Water matters!
Ο τομέας των υδατικών πόρων της Ευρωπαϊκής
‘Ενωσης σού ζητά να εγγυηθείς την υδατική
κληρονομιά μας

Το νερό είναι ζωή. Χρειαζόμαστε επαρκείς ποσότητες
ποιοτικού νερού για καλή υγεία, καθαρό περιβάλλον
και λειτουργικές οικονομίες.
Ο ευρωπαϊκός τομέας των υδατικών πόρων παρέχει
και διαχειρίζεται πάνω από 44,7 δισεκατομμύρια
m³ νερού ετησίως, προστατεύοντας το περιβάλλον
σε κάθε στάδιο της διαδικασίας!
Οι φορείς ύδρευσης που εκπροσωπούνται από την
EurEau, δεσμεύονται να παρέχουν καθαρό πόσιμο νερό
και να επεξεργάζονται τα υγρά απόβλητα, ώστε το
επεξεργασμένο νερό να επιστρέφει με ασφάλεια στο
περιβάλλον, ανακτώντας έτσι πόρους… και σε προσιτή
τιμή!

Η EurEau εκπροσωπεί δημόσιους
και ιδιωτικούς φορείς ύδρευσης και
αποχέτευσης από όλη την Ευρώπη. Ο
τομέας μας απασχολεί 476.000 άτομα.
Μπορούμε να αντιληφθούμε την επιτυχία της πολιτικής
της Ε.Ε. για το νερό από τα καθαρότερα νερά
κολύμβησης, από την ζωή στα ποτάμια και στις λίμνες
και κάθε φορά που απολαμβάνουμε ένα ποτήρι νερού
βρύσης. Ωστόσο, αντιμετωπίζουμε μεγάλες προκλήσεις.

κάποιας μόλυνσης. Η σωστή εφαρμογή της αρχής του
«Ελέγχου στην αιτίας της ρύπανσης» είναι απαραίτητη
για να αποτραπεί η είσοδος ρυπαντών στα συστήματα
ύδρευσής μας. Οι ρυπαίνοντες πρέπει να πληρώνουν για
να μετριάσουν την ρύπανση για την οποία ευθύνονται.
Η γήρανση των υποδομών ύδρευσης και η κλιματική
αλλαγή απαιτούν εκτεταμένα μέτρα προσαρμογής και
μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε όλα τα επίπεδα.
Όλες αυτές οι προκλήσεις θα επηρεάσουν τους υδατικούς
πόρους, τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε
την επεξεργασία του πόσιμου νερού και των υγρών
αποβλήτων, καθώς και την τιμολόγηση των υπηρεσιών
ύδρευσης ώστε να είναι προσιτές στους πολίτες.
Χρειαζόμαστε μια ολιστική προσέγγιση που θα
περιλαμβάνει ευρωπαϊκή, εθνική και τοπική δράση για
την αποτελεσματική αντιμετώπιση καθεμιάς από αυτές
τις προκλήσεις. Οι πολιτικές θα πρέπει να συντονισθούν
και οι υφιστάμενες αρχές, όπως κατοχυρώνονται στις
συνθήκες της Ε.Ε., να εφαρμοσθούν πλήρως. Διότι
ενώ το νερό είναι ανεκτίμητο, πρέπει να παραμείνει
οικονομικά προσιτό.

Άρθρο 191 της Συνθήκης για τη
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
“... Η πολιτική της Ένωσης για το περιβάλλον...

Πρέπει να γίνουν περισσότερα για την προστασία και τη
διατήρηση των υδατικών πόρων και του περιβάλλοντος,
καθώς το νερό απειλείται από πολλές πηγές ρύπανσης.
Το 2018, μόνο το 40% των επιφανειακών υδάτων
βρέθηκε σε καλή οικολογική κατάσταση. Ταυτόχρονα,
το 25% των υπόγειων υδάτων παρουσίασε ενδείξεις

θα πρέπει να βασίζεται στην αρχή της πρόληψης
και στις αρχές της προληπτικής δράσης,
της αποκατάστασης των περιβαλλοντικών
ζημιών κατά προτεραιότητα στην πηγή και
της επιβολής προστίμου στον ρυπαίνοντα”.

Στα επόμενα πέντε χρόνια, θα σάς ζητηθεί να ψηφίσετε σημαντικές νομοθετικές
πράξεις που προστατεύουν το περιβάλλον και να διασφαλίσετε ότι περισσότεροι από
510 εκατομμύρια καταναλωτές θα συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση σε ασφαλές νερό,
τόσο οι παρούσες όσο και οι μελλοντικές γενιές.
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Μια ισχυρή και αποτελεσματική Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα, συμπεριλαμβανομένων των Οδηγιών για τα Υπόγεια Ύδατα και για
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τα Περιβαλλοντικά Πρότυπα Ποιότητας, προστατεύει τους υδατικούς πόρους μας και το περιβάλλον, διατηρώντας τα υπόγεια ύδατά μας,
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τα ποτάμια μας και τις λίμνες μας απαλλαγμένα από ρύπανση. Επιθυμούμε πολιτικές που αντικατοπτρίζουν την Αρχή Ανάκτησης του Κόστους.
ΝΟ
Οι φιλόδοξες προβλέψεις της Οδηγίας θα πρέπει να διατηρηθούν μετά το 2027 και θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη δημοσιότητα στην πρόοδο
εφαρμογής της. Το σύνολο της νομοθεσίας και οι πολιτικές της ΕΕ - ιδιαίτερα για τα νιτρικά άλατα, τα φυτοφάρμακα και το REACH (χημικά) πρέπει να συντονισθούν καλύτερα και να εφαρμοσθούν αποτελεσματικότερα.

ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
Το νερό είναι απαραίτητο για τη
ζωή. Το πόσιμο νερό μας πρέπει
να παραμείνει υψηλής ποιότητας
και οικονομικά προσιτό σε όλους.
Οι φορείς ύδρευσης υποστηρίζουν
την προστασία των υδατικών
πόρων προκειμένου να μειωθεί το
επίπεδο επεξεργασίας που
απαιτείται για την παραγωγή
πόσιμου νερού και το σχετικό
κόστος για τους καταναλωτές.

ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ
ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Ο τρόπος που επεξεργαζόμαστε τα
υγρά απόβλητά μας επηρεάζει σε
μεγάλο βαθμό την ποιότητα των
υδατικών πόρων. Οι ρυπαντές
πρέπει να παρεμποδίζονται να
εισέλθουν στα δίκτυα
αποχέτευσης μέσω της αυστηρής
εφαρμογής της αρχής "Έλεγχος
στην αιτία της ρύπανσης»,
προκειμένου το νερό να είναι
διαθέσιμο και να διευκολύνεται
η ανάκτηση του πόρου και η
κυκλική οικονομία, για την οποία
η ΕΕ πρέπει να ανοίξει την αγορά
ανακτηθέντων υλικών. Εάν οι
ρυπαντές εισέλθουν στον κύκλο
του νερού, πρέπει να εφαρμοσθεί
η αρχή "Ο ρυπαίνων πληρώνει".

ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΥΔΑΤΑ
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ
Τα καθαρά νερά κολύμβησης
ωφελούν τη δημόσια υγεία, είναι
απαραίτητα για το περιβάλλον
μας και προάγουν τον τουρισμό.
Η ποιότητα της επεξεργασίας των
αστικών υγρών αποβλήτων μας
έχει άμεσο αντίκτυπο σε όλα
αυτά. Η Οδηγία αποτελεί καλό
παράδειγμα επιτυχούς εφαρμογής
και θα συνεχίσει να παράγει απτά
αποτελέσματα για τα επόμενα
χρόνια.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ
ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Η επαναχρησιμοποίηση των
επεξεργασμένων υγρών
αποβλήτων μειώνει τη λειψυδρία
και θα είναι όλο και πιο σημαντική
για την κλιματική αλλαγή.
Έχουμε ανάγκη από κατάλληλα
και οικονομικά προσιτά πρότυπα
ποιότητας, ώστε το
επεξεργασμένο νερό να μπορεί να
χρησιμοποιηθεί στην άρδευση. Με
τον τρόπο αυτό θα διασφαλίζεται
η προστασία των καταναλωτών
και θα παρέχονται αειφορικές
επιλογές διαχείρισης των
υδάτων ώστε να
διαφυλάσσονται οι πόροι
για την παραγωγή
πόσιμου νερού.

ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η γεωργία και το νερό συνδέονται
από τη φύση και επηρεάζουν το
ένα το άλλο. Η Κοινή Αγροτική
Πολιτική θα πρέπει να συμβάλλει
στην προστασία των υδατικών
μας πόρων από τη γεωργική
ρύπανση. Οι επιδοτήσεις στους
αγρότες πρέπει να εξαρτώνται
από την τήρηση της
περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Τα
εργαλεία αειφορίας και η
οικολογική γεωργία πρέπει να
γίνουν ελκυστικά στους αγρότες.
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μεγάλες προκλήσεις
για τον τομέα των υδάτων

1 Η προστασία ενός ευαίσθητου πόρου

7 Η αποδοτικότητα των πόρων στον τομέα των υδάτων

2 Η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και η δημιουργία

8 Η διαχείριση μακροπρόθεσμων παγίων σε ένα ταχέως

θέσεων εργασίας

μεταβαλλόμενο περιβάλλον
9 Η ενημέρωση του κοινού για τους υδατικούς πόρους

3 Η αξία του νερού στην κυκλική οικονομία
4 Η προσέγγιση του “ελέγχου στην αιτία της ρύπανσης”

για μικρορρυπαντές

10 Η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υπηρεσιών ύδατος

από κακόβουλες απειλές

5 Η ορθή τιμολόγηση του νερού
6 Η αυξανόμενη επίδραση της κλιματικής αλλαγής στο νερό

Πώς όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους;
Οι επιπτώσεις
των ανθρώπινων
δραστηριοτήτων στους
υδατικούς πόρους
Η συνήθης
ρύπανση αστικών
υγρών αποβλήτων
(οργανική ύλη,
αιωρούμενα στερεά,
άζωτο, φωσφόρος)
κλπ.
Οι αναδυόμενοι
ρύποι (χημικοί ρύποι,
χημικά προϊόντα
που προκαλούν
ενδοκρινικές
διαταραχές,
φαρμακευτικά
προϊόντα,
αντιμικροβιακή
αντοχή,
μικροπλαστικά,
νιτρικά άλατα,
παρασιτοκτόνα κ.λπ.)

Έχουν ως
αποτέλεσμα και
απαιτούν

Αλλά, αν η νομοθεσία
της ΕΕ είχε
εφαρμοστεί σωστά

Θα είχαμε
καλύτερη...

...Υγεία και
προστασία του
περιβάλλοντος

…πρόσθετη
επεξεργασία

...χρήση περισσότερων
πόρων και λιγότερη
ανακύκλωση

Έλεγχος στην αιτία της
ρύπανσης, Η αρχή της
Πρόληψης και η αρχή
«Ο Ρυπαίνων Πληρώνει»

…υψηλότερους
λογαριασμούς για
τους καταναλωτές

...Πρόσβαση σε
υπηρεσίες ύδρευσης
σε οικονομικά
προσιτή τιμή

...Αποδοτικότητα
των πόρων και
κυκλική οικονομία

...Βιώσιμη
διαχείριση των
υδατικών πόρων

Η ισχυρή, κατάλληλη ορθά εφαρμοζόμενη νομοθεσία της ΕΕ ωφελεί την κοινωνία,
την οικονομία και το περιβάλλον.
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