Apa Contează!
Sectorul european al apei vă dorește ca tu să
garantezi patrimoniul nostru în domeniul apei

Apa este viata. Avem nevoie de cantități suficiente
de apă de calitate pentru o bună stare de sănătate,
mediu curat și economii funcționale.

Sectorul european al serviciilor de apă livrează
și tratează anual peste 44,7 miliarde m³ de
apă, protejând mediul înconjurător la fiecare pas!
Operatorii de apă, reprezentați de EurEau, se angajează
să livreze apă potabilă curată și să trateze apele
reziduale astfel încât să poată fi redate în siguranță în
mediul înconjurător, recuperând resursele... și toate la
un preț accesibil!

EurEau reprezintă operatorii publici și
privați de apă potabilă și de canalizare
din întreaga Europă. Sectorul nostru
angajeaza 476.000 de persoane.
Putem vedea succesul politicii UE în domeniul apelor in
jurul nostru prin apă curată pentru scăldat, mai multă
viață în râurile și lacurile noastre și de fiecare dată
când ne bucurăm de un pahar de apă de la robinet. Cu
toate acestea, ne confruntăm cu mari provocări.
Trebuie făcut mai mult pentru protejarea și conservarea
resurselor noastre de apă și a mediului, deoarece
apa este sub presiune din mai multe surse de poluare.
În 2018, doar 40% din corpurile noastre de apă de
suprafață au atins o stare ecologică bună. În același
timp, 25% din rezervele noastre de apă subterană
au arătat o anumită contaminare. Avem nevoie ca

principiul Controlului la ursă să fie pus în aplicare în
mod corespunzător, pentru a împiedica pătrunderea
poluanților în sistemele noastre de apă. Poluatorii
trebuie să plătească pentru a reduce poluarea pentru
care sunt responsabili.
Îmbătrânirea infrastructurii serviciilor de apă și
schimbările climatice vor necesita măsuri de ajustare
și investiții pe termen lung la toate nivelurile.
Toate aceste provocări vor avea impact asupra
resurselor noastre de apă, a modului în care abordăm
tratarea apei potabile și epurarea apelor reziduale,
precum și accesibilitatea serviciilor de apă.
Avem nevoie de o abordare integrată, care să cuprindă
acțiuni la nivel european, național și local pentru a
adresa eficient aceste provocări. Politicile ar trebui
să fie coordonate, iar principiile existente, astfel cum
sunt consacrate în tratatele UE, să fie puse în aplicare
pe deplin. Deoarece apa este indispensabilă vieții, ea
trebuie să rămână accesibilă.

Articolul 191 din Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene
“... politica Uniunii în domeniul mediului ... se va
baza pe principiul precauției și pe principiile
că trebuie luate măsuri preventive, că
daunele aduse mediului ar trebui să fie
remediate cu prioritate la sursă și că
poluatorul ar trebui să plătească”.

În următorii cinci ani, vi se va solicita să votați cu privire la legi importante care
protejează mediul și se asigură că mai mult de 510 de milioane de consumatori continuă
să aibă acces la apă sigură, atât în prezent, cât și pentru generațiile viitoare.
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O directivă-cadru solidă privind apa, inclusiv directivele privind standardele de calitate a apelor subterane și a mediului,
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protejează resursele noastre de apă și mediul înconjurător, menținându-ne apele subterane, râurile și lacurile fără poluare. Vrem politici

care reflectă Principiul de Recuperare a Costurilor. Ambițiile directivei ar trebui menținute după 2027, iar comunicarea progreselor ar trebui
îmbunătățită. Toate legislația sau politicile UE - în special în ceea ce privește nitrații, pesticidele și REACH - trebuie să fie mai bine
coordonate și implementate.

DIRECTIVA
APĂ POTABILA
Apa este esențială pentru
viață. Apa noastră de băut ar
trebui să rămână de înaltă
calitate și la prețuri accesibile
pentru toată lumea. Operatorii
susțin protecția resurselor
de apă pentru a reduce nivelul
de tratare necesar pentru
producerea apei potabile
și a reduce costurile aferente
pentru consumatori.

DIRECTIVA PRIVIND
EPURAREA APELOR
REZIDUALE URBANE
Modul în care epurăm apele
uzate are impact asupra calității
resurselor de apă. Substanțele
care contaminează apa trebuie
să fie împiedicate să pătrundă
în canalizare prin aplicarea
strictă a principiului Control
la Sursă pentru a menține
apa accesibilă. Acest lucru
va facilita, de asemenea,
recuperarea resurselor și
Economia Circulară, pentru care
UE trebuie să deschidă piața
pentru materialele recuperate.
Dacă poluanții intră în ciclul
apei, trebuie aplicat principiul
"Poluatorul Plătește".

DIRECTIVA DE
APĂ SCĂLDAT

REGLEMENTAREA
APEI REUTILIZATE

POLITICA AGRICOLĂ
COMUNĂ

Apa curată pentru scăldat
este bună pentru sănătate,
este necesară pentru mediul
înconjurător și promovează
turismul. Calitatea serviciilor
noastre de canalizare si epurare
a apelor uzate are un impact
direct asupra tuturor acestor
aspecte. Directiva este un bun
exemplu de implementare
reușită și va continua să
producă rezultate vizibile în
anii următori.

Reutilizarea apei uzate epurate
reduce deficitul de apă și va fi
din ce în ce mai importantă
într-un climat în schimbare.
Vrem standarde de calitate
corespunzătoare și accesibile,
astfel încât apa recuperată
să poată fi utilizată în irigații
în agricultură. Acest lucru
garantează protecția
consumatorului și oferă opțiuni
de gestionare durabilă a apei
pentru a asigura resursele
pentru producția de
apă potabilă.

Agricultura și apa sunt legate
în mod intrinsec și ambele se
influențează reciproc. Politica
Agricolă Comună ar trebui
să contribuie la menținerea
resurselor noastre de apă fără
poluare din substanțele folosite
în agricultură. Plățile către
fermieri trebuie să fie condiționate de respectarea legislației
de mediu. Instrumentele de
sustenabilitate și ecoschemele
trebuie să fie atractive pentru
agricultori.
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mari provocări
pentru sectorul apei

1 Protejarea unei resurse vulnerabile

7 Eficiența resurselor în sectorul apei

2 Promovarea creșterii economice durabile și crearea
de locuri de muncă

8 Gestionarea activelor pe termen lung într-un mediu
caracterizat de schimbări rapide

3 Valorificarea apei în economia circulară

9 Imbunătățirea cunoașterii unor aspecte din sectorului
apei în rândul publicului larg

4 Abordarea Controlului la sursă pentru micropoluanți

10 Consolidarea rezilienței serviciilor de apă la riscurile
de Securitate

5 Stabilirea prețului corect pentru apă
6 Creșterea impactul schimbărilor climatice asupra apei

Cum se potrivesc toate împreună?
Impactul
activităților umane
asupra resurselor
de apă

Conduc la

Poluarea tradițională
a apelor reziduale
(materie organică,
solide suspendate,
azot, fosfor) etc.

Poluanți de interes
emergent (poluanți
chimici, substanțe
perturbatoare
pentru sistemul
endocrin, produse
farmaceutice,
agenți de rezistență
antimicrobiană,
microplastice, nitrați,
pesticide) etc...

Dar dacă
legislația UE a
fost implementată
corect

Cu toții am avea un
nivel mai bun al...

...sănătății
umane și protecției
mediului

… tratare
suplimentară a apei

… utilizarea mai
multor resurse și
mai puțin reciclarea

Principiile Controlul
la sursă, Precauție și
Poluatorul Plătește

… facturi mai mari
pentru consumatori

...accesului la
serviciile de apă
și al accesibilității
acestora
... eficienței
resurselor și la
crearea economie
circulare

...managementului
apei

O legislație europeană puternică și adecvată, care este pusă în aplicare în mod corect,
este bun pentru oameni, economie și mediu.
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