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Η ποιότητα του νερού στη Βουλγαρία, την Ουγγαρία και
τη Ρουμανία βελτιώθηκε, αλλά απαιτούνται ακόμη
σημαντικά κονδύλια, δηλώνουν οι ελεγκτές της ΕΕ
Σύμφωνα με νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, παρότι η ποιότητα του
διατιθέμενου στους καταναλωτές πόσιμου νερού στη Βουλγαρία, την Ουγγαρία και τη
Ρουμανία βελτιώθηκε τα τελευταία χρόνια, χάρη στη χρηματοδότηση της ΕΕ, απαιτούνται
ακόμη σημαντικές επενδύσεις.
Οι ελεγκτές εξέτασαν τη δράση της ΕΕ αναφορικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού στα τρία
αυτά κράτη μέλη. Ο έλεγχος κάλυψε την περίοδο από την προσχώρησή τους στην ΕΕ έως το
τέλος του 2016. Συνολικά, διαπιστώθηκε ότι η πρόσβαση σε πόσιμο νερό καλής ποιότητας και η
παροχή του βελτιώθηκαν, σε μεγάλο βαθμό χάρη στις σημαντικές επενδύσεις της ΕΕ τα
τελευταία χρόνια.
Για το διάστημα 2007-2020, η στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και
το Ταμείο Συνοχής για τη διαχείριση και την παροχή πόσιμου νερού στη Βουλγαρία, την
Ουγγαρία και τη Ρουμανία θα ανέλθει συνολικά σε 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ.
Εντούτοις, οι ελεγκτές επισημαίνουν ότι υπάρχουν ακόμη περιοχές όπου το νερό από το
δημόσιο δίκτυο διανομής δεν συμμορφώνεται πλήρως με την οδηγία του 1998 για το πόσιμο
νερό. Επιπλέον, θα απαιτηθούν σημαντικές περαιτέρω εθνικές δημόσιες και ιδιωτικές
επενδύσεις προκειμένου να εξασφαλιστεί τόσο η πρόσβαση όλων των πολιτών σε καλής
ποιότητας νερό στα εν λόγω κράτη μέλη όσο και η κατάλληλη συντήρηση των
χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ επενδύσεων.
«Τα συγκεκριμένα δίκτυα ύδρευσης έλαβαν σημαντική χρηματοδοτική στήριξη από τον
προϋπολογισμό της ΕΕ, η οποία όμως δεν πρέπει να υποκαταστήσει τις δαπάνες των κρατών
μελών,» δήλωσε ο George Pufan, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδιος
για την έκθεση. «Συνολικά, οι τρεις αυτές χώρες θα χρειαστεί να επενδύσουν περισσότερα από
έξι δισεκατομμύρια ευρώ έως το τέλος του 2020 προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες τους.»
Σκοπός του παρόντος δελτίου Τύπου είναι η παρουσίαση των κύριων μηνυμάτων της ειδικής έκθεσης που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό
Ελεγκτικό Συνέδριο.
Το πλήρες κείμενο της έκθεσης διατίθεται στον ιστότοπο του ΕΕΣ www.eca.europa.eu
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Οι ελεγκτές συνιστούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα εξής:
•
να παρακολουθεί τη συνέχεια που δίνεται όταν διαπιστώνονται ελλείψεις στην
παρακολούθηση από πλευράς των κρατών μελών και να μεριμνά για την εφαρμογή της οδηγίας
για το πόσιμο νερό·
•
να τροποποιήσει την οδηγία προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη θα
ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τυχόν παρεκκλίσεις που αφορούν μικρές ζώνες παροχής
νερού, να απαιτήσει την τακτική και έγκαιρη υποβολή στοιχείων από τα κράτη μέλη, απαίτηση
που πρέπει να καλύπτει και τις μικρές ζώνες παροχής νερού, να βελτιώσει τις απαιτήσεις για την
παροχή στους καταναλωτές κατάλληλων και επικαιροποιημένων πληροφοριών σχετικά με την
ποιότητα του νερού και να στηρίξει τα κράτη μέλη στην προώθηση δράσεων που αποσκοπούν
στη μείωση των απωλειών νερού.
Τα κράτη μέλη πρέπει:
•
να επιβάλουν για όλα τα έργα υποδομών ύδρευσης την απαίτηση ένα από τα κριτήρια
επιλογής να είναι η συμβολή στην επίτευξη των εθνικών στόχων για μείωση των απωλειών
νερού·
•
να μεριμνούν ώστε τα τιμολόγια ύδρευσης να εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των
υποδομών ύδρευσης·
•
να παρέχουν, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, οικονομική ή άλλη στήριξη στα νοικοκυριά
εκείνα για τα οποία το κόστος των υπηρεσιών ύδατος υπερβαίνει τις οικονομικές δυνατότητές
τους.
Σημείωμα προς τους συντάκτες
Η προστασία της υγείας των πολιτών της ΕΕ μέσω της πρόσβασης σε ασφαλές πόσιμο νερό
αποτελεί από μακρού συνιστώσα της πολιτικής της ΕΕ. Η ΕΕ έχει εγκρίνει από το 1975
νομοθεσία για τα ύδατα που αποσκοπεί στην προστασία των καταναλωτών και των χρηστών του
νερού από επιβλαβείς επιπτώσεις. Το 1980 εγκρίθηκε η οδηγία για το πόσιμο νερό, η οποία
κάλυπτε τα πρότυπα ποιότητας για το νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση. Η
οδηγία αυτή τροποποιήθηκε το 1998 και επί του παρόντος τελεί εκ νέου υπό αναθεώρηση.
Τον Δεκέμβριο του 2013, η πρωτοβουλία ευρωπαίων πολιτών «Right2Water» συγκέντρωσε
σχεδόν 1,9 εκατομμύρια υπογραφές. Η πρωτοβουλία αυτή καλούσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να
προτείνει νομοθεσία «για την εφαρμογή του ανθρώπινου δικαιώματος στο νερό και την
αποχέτευση, όπως αναγνωρίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη, καθώς και για την προώθηση της
παροχής νερού και αποχέτευσης ως βασικών δημόσιων υπηρεσιών για όλους». Το 2014, η
Επιτροπή ενθάρρυνε τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την πρόσβαση όλων των πολιτών της ΕΕ
σε ένα ελάχιστο επίπεδο ύδρευσης.
Η ειδική έκθεση αριθ. 12/2017, με τίτλο «Εφαρμογή της οδηγίας για το πόσιμο νερό: παρά τη
βελτίωση της ποιότητας του νερού και της πρόσβασης σε αυτό στη Βουλγαρία, την Ουγγαρία και
τη Ρουμανία, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές επενδυτικές ανάγκες», είναι διαθέσιμη
στον ιστότοπο του ΕΕΣ (eca.europa.eu) σε 23 γλώσσες της ΕΕ.
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