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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

Obravnavanje izziva pomanjkanja vode in suš v Evropski uniji
(2008/2074(INI))

Evropski parlament,

–– ob upoštevanju Direktive 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike1,

– ob upoštevanju svoje resolucije o sporočilu Komisije o gospodarjenju z vodami v državah 
v razvoju in prednostnih nalogah razvojnega sodelovanja EU2,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 18. julija 2007 z naslovom „Obravnavanje izziva 
pomanjkanja vode in suše v Evropski uniji“ (KOM(2007) 414 končno),

– ob upoštevanju poročila o presoji vpliva in študij, ki sta jih pripravila Inštitut za evropsko 
okoljsko politiko in Evropska agencija za okolje,

– ob upoštevanju člena 45 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter mnenj 
Odbora za ekonomske in monetarne zadeve, Odbora za regionalni razvoj in Odbora za 
kmetijstvo (A6–0000/2008),

A. ker problematika pomanjkanja vode in suš ni geografsko omejena na Evropsko unijo in 
ima mednarodne posledice; ker že prihaja do mednarodnih sporov zaradi vode in obstaja 
nevarnost, da bodo vedno pogostejši,3

B. ker so pomanjkanje vode in suše velik izziv s pomembnimi družbenimi, gospodarskimi in 
okoljskimi posledicami v Evropski uniji ter je bila celotna gospodarska škoda zaradi suš v 
EU v zadnjih 30 letih ocenjena na 100 milijard EUR, 

C. ker pomanjkanje vode in suše že vplivajo na različne predele Evropske unije, pri čemer 
približno petina prebivalstva EU živi v državah z omejenimi vodnimi viri,

D. ker so bile pomanjkanje vode in suše v zadnjih 30 letih vedno pogostejše in se bodo zaradi 
podnebnih sprememb razmere še poslabšale, zaradi česar se bo povečalo število izrednih 
hidroloških dogodkov v Evropski uniji in zunaj nje,

E. ker se voda ne uporablja trajnostno in ker se 20 % vode Evropske unije še vedno zapravi 
zaradi neučinkovitosti,

F. ker ni celovite tehnično in znanstveno utemeljene ocene o količini vode v Evropski uniji; 
ker so razpoložljivi podatki na regionalni ravni in o sezonskih nihanjih zelo omejeni,

                                               
1 UL L 327, 22.12.2000, str. 1.
2 UL C 76 E, 25.3.2004, str. 430.
3 Dokument visokega predstavnika in Evropske komisije za Evropski svet, 14. marec 2008, S113/08.
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G. ker je za spremembo ravnanja in prakse ter za nastanek kulture varčevanja z vodo 
bistveno spodbujanje ozaveščenosti in dajanje točnih informacij državljanom,

1. pozdravlja sporočilo Komisije in podpira predlagani prvi sklop možnosti za ukrepanje, 
vendar obžaluje, da je omejen na raven Evropske unije in držav članic; opozarja, da so 
pomanjkanje vode in suše problem mednarodne razsežnosti ter da je treba ukrepati temu 
primerno; 

2. obžaluje, da se je Komisija v svojem sporočilu omejila na spodbujanje splošnih ciljev in
predlaga le omejeno število natančnih ukrepov brez konkretnega časovnega razporeda za 
njihovo izvajanje v regijah, ki jim grozijo pomanjkanje vode in suše; obžaluje, da ni 
realističnih ciljev in časovnih omejitev za njihovo dosego v tesnem sodelovanju z 
regionalnimi in lokalnimi organi;

3. opominja, da bi moral biti pri upravljanju vodnih virov bolj zaželen pristop, ki temelji na 
povpraševanju; ugotavlja, da bi bilo treba o ukrepih na podlagi ponudbe razmisliti po tem, 
ko bi bile izčrpane možnosti glede povečanja učinkovitosti pri porabi vode, izboljšanja 
upravljanja povpraševanja in izobraževalnih ukrepov; 

4. opozarja na povezavo med podnebnimi spremembami, pomanjkanjem vode in sušami ter 
je zelo zaskrbljen zaradi možnega vpliva na javno zdravje; poudarja, da je treba vprašanje 
vode vključiti v vsa področja politike ter uporabiti resnično celostni pristop pri njegovem 
obravnavanju, vključno z vsemi finančnimi instrumenti Evropske unije; poudarja, da bi 
bilo treba v ta proces vključiti vse politične ravni (nacionalno, regionalno in lokalno); 

5. poziva Komisijo, naj upošteva medsektorsko povezavo med družbenim in gospodarskim 
vplivom podnebnih sprememb na rabo tal ter stroški energije, povezanimi s temi 
spremembami;

6. priznava, da je direktiva o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne 
politike pomemben okvir za doseganje dobrega statusa vseh evropskih voda, spodbujanje 
trajnostne rabe vode in varstvo razpoložljivih vodnih virov, pri čemer prispeva k blažitvi 
posledic poplav in suš, ter poziva Komisijo in vse države članice, naj v celoti izvajajo 
njene določbe;

7. meni, da bi moral načrt upravljanja povodij, ki se zahteva v skladu z direktivo o določitvi 
okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike, zajemati tudi upravljanje suš ter 
vzpostaviti krizno upravljanje, prilagojeno konkretnim potrebam povodij, ki jim grozijo 
pomanjkanje vode in suše; 

8. opozarja, da se v Evropski uniji zapravi skoraj 20 % vode, ter poudarja potrebo po velikih 
naložbah, da bi izboljšali tehnični napredek in vodovodno omrežje;

9. spodbuja Evropsko unijo, naj podpre tehnologijo in inovacije, namenjene izboljšanju 
učinkovitosti pri uporabi vode; 
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10. poudarja, da bi bilo v Evropski uniji mogoče prihraniti 40 % porabljene vode1; poziva h 
konkretnim ukrepom in finančnim spodbudam za spodbujanje učinkovitejše in bolj 
trajnostne rabe vode;

11.  opozarja, da člen 9(1) direktive o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne 
politike določa, da „države članice upoštevajo načelo povračila stroškov storitev za rabo 
vode /.../skladno z načelom ‚plača povzročitelj obremenitve‛ in do leta 2010 zagotovijo, 
da cenovna politika za vodo porabnike ustrezno vzpodbuja, da gospodarno uporabljajo 
vodne vire /.../ [in] ustrezen prispevek različnih rab vode, /.../ k povračilu stroškov storitev 
za rabo vode“;  

12. spodbuja Evropsko unijo, naj podpre tehnologijo in inovacije, namenjene izboljšanju 
učinkovitosti pri uporabi vode; 

13. poudarja, da je v kmetijskem sektorju mogoče doseči velik napredek glede učinkovitejše 
rabe vode; upa, da bo ta problem upoštevan pri sistematskem pregledu skupne kmetijske 
politike in da bodo prek spodbud za uporabo najboljših razpoložljivih tehnologij 
predlagani konkretni ukrepi za spodbujanje bolj trajnostne rabe vode;

14. opozarja, da imajo potrošniki pomembno vlogo, če želimo občutno zmanjšati uporabo 
vode v Evropski uniji, zato poziva EU, naj sproži javno kampanjo, da bi ljudi osvestili o 
tem vprašanju ter jih spodbudili k sprejetju konkretnih ukrepov;

15. meni, da bi bilo treba razširiti obstoječi sistem označevanja o energetski učinkovitosti ter 
vključiti navedbo o porabi vode; tudi konstrukcijski standardi bi morali biti strožji;

16. poziva vse zainteresirane strani, da razvijejo prostovoljni sistem za označevanje 
trajnostnega upravljanja voda; 

17. poziva Komisijo, naj razmisli o financiranju pilotnega projekta v letu 2009, namenjenega 
raziskavam, spremljanju in nadzorovanju razvoja preventivnih dejavnosti za zaustavitev 
dezertifikacije v Evropi, s čimer bi preprečili erozijo, kmetijske izgube in izgubo biotske 
raznovrstnosti, povečali rodnost tal in zmogljivost zemlje, da zadrži vodo, ter njene 
zmožnosti za zajetje ogljika;

18. naroča svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.

                                               
1 Poročilo o potencialu za varčevanje z vodo (EU water Saving potential), ki ga je po naročilu Evropske komisije 
opravil inštitut Ecologic in je bilo objavljeno19. julija 2007, ENV.D.2/ETU/2007/0001r.
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OBRAZLOŽITEV

Voda je pomembna za vse akterje v družbi. Je osnovni pogoj za življenje ljudi, živali in rastlin 
ter nepogrešljiv vir za gospodarstvo, vendar njena količina ni neomejena. Zaščita vodnih 
virov, vodnih ekosistemov in vode, ki jo pijemo in v kateri se umivamo, je eden bistvenih 
delov varstva okolja. Za učinkovito zaščito tega dragocenega vira je potrebno usklajeno 
delovanje na ravni Evropske unije.

V zadnjih 30 letih so bili izredni vremenski pogoji vedno pogostejši. V zadnjih letih so bile 
zaradi povečane količine dežja v nekaterih predelih Evrope poplave, na drugih območjih pa 
suše in vročinski vali. Zaradi izrazitejših posledic podnebnih sprememb bi lahko v prihodnosti 
pomanjkanje vode prizadelo 3,2 milijarde ljudi. Po ocenah Evropske agencije za okolje iz leta 
2007 tretjina Evropejcev že živi na območjih, kjer primanjkuje vode in povpraševanje po njej 
presega ponudbo. Stroški suš v zadnjih 30 letih so narasli na skoraj 100 milijard EUR; že 
samo suša leta 2003 je evropsko gospodarstvo stala 8,7 milijard EUR.

Evropska unija bi morala obravnavati tri glavne izzive: obsežno, netrajnostno in neučinkovito 
porabo ter s tem povezano zapravljanje vode; slabo ozaveščenost o problemu; pomanjkanje 
celostnega pristopa pri obravnavanju vprašanja vode.

Podnebne spremembe niso edini izziv, s katerim se mora soočiti Evropa. Kljub povečanemu 
pritisku na vodne vire se nadaljuje obsežna, netrajnostna in neučinkovita poraba vode, ki 
narašča skoraj dvakrat tako hitro kot svetovno prebivalstvo. Zaradi neučinkovitosti Evropa 
zapravi vsaj 20 % svoje vode. Ta problem bi med drugim lahko poskusili rešiti s polnim 
izvajanjem okvirne direktive o vodah in njenih določb o oblikovanju cen. Potrebne so tudi 
naložbe v tehnologijo za varčevanje z vodo. 

Ukrepi na strani povpraševanja bi morali imeti prednost pred povečanjem oskrbe z vodo. O 
ukrepih na podlagi ponudbe bi bilo treba razmisliti šele po tem, ko bi izčrpali možnosti glede 
večje učinkovitosti pri porabi vode, boljšega upravljanja povpraševanja in izobraževalnih 
ukrepov. Prenos vode na velike razdalje ne bi smel biti rešitev za njeno pomanjkanje. 
Vprašanje čezmejnega prenosa bi moralo ostati izključno v pristojnosti posameznih držav 
članic.

Glede na obseg nastajajočega problema je presunljivo, da je premalo informacij in da ni 
daljnosežne kampanje za spodbujanje ozaveščenosti. Oblikovanje odgovorne kulture 
varčevanja z vodo in njene učinkovite rabe zahteva dejavno politiko za dvig ozaveščenosti 
javnosti, v katero se morajo vključiti vsi akterji v vodnem sektorju. Prednostna področja za to 
dejavnost so informacije, izobraževanje in usposabljanje.  Z izzivom se je mogoče spoprijeti 
na številne načine. Med možnimi potmi, ki bi jih lahko ubrali, je označevanje kot učinkovit 
način, da se javnosti zagotovijo ciljne informacije o učinkoviti porabi in trajnostnem 
upravljanju voda.

Vprašanje vode je treba vključiti v vsa področja politike in oblikovati pravi celostni pristop za 
njegovo obravnavanje. V ta proces bi bilo treba vključiti vse politične ravni (nacionalno, 
regionalno in lokalno). Naraščajoče pomanjkanje vode bi bilo treba upoštevati pri vseh 
politikah, vključno s finančnimi instrumenti Evropske unije.
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Problematika pomanjkanja vode in suš ni geografsko omejena na Evropsko unijo in ima 
mednarodne posledice. Mednarodni spori zaradi vode že obstajajo in lahko se zgodi, da 
bodo vedno pogostejši, zato je treba sprejeti širši pristop glede pomanjkanja vode in suš. 
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