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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind rezolvarea problemei deficitului de apă şi a secetei în Uniunea Europeană
(2008/2074(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 
octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei 
(„DCA”)1;

– având în vedere rezoluţia sa privind Comunicarea Comisiei referitoare la gestionarea apei 
în ţările în curs de dezvoltare şi priorităţile cooperării UE pentru dezvoltare2,

– având în vedere comunicarea Comisiei din 18 iulie 2007 intitulată „Rezolvarea problemei 
deficitului de apă şi a secetei în Uniunea Europeană” (COM(2007) 414 final) 
(„comunicarea”),

– având în vedere Raportul de evaluare a impactului şi studiile efectuate de Institutul 
European de Politică a Mediului (IEPM) şi Agenţia Europeană de Mediu (AEM),

– având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară şi 
avizul Comisiei pentru afaceri economice şi monetare, avizul Comisiei pentru dezvoltare 
regională şi avizul Comisiei pentru agricultură (A6-0000/2008),

A. întrucât problema deficitului de apă şi a secetei nu se limitează la Uniunea Europeană din 
punct de vedere geografic şi are repercusiuni la nivel internaţional; întrucât deja există 
conflicte internaţionale privind apa şi pericolul ca numărul acestora să crească este din ce 
în mai mare3, 

B. întrucât deficitul de apă şi seceta reprezintă o provocare majoră, cu impact semnificativ 
socio-economic şi asupra mediului în UE, iar impactul economic total al secetei la nivelul 
UE de-a lungul ultimilor 30 de ani este estimat la 100 de miliarde de euro; 

C. întrucât deficitul de apă şi seceta afectează deja mai multe părţi ale UE, iar o cincime a 
populaţiei UE locuieşte în ţări unde resursele de apă reprezintă motiv de îngrijorare;

D. întrucât în ultimii 30 de ani a existat deficit de apă şi secetă din ce în ce mai frecvent, fiind 
posibil ca schimbarea climatică să agraveze situaţia, contribuind la creşterea numărului de 
fenomene hidrologice extreme în UE şi în afara acesteia;

E. întrucât tendinţele în folosirea apei nu sunt durabile, deoarece UE continuă să irosească 
                                               
1 JO L 327, 22.12.2000, p. 1.
2 JO C 76 E, 25.03.2004, p. 430.
3 Document al Înaltului Reprezentant şi al Comisiei Europene adresat Consiliului European, 14 martie 2008, 
S113/08
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20% din apa sa din cauza ineficienţei;

F. întrucât nu există o evaluare cuprinzătoare şi exactă din punct de vedere tehnic şi ştiinţific 
a situaţiei cantităţii de apă în UE; întrucât datele disponibile la nivel regional şi cele 
privind variaţiile sezoniere sunt foarte limitate;

G. întrucât sensibilizarea şi buna informare a cetăţenilor sunt esenţiale pentru facilitarea 
schimbării comportamentului şi a practicilor şi pentru crearea unei culturi a economiei de 
apă,

1. salută comunicarea şi sprijină primul set de opţiuni propuse în cadrul politicii de acţiune, 
dar regretă că domeniul lor de aplicare este limitat la statele membre şi la UE; reaminteşte 
că deficitul de apă şi seceta reprezintă o problemă de dimensiuni internaţionale şi că 
trebuie luate măsuri ţinându-se seama de acest lucru; 

2. regretă că această comunicare este limitată la promovarea unor obiective generale, 
propunând doar un număr limitat de măsuri precise, fără un orar concret de implementare 
a acestora în regiuni ameninţate de deficitul de apă şi de secetă; regretă absenţa unor 
obiective realiste şi a constrângerilor de timp pentru atingerea acestora, în strânsă 
cooperare cu autorităţile locale şi regionale;

3. reaminteşte că ar trebui favorizată abordarea bazată pe cerere în gestionarea resurselor de 
apă; observă că măsurile bazate pe ofertă ar trebui luate în considerare după epuizarea 
opţiunilor de îmbunătăţire a eficienţei apei, îmbunătăţirea gestionării cererii şi a măsurilor 
educaţionale; 

4. reaminteşte de legătura dintre schimbările climatice, deficitul de apă şi seceta şi îşi 
exprimă îngrijorarea în legătură cu posibilul lor impact asupra sănătăţii publice; subliniază 
nevoia de a integra problema apei în politicile UE şi de a o aborda într-o manieră coerentă, 
folosind toate instrumentele financiare ale UE; subliniază că toate nivelurile politice (cel 
naţional, cel regional şi cel local) ar trebui să se implice în acest proces; 

5. solicită Comisiei să ia în considerare legătura intersectorială dintre impactul social şi 
economic al schimbărilor climatice asupra amenajării teritoriului şi costurile pentru 
energie legate de schimbările climatice;

6. recunoaşte importanţa DCA pentru stabilirea unui cadru ce are ca scop obţinerea unei 
„stări bune” a tuturor apelor europene, promovând utilizarea durabilă a apei şi protecţia 
resurselor de apă disponibile şi, în acelaşi timp, contribuind la atenuarea efectelor produse 
de inundaţii şi secete şi solicită Comisiei şi tuturor statelor membre să pună în aplicare în 
întregime dispoziţiile acesteia;

7. consideră că planul de gestionare a bazinelor hidrografice prevăzut de DCA ar trebui să 
includă gestionarea secetei şi să stabilească măsuri de gestionare a crizelor adaptate la 
nevoile concrete ale bazinelor hidrografice ameninţate de deficitul de apă şi de secete; 

8. reaminteşte că aproape 20% din apa din UE este irosită şi subliniază nevoia de investiţii 
majore pentru îmbunătăţirea progresului tehnic şi a reţelei de distribuţie;
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9. încurajează UE să sprijine tehnologia şi inovaţia care vizează îmbunătăţirea utilizării 
eficiente a apei; 

10. subliniază că 40% din apa folosită în UE ar putea fi economisită1; solicită luarea unor 
măsuri concrete şi oferirea de stimulente financiare pentru promovarea unei utilizări 
eficiente şi durabile a apei;

11. reaminteşte că articolul 9 alineatul (1) din DCA menţionează că „Statele membre iau în 
considerare principiul recuperării costurilor serviciilor (...) în conformitate, în special, cu 
principiul „<<poluatorul plăteşte >>” şi se asigură că, până în 2010, „politica de stabilire a 
preţului apei constituie o motivaţie adecvată pentru ca utilizatorii să utilizeze resursele de 
apă în mod eficient (...) [şi că] diferitele tipuri de destinaţii finale ale apei (...) contribuie 
în mod adecvat la recuperarea costurilor serviciilor de alimentare cu apă”;

12. încurajează UE să sprijine tehnologia şi inovaţia pentru a îmbunătăţi utilizarea eficientă a 
apei; 

13. subliniază că în ceea ce priveşte utilizarea mai eficientă a apei se poate înregistra un 
progres considerabil în sectorul agricol, speră ca evaluarea stării de sănătate a politicii 
agricole comune să ia această chestiune în considerare şi să propună măsuri concrete care 
să promoveze utilizarea mai durabilă a apei, oferind stimulente pentru a mobiliza cele mai 
bune tehnologii disponibile;

14. reaminteşte că consumatorii joacă un rol foarte important în vederea obţinerii unei 
reduceri semnificative a consumului de apă în UE, prin urmare solicită UE să lanseze o 
campanie publică pentru sensibilizarea cetăţenilor faţă de problema apei şi pentru 
încurajarea acestora să ia măsuri concrete;

15. consideră că sistemul de etichetare existent în ceea ce priveşte eficienţa energetică ar 
trebui extins şi ar trebui să facă referire la consumul de apă; de asemenea, standardele de 
construcţie ar trebui să fie mai stricte;

16. încurajează toate părţile implicate să dezvolte o schemă voluntară de etichetare a 
gestionării durabile a apei; 

17. solicită Comisiei să ia în considerare posibilitatea ca în 2009 să finanţeze un proiect pilot 
care să cuprindă cercetarea, supravegherea şi monitorizarea dezvoltării unor activităţi de 
prevenire care să oprească deşertificarea în Europa, prevenind astfel eroziunea, pierderile 
agricole şi cele legate de biodiversitate, crescând fertilitatea solului şi capacitatea acestuia 
de a reţine apa şi de a capta dioxidul de carbon;

18. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului şi 
Comisiei.

                                               
1 Raportul „Potenţialul de economisire a apei în UE”, întreprins de Ecologic, solicitat de Comisia Europeană, publicat 
la 19 iulie 2007, ENV.D.2/ETU/2007/0001r 
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Water is a concern for all actors in the society. It is a precondition for human, animal and 
plant life as well as an indispensable resource for the economy. However, water is a scarce 
resource. Protection of water resources, of water ecosystems and of the water we drink and 
bathe in, is one of the cornerstones of environmental protection. Concerted action at EU level 
is therefore necessary to ensure effective protection of this precious resource.

Extreme weather conditions have occurred with increasing frequency over the past 30 years.
In recent years increased rainfall has caused floods in some parts of Europe, whereas other 
areas experience drought and heat waves. With the intensifying consequences of climate 
change as many as 3.2 billion people could be facing water scarcity in the future. In 2007 the 
EEA estimated that around one third of Europeans already live in water stressed areas where 
demand for water exceeds it supply. The cost of drought over the past 30 years has risen to 
almost 100 billion Euros and the 2003 drought alone cost the EU economy 8.7 billion Euros.

There three main challenges that the EU should address: extensive, unsustainable and 
inefficient water consumption and related water waste; lack of awareness of the problem; and 
the lack of integrated approach when addressing the water issue.

Climate change is not the only challenge Europe has to confront. Despite the rising pressure 
on the water resources, extensive, unsustainable and inefficient water consumption, growing 
almost twice as fast as the world population continues. Europe alone wastes at least 20% of its 
water due to inefficiency. One way to approach this problem would be the full 
implementation of the Water Framework Directive and its pricing provisions. Investments 
into water-saving technologies are also needed.

Measures on the demand-side should be preferred to a simple increase in the supply of water.
Supply side measures should only be considered after the options of enhancement of water 
efficiency, improvement of demand management and educational measures have been 
exhausted. Transfers of water over great distances should not be the solution to the problem of 
water scarcity and the issue of cross boarder transfers should strictly stay within the 
competence of each Member State.

Lack of information and the absence of a far-reaching awareness campaign are striking 
considering the scope of the arising problem. Developing a responsible water-saving and 
efficiency culture requires an active awareness raising policy in which all actors in the water 
sector need to be involved. Information, education and training are priority areas for action.  
There are numerous options of dealing with this challenge. Labelling as an effective way of 
providing targeted information to the public on water performance and on sustainable water
management practices is only one of the possible paths to be taken.

The challenge of mainstreaming water issue into all policy areas and creating a truly 
integrated approach when addressing the issue needs to be met. All political levels (national, 
regional, local) should be involved in this process. All EU policies together with all EU 
financial instruments should take into account the growing water scarcity.
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Finally, the issue of water scarcity and droughts is not geographically limited to European 
Union and it has international repercussions. Numerous international conflicts over water 
already exist and a danger of them increasing in frequency rises. It is therefore necessary that 
a broader approach with respect to water scarcity and drought is adopted.
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