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Kluczowe przesłania

Organizowane przez

na rzecz

O konferencji
Trzecia Europejska Konferencja Wodna odbyła się w dniach 24-25 maja 2012 w Brukseli jako forum
konsultacji i dyskusji między Komisją Europejską, państwami członkowskimi i i innymi
zainteresowanymi stronami. Dyskutowano na temat opcji politycznych, które zostaną uwzględnione
w planie ochrony zasobów wodnych Europy (“Blueprint to Safeguard Europe’s waters”).
Szczegółowy protokół z Konferencji, prezentacje, transmisja obrad oraz wypowiedzi w formie wideo
są dostępne na stronie: http://waterblueprint2012.eu.

Stan wody w Europie i wyzwania dla polityki wodnej
•

Z punktu widzenia ekologii ponad 50% europejskich wód powierzchniowych jest w mniej niż
dobrym stanie, a cele środowiskowe Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) do 2015 nie
zostaną w pełni zrealizowane. Niepokojący jest również stan wód podziemnych. Główne
wyzwania w związku z tym wiążą się z rolnictwem, zmianami klimatycznymi, presjami
hydromorfologicznymi oraz problemami systemowymi (np. komunikacja i wymiana danych).

•

Ponadto znaczna część dorzeczy w UE cierpi z powodu niedoboru wody i odsetek ten
wzrośnie do 2030 roku. Niektóre działania zostały już podjęte, ale nie będą one w stanie
odwrócić tego trendu w najbliższej przyszłości. Istnieje silna potrzeba rozwinięcia potencjału
Europy w dziedzinie oszczędności wody. Innowacja i badania mogą odgrywać fundamentalną
rolę w tym zakresie.

•

Pierwszy cykl RDW osiąga znaczące skutki (integracja z perspektywy ekologicznej w
gospodarce wodnej, wzmocnienie współpracy międzynarodowej, udziału społeczeństwa i
zainteresowanych stron, zwiększenie poziomu wiedzy, poprawa chemicznej jakości wody),
ale mamy przed sobą jeszcze długą drogę, jeśli chcemy osiągnąć ambitne cele europejskiej
polityki wodnej (np. nie wszystkie Plany Gospodarowania Wodami (PGW) zostały złożone,
zwraca też uwagę ich niski poziom ambicji, brak konkretności i porównywalności, jak również
przedstawianie zwykłego toku działań jako rzekomego postępu we wdrożeniu RDW).

Uruchomienie najbardziej obiecujących działań
•

Niezbędne dla rozwiązania europejskich problemów wodnych jest kompleksowe połączenie
działań. Należy postawić na skuteczną koordynację, w przeciwnym razie nie uda się rozwiązać
stojących przed nami wyzwań.

•

Należy silniej zintegrować politykę wodną, rolną i energetyczną, także w obrębie głównych
reform politycznych (np. w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR)). Komisja Europejska
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może odegrać kluczową rolę w dalszych działaniach na rzecz integracji, oraz zapewnić dalsze
instrumenty i praktyczne wskazówki dotyczące poprawy gospodarki wodnej na szczeblu
lokalnym.
•

Istotny jest dobry zestaw zarówno obowiązkowych, jak i dobrowolnych działań w sektorze
rolnym. Jednocześnie wzmacnianie polityki nie dokonuje się jedynie poprzez przepisy.
Bezpieczne finansowanie (z publicznych i prywatnych źródeł) ma fundamentalne znaczenie
dla realizacji działań. Umowy między rolnikami i przedsiębiorstwami wodnymi są
sprawdzonym rozwiązaniem, które warto promować.

•

Niektóre zainteresowane strony popierają rozwijanie standardów UE w sprawie ponownego
użycia wody, podkreślając potrzebę wprowadzenia ogólnounijnych parametrów
jakościowych przy ponownym wykorzystywaniu wody. Różne poziomy jakości wody do
ponownego użytku powinny być ustalane dla poszczególnych użytkowników na podstawie
badań naukowych i współpracy z odpowiednimi sektorami (rolnictwo, dostawcy wody,
przemysł). Niektórzy argumentują jednak, że normy unijne nie pomogą, gdyż poszczególne
kraje i sektory zbyt się od siebie różnią.

•

Istnieje potrzeba dalszego promowania wzajemnie korzystnych działań dla ochrony
ekosystemów wodnych, np. poprzez przywracanie terenów podmokłych, co korzystnie
wpłynie na wdrożenie RDW, dyrektywy ptasiej i siedliskowej, a także przyczyni się do
zapobiegania powodziom. Należy postawić na podejście strategiczne, takie jak strategia
zielonych korytarzy, czy infrastruktury na poziomie dorzecza rzek.

•

Zainteresowane strony wskazały potrzebę dalszych działań oraz regulacji europejskich w
sprawie zanieczyszczeń wody substancjami farmaceutycznymi. Oprócz dyskusji w kontekście
dyrektywy środowiskowych norm jakości, należy również: po pierwsze, stosować
rygorystyczne kryteria prawne, a po drugie, poszukiwać sposobów zmniejszania
zanieczyszczenia substancjami farmaceutycznymi u źródła, również poprzez zarządzanie „hotspot” (źródła przemysłowe np. odpady szpitalne).

Ekonomiczne zachęty do skuteczniejszego zarządzania zasobami wodnymi
•

Kształtowanie ceny wody należy stosować w połączeniu z innymi narzędziami polityki przy
równoczesnym spełnieniu pewnych warunków wstępnych:
o

Skuteczność tworzenia i realizacji instrumentów ekonomicznych warunkowana jest
dostępnością podstawowych danych (np. informacji o środowiskowych przepływach)
oraz spełnieniem warunków wstępnych (np. licencje poboru).

o

Koniecznym wymogiem jest wykonanie i monitorowanie legislacji wodnej i praw
własności. Nielegalne pobory wody muszą być kontrolowane.
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o

Obowiązkowy pomiar jest potrzebny do realizacji polityki opłat za wodę w Europie.

o

Ustalaniu cen wody powinny towarzyszyć kampanie informacyjne w dziedzinie
zarządznia zapotrzebowaniem na wodę .

•

Zaangażowanie zainteresowanych stron ma wielkie znaczenie dla ustalania prawidłowych cen
i opłat. Wszystkie zainteresowane podmioty (rolnictwo, przemysł, gospodarstwa domowe)
muszą współpracować w realizacji celów polityki wodnej.

•

W odniesieniu do stosowania taryf socjalnych i dopłaty do wody, stwierdzono, że wszyscy
powinni płacić taką samą cenę za zużycie wody, co zapewni spójność. Rządy mogą korzystać z
innych narzędzi polityki do wspierania grup o niskich dochodach.

•

Istnieje potrzeba narzucenia warunków dotyczących korzystania ze środków unijnych
(Rozwój Obszarów Wiejskich, Polityka Spójności). Argumentowano również, że cele RDW
powinny być zawarte w Wymogach Wzajemnej Zgodności w ramach WPR.

•

Może być uznane za niesprawiedliwe, że koszty rekultywacji nie są ponoszone przez
zanieczyszczającego. Koszty te, zgodnie z najnowszym raportem OECD, są bardzo znaczące.
Istnieje potrzeba wzmocnienia stosowania zasady „zanieczyszczający płaci”.

•

Interpretacja kosztów ekologicznych i materiałowych wymaga praktycznych wskazówek ze
strony Komisji Europejskiej.

System zarządzania i poziom wiedzy
•

Od czasu jej przyjęcia RDW była głównym motorem poprawy zarządzania w europejskiej
gospodarce wodnej. Udział społeczeństwa, współpraca międzynarodowa i poziom wiedzy
uległy poprawie. Istniejąca polityka wodna oraz proces Wspólnej Strategii Wdrażania RDW
powinny być kontynuowane.

•

Realizacja polityki wodnej bywa trudna wskutek fragmentacji instytucji. Aby rozwinąć
współpracę i koordynację na wyższym poziomie wymagane jest określenie wspólnych celów.

•

Państwa członkowskie mają trudności z zastosowaniem międzysektorowych działań
pomiędzy RDW i innymi dziedzinami, ponieważ decydenci w dziedzinie gospodarki wodnej
nie mają kompetencji do interweniowania w innych sektorach takich jak rolnictwo i energia.
Ponadto koordynacja pomiędzy jakością wody i aspektem hydromorfologicznym, jak również
pomiędzy polityką wodną i ochroną przyrody do tej pory nie była wystarczająca.

•

Najbardziej brakuje współpracy między sektorem wody i rolnictwa, głównie z powodu
trudności w komunikacji ze względu na system dopłat w sektorze rolnym. Do rozwoju dalszej
współpracy między WPR i RDW potrzebna jest wola polityczna. Aby rozwiązać problem
nielegalnego poboru wody, organy odpowiedzialne za dorzecza rzek potrzebują szerszych
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uprawnień do identyfikacji i karania tego typu praktyk. Potrzebne są mechanizmy
egzekwowania pozwalające się zastosować do wszystkich dorzeczy. W niektórych częściach
Europy sztywność systemu koncesyjnego wody jest nadal poważnym problemem dla
organów zajmujących się dorzeczami, ograniczając przez to zdolność rejestracji ilości
pobieranej wody.
•

Solidne wyniki naukowe przystosowane do potrzeb polityki muszą być przekazywane do
decydentów poprzez sprawny mechanizm przepływu informacji między nauką i polityką.
Prace badawcze mogłyby wyłonić odpowiednie dane służące wsparciu głównych działań, np.
wyznaczania celów wydajności wody, oraz powinny w większym stopniu skupić się na
przyczynach brak uosiągnięcia celów polityki wodnej.

Innowacje i globalne aspekty
•

UE musi rozważyć wyzwania wodne poza Europą i włączyć globalny wymiar wody do dyskusji
w ramach planu ochrony zasobów wodnych Europy.

•

Europejskie Innowacyjne Partnerstwo w zakresie wody jest okazją do znalezienia nowych
rozwiązań dla wyzwań w dziedzinie wody. Jest to również szansa dla przemysłu wodnego UE,
by poprawić własną konkurencyjność, a koncepcje europejskiego sektora wodnego przełożyć
na wymierne rozwiązania rynkowe.
o

•

Zakres i cele Europejskiego Innowacyjnego Partnerstwa zostaną doprecyzowane
wspólnie z przemysłem i sektorem publicznym do końca 2012 roku, kiedy to
oczekiwany jest strategiczny plan realizacji Partnerstwa.

Europejska Inicjatywa Wody (EUWI) skutecznie podjęła problematykę wody w dyskusjach
dotyczących polityki rozwojowej. Zainteresowane strony popierają kontynuację tego tematu.
Trwają strategiczne dyskusje o tym, czy i w jaki sposób należy kontynuować EUWI. Poszukuje
się przy tym dróg zwiększenia wpływu na sektor wodny i zdobycia większego wsparcia o
charakterze politycznym.

4

