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Predlog resolucije Predlog spremembe 

18. poziva Komisijo, naj prizna pomen te 
pravice kot javne dobrine in temeljne 
vrednote za vse državljane EU, saj ne gre 
za tržno blago; je zaskrbljen, ker je od 
leta 2008 zaradi finančne in ekonomske 
krize in pretiranih varčevalnih politik, 
zaradi katerih se je povečala revščina v 
Evropi in število gospodinjstev z nizkimi 
prihodki, vse več ljudi ne more več 
plačevati računov za vodo in ker postaja 
cenovna dostopnost vode vse večja težava; 
zavrača odklop vode in prisilno zaustavitev 
oskrbe z vodo kot kršitev človekove 
pravice ter poziva države članice, naj 
nemudoma prenehajo s tem, kadar gre za 
družbenoekonomske dejavnike v 
gospodinjstvih z nizkimi prihodki; 
pozdravlja, da si v nekaterih državah 

članicah prizadevajo pomagati 

najranljivejšim pri komunalnih stroških z 

„vodnimi bankami“ ali minimalnimi 

kvotami in s tem zagotavljajo, da voda 

ostaja neodtujljivi sestavni del temeljnih 

pravic; 

18. poziva Komisijo, naj prizna pomen te 
pravice kot javne dobrine in temeljne 
vrednote za vse državljane EU, saj ne gre 
za tržno blago; je zaskrbljen, ker je od 
leta 2008 zaradi finančne in ekonomske 
krize, zaradi katere sta se povečala 
revščina v Evropi in število gospodinjstev 
z nizkimi prihodki, vse več ljudi ne more 
več plačevati računov za vodo in ker 
postaja cenovna dostopnost vode vse večja 
težava; zavrača odklop vode in prisilno 
zaustavitev oskrbe z vodo ter poziva 
države članice, naj nemudoma prenehajo s 
tem, kadar gre za družbenoekonomske 
dejavnike v gospodinjstvih z nizkimi 
prihodki; 

Or. en 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

19. poziva Komisijo, naj zaradi učinkov 
nedavne gospodarske krize v sodelovanju z 
državami članicami ter regionalnimi in 
lokalnimi organi preuči problematiko 
„vodne revščine“, vključno z vprašanjem 
dostopa in cenovne dostopnosti; poziva 
Komisijo, naj nadalje podpira in spodbuja 
neprofitno sodelovanje med vodnimi 
gospodarstvi, da bi pomagala tistim na 
manj razvitih območjih in na podeželju in s 
tem podpirala dostop do kakovostne vode 
za vse državljane na teh območjih; 

19. poziva Komisijo, naj zaradi učinkov 
nedavne gospodarske krize v sodelovanju z 
državami članicami ter regionalnimi in 
lokalnimi organi preuči problematiko 
„vodne revščine“, vključno z vprašanjem 
dostopa in cenovne dostopnosti; poziva 
Komisijo, naj nadalje podpira in spodbuja 
sodelovanje med vodnimi gospodarstvi, da 
bi pomagala tistim na manj razvitih 
območjih in na podeželju in s tem 
podpirala dostop do kakovostne vode za 
vse državljane na teh območjih; 

Or. en 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. poudarja, da je domnevna nevtralnost 
Komisije glede lastništva in upravljanja 
voda v nasprotju s programi privatizacije, 
ki jih je trojka naložila nekaterim 

državam članicam; 

21. poudarja nevtralnost Komisije glede 
lastništva in upravljanja voda; 

Or. en 
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22. priznava, da voda ni blago, temveč 
javno dobro, pomembno za človekovo 
življenje in dostojanstvo, kakor je zapisano 
tudi v okvirni direktivi o vodah, in poziva 
Komisijo, naj se ne opredeljuje do 
nacionalnih odločitev o sistemu lastništva 
podjetij za oskrbo z vodo ter zato nikakor 
ne bi smela spodbujati privatizacije 

podjetij za oskrbo z vodo v kontekstu 

programov za gospodarsko prilagoditev 

ali katerih koli drugih postopkov EU za 

usklajevanje gospodarskih politik; ker gre 
za splošne storitve, ki so pretežno v javnem 
interesu, poziva Komisijo, naj trajno 
izvzame vodo in komunalne storitve ter 

odstranjevanje odpadnih voda iz pravil o 

notranjem trgu ter jih zagotavlja po 

dostopnih cenah, Komisijo pa skupaj z 

državami članicami tudi poziva, naj te 
storitve tehnično, finančno in 
administrativno upravlja na učinkovit in 
pregleden način; 

22. priznava, da voda ni blago, temveč 
javno dobro, pomembno za človekovo 
življenje in dostojanstvo, kakor je zapisano 
tudi v okvirni direktivi o vodah, in poziva 
Komisijo, naj se v skladu s pravili Pogodb 
ne opredeljuje do nacionalnih odločitev o 
sistemu lastništva podjetij za oskrbo z 
vodo, ker gre za splošne storitve, ki so 
pretežno v javnem interesu; Komisijo in 
države članice pa tudi poziva, naj 
poskrbijo, da bodo voda in komunalne 
storitve zagotovljene po dostopnih cenah 
in da se bodo tehnično, finančno in 
administrativno upravljale na učinkovit in 
pregleden način, s čimer bo zaščiten javni 
interes; 

Or. en 
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29. priznava, da so voda in komunala 
storitve v splošnem interesu in da voda ni 
blago temveč skupna dobrina, zato bi bilo 
treba vodo in komunalne storitve 
zagotavljati po dostopnih cenah, ki 
spoštujejo pravico ljudi do minimalne 
kakovosti vode in zagotavljajo 
uveljavljanje progresivnih cen; poziva 
države članice, naj zagotovijo, da se bo 
uporabljal pravičen, vzdržen in pregleden 
sistem tarif, ki bo ne glede na sredstva 
državljanov vsem zagotavljal dostop do 
storitev visoke kakovosti; 

29. priznava, da so voda in komunala 
storitve v splošnem interesu in da voda ni 
blago temveč skupna dobrina, zato bi bilo 
treba vodo in komunalne storitve 
zagotavljati po dostopnih cenah, ki 
spoštujejo pravico ljudi do minimalne 
kakovosti vode; poziva države članice, naj 
zagotovijo, da se bo uporabljal pravičen, 
vzdržen in pregleden sistem tarif, ki bo ne 
glede na sredstva državljanov vsem 
zagotavljal dostop do storitev visoke 
kakovosti; 

Or. en 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

44. ugotavlja, da so države v vsej EU, med 
drugim Španija, Portugalska, Grčija, Irska, 
Nemčija in Italija, že opazile, da je 
potencialna ali dejanska izguba javnega 

lastništva vodnogospodarskih storitev za 
državljane velik problem; znova opozarja, 
da izbira načina gospodarjenja z vodo 
temelji na načelu subsidiarnosti, kot je 
določeno v členu 14 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije in Protokolu (št. 26) o 
storitvah v splošnem interesu, kjer je 
poudarjen poseben pomen javnih storitev 
za socialno in teritorialno kohezijo Unije; 
znova opozarja, da so podjetja za oskrbo z 
vodo in komunalne storitve službe v 
splošnem interesu, katerih glavna naloga je 
zagotoviti vsem prebivalcem z kakovostno 
vodo po družbeno sprejemljivih cenah in 
čim bolj zmanjšati negativne učinke 
odpadnih voda za okolje; 

44. ugotavlja, da so države v vsej EU, med 
drugim Španija, Portugalska, Grčija, Irska, 
Nemčija in Italija, že opazile, da je 
človekova pravica do vode in komunalne 

ureditve za državljane postala pomembno 
in skrb zbujajoče vprašanje; znova 
opozarja, da izbira načina gospodarjenja z 
vodo temelji na načelu subsidiarnosti, kot 
je določeno v členu 14 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije in Protokolu 
št. 26 o storitvah v splošnem interesu, kjer 
je poudarjen poseben pomen javnih storitev 
za socialno in teritorialno kohezijo Unije; 
znova opozarja, da so podjetja za oskrbo z 
vodo in komunalne storitve službe v 
splošnem interesu, katerih glavna naloga je 
zagotoviti vsem prebivalcem z kakovostno 
vodo po družbeno sprejemljivih cenah in 
čim bolj zmanjšati negativne učinke 
odpadnih voda za okolje; 

Or. en 
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46. opaža, da v več državah članicah 
narašča težnja, da bi nadzor nad oskrbo z 

vodo ponovno prevzele lokalne oblasti, na 

primer v Franciji in Nemčiji; znova 
opozarja, da bi bilo treba v prihodnje brez 
omejitev zagotavljati možnost, da lokalne 
oblasti znova prevzamejo nadzor nad 
oskrbo z vodo in ga ohranijo, če se tako 
odločijo pristojni javni organi; znova 
opozarja, da je voda temeljna človekova 
pravica, ki bi morala biti fizično in 
cenovno dostopna vsem; poudarja, da 
imajo države članice dolžnost zagotavljati 
oskrbo z vodo za vse, ne glede na 
upravljavca, hkrati pa poskrbeti, da ta 
zagotavlja varno pitno vodo in boljšo 
komunalno ureditev; 

46. znova opozarja, da bi bilo treba v 
prihodnje brez omejitev zagotavljati 
možnost, da lokalne oblasti znova 
prevzamejo nadzor nad oskrbo z vodo in ga 
ohranijo, če se tako odločijo pristojni javni 
organi; znova opozarja, da je voda temeljna 
človekova pravica, ki bi morala biti fizično 
in cenovno dostopna vsem; poudarja, da 
imajo države članice dolžnost zagotavljati 
oskrbo z vodo za vse, ne glede na 
upravljavca, hkrati pa poskrbeti, da ta 
zagotavlja varno pitno vodo in boljšo 
komunalno ureditev; 

Or. en 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

47. poudarja, da je treba oskrbo z vodo in 
komunalne storitve, kot so proizvodnja, 

distribucija in čiščenje, zaradi njihove 

posebne narave nujno izključiti iz 

trgovinskih sporazumov, o katerih se EU 

pogaja ali jih pripravlja; poziva Komisijo, 

naj zagotovi pravno zavezujoče izvzetje za 

oskrbo z vodo, komunalne storitve in 

storitve odstranjevanja odpadnih voda z 

tekočih pogajanj o čezatlantskem 

partnerstvu za trgovino in naložbe ter 

sporazumu o trgovini s storitvami; 

poudarja, da bi morali vsi bodoči 

trgovinski in naložbeni sporazumi 

vsebovati klavzulo o dejanskem dostopu 

do pitne vode za ljudi iz tretjih držav, s 

katerimi se sporazum sklene, kar je v 

skladu z dolgotrajno zavezanostjo Unije 

trajnostnemu razvoju in človekovim 

pravicam, ter da mora biti dejanski dostop 

do pitne vode za ljudi iz tretjih držav, s 

katerimi se sporazum sklene, pogoj za vse 

bodoče prostotrgovinske sporazume; 

črtano 

Or. en 
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54. želi spomniti, da je 
Direktiva 2006/123/ES o storitvah na 
notranjem trgu v številnih pogledih naletela 
na močno nasprotovanje civilne družbe, 
tudi v zvezi s storitvami splošnega 
gospodarskega interesa, kot so oskrba z 
vodo, zagotavljanje vode in upravljanje 
odpadnih voda; želi spomniti, da so bile 
institucije EU na koncu prisiljene vključiti 

te sektorje v storitve, ki jih ni mogoče 

liberalizirati; 

54. želi spomniti, da je 
Direktiva 2006/123/ES o storitvah na 
notranjem trgu v številnih pogledih naletela 
na močno nasprotovanje civilne družbe, 
tudi v zvezi s storitvami splošnega 
gospodarskega interesa, kot so oskrba z 
vodo, zagotavljanje vode in upravljanje 
odpadnih voda; 

Or. en 
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55. poudarja pomen javno-javnih 
partnerstev pri izmenjavi najboljše prakse 
na podlagi neprofitnega sodelovanja med 
vodnogospodarskimi upravljavci, in 
pozdravlja, da je Komisija v svojem 
sporočilu prvič priznala, da so javno-javna 
partnerstva pomembna; 

55. poudarja pomen javno-javnih in javno-
zasebnih partnerstev pri izmenjavi 
najboljše prakse na podlagi neprofitnega 
sodelovanja med vodnogospodarskimi 
upravljavci, in pozdravlja, da je Komisija v 
svojem sporočilu prvič priznala, da so 
javno-javna partnerstva pomembna; 

Or. en 
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61. obsoja dejstvo, da se na prikrajšane in 
ranljive skupnosti v nekaterih državah 

članicah pritiska z odrekanjem vode in 

komunalnih storitev; ponavlja, da so 

oblasti v nekaterih državah članicah 

zaprle javne vodnjake, kar je najbolj 

ranljivim skupinam otežilo dostop do 

vode; 

črtano 

Or. en 
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64. spodbuja vodnogospodarska podjetja, 
naj gospodarske prihodke iz cikla vodnega 
gospodarstva ponovno vložijo v 
vzdrževanje in izboljševanje oskrbe z vodo 
ter varstvo vodnih virov; opozarja, da 
načelo kritja stroškov oskrbe z vodo 
vključuje okoljske stroške in stroške virov, 
hkrati pa upošteva načela poštenosti in 
preglednosti ter človekovo pravico do vode 
in obveznosti držav članic, da obveznosti 
kritja stroškov čim bolje izvajajo, če to ne 
ogroža namenov in doseganja ciljev 
okvirne direktive o vodi; priporoča 
prekinitev prakse, da se ekonomska 

sredstva iz vodnega sektorja preusmerjajo 

v financiranje drugih politik, tako tudi da 

račun za vodo vključuje koncesijske 

dajatve, ki niso bile namenjene za vodno 

infrastrukturo; opozarja na zaskrbljujoče 
stanje infrastrukture v nekaterih državah 
članicah, kjer se voda izgublja zaradi 
puščanja iz neprimernega in starega 
vodovodnega omrežja, in poziva države 
članice, naj okrepijo naložbe v izboljšanje 
infrastrukture in druge storitve na področju 
oskrbe z vodo, saj gre za pogoj za 
zagotavljanje človekove pravice do vode v 
prihodnosti; 

64. spodbuja pristojne javne organe in 
vodnogospodarska podjetja, naj 
gospodarske prihodke iz cikla vodnega 
gospodarstva ponovno vložijo v 
vzdrževanje in izboljševanje oskrbe z vodo 
ter varstvo vodnih virov; opozarja, da 
načelo kritja stroškov oskrbe z vodo 
vključuje okoljske stroške in stroške virov, 
hkrati pa upošteva načela poštenosti in 
preglednosti ter človekovo pravico do vode 
in obveznosti držav članic, da obveznosti 
kritja stroškov čim bolje izvajajo, če to ne 
ogroža namenov in doseganja ciljev 
okvirne direktive o vodi; opozarja na 
zaskrbljujoče stanje infrastrukture v 
nekaterih državah članicah, kjer se voda 
izgublja zaradi puščanja iz neprimernega in 
starega vodovodnega omrežja, in poziva 
države članice, naj okrepijo naložbe v 
izboljšanje infrastrukture in druge storitve 
na področju oskrbe z vodo, saj gre za pogoj 
za zagotavljanje človekove pravice do vode 
v prihodnosti; 

Or. en 
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76. poudarja, da bi morali v razvojnih 
politikah EU popolnoma zajeti univerzalni 
dostop do vode in komunalnih storitev s 
spodbujanjem javno-javnih partnerstev po 
načelih neprofitnosti in solidarnosti med 
vodnogospodarskimi upravitelji in delavci 
v različnih državah ter uporabo vrste 
instrumentov javno-javnih partnerstev za 
spodbujanje najboljše prakse z izmenjavo 
znanja, pa tudi programov razvoja in 
sodelovanja; ponovno poudarja, da bi 
morale razvojne politike držav članic 
priznavati, da ima dostop do neoporečne 
pitne vode in komunalnih storitev 
razsežnost človekove pravice, ter da 
pristop, ki temelji na pravicah, potrebuje 
podporo za zakonodajne okvire, 
financiranje in krepitev glasu civilne 
družbe, da bi se te pravice lahko 
uresničevale v praksi; 

76. poudarja, da bi morali v razvojnih 
politikah EU popolnoma zajeti univerzalni 
dostop do vode in komunalnih storitev s 
spodbujanjem javno-javnih in javno-
zasebnih partnerstev po načelu 
solidarnosti med vodnogospodarskimi 
upravitelji in delavci v različnih državah, 
poleg tega pa bi morali uporabiti vrsto 
instrumentov javno-javnih partnerstev za 
spodbujanje najboljše prakse z izmenjavo 
znanja, pa tudi programov razvoja in 
sodelovanja; ponovno poudarja, da bi 
morale razvojne politike držav članic 
priznavati, da ima dostop do neoporečne 
pitne vode in komunalnih storitev 
razsežnost človekove pravice, ter da 
pristop, ki temelji na pravicah, potrebuje 
podporo za zakonodajne okvire, 
financiranje in krepitev glasu civilne 
družbe, da bi se te pravice lahko 
uresničevale v praksi; 

Or. en 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

92. poziva države članice, naj na podlagi 
smernic Svetovne zdravstvene organizacije 
uvedejo politiko cen, ki bo spoštovala 
pravico ljudi do minimalne količine vode, 
potrebne za preživetje, ter preprečevala 
potrato vode, in sicer z uveljavljanjem 
progresivnih cen, ki bodo sorazmerne s 

količino porabljene vode; 

92. poziva države članice, naj na podlagi 
smernic Svetovne zdravstvene organizacije 
uvedejo politiko cen, ki bo spoštovala 
pravico ljudi do minimalne količine vode, 
potrebne za preživetje, ter preprečevala 
potrato vode; 

Or. en 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. poziva Komisijo, naj v skladu z 
glavnim ciljem državljanske pobude o 
pravici do vode vloži ustrezne zakonodajne 
predloge, po potrebi spremeni tudi okvirno 
direktivo o vodah, ter tako prizna 
univerzalni dostop in človekovo pravico do 
vode, ter obenem meni, da je obžalovanja 
vredno, da se to doslej še ni zgodilo; meni, 
da če Komisija tega ne bo napravila, 

državljanska pobuda ne bo več 

verodostojna; po drugi strani se zavzema, 
da bi univerzalen dostop do pitne vode in 
sanitarnih pogojev priznali v Listini o 
temeljnih človekovih pravicah Evropske 
unije; 

10. poziva Komisijo, naj v skladu z 
glavnim ciljem državljanske pobude o 
pravici do vode vloži ustrezne zakonodajne 
predloge, da bi ohranili univerzalni dostop 
in človekovo pravico do vode, ter obenem 
meni, da je obžalovanja vredno, da se to 
doslej še ni zgodilo; po drugi strani se 
zavzema, da bi univerzalen dostop do pitne 
vode in sanitarnih pogojev priznali v 
Listini o temeljnih človekovih pravicah 
Evropske unije; 

Or. en 
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 71a. spodbuja Komisijo, naj pripravi 

evropski zakonodajni okvir za ponovno 

uporabo obdelane odpadne vode, zlasti da 

bi zaščitili občutljive dejavnosti in 

območja; poziva jo tudi, naj spodbuja 

izmenjavo izkušenj med agencijami za 

zdravje različnih držav članic; 

Or. en 

 
 
 


