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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Rozwiązanie problemu dotyczącego niedoboru wody i susz w Unii Europejskiej
(2008/2074(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
23 października 2000 r. ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie 
polityki wodnej („ramową dyrektywę wodną”)1,

– uwzględniając swoją rezolucję w sprawie komunikatu Komisji na temat gospodarki 
wodnej w krajach rozwijających się i priorytetów unijnej współpracy w dziedzinie 
rozwoju2, 

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 18 lipca 2007 r. zatytułowany „Rozwiązanie 
problemu dotyczącego niedoboru wody i susz w Unii Europejskiej” (COM(2007) 414 
wersja ostateczna) („komunikat”), 

– uwzględniając sprawozdanie z oceny wpływu oraz analizy przygotowane przez Instytut 
Europejskiej Polityki Ochrony Środowiska Naturalnego (IEEP) i Europejską Agencję 
Ochrony Środowiska (EEA),

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinie Komisji Gospodarczej i Monetarnej, 
Komisji Rozwoju Regionalnego, jak również Komisji Rolnictwa (A6-0000/2008),

A. mając na uwadze, że zagadnienie niedoboru wody i susz nie jest ograniczone 
geograficznie do obszaru Unii Europejskiej, lecz ma także konsekwencje 
międzynarodowe; mając na uwadze, że obecnie trwają konflikty międzynarodowe o wodę, 
a ryzyko ich występowania jest coraz częstsze,3

B. mając na uwadze, że niedobór wody i susze stanowią poważne wyzwanie, mające istotne 
skutki społeczno-gospodarcze i środowiskowe w UE, a całkowity wpływ susz na 
gospodarkę na szczeblu UE w ciągu ostatnich 30 lat szacuje się na 100 mld euro, 

C. mając na uwadze, że niedobór wody i susze dotykają różnych obszarów UE, 
zamieszkanych przez około jedną piątą populacji UE żyjącą w krajach, które 
doświadczają deficytu zasobów wodnych,

D. mając na uwadze, że niedobór wody i susze występowały w ciągu ostatnich 30 lat ze 
wzmożoną częstotliwością, a zmiany klimatyczne mogą pogorszyć sytuację, 

                                               
1 Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1.
2 Dz.U. C 76 E z 25.3.2004, s. 430.
3 Dokument Wysokiego Przedstawiciela i Komisji Europejskiej przeznaczony dla Rady Europejskiej, 
14 marca 2008 r., S113/08.
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przyczyniając się do częstszych katastrof hydrologicznych w UE i poza nią,

E. mając na uwadze, że występują niezrównoważone tendencje w zużyciu wody, a w UE 
wciąż marnuje się 20% wody z powodu nieskutecznego gospodarowania,

F. mając na uwadze, że w UE nie istnieje kompleksowa oraz solidna pod względem 
technicznym i naukowym ocena sytuacji w zakresie ilości wody; mając na uwadze, że 
dane dostępne na szczeblu regionalnym i dotyczące wahań sezonowych są mocno 
ograniczone,

G. mając na uwadze, że podnoszenie świadomości obywateli oraz dostarczanie im rzetelnych 
informacji ma kluczowe znaczenie dla ułatwienia zmiany zachowań i nawyków oraz 
tworzenia kultury oszczędzania wody,

1. przyjmuje komunikat z zadowoleniem oraz popiera zaproponowany pierwszy pakiet 
strategii działań politycznych; ubolewa jednak, że jego zakres ogranicza się jedynie do 
szczebla UE i państw członkowskich; przypomina, że niedobór wody i susze są 
problemem o wymiarze międzynarodowym, dlatego konieczne jest podjęcie 
odpowiednich działań; 

2. ubolewa, że komunikat ogranicza się do promowania ogólnych celów, proponując jedynie 
ograniczoną liczbę szczegółowych działań i nie przedstawiając konkretnego 
harmonogramu ich wdrożenia w regionach narażonych na niedobór wody i susze; wyraża 
ubolewanie z powodu braku realistycznych celów i ram czasowych dla ich osiągnięcia 
przy ścisłej współpracy z władzami regionalnymi i lokalnymi;

3. przypomina, że w gospodarce zasobami wodnymi należy preferować podejście regulujące 
popyt; zauważa, że środki regulujące podaż powinny być brane pod uwagę po 
wyczerpaniu możliwości związanych z bardziej oszczędnym gospodarowaniem wodą, 
lepszą kontrolą popytu i działaniami edukacyjnymi; 

4. przypomina o związku między zmianami klimatycznymi, niedoborem wody i suszami; 
jest poważnie zaniepokojony możliwymi skutkami dla zdrowia publicznego; podkreśla 
potrzebę włączenia problematyki wody w główny nurt wszelkich strategii politycznych 
oraz opracowania prawdziwie zintegrowanego podejścia do omawianej kwestii, 
obejmującego wszystkie instrumenty finansowe UE; podkreśla, że proces ten musi 
przebiegać na wszystkich szczeblach politycznych (krajowym, regionalnym i lokalnym); 

5. zwraca się do Komisji o wzięcie pod uwagę międzysektorowego związku między 
społecznym i gospodarczym wpływem zmian klimatycznych na użytkowanie gruntów a 
kosztami energetycznymi związanymi ze zmianami klimatycznymi;

6. uznaje znaczenie ramowej dyrektywy wodnej, stanowiącej ramy dla uzyskania „dobrego 
stanu” wszystkich wód europejskich i promującej zrównoważone zużycie wody oraz 
ochronę dostępnych zasobów wodnych przy jednoczesnym przyczynianiu się do 
zminimalizowania skutków powodzi i susz, a także wzywa Komisję i wszystkie państwa 
członkowskie do pełnego wdrożenia postanowień tej dyrektywy;



PR\722257PL.doc 5/8 PE405.955v01-00

PL

7. jest zdania, że plan zagospodarowania wód w dorzeczach, wymagany na mocy ramowej 
dyrektywy wodnej, powinien także obejmować działania na wypadek suszy oraz stworzyć 
mechanizm zarządzania kryzysowego, dostosowanego do konkretnych potrzeb dorzeczy 
zagrożonych niedoborem wody i suszami; 

8. przypomina, że w UE marnuje się prawie 20% wody i podkreśla konieczność znacznych 
inwestycji w postęp techniczny i sieć dystrybucji;

9. zachęca UE do wspierania technologii i innowacji, których celem jest bardziej oszczędna 
gospodarka wodna; 

10. podkreśla, że możliwe jest zaoszczędzenie 40% wody zużywanej w UE1; wzywa do 
podjęcia konkretnych działań i wprowadzenia zachęt finansowych w celu promowania 
bardziej oszczędnego i zrównoważonego zużycia wody;

11. przypomina, że art. 9 ust. 1 ramowej dyrektywy wodnej stanowi, iż „państwa 
członkowskie uwzględniają zasadę zwrotu kosztów usług wodnych (...) w szczególności 
zgodnie z zasadą ‘zanieczyszczający płaci’” oraz gwarantuje, że do 2010 r. „polityki opłat 
za wodę przewidują odpowiednie działania zachęcające użytkowników do 
wykorzystywania zasobów wodnych efektywnie (...) [i] odpowiedni jest wkład różnych 
użytkowników wody (...) do zwrotu kosztów usług wodnych”; 

12. zachęca UE do wspierania technologii i innowacji, których celem jest bardziej oszczędna 
gospodarka wodna; 

13. podkreśla, że w sektorze rolnictwa można osiągnąć znaczny postęp, jeżeli chodzi o 
bardziej oszczędne zużycie wody, i wyraża nadzieję, że w ramach oceny stanu wspólnej 
polityki rolnej problem ten zostanie uwzględniony oraz zaproponowane zostaną konkretne 
działania promujące bardziej zrównoważone zużycie wody poprzez zachęcanie do 
wprowadzania najlepszych z dostępnych technologii;

14. przypomina, że jeżeli chcemy znacząco zmniejszyć zużycie wody w UE, istotną rolę 
muszą odegrać konsumenci, dlatego wzywa UE do rozpoczęcia publicznej kampanii w 
celu uświadomienia obywatelom tego zagadnienia oraz zachęcenia ich do podjęcia 
konkretnych działań;

15. jest zdania, że należy rozszerzyć istniejący system etykietowania dotyczący wydajności 
energetycznej i umieścić w nim odniesienie do zużycia wody; ponadto należy zaostrzyć 
normy konstrukcyjne;

16. zachęca wszystkie zainteresowane podmioty do opracowania dobrowolnego projektu 
etykietowania dotyczącego zrównoważonej gospodarki wodnej; 

17. wzywa Komisję do rozważenia finansowania w 2009 r. projektu pilotażowego 
obejmującego badania naukowe, ekspertyzy i monitorowanie, służące opracowaniu 

                                               
1 Sprawozdanie dotyczące możliwości oszczędzania wody w UE („EU water Saving potential”), sporządzone 
przez Ecologic na zlecenie Komisji Europejskiej, opublikowane 19 lipca 2007 r., ENV.D.2/ETU/2007/0001r.
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działań zapobiegających pustynnieniu w Europie, a tym samym zapobiegających erozji, 
stratom w rolnictwie i utracie różnorodności biologicznej, zwiększających żyzność gleby i 
jej zdolności retencyjne, a także zdolność pochłaniania dwutlenku węgla;

18. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie 
i Komisji.
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UZASADNIENIE

Woda jest istotna dla wszystkich podmiotów społecznych. Stanowi podstawowy warunek 
konieczny dla życia ludzi, zwierząt i roślin, a także niezbędny zasób dla gospodarki. Woda 
jest jednak rzadkim zasobem. Ochrona zasobów wodnych, ekosystemów wodnych oraz wody, 
którą pijemy i w której się kąpiemy, jest jednym z fundamentów ochrony środowiska 
naturalnego. Konieczne są zatem skoordynowane działania na szczeblu UE, aby zapewnić 
skuteczną ochronę tego cennego zasobu.

W ciągu ostatnich 30 lat ekstremalne warunki pogodowe występowały ze wzmożoną 
częstotliwością. W ostatnich latach nasilone opady deszczu wywołały powodzie w niektórych 
częściach Europy, podczas gdy inne obszary dotknęły susze i fale upałów. W związku 
z nasilającymi się skutkami zmian klimatycznych 3,2 miliarda ludzi może w przyszłości 
stanąć w obliczu niedoboru wody. Według szacunkowych danych Europejskiej Agencji 
Ochrony Środowiska z 2007 r. już około jedna trzecia Europejczyków mieszka na terenach 
ubogich w wodę, na których popyt na wodę przewyższa jej podaż. Koszt susz, które wystąpiły 
w ciągu ostatnich 30 lat, osiągnął prawie 100 mld euro, a szkody spowodowane jedynie suszą 
z 2003 r. kosztowały gospodarkę UE 8,7 mld euro.

Trzy główne wyzwania, którym UE powinna stawić czoła, to: nadmierne, niezrównoważone 
i nieefektywne zużycie wody oraz związane z tym marnowanie wody, brak świadomości 
problemu, a także brak zintegrowanego podejścia do problematyki wody.

Zmiany klimatyczne to nie jedyne wyzwanie stojące przed Europą. Mimo zwiększającego się 
zapotrzebowania na zasoby wodne wciąż mamy do czynienia z nadmiernym, 
niezrównoważonym i nieefektywnym zużyciem wody, które rośnie prawie dwa razy szybciej 
niż światowa populacja. W samej Europie z powodu niewydajnego gospodarowania marnuje 
się co najmniej 20% wody. Jednym ze sposobów rozwiązania tego problemu byłoby pełne 
wdrożenie ramowej dyrektywy wodnej i jej przepisów dotyczących cen. Potrzebne są również 
inwestycje w technologie oszczędzania wody. 

Należy preferować środki regulujące popyt zamiast zwykłego zwiększenia zaopatrzenia w 
wodę. Środki regulujące podaż powinny być brane pod uwagę jedynie po wyczerpaniu 
możliwości związanych z bardziej oszczędnym gospodarowaniem wodą, lepszą kontrolą 
popytu i działaniami edukacyjnymi. Przerzuty wody na większe odległości nie powinny 
stanowić rozwiązania problemu niedoboru wody, a kwestia przerzutów transgranicznych 
powinna pozostać w gestii każdego z państw członkowskich.

Brak informacji oraz dalekosiężnej kampanii uświadamiającej są zaskakujące, zważywszy na 
skalę pojawiającego się problemu. Tworzenie kultury odpowiedzialnego oszczędzania wody 
i oszczędnego gospodarowania wodą wymaga aktywnej polityki uświadamiania 
społeczeństwa, w którą muszą zaangażować się wszyscy uczestnicy sektora wodnego. Do 
priorytetowych działań należy informowanie, edukacja i szkolenia. Istnieje wiele możliwości 
sprostania temu wzywaniu. Jedną z nich jest umieszczanie etykiet, co jest skutecznym 
sposobem na dostarczenie społeczeństwu ukierunkowanych informacji na temat racjonalnego 
wykorzystania wody i rozwiązań w zakresie zrównoważonej gospodarki wodnej.
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Kolejnym wyzwaniem, któremu trzeba sprostać, jest włączenie problematyki wody w główny 
nurt wszelkich strategii politycznych oraz opracowanie prawdziwie zintegrowanego podejścia 
do omawianej kwestii. Proces ten musi przebiegać na wszystkich szczeblach politycznych 
(krajowym, regionalnym i lokalnym). Rosnący niedobór wody powinien zostać uwzględniony
we wszystkich strategiach politycznych UE, a także w ramach wszystkich instrumentów 
finansowych UE.

Zagadnienie niedoboru wody i susz nie jest ograniczone geograficznie do obszaru Unii 
Europejskiej, lecz ma także konsekwencje międzynarodowe. Obecnie trwają liczne konflikty 
międzynarodowe o wodę, a ryzyko ich występowania jest coraz częstsze. Niezbędne jest 
zatem przyjęcie szerszego podejścia do kwestii niedoboru wody i susz. 
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