu sausuma un 
ūdens trūkuma problēmai Eiropas Savienībā ” (COM(2007)414 galīgā redakcija) (turpmāk 
tekstā „Paziņojums”),

– ņemot vērā ietekmes novērtējuma ziņojumu un pētījumus, kurus sagatavoja Eiropas Vides 
politikas institūts (EVPI) un Eiropas Vides aģentūra (EVA),

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 
Ekonomikas un monetārās komitejas, kā arī Reģionālās attīstības komitejas un 
Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas atzinumus (A6-0000/2008),

A. tā kā ūdens trūkuma un sausuma problēma nav ģeogrāfiski saistīta tikai ar Eiropas 
Savienību, un tai ir starptautiska ietekme; tā kā jau pastāv starptautiski konflikti par ūdeni 
un pieaug to biežuma palielināšanās risks 3; 

B. tā kā ūdens trūkums un sausums ir ievērojama problēma ar sociālu un ekonomisku ietekmi 
ES un tiek lēsts, ka sausuma izraisītie kopējie zaudējumi ES līmenī pēdējo 30 gadu laikā ir 
EUR 100 miljardi;

C. tā kā ar ūdens trūkuma un sausuma problēmu jau saskaras vairākas ES daļas, jo aptuveni 
piektā daļa ES iedzīvotāju dzīvo valstīs, kurās pastāv bažas par ūdens resursu 
samazināšanos;

D. tā kā ūdens trūkums un sausums pēdējo 30 gadu laikā aizvien biežāk ir radījis problēmas, 
un klimata pārmaiņas var pasliktināt situāciju, veicinot ārkārtēju hidroloģisku parādību 
pieaugumu gan ES iekšienē, gan ārpus tās;

E. tā kā galvenokārt ūdens izmantošanas veidi nav ilgtspējīgi, jo ES joprojām zaudē 20 % 
ūdens efektivitātes trūkuma dēļ;

                                               
1 OV L 327, 22.12.2000., 1. lpp.
2 OV C 76 E, 25.03.2004., 430. lpp.
3 Komisijas un Augstā pārstāvja ziņojums Eiropadomei, 2008. gada 14. marts S113/08
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F. tā kā nav veikts visaptverošs, tehniski un zinātniski pamatots novērtējums ūdens 
kvantitātei ES; tā kā pieejamie dati par reģionālo līmeni un par sezonālajām svārstībām ir 
ļoti ierobežoti;

G. tā kā ir liela nozīme iedzīvotāju informētības palielināšanai un atbilstīgas informācijas 
nodrošināšanai, lai veicinātu uzvedības un prakses pārmaiņas un ūdens taupīšanas kultūras 
rašanos,

1. atzinīgi vērtē Paziņojumu un atbalsta ierosināto pirmo politikas iespēju kopumu rīcībai, 
taču pauž nožēlu, ka tā darbības joma attiecas tikai uz ES un tās dalībvalstīm; atgādina, ka 
ūdens trūkums un sausums ir starptautiska problēma un ka jāveic atbilstīgas darbības;

2. pauž nožēlu, ka Komisija izvēlas veicināt tikai vispārīgus mērķus, ierosinot tikai 
nedaudzus specifiskus pasākumus un neizstrādājot konkrētu laika grafiku to īstenošanai 
reģionos, kurus apdraud ūdens trūkums un sausums; pauž nožēlu, ka trūkst reālistisku 
mērķu un laika ierobežojumu to sasniegšanai ciešā sadarbībā ar reģionālajām un vietējām 
varas iestādēm;

3. atzīmē, ka uz pieprasījumu orientētai pieejai ir jādod priekšroka ūdens resursu 
apsaimniekošanā; atzīmē, ka pasākumi, kas attiecas uz piegādi, ir jāapsver tikai pēc tam, 
kad ir izskatīti visi iespējamie ūdens efektivitātes palielināšanas, pieprasījuma pārvaldības 
uzlabošanas un izglītošanas pasākumi;

4. atgādina saikni starp klimata pārmaiņām, ūdens trūkumu un sausumu un pauž dziļas bažas 
par to iespējamo ietekmi uz sabiedrības veselību; uzsver nepieciešamību iekļaut ūdens 
jautājumu visās politikas jomās un radīt patiesi integrētu pieeju tā risināšanā, aptverot 
visus ES finanšu instrumentus; uzsver, ka procesā ir jāiesaista visi politiskie līmeņi 
(valsts, reģionālais un vietējais);

5. pieprasa, lai Komisija ņemtu vērā sektoru saikni starp klimata pārmaiņu sociālo un 
ekonomisko ietekmi uz zemes izmantošanu un enerģijas izmaksām saistībā ar klimata 
pārmaiņām;

6. atzīst, ka Ūdens pamatdirektīva ir nozīmīga kā sistēma, ar kuras palīdzību sasniegt visa 
Eiropas ūdens labāku stāvokli, veicinot ilgtspējīgu ūdens izmantošanu un pieejamo ūdens 
resursu aizsardzību, vienlaikus samazinot plūdu un sausuma nelabvēlīgo ietekmi, un 
aicina Komisiju un dalībvalstis pilnībā īstenot tās noteikumus;

7. uzskata, ka Ūdens pamatdirektīvā paredzētajā upju baseinu apsaimniekošanas plānā ir 
jāintegrē arī sausuma pārvaldība un jāizveido krīžu vadība, kas pielāgota to upju baseinu 
konkrētajām vajadzībām, kuras apdraud ūdens trūkums un sausums;

8. atgādina, ka gandrīz 20 % ūdens ES tiek izšķērdēti, un uzsver, ka vajadzīgi lieli 
ieguldījumi tehniskā progresa un izplatīšanas tīkla uzlabošanai;

9. mudina ES atbalstīt tehnoloģijas un jaunievedumus, kuru mērķis ir palielināt ūdens 
izmantošanas efektivitāti;
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10. uzsver, ka 40 % ES izmantotā ūdens varētu ietaupīt 1; aicina veikt konkrētus pasākumus 
un radīt finanšu stimulus efektīvākas un ilgtspējīgākas ūdens izmantošanas veicināšanai;

11. atgādina, ka Ūdens pamatdirektīvas 9. panta 1. punktā paredzēts, ka „Dalībvalstis ievēro 
ūdens pakalpojumu izmaksu, tostarp vides aizsardzības un resursu izmaksu atgūšanas 
principu (..) jo īpaši saskaņā ar principu, ka maksā piesārņotājs” un līdz 2010. gadam 
nodrošina „to, ka ūdens cenu politika pienācīgi stimulē lietotājus izmantot ūdens resursus 
lietderīgi (..) [un] dažādu ekonomikas sektoru (..) pienācīgu ieguldījumu ūdens 
pakalpojumu izmaksu atgūšanā”;

12. mudina ES atbalstīt tehnoloģijas un jaunievedumus, kuru mērķis ir palielināt ūdens 
izmantošanas efektivitāti;

13. uzsver, ka ievērojami uzlabot ūdens izmantošanas efektivitāti var lauksaimniecības 
nozarē, cer, ka kopējās lauksaimniecības politikas „veselības pārbaude” ņems vērā šo 
problēmu un ierosinās konkrētas darbības, lai veicinātu ilgtspējīgāku ūdens izmantošanu, 
izmantojot stimulus vislabāko pieejamo tehnoloģiju mobilizēšanai;

14. atgādina, ka patērētāju rīcībai ir liela nozīme, ja mēs vēlamies panākt ievērojamu ES 
ūdens patēriņa samazināšanos, tādēļ aicina ES uzsākt sabiedrisku kampaņu iedzīvotāju 
informētības palielināšanai par šo jautājumu un konkrētas rīcības sekmēšanai;

15. uzskata, ka esošo energoefektivitātes marķēšanas sistēmu ir jāpaplašina un tajā jāiekļauj 
arī atsauce uz ūdens patēriņu; ir jāpadara stingrāki arī būvniecības standarti;

16. mudina visas iesaistītās puses izveidot brīvprātīgu sistēmu ilgtspējīgas ūdens resursu 
apsaimniekošanas marķēšanai;

17. aicina Komisiju apsvērt iespēju 2009. gadā finansēt izmēģinājuma projektu, kurā ietvertu 
pētniecību, aptaujas un uzraudzību saistībā ar profilaktisku pasākumu izveidi, lai apturētu 
Eiropas pārtuksnešošanos, tādējādi novēršot eroziju, lauksaimniecības un bioloģiskās 
daudzveidības zaudējumus, palielinot augsnes auglīgumu un tās spēju aizturēt ūdeni, kā 
arī tās oglekļa piesaistīšanas spējas;

18. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.

                                               
1 Eiropas Komisijas pasūtītais Ecologic ziņojums „Iespējamie ūdens ietaupījumi ES”, kuru publicēja 2007. gada 
19. jūlijā, ENV.D.2/ETU/2007/0001r.
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Ūdens tēma attiecas uz visiem sabiedrības dalībniekiem. Tas ir priekšnoteikums cilvēku, 
dzīvnieku un augu dzīvei, kā arī neaizstājams ekonomikas resurss. Tomēr ūdens resursi ir 
ierobežoti. Viens no vides aizsardzības pamatakmeņiem ir šo resursu, ūdens ekosistēmu un 
ūdens, kuru mēs dzeram un ar kuru mazgājamies, aizsardzība. Tādēļ ir nepieciešama 
saskaņota rīcība ES līmenī, lai efektīvi aizsargātu šo nenovērtējamo resursu.

Pēdējo 30 gadu laikā aizvien biežāk ir novērojami ārkārtēji laika apstākļi. Pēdējos gados 
nokrišņu daudzuma palielināšanās ir izraisījusi plūdus dažās Eiropas daļās, turpretim citās 
rodas sausums un karstuma viļņi. Klimata pārmaiņa pastiprināšanās rezultātā līdz pat 
3,2 miljoniem iedzīvotāju nākotnē var saskarties ar ūdens trūkumu. EVA 2007. gadā 
aprēķināja, ka aptuveni trešā daļa eiropiešu pašlaik dzīvo reģionos, kur ūdens pieprasījums 
pārsniedz piegādi. Sausuma radītās izmaksas pēdējos 30 gados ir sasniegušas gandrīz 
100 miljonus eiro un tikai 2003. gada sausums vien ES ekonomikai izmaksāja 8,7 miljonus 
eiro.

ES ir jāatrisina trīs galvenās problēmas: pārmērīga, neilgtspējīga un neefektīva ūdens 
izmantošana un ar to saistīta ūdens izšķērdēšana; informētības trūkums par problēmu; 
integrētas pieejas trūkums ūdens problēmas risināšanā.

Klimata pārmaiņas nav vienīgais jautājums, ar kuru saskaras Eiropa. Kaut gan spiediens 
saistībā ar ūdens resursu samazināšanos pieaug, pārmērīgs, neefektīvs un neilgtspējīgs ūdens 
patēriņš pieaug gandrīz divreiz ātrāk par pasaules iedzīvotāju skaitu. Efektivitātes trūkuma dēļ 
tikai Eiropā vien izšķērdē vismaz 20 % ūdens. Viens no veidiem, kā risināt šo problēmu, būtu 
Ūdens pamatdirektīvas un tās cenu noteikšanas noteikumu pilnīga īstenošana. Ir jāveic arī 
ieguldījumi ūdeni taupošās tehnoloģijās. 

Ir jādod priekšroka uz pieprasījumu orientētai pieejai, nevis vienkāršai ūdens piegādes 
palielināšanai. Pasākumi, kas attiecas uz piegādi, ir jāapsver tikai pēc tam, kad ir izskatīti visi 
iespējamie ūdens efektivitātes palielināšanas, pieprasījuma pārvaldības uzlabošanas un 
izglītošanas pasākumi. Ūdens pārvadāšanu lielos attālumos nevar uzskatīt par ūdens trūkuma 
problēmas atrisinājumu, un pārrobežu pārvadājumiem noteikti jāpaliek katras dalībvalsts 
kompetencē.

Informācijas un tālejošu izpratnes veidošanas kampaņu trūkums ir pārsteidzošs, ņemot vērā 
šīs problēmas mērogu. Lai izveidotu atbildīgu ūdens taupīšanas un efektīvas izmantošanas 
kultūru, nepieciešama aktīva izpratnes veidošanas politika, kurā jāiesaista visi ūdens nozares 
dalībnieki. Prioritāras darbības jomas ir informācijas, izglītības un apmācības nodrošināšana.  
Šīs problēmas risināšanai ir pieejamas vairākas iespējas. Marķēšana kā efektīvs mērķtiecīgas 
informācijas sniegšanas veids sabiedrībai par ūdens resursu izmantošanu un par ilgtspējīgu 
ūdens apsaimniekošanas praksi ir tikai viena no iespējamām pieejām.

Ūdens jautājums ir jāiekļauj visās politikas jomās un jāizveido patiesi integrēta pieeja 
problēmu risināšanai. Šajā procesā jāiesaistās visiem politikas līmeņiem (valsts, reģionālajam, 
vietējam). Visos ES politikas virzienos un visos ES finanšu instrumentos ir jāņem vērā ūdens 
trūkuma saasināšanās.
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Visbeidzot, ūdens trūkuma un sausuma problēma nav ģeogrāfiski saistīta tikai ar Eiropas 
Savienību, un tai ir starptautiska ietekme. Pašlaik jau pastāv starptautiski konflikti par ūdeni 
un pieaug to biežuma palielināšanās risks. Tādēļ ir jāpieņem visaptverošāka pieeja saistībā ar 
ūdens trūkuma un sausuma problēmu. 
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