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Water priorities of the Danish Presidency 
Brussels, 25.01.2012 

Dr Richard Seeber, MEP, President of the EP Water 
Group, had invited as keynote speaker Ms Ida Auken, 
Danish Minister for the Environment, for a presentation 
on “Water priorities of the Danish Presidency“. 

A Green Europe is one of the four priorities of the 
presidency. The Minister spoke about: 

- Giving the EU a leadership role at the upcoming UN 
Conference on sustainable development. 

- Pushing the EU executive, Parliament and national 
leaders to approve more ambitious energy efficiency, 

sustainable development and conservation policies. 

- Lobbying for a “greener” Common Agriculture Policy. 

- Pressing for better enforcement of EU environmental rules. 

And although there is no explicit reference to “Water” in this chapter, the Minister gave in any case the 
impression to closely follow the “Water” issue. Cooperation is not easy in a crisis period, but the climate 
crisis stands above this crisis, she stated at the beginning of her speech. 

Between 20 and 40 % of water in the EU is wasted. Technological developments can allow us to win 40 %, 
which can be important e.g. for agriculture. The “UN Conference on Sustainable Development” in Rio de 
Janeiro is top priority. Richard Seeber referred to the positions taken by the EP’s Water Group and wants to 
bring those positions at international conferences. 
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The proposed platform with China aroused questions among the meeting 
participants. The Minister was resolute. We fall into recession if investment 
stops. You cannot ignore China. Denmark wants to sell its know-how and 
technology to China. In reply to the question whether she will submit all 
pending files to the Council, she stated that too many files would act 
against her. However, she wants to consider submitting a limited number 
of weighed files to the Council and is having conversations about this with 
the Commission. 

Although the matter about “privatisation or not” was not clear, the Minister 
stated that investments will partly come from the private sector. And, 
maybe in this way, she will succeed in achieving privatisation. 

She also spoke about a project in Denmark entitled “Integrated URBAN 
water management in the city of the future”. And this allows us to make a 
link to the Committee of the Regions which also follows the evolution in 
this respect as regards cities and municipalities. 

It is clear. “Water” has already an economic impact today and, according to the Minister, will more and more 
do so in the future. 

Our sector of local and regional authorities closely follows the “Water” dossier. Richard Seeber, MEP, is the 
person we have contacts with in the European Parliament about this dossier. 

Dates: 
- 30 January: Release of the UN Global Sustainability Report in Addis Abeba (Ethiopia) 
- 12-17 March: 6th World Water Forum in Marseille (France) 
- 20-22 June: UN Conference on Sustainable Development in Rio (Brazil) 
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Prioriteiten van het Deense voorzitterschap  
met betrekking tot ‘Water’ 

Brussel, 25.01.2012 

Dr. Richard Seeber, Europarlementslid, voorzitter van 
de Watergroep in het EP, had Mevr. Ida Auken, Deense 
Minister voor het Milieu, uitgenodigd om als 
sleutelspreekster een presentatie te geven over 
“Prioriteiten van het Deense voorzitterschap met 
betrekking tot ‘Water’”. 

Een groen Europa is een van de vier prioriteiten die het 
voorzitterschap vooropstelt. De Minister sprak over: 
- de EU een leidinggevende rol geven op de 

aanstaande VN-Conferentie over duurzame 
ontwikkeling; 

- de Commissie als uitvoerende orgaan van de EU, het Parlement en de nationale leiders ertoe aansporen 
om een meer ambitieus beleid toe te passen op het gebied van een efficiënt energiegebruik, duurzame 
ontwikkeling en zorg voor het milieu; 

- het lobbyen voor een “groener” Gemeenschappelijk Landbouwbeleid; 
- nadrukkelijker streven naar een beter toezicht op de toepassing van de EU-reglementering inzake het 

milieu. 

En alhoewel er in dit hoofdstuk geen vermelding is naar “Water”, gaf de Minister in ieder geval de indruk het 
dossier “Water” van nabij te volgen. Samenwerking is niet eenvoudig in een crisisperiode, maar deze crisis 
wordt overtroffen door de klimaatcrisis, stelde ze bij de aanvang van haar uiteenzetting. 

In de EU gaat tussen 20 en 40% water verloren. De technologische ontwikkelingen kunnen ons 40% doen 
winnen, wat dan verder belangrijk is voor o.a. de landbouw. Topprioriteit is de “VN-Conferentie over 
Duurzame Ontwikkeling” in Rio de Janeiro. Richard Seeber verwees naar standpunten van de watergroep in 
het Parlement en wil deze verder in internationale vergaderingen brengen. 
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Het voorgestelde platform met China deed enige vragen rijzen bij de 
toehoorders. De Minister was kordaat. We gaan in recessie als niemand 
nog investeert. Je kan niet naast China kijken. Denemarken wil haar know-
how en technologie verkopen aan China. Op de vraag of ze alle hangende 
dossiers in de Raad gaat brengen, stelde ze dat een teveel aan dossiers 
tegen haar zou spelen. Ze wil wel een beperkt aantal afgewogen zaken 
naar voor schuiven voor de Raadszitting en is hierover in gesprek met de 
Commissie. 

Alhoewel de vraag niet duidelijk was in verband met “privatisering of niet”, 
stelde de Minister dat de investeringen deels uit de privésector komen. 
Waarmee ze misschien wel de privatisering binnenhaalt. 

Zij ging ook in op een project in Denemarken met als titel “Integrated 
URBAN water management in the city of the future” (Geïntegreerd 
waterbeheer in de stad van de toekomst). En hier maken we de link met 
het Comité van de Regio’s die deze problematiek ook voor de Steden en 
Gemeenten volgt. 

Het is duidelijk: “Water” is vandaag al een economisch gebeuren en volgens de minister zal het dit in de 
toekomst nog meer worden. 

Onze sector Lokale en Regionale Besturen volgt deze problematiek van nabij. Richard Seeber, 
Europarlementslid, is onze contactpersoon in het Europees Parlement voor dit dossier. 

Data: 
- 30 januari: vrijgeven van het VN-rapport over globale duurzaamheid in Addis Abeba (Ethiopië) 
- 12-17 maart: 6de Wereldwaterforum in Marseille (Frankrijk) 
- 20-22 juni: VN-Conferentie over Duurzame Ontwikkeling in Rio (Brazilië) 
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