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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de aanpak van waterschaarste en droogte in de Europese Unie
(2008/2074(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 
tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het 
waterbeleid (de ‘KRW’)1,

– onder verwijzing naar zijn resolutie over de mededeling van de Commissie over het 
waterbeheer in ontwikkelingslanden: beleid en prioriteiten in ontwikkelingssamenwerking 
van de EU,2,

– gezien de mededeling van de Commissie van 18 juli 2007 getiteld: De aanpak van 
waterschaarste en droogte in de Europese Unie (COM(2007) 414 def.) (de ‘Mededeling’),

– gezien het effectbeoordelingsverslag en de onderzoeken van het Instituut voor Europees 
Milieubeleid (IEEP) en het Europees Milieuagentschap (EMA),

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
en de adviezen van de Commissie economische en monetaire zaken, de Commissie 
regionale ontwikkeling en de Commissie landbouw (A6-0000/2008),

A. overwegende dat het probleem van de waterschaarste en droogte zich geografisch niet 
beperkt tot de Europese Unie en internationale gevolgen heeft; overwegende dat er reeds 
sprake is van internationale conflicten over water en het gevaar steeds groter wordt dat ze 
vaker zullen voorkomen,3

B. overwegende dat waterschaarste en droogte een grote uitdaging vormen met belangrijke 
milieu- en sociaaleconomische gevolgen voor de EU en de totale economische schade van 
droogte op EU-niveau over de afgelopen 30 jaar wordt geschat op 100 miljard EUR, 

C. overwegende dat verschillende delen van de EU nu reeds lijden onder waterschaarste en 
droogte en dat circa een vijfde van de EU-burgers woont in landen waar de 
watervoorraden onder druk staan,

D. overwegende dat waterschaarste en droogte de afgelopen 30 jaar steeds vaker zijn 
voorgekomen en dat de klimaatverandering de situatie waarschijnlijk alleen maar 
verergert en bijdraagt aan een stijging van extreme hydrologische gebeurtenissen binnen 
en buiten de EU,

                                               
1 PB L 327 van 22.12.2000, blz. 1
2 PB C 76 E van 25.03.2004, blz. 430.
3 Voor de Europese Raad bestemde tekst van de secretaris-generaal/hoge vertegenwoordiger en de Commissie 
van 14 maart 2008, S113/08
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E. overwegende dat de trends in het watergebruik niet duurzaam zijn, aangezien de EU 20% 
van haar water door inefficiëntie blijft verkwisten,

F. overwegende dat er geen sprake is van een uitgebreide, technisch en wetenschappelijk 
goed onderbouwde beoordeling van de situatie omtrent de hoeveelheid water in de EU; 
overwegende dat de beschikbare gegevens op regionaal niveau en over de 
seizoenschommelingen zeer beperkt zijn,

G. overwegende dat het verhogen van het bewustzijn bij en het verstrekken van goede 
voorlichting aan de burgers van essentieel belang is voor het stimuleren van een 
verandering in hun gedrag en gebruiken en voor het ontstaan van een 
waterbesparingscultuur,

1. is ingenomen met de Mededeling en steunt de voorgestelde eerste reeks beleidsopties voor 
maatregelen, maar betreurt dat de reikwijdte daarvan uitsluitend beperkt blijft tot de EU 
en de lidstaten; brengt in herinnering dat waterschaarste en droogte problemen zijn van 
internationale omvang en dat de te nemen maatregelen daarop moeten aansluiten; 

2. betreurt het dat de Mededeling beperkt blijft tot het bevorderen van algemene 
doelstellingen, slechts een beperkt aantal precieze maatregelen voorstelt en geen concreet 
tijdschema geeft voor hun tenuitvoerlegging in de regio’s die door waterschaarste en 
droogte worden bedreigd; betreurt het ontbreken van realistische doelen en tijdslimieten 
voor hun verwezenlijking in nauwe samenwerking met de regionale en lokale autoriteiten;

3. brengt in herinnering dat een aanpak van de vraagzijde bij het watervoorradenbeheer de 
voorkeur moet krijgen; merkt op dat maatregelen aan de aanbodzijde pas overwogen 
dienen te worden nadat alle mogelijkheden zijn uitgeput tot verhoging van de 
waterefficiëntie, verbetering van de vraagbeheersing en maatregelen ter voorlichting; 

4. brengt het verband in herinnering tussen de klimaatverandering, de waterschaarste en de 
droogte, en maakt zich grote zorgen over de mogelijke gevolgen voor de 
volksgezondheid; benadrukt de noodzaak tot het integreren van de waterkwestie in alle 
beleidssectoren en tot het ontwikkelen van een daadwerkelijk geïntegreerde aanpak, alle 
financiële instrumenten van de EU inbegrepen; onderstreept dat elk politiek niveau 
(nationaal, regionaal en lokaal) bij het proces betrokken moet zijn; 

5. vraagt de Commissie rekening te houden met de intersectoriële link tussen de sociale en 
economische gevolgen van de klimaatverandering voor het landgebruik en de 
energiekosten die met de klimaatverandering in verband worden gebracht;

6. erkent het belang van de KRW als kader voor het bereiken van een ‘goede toestand’ van 
alle Europese wateren, het bevorderen van duurzaam watergebruik, het beschermen van 
de beschikbare watervoorraden en het helpen terugdringen van de gevolgen van 
overstromingen en droogte, en roept de Commissie en alle lidstaten op de bepalingen in de 
Richtlijn volledig uit te voeren;

7. is van mening dat het onder de KRW geëiste stroomgebiedbeheerplan ook het 
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droogtebeheer moet omvatten en een crisisbeheersing moet regelen die aansluit op de 
concrete behoeften van de door waterschaarste en droogte bedreigde stroomgebieden; 

8. brengt in herinnering dat bijna 20% van het water in de EU wordt verkwist en benadrukt 
de noodzaak van grote investeringen ter verhoging van de technische vooruitgang en 
verbetering van het distributienet;

9. moedigt de EU aan tot ondersteuning van technologie en innovatie die een efficiënter 
watergebruik tot doel hebben; 

10. benadrukt dat 40% van het in de EU gebruikte water kan worden bespaard;1 roept op tot 
concrete maatregelen en financiële prikkels ter bevordering van een efficiënter, duurzamer 
watergebruik;

11. brengt in herinnering dat artikel 9(1) van de KRW het volgende vaststelt: "De lidstaten 
houden rekening met het beginsel van terugwinning van de kosten van waterdiensten (...) 
overeenkomstig met name het beginsel dat de vervuiler betaalt" en zorgen er tegen het jaar 
2010 voor "dat het waterprijsbeleid adekwate prikkels bevat voor de gebruikers om de 
watervoorraden efficiënt te benutten (...) [en] dat de diverse watergebruikssectoren (...) 
een redelijke bijdrage leveren aan de terugwinning van kosten van waterdiensten";

12. moedigt de EU aan tot ondersteuning van technologie en innovatie die een efficiënter 
watergebruik tot doel hebben;

13. benadrukt dat er in de landbouwsector veel vooruitgang kan worden geboekt in de richting 
van een efficiënter watergebruik, hoopt dat dit probleem bij de gezondheidscontrole van 
het gemeenschappelijk landbouwbeleid in overweging wordt genomen en dat er concrete 
maatregelen worden voorgesteld ter bevordering van een duurzamer watergebruik door 
prikkels ter mobilisatie van de best beschikbare technologieën;

14. brengt in herinnering dat er voor de consument een belangrijke rol is weggelegd als we 
een significante vermindering van het waterverbruik in de EU willen bewerkstelligen, 
roept de EU daarom op een voorlichtingscampagne te starten om mensen bewust te maken 
van het waterprobleem en hen aan te moedigen tot concrete actie;

15. is van mening dat het bestaande keurmerk voor energiezuinigheid moet worden uitgebreid 
met een verwijzing naar het waterverbruik; bovendien moeten er strengere 
bouwvoorschriften komen;

16. moedigt alle belanghebbenden aan vrijwillige afspraken te maken over een keurmerk voor 
duurzaam waterbeheer; 

17. roept de Commissie op de financiering in 2009 te overwegen van een proefproject voor 
het onderzoek naar, de beoordeling van en de controle op de ontwikkeling van preventieve 
activiteiten om de desertificatie in Europa een halt toe te roepen en zo erosie en schade 

                                               
1 Verslag ‘EU water saving potential’ van Ecologic, in opdracht van de Europese Commissie, gepubliceerd op 19 
juli 2007, ENV.D.2/ETU/2007/0001r 
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aan de landbouw en biodiversiteit te voorkomen alsmede de vruchtbaarheid en het water-
en CO2-vasthoudend vermogen van de grond te verhogen;

18. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
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TOELICHTING

Water is een zorg voor alle actoren in de maatschappij. Het is een eerste voorwaarde voor 
menselijk, dierlijk en plantaardig leven en een onvervangbare hulpbron voor de economie. 
Water is echter een schaarse hulpbron. De bescherming van watervoorraden, 
waterecosystemen en drink- en badwater is een van de prioriteiten van de milieubescherming. 
Gecoördineerde actie op EU-niveau is dus noodzakelijk om een effectieve bescherming van 
deze kostbare hulpbron te waarborgen.

Er hebben zich de afgelopen 30 jaar steeds vaker extreme weerssituaties voorgedaan. In de 
afgelopen paar jaar heeft een toegenomen regenval in bepaalde delen van Europa geleid tot 
overstromingen, terwijl andere gebieden juist lijden onder droogte en hittegolven. Door de 
groeiende gevolgen van de klimaatverandering kunnen maar liefst 3,2 miljard mensen in de 
toekomst met waterschaarste te maken krijgen. Het EMA heeft in 2007 beraamd dat circa een 
derde van de Europeanen nu reeds in gebieden woont waar de watervoorraden onder druk 
staan, dus waar de vraag het aanbod overstijgt. De kosten van droogte zijn de afgelopen 30 
jaar gestegen naar bijna 100 miljard EUR en alleen de droogte van 2003 heeft de Europese 
economie al 8,7 miljard EUR gekost.

De EU moet drie belangrijke problemen aanpakken: het hoge, niet duurzame en ondoelmatige 
waterverbruik en de daar aan gerelateerde waterverkwisting, het geringe bewustzijn ten 
aanzien van het probleem en het ontbreken van een geïntegreerde aanpak van het 
waterprobleem.

De klimaatverandering is niet de enige uitdaging waar Europa voor staat. Ondanks de 
toenemende druk op de watervoorraden, gaat het hoge, niet duurzame en ondoelmatige 
waterverbruik, dat bijna twee keer zo snel groeit als de wereldbevolking, gewoon door. Alleen 
Europa verspilt door inefficiëntie al ten minste 20% van zijn water. Eén manier om dit 
probleem aan te pakken zou de volledige tenuitvoerlegging zijn van de Kaderrichtlijn Water 
en de bepalingen inzake de prijsvorming daarin. Daarnaast moet er in waterbesparende 
technologieën worden geïnvesteerd.

De voorkeur moet uitgaan naar maatregelen aan de vraagzijde boven een eenvoudige 
verhoging van de watertoevoer. Maatregelen aan de aanbodzijde zouden alleen moeten 
worden overwogen wanneer alle mogelijkheden zijn uitgeput tot verhoging van de 
waterefficiëntie, verbetering van de vraagbeheersing en maatregelen ter voorlichting. Het 
transport van water over grote afstanden mag geen oplossing zijn voor het probleem van de 
waterschaarste en de kwestie van grensoverschrijdende transporten moet volledig binnen de 
bevoegdheid van de lidstaten blijven vallen.

Gezien de omvang van het opkomende probleem, is het gebrek aan voorlichting en het 
ontbreken van een uitgebreide bewustmakingscampagne opmerkelijk. De ontwikkeling van 
een verantwoordelijke, efficiënte waterbesparingscultuur vereist een actief beleid dat mensen 
bewuster maakt en waarbij alle actoren in de watersector moeten worden betrokken. 
Voorlichting, opvoeding en opleiding vormen de voornaamste actiegebieden. Het probleem 
kan op tal van manier worden aangepakt. Een keurmerk is slechts een van de mogelijke 
doeltreffende manieren om het publiek gericht voor te lichten over de prestaties op het gebied 
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van water en over duurzame waterbeheerspraktijken.

De integratie van de waterkwestie in alle beleidssectoren en een daadwerkelijk geïntegreerde 
aanpak van het probleem is noodzakelijk. Alle politieke niveaus (nationaal, regionaal, lokaal) 
moeten bij dit proces worden betrokken. Al het EU-beleid én alle financiële instrumenten van 
de EU moeten rekening houden met de toenemende waterschaarste.

Tot slot beperkt het probleem van de waterschaarste en droogte zich geografisch niet tot de 
Europese Unie, maar heeft het internationale gevolgen. Er is reeds sprake van talrijke 
internationale conflicten over water en het gevaar wordt steeds groter dat ze vaker zullen 
voorkomen. Daarom is een bredere aanpak van de waterschaarste en droogte noodzakelijk. 
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