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2014/2239(INI) 

Predlog resolucije po členu 170(4) Poslovnika, ki nadomesti nezakonodajni predlog 

resolucije A8-0228/2015 

Resolucija Evropskega parlamenta o nadaljnji obravnavi evropske državljanske pobude 

"Pravica do vode" 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju Direktive Sveta 98/83/ES z dne 3. novembra 1998 o kakovosti vode, 
namenjene za prehrano ljudi (direktiva o pitni vodi)1, 

– ob upoštevanju Direktive 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. 
oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike 
(okvirna direktiva o vodah)2, 

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 211/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
16. februarja 2011 o državljanski pobudi3, 

– ob upoštevanju Direktive 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
26. februarja 2014 o podeljevanju koncesijskih pogodb4, 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 14. maja 2012 z naslovom Načrt za varovanje 
evropskih vodnih virov (COM(2012)0673), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije o evropski državljanski pobudi „Voda in komunalna 
ureditev sta človekova pravica! Voda je javna dobrina in ne blago!“ Voda je javna 
dobrina in ne blago!“ (COM(2014)0177) (v nadaljevanju „sporočilo Komisije“), 

– ob upoštevanju zbirnega poročila Komisije o kakovosti pitne vode v EU, ki obravnava 
poročila držav članic za obdobje 2008–2010 v skladu z Direktivo 98/83/ES 
(COM(2014)0363), 

                                                 
1 UL L 330, 5.12.1998, str. 32. 
2 UL L 327, 22.12.2000, str. 1. 
3 UL L 65, 11.3.2011, str. 1. 
4 UL L 94, 28.3.2014, str. 1. 
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– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. novembra 2014 o EU in svetovnem razvojnem 
okviru po letu 20151, 

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 19. marca 
2014 o zgornjem sporočilu Komisije2, 

– ob upoštevanju resolucije generalne skupščine OZN z dne 28. julija 2010 z naslovom 
„Človekova pravica do vode in komunalne ureditve“3, ter resolucije generalne 
skupščine Združenih narodov z naslovom „Človekova pravica do vode in komunalne 
ureditve“ z dne 18. decembra 20134, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 9. oktobra 2008 o obravnavanju izziva 
pomanjkanja vode in suše v Evropski uniji5, 

– ob upoštevanju svoje resolucijo z dne 3. julija 2012 o izvajanju zakonodaje EU o vodah 
pred potrebnim celovitim pristopom k evropskim izzivom na področju vode6, 

– ob upoštevanju člena 52 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter mnenj 
Odbora za razvoj in Odbora za peticije (A8-0000/2015), 

A. ker je „Pravica do vode“ (Right2Water) prva evropska državljanska pobuda, ki 
izpolnjuje zahteve iz Uredbe (EU) št. 211/2011 o državljanski pobudi in je bila po tem, 
ko jo je podprlo skoraj 1,66 milijona državljanov, predstavljena v Parlamentu;  

B. ker je zagotavljanje vode in komunalne ureditve storitev splošnega pomena, ne pa 
blago; 

C. ker je polno izvajanje človekove pravice do vode in komunalne ureditve odločilnega 
pomena za življenje, kot so priznali Združeni narodi in kar podpirajo tudi države članice 
EU; ker je ustrezno gospodarjenje z vodnimi viri bistveno za zagotavljanje trajnostne 
rabe vode in ohranjanje evropskega naravnega kapitala; 

D. ker vsaj 748 milijonov ljudi nima stalnega dostopa do neoporečne pitne vode in ker 
tretjina svetovnega prebivalstva nima zagotovljenih osnovnih sanitarnih pogojev; ker je 
zato ogrožena pravica do zdravja in se širijo bolezni, ki povzročajo trpljenje in smrt ter 
močno ovirajo razvoj; ker zaradi bolezni, ki se prenašajo z vodo, vsako leto umre tri 
milijone in pol ljudi; ker zaradi bolezni, ki se prenašajo z vodo, ali neustrezne vode ter 
pomanjkljivih sanitarnih pogojev in higiene vsak dan umre približno 4000 otrok; ker 
zaradi nedostopnosti pitne vode umre več otrok kot zaradi aidsa, malarije in črnih koz 
skupaj; ker se vendarle kaže nedvomen trend zmanjševanja teh številk, kar moremo in 
moramo še pospešiti; 

                                                 
1 Sprejeta besedila, P8_TA(2014)0059. 
2 Še ni objavljeno v Uradnem listu. 
3 A/RES/64/292. 
4 A/RES/68/157. 
5 UL C 9 E, 15.1.2010, str. 33. 
6 UL C 349 E, 29.11.2013, str. 9. 
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E. ker je EU največja donatorica na področju vode, komunalne ureditve in higiene, pri 
čemer je 25 % njenih letnih svetovnih humanitarnih sredstev namenjenih zgolj podpori 
razvojnim partnerjem na tem področju;  

F. ker sta oskrba z vodo in komunalna ureditev storitvi v splošnem interesu in bi morali s 
prihodki od gospodarjenja z vodo kriti njene odhodke in stroške izboljšav ter obvarovati 
javni interes; 

Evropska državljanska pobuda kot instrument participativne demokracije  

1. meni, da je evropska državljanska pobuda edinstven demokratični mehanizem z velikim 
potencialom za odpravo razkoraka med evropskimi in nacionalnimi družbenimi in 
civilnodružbenimi gibanji ter za spodbujanje participativne demokracije na ravni EU; 

2.  poudarja, da bi morala Komisija v tem dvomesečnem obdobju analize zagotoviti čim 
večjo preglednost, da bi morala uspešnim evropskim državljanskim pobudam zagotoviti 
pravno podporo in nasvete in da bi bilo treba uspešne pobude ustrezno objaviti, njene 
pobudnike in podpornike pa ves čas postopka redno in v celoti obveščati; 

3. priznava, da je s to pobudo skoraj 1,66 milijona državljanov EU vplivalo na Komisijo, 
da je sklenila vodo in komunalne storitve izključiti iz direktive o koncesijah; 

4. poziva Komisijo, naj v skladu z osrednjim ciljem državljanske pobude o pravici do vode 
vloži zakonodajne predloge, s katerimi bosta ohranjena univerzalni dostop do pitne 
vode in komunalne ureditve, ter odobrava njeno podporo vse večji preglednosti na 
področju vode; zavzema se tudi, da bi univerzalni dostop do pitne vode in komunalne 
ureditve priznali v Listini Evropske unije o temeljnih človekovih pravicah; 

5. Komisijo poziva, naj v zvezi s to pobudo izvede obsežno informacijsko kampanjo o 
ukrepih, ki so bili na področju vode že sprejeti, in kako bi lahko prispevali k 
uresničevanju ciljev pobude o pravici do vode; 

Pravica do vode in komunalne ureditve 

6. opominja, da je OZN priznal človekovo pravico do vode in komunalne ureditve kot 
pravico vseh brez diskriminacije, pravico do varnega dostopa v zadostnih količinah v 
čistih, fizično dostopnih in ustreznih pogojih za gospodinjsko in osebno rabo, ki 
omogoča zasebnost in jamči človekovo dostojanstvo; 

7. podpira vlogo posebne poročevalke OZN za človekovo pravico do pitne vode in 
komunalne ureditve ter poudarja, da je njeno delo in delo njenega predhodnika zelo 
pomembno za priznanje te pravice; 

8.  obžaluje, da po podatkih Svetovnega programa za ugotavljanje stanja voda (WWAP) v 
EU-28 več kot milijon ljudi še vedno nima dostopa do varne in čiste pitne vode in da 
skoraj 2 % prebivalcev nimata dostopa do sanitarnih storitev, zato poziva Komisijo, naj 
nemudoma ukrepa; 

9. poziva Komisijo, naj opredeli območja, kjer je ali bi utegnil nastati problem s 
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pomanjkanjem, ter tem državam članicam, regijam in območjem, predvsem 
podeželskim in revnim mestnim območjem, pomaga ustrezno rešiti to vprašanje;  

10. poziva Komisijo, Evropsko investicijsko banko in države članice, naj podprejo vodna 
gospodarstva v EU, ki nimajo dovolj kapitala za dostop do razpoložljivega financiranja 
EU in dolgoročnih posojil po ugodnejši obrestni meri, zlasti za naložbe v izgradnjo, 
vzdrževanje in obnovo vodne infrastrukture, da se zagotovi visokokakovostna oskrba z 
vodo; 

11. opozarja države članice na njihovo odgovornost pri izvajanju zakonodaje EU; poziva 
jih, naj v celoti izvajajo direktivo o pitni vodi in vso s tem povezano zakonodajo; jih želi 
spomniti, naj opredelijo prednostna področja porabe in v celoti izkoristijo možnosti 
finančne podpore EU v vodnem sektorju, ki jih ponuja novo finančno programsko 
obdobje (2014–2020), zlasti s prednostnimi naložbami, izrecno usmerjenimi v vodno 
gospodarstvo; 

12. ugotavlja, da Odbor za peticije od leta 1988 vsako leto prejme precejšnje število peticij 
državljanov EU iz številnih držav članic, ki izražajo zaskrbljenost glede oskrbe z vodo, 
njene kakovosti in ravnanja z odpadno vodo; opozarja na vrsto negativnih dejavnikov, 
ki jih vlagatelji peticije obsojajo in ki slabšajo kakovost vode ter tako vplivajo na okolje 
in na zdravje ljudi in živali; meni, da te peticije dokazujejo pristno zanimanje 
državljanov za temeljito izvrševanje in nadaljnji razvoj trajnostne zakonodaje EU, 
povezane z vodo; 

13. podpira vzpostavljanje solidarnostnih mehanizmov za vodo (na primer za cenovno 
dostopnost), da se zagotovi dostop ljudem, ki si ne morejo privoščiti vode in 
komunalnih storitev ali nimajo dostopa do njih; poziva Komisijo in države članice, naj 
obravnavajo problem pomanjkljivih podatkov o dostopnosti in dostopu do pitne vode in 
komunalnih storitev, pri čemer naj imajo po možnosti prednost prikrajšane skupine 
uporabnikov; 

14. spodbuja Komisijo, naj oblikuje evropski pravni okvir za ponovno uporabo očiščenih 
odpadnih voda – zlasti, da bi zaščitili občutljive dejavnosti in območja; poziva jo tudi, 
naj spodbuja izmenjavo izkušenj med zdravstvenimi agencijami držav članic;  

15. poziva države članice, naj takoj in kot osrednji element izvrševanja okvirne direktive o 
vodah dokončajo svoje načrte upravljanja povodij in jih primerno izvajajo ob popolnem 
spoštovanju prednostnih okoljskih meril; opozarja, da se nekatere države članice vse 
pogosteje soočajo z uničevalnimi poplavami, ki imajo hude posledice za lokalno 
prebivalstvo; poudarja, da so načrti upravljanja povodij v okviru okvirne direktive o 
vodah ter načrti za obvladovanje poplavne ogroženosti v okviru direktive o poplavah 
izjemna priložnost za izkoriščanje sinergije med temi instrumenti in so lahko v pomoč 
pri zagotavljanju zadostnih količin čiste vode ter zmanjšajo nevarnost poplav; opozarja 
tudi, da bi morala imeti vsaka država članica osrednjo spletno stran za zagotavljanje 
informacij o izvajanju okvirne direktive o vodah, da bi omogočila pregled nad 
kakovostjo vode in gospodarjenjem z vodami; 

Oskrba z vodo na notranjem trgu  
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16. priznava, da imajo države članice po načelu subsidiarnosti pravico izbrati drugačen 
sistem oskrbe z vodo; 

17. želi spomniti, da bi bilo treba tudi v prihodnje brez omejevanja omogočiti, da vodno 
oskrbo ponovno prevzamejo občine, pa tudi pravico do podeljevanja pogodb za 
sodelovanje na področju vodne oskrbe in komunalnih storitev, obenem pa je treba 
poskrbeti za skladnost s konkurenčnimi pravili na notranjem trgu; 

18. poudarja, da so regionalni in lokalni organi dolžni zajamčiti dostop do vode, poskrbeti, 
da se izberejo najustreznejši izvajalci, javnosti zagotavljati kakovostno vodo, varno 
pitno vodo in izboljšane komunalne storitve, obenem pa tudi varovati javni interes; 

19. poudarja, da bi bilo treba vodo in komunalne storitve ter njihovo posebno naravo 
upoštevati pri vseh trgovinskih sporazumih, o katerih se pogaja EU; 

20. opozarja, da za vodne in komunalne koncesije veljajo načela iz Pogodbe in jih je torej 
treba podeljevati skladu z načeli preglednosti, enake obravnave in nediskriminacije; 

21. poudarja, da so nacionalni regulativni organi pomembni za zagotavljanje pravične in 
odprte konkurence med ponudniki storitev, spodbujanje hitrejšega izvajanja inovativnih 
rešitev in tehničnega napredka, podpiranje učinkovite in kakovostne oskrbe z vodo ter 
za varovanje interesov potrošnikov, tako da skrbijo za nepretrgano oskrbo z vodo, 
predvsem pa varujejo javni interes; poziva Komisijo, naj podpira pobude za regulativno 
sodelovanje v EU, da se podpre vzajemno učenje in izmenjava najboljše regulativne 
prakse; 

22. želi poudariti, da so tako javno-zasebna kot javno-javna partnerstva uspešna pri 
izmenjavi najboljše prakse v oskrbi z vodo, in poziva Komisijo, naj s finančnimi in 
nefinančnimi spodbudami spodbuja obe obliki sodelovanja med vodnimi gospodarstvi; 
pozdravlja, da je Komisija v svojem sporočilu prvič priznala, da so javno-javna 
partnerstva pomembna, a jo poziva, naj potrdi, da je pomembno, nujno in koristno tudi 
javno-zasebno sodelovanje; 

23. odobrava uspešna prizadevanja nekaterih vodnih gospodarstev za večje sodelovanje 
uporabnikov pri izboljševanju oskrbe z vodo in varstvu vodnih virov, in želi spomniti, 
da imajo lokalne uprave pomembno vlogo v procesu odločanja o gospodarjenju z 
vodami;  

24. poziva države članice, naj, če tega še niso storile, uvedejo socialno vodno politiko, s 
katero bodo podprle ljudi, ki si (ne po svoji krivdi) ne morejo privoščiti dostopa do vode 
in komunalnih storitev; poziva Evropsko komisijo, naj organizira izmenjavo izkušenj 
med državami članicami o socialnem vidiku vodne politike; 

25. spodbuja vodnogospodarska podjetja in javne organe, naj prihodke s tega področja 
ponovno vložijo v vzdrževanje in izboljševanje oskrbe z vodo ter varstvo vodnih virov; 

26. poudarja, da bo smotrno gospodarjenje z vodami še več desetletij prednostna naloga, 
tako ekološko kot okoljsko, saj ustreza energetskim in kmetijskim zahtevam ter 
izpolnjuje ekonomske in socialne potrebe; 
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27. poziva Komisijo, naj obnovo starajočih se vodovodnih omrežij za oskrbo s pitno vodo 
uvrsti med prednostne naloge naložbenega načrta za Evropo in te projekte vpiše na 
seznam načrtov EU; poudarja, da bi ti projekti pozitivno vplivali na odpiranje novih 
delovnih mest, ki jih ni mogoče preseliti v druge države, in bi v Evropi spodbudili 
zeleno gospodarstvo; 

28. poziva Komisijo, naj spodbuja delitev znanja med državami članicami, da bi ocenile 
stanje svojih omrežij in na tej osnovi sprožile obnovitvena dela in preprečile tratenje 
pitne vode; 

29. poziva k večji preglednosti za boljše obveščanje uporabnikov in gospodarnejše 
gospodarjenje z vodnimi viri; s tem namenom spodbuja Komisijo, naj še naprej sodeluje 
z državami članicami in si skupaj z njimi prizadeva za izmenjavo nacionalnih izkušenj z 
vzpostavljanjem sistemov za obveščanje o vodi; 

Zunanja in razvojna politika EU v vodnem sektorju 

30. poudarja, da bi morali v razvojnih politikah EU v celoti zajeti univerzalni dostop do 
vode in komunalnih storitev, in sicer s spodbujanjem dobre prakse, izmenjavo znanja in 
izkušenj in programi za sodelovanje v tem sektorju; 

31. poudarja, da je treba pri dodeljevanju sredstev in načrtovanju dejavnosti prednostno 
obravnavati pomoč za neoporečno pitno vodo in izboljšanje komunalne ureditve; poziva 
Komisijo, naj zagotovi ustrezno finančno podporo za ukrepe krepitve zmogljivosti na 
področju oskrbe z vodo, pri tem pa naj se opre na obstoječe mednarodne platforme in 
pobude ter sodeluje z njimi; 

32. vztraja, da mora biti sektor vode, komunalne ureditve in higiene ena glavnih 
prednostnih nalog v državah v razvoju pri uradni razvojni pomoči in v nacionalnih 
proračunih; opozarja, da je gospodarjenje z vodami kolektivna odgovornost; se zavzema 
za odprtost za različne oblike pomoči, a tudi za dosledno upoštevanje načel razvojne 
učinkovitosti, usklajenost politik za razvoj ter močan poudarek na odpravljanju revščine 
in čim večjem razvojnem učinku; v tem smislu podpira vključevanje lokalnih skupnosti 
v izvajanje projektov v državah v razvoju ter načelo skupnostnega lastništva; 

33. poudarja škandalozno dejstvo, da kljub napredku na področju razvojnega cilja tisočletja 
o pitni vodi skoraj milijarda ljudi po svetu še vedno pije neprečiščeno vodo, cilj dostopa 
do komunalne ureditve pa še zdaleč ni dosežen; 

34. meni, da mora biti voda v središču priprav na osrednja mednarodna dogodka v letu 
2015, agendo za obdobje po letu 2015 in konferenco pogodbenic Okvirne konvencije 
ZN o spremembi podnebja (COP 21); pri tem močno podpira upoštevanje ambicioznih 
in daljnosežnih ciljev za vodo in komunalno ureditev, kot je cilj trajnostnega razvoja št. 
6, da se do leta 2030 zagotovijo razpoložljivost in trajnostno gospodarjenje z vodo in 
komunalna ureditev za vse, ki naj bi bil sprejet septembra 2015; ponovno poudarja, da 
bo mogoče revščino s procesom za obdobje po letu 2015 odpraviti le, če se vsem ljudem 
povsod po svetu zagotovi dostop do čiste vode, osnovne komunalne ureditve in higiene; 

35. poudarja, da je treba za uresničitev vseh ciljev trajnostnega razvoja zagotoviti veliko 
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več financiranja za razvoj, kot je na voljo sedaj, in to iz razvitih držav in držav v 
razvoju; poziva Komisijo, naj zagotovi, da se bo pomoč učinkovito uporabljala in da bo 
glede na razvojno agendo za čas po letu 2015 bolj usmerjena v sektor vode, komunalne 
ureditve in higiene; 

36. poziva k vzpostavitvi globalnega mehanizma za spremljanje napredka pri zagotavljanju 
univerzalnega dostopa do neoporečne pitne vode, trajnostni uporabi in razvoju vodnih 
virov ter krepitvi pravičnega, participativnega in odgovornega gospodarjenja z vodo v 
vseh državah; poziva k učinkovitemu spremljanju projektov, ki se izvajajo z zunanjo 
pomočjo; 

37. opominja, da je po trditvah Svetovne zdravstvene organizacije v izhodiščnih 
okoliščinah, če ne upoštevamo najnovejših inovativnih tehnologij za čiščenje vode in 
varčevanje z njo, optimalna količina vode na osebo 100 do 200 litrov na dan, za 
osnovne potrebe in preprečitev večine zdravstvenih tveganj pa je potrebnih 50 do 100 
litrov; 

38. izraža pohvalo nekaterim vodnim gospodarstvom, ki namenijo del letnega prometa 
partnerstvom za vodo v državah v razvoju, ter spodbuja države članice in EU, naj 
vzpostavijo pogoje za ustanavljanje tovrstnih partnerstev; 

39. poudarja, da je učinkovito in pravično gospodarjenje z vodnimi viri odvisno od 
zmogljivosti lokalnih oblasti za opravljanje storitev; zato poziva EU, naj še podpira 
krepitev gospodarjenja z vodami in ustrezne infrastrukture v državah v razvoju, hkrati 
pa naj se spoprime predvsem s potrebami ranljivega podeželskega prebivalstva; 

40. podpira svetovno platformo solidarnosti za vodo, ki je nastala v Programu Združenih 
narodov za razvoj, da bi lokalne organe vključili v iskanje rešitev za izzive, povezane z 
vodo; pozdravlja tudi pobudo „enoodstotna solidarnostna dajatev za vodo in sanitarne 
storitve“ ter druge pobude državljanov in javnih organov v nekaterih državah članicah, s 
katerimi želijo s sredstvi iz dajatev na porabo podpreti projekte v državah v razvoju;  

41. poziva Komisijo, naj znova uvede instrument oskrbe z vodo, ki je učinkovito spodbujal 
boljši dostop do vodnih storitev v državah v razvoju, s tem ko je spodbujal ukrepe 
gradnje zmogljivosti v lokalnih skupnostih; 

42. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji. 

Or. en 

 
 


