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NÁVRHY 

Petiční výbor vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin jako 

věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. domnívá se, že opatření v návaznosti na evropskou občanskou iniciativu „Right2Water“ 

(R2W), která navrhla Komise ve svém sdělení, nesplňují očekávání občanů v podobě 

konkrétních kroků a legislativních návrhů, neboť Komise již předtím oznámila, že zvýší 

své úsilí v zájmu dosažení toho, aby byly právní předpisy EU v oblasti vodního 

hospodářství plně prováděny všemi členskými státy, a že přezkoumá směrnici o pitné 

vodě a navrhne změny; doufá, že Komise a místopředseda odpovědný za udržitelnost 

přijmou jasný politický závazek s cílem zajistit, aby bylo přijato vhodné opatření, které 

bude reagovat na obavy evropské občanské iniciativy; 

2. uznává mezinárodní lidské právo na vodu a hygienu jako základní lidské právo, jak 

potvrzuje rezoluce Valného shromáždění OSN 64/292; je přesvědčen o tom, že právo na 

vodu by mělo každému zaručit dostatek bezpečné, přijatelné, fyzicky přístupné a finančně 

dostupné vody pro osobní a domácí použití, a to spravedlivým a rovným způsobem; 

naléhavě žádá Komisi, aby se věnovala cílům udržitelného rozvoje a postupu týkajícímu 

se rozvojové agendy po roce 2015 s cílem zajistit, aby budoucí cíle dodržovaly práva, 

včetně práva na vodu; 

3. znovu opakuje závazek Petičního výboru poskytnout předkladatelům petic možnost 

vyjádřit své názory na otázky týkající se základních práv a připomíná, že předkladatelé, 

kteří předložili evropskou občanskou iniciativu R2W vyjádřili svůj souhlas s tím, aby 

právo na vodu bylo vyhlášeno lidským právem, které je zaručováno na úrovni EU; 

4. zdůrazňuje, že údajná neutralita Komise ohledně vlastnictví a správy vod se zdá být v 

rozporu s privatizačními programy, které Trojka vnutila některým členským státům; 

5. vyzývá Komisi, aby zahrnula vodu do Programu změn spolu s udržitelným zemědělstvím; 

6.  zdůrazňuje, že evropská občanská iniciativa je významným nástrojem participativní 

demokracie, který dává občanům možnost vyjádření v rámci legislativního procesu, a že 

evropská občanská iniciativa, která je přípustná a přiměřená, by měla v zásadě vést 

k novému legislativnímu návrhu Komise, který by splňoval požadavky stanovené v 

evropské občanské iniciativě, a to alespoň tehdy, jestliže se Komise k předložení takového 

návrhu zavázala, jak je tomu v případě evropské občanské iniciativy R2W; zdůrazňuje, že 

Komise by měla v průběhu dvouměsíční fáze analýzy zajistit co největší transparentnost 

a že úspěšná evropská občanská iniciativa by měla od Komise získat řádnou právní 

podporu a poradenství a měla by být náležitě propagována a propagátoři a podporovatelé 

by měli být plně a aktuálně informováni v průběhu celého procesu evropské občanské 

iniciativy; 

7. zdůrazňuje, že nedostatečná odpověď na první úspěšnou evropskou občanskou iniciativu 

by mohla poškodit hodnověrnost této iniciativy jakožto demokratického nástroje občanů 

EU; 
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8. trvá na tom, aby Komise účinně vykonávala nařízení o evropské občanské iniciativě 

a začala s odstraňováním veškerých administrativních překážek, s nimiž se občané 

setkávají při předkládání evropské iniciativy občanů a její podpoře a naléhavě žádá 

Komisi, aby zvážila zavedení společného registračního systému pro tyto iniciativy 

ve všech členských státech; 

9. vyzývá Komisi, aby rozhodně podpořila snahu členských států o rozvoj a zlepšování 

infrastruktury poskytující přístup ke službám zavlažování, kanalizace a dodávek pitné 

vody; 

10. domnívá se, že by mělo být vyvinuto větší úsilí, aby se zvýšila kvalita a kvantita 

informací, které jsou občanům k dispozici, pokud jde o kvalitu vody a služby v oblasti 

dodávek vody; trvá na tom, že odpověď Komise na evropskou občanskou iniciativu R2W 

je nedostatečná; žádá Komisi, aby v souvislosti s touto konkrétní evropskou občanskou 

iniciativou uskutečnila seriózní informační kampaň o přijatých opatřeních v oblasti vody 

a o tom, jak tato opatření mohou přispět k dosažení cílů evropské občanské iniciativy 

R2W; 

11. připomíná členským státům jejich zodpovědnost při provádění právních předpisů EU; 

naléhavě je žádá, aby v plné míře provedly směrnici o pitné vodě a veškeré související 

právní předpisy; připomíná členským státům, aby identifikovaly své priority v oblasti 

výdajů a plně využívaly příležitosti pro finanční podporu EU v oblasti vodního 

hospodářství poskytované v novém finančním programovém období (2014–2020), 

zejména prostřednictvím investiční priority konkrétně zaměřené na vodní hospodářství; 

12. připomíná povinnost členských států zaručit, aby právo na vodu a hygienu mohlo být 

vykonáváno rovným nediskriminačním způsobem; zdůrazňuje, že členské státy mají 

povinnost zajistit, aby byla zaručena dostupnost kvalitní vody osobám, které ji potřebují, 

a aby byla finančně dostupná pro všechny a zajistit, aby poskytovatelé dodávali zdravotně 

nezávadnou pitnou vodu a poskytovali lepší hygienická zařízení; vyzývá členské státy, 

aby přijaly odpovídající právní předpisy a aby vypracovaly a uskutečnily konkrétní 

programy, které budou mít zajištěny přiměřené zdroje a budou podléhat kontrole; 

poznamenává, že členské státy by měly věnovat zvláštní pozornost zranitelným skupinám 

společnosti, jako jsou lidé žijící v oblastech s nízkými příjmy a zeměpisných oblastech 

s rozsáhlým výskytem koncentrované chudoby; vyzývá Komisi, aby určila oblasti, které 

se potýkají s nedostatkem vody nebo kde tento nedostatek může potenciálně hrozit a aby 

dotčeným členským státům, regionům a oblastem, zejména venkovským oblastem 

a zanedbaným městským částem, pomohla tyto problémy náležitě řešit; 

13. uznává, že členské státy mají v souladu se zásadou subsidiarity právo zvolit si 

pro dodávky vody různá schémata; prohlašuje, že voda by neměla být zdrojem 

nezákonného zisku pro veřejnoprávní ani soukromé provozovatele; žádá o zvýšení 

transparentnosti a lepší poskytování informací o hospodaření s vodou a o schématech 

tvorby cen za vodu v členských státech; 

14. připomíná povinnost zajistit přístup ke spravedlnosti a k informacím v oblasti životního 

prostředí a účast veřejnosti na rozhodovacím procesu, jak je stanoveno v Aarhuské 

úmluvě; vyzývá proto Komisi, členské státy a jejich regionální a místní orgány, aby 

dodržovaly zásady a práva zakotvená v Aarhuské úmluvě; připomíná, že informovanost 
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občanů o svých právech je zásadní pro dosažení co největší účasti občanů v rozhodovacím 

procesu; naléhavě proto žádá Komisi, aby proaktivně připravila kampaň, v níž bude 

občany informovat o úspěších dosažených díky Aarhuské úmluvě v oblasti 

transparentnosti a o účinných nástrojích, které jsou jim již k dispozici, a aby dodržovala 

ustanovení týkající se institucí EU; vyzývá Komisi, aby vypracovala kritéria 

transparentnosti, zodpovědnosti a účasti jako prostředek zlepšení výkonnosti, udržitelnosti 

a nákladové účinnosti vodohospodářských služeb; 

15. připomíná, že směrnice 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu vyvolala silnou opozici 

občanské společnosti v mnoha ohledech, včetně otázek týkajících se služeb všeobecného 

hospodářského zájmu, jako je například distribuce vody, dodávky pitné vody a nakládání 

s odpadními vodami; připomíná, že instituce EU byly nakonec donuceny zahrnout tato 

odvětví do služeb, které nelze liberalizovat; 

16. poznamenává, že Petiční výbor dostal od roku 1988 značný počet petic od občanů EU 

z mnoha členských států, v nichž vyjadřují své znepokojení nad dodávkami pitné vody 

a její kvalitou a nad nakládáním s odpadními vodami; poukazuje na řadu negativních 

faktorů – např. navážky odpadu, neschopnost orgánů účinně kontrolovat kvalitu vody 

a nepravidelné nebo nezákonné zemědělské a průmyslové postupy – které předkladatelé 

petic odsuzují a které způsobují špatnou kvalitu vody, a mají tudíž vliv na životní 

prostředí a lidské zdraví; domnívá se, že ty petice ukazují, že občané mají skutečný zájem 

na tom, aby se právní předpisy EU v oblasti udržitelného vodního hospodářství vymáhaly 

v plném rozsahu a dále utvářely; 

17. domnívá se, že mnoho petic týkajících se kvality vody a vodního hospodářství pochází 

z členských států, které nejsou dostatečně zastoupeny ve veřejných konzultacích po celé 

EU, které byly zahájeny v červnu 2014, a zdůrazňuje, že by proto mohlo dojít k určité 

nekonzistentnosti mezi výsledky veřejných konzultací a stavem, na který upozorňují 

petice; 

18. vyjadřuje politování nad skutečností, že podle Světového programu na hodnocení vody 

(World Water Assessment Programme) v zemích EU-28 stále nemá přístup k nezávadné 

a čisté pitné vodě více než jeden milion lidí a téměř 2 % obyvatel nemá přístup k 

hygienickým zařízením, a proto naléhavě vyzývá Komisi, aby přijala okamžité kroky; 

19. je přesvědčen o tom, že evropské projekty a programy v oblasti vody a hygieny by měly 

být posuzovány z hlediska lidských práv s cílem vypracovat přiměřené politiky, pokyny 

a postupy; vyzývá Komisi, aby vypracovala systém referenčních hodnot (pro porovnávání 

kvality vody, její dostupnosti, udržitelnosti, pokrytí atd.) s cílem zlepšit kvalitu veřejných 

dodávek pitné vody a hygienických služeb v celé Evropské unii, a jako způsob posílení 

postavení občanů; 

20. důrazně žádá Komisi, aby si vzala obavy a upozornění občanů v peticích k srdci a aby 

z nich vycházela, zejména s ohledem na naléhavou potřebu řešit problém ubývajících 

zdrojů vody z důvodu jejího nadužívání a změny klimatu, dokud je ještě čas zabránit 

znečišťování a špatnému hospodaření; vyjadřuje obavy z počtu řízení pro porušení 

právních předpisů, pokud jde o kvalitu vody a vodní hospodářství; připomíná významný 

počet petic, které se vyjadřovaly proti zahrnutí základních veřejných služeb, jako jsou 

vodohospodářské a hygienické služby, do jednání o Transatlantickém partnerství v oblasti 
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obchodu a investic (TTIP); vyzývá Komisi, aby zvýšila odpovědnost dodavatelů vody; 

21. vyzývá Komisi, aby vypracovala návrh závazného legislativního aktu, aby zajistila, že 

veškeré informace o kvalitě vody a vodním hospodářství budou ve snadno dostupné a 

srozumitelné podobě poskytovány příslušnými orgány dotčeným občanům a že občané 

budou plně a včas informováni a konzultováni o všech vodohospodářských projektech; 

poznamenává navíc, že během veřejné konzultace, kterou uskutečnila Komise, 80 % 

účastníků považovalo zlepšení transparentnosti monitorování kvality vody za klíčové; 

22. vyzývá členské státy, aby co nejrychleji dokončily své plány řízení povodí jako klíčový 

prvek prosazování rámcové směrnice o vodě a aby je řádně provedly při plném 

dodržování hlavních ekologických kritérií; upozorňuje na skutečnost, že některé členské 

státy jsou stále častěji postihovány ničivými záplavami, které mají vážné důsledky pro 

místní obyvatele; poukazuje na skutečnost, že plány řízení povodí v rámci rámcové 

směrnice o vodě a plány povodňového krizového řízení v rámci směrnice o povodních 

poskytují vynikající příležitost pro prozkoumání součinnosti mezi těmito nástroji, čímž 

pomohou zabezpečit dostatek čisté vody při současném snižování rizika záplav; kromě 

toho připomíná, že každý členský stát by měl provozovat ústřední webovou stránku 

s informacemi o provádění rámcové směrnice o vodě s cílem usnadnit přehled o kvalitě 

vody a vodním hospodářství; 

23. vyzývá Výbor regionů, aby se do této evropské občanské iniciativy více zapojil s cílem 

povzbudit regionální orgány, aby se v této věci více angažovaly;  

24. vyzývá Komisi, aby důsledně sledovala využívání přímých a nepřímých finančních 

prostředků EU na projekty vodního hospodářství a aby zajistila, že tyto prostředky budou 

vynaloženy pouze na projekty, na které byly určeny, a to i s přihlédnutím k tomu, že 

přístup k vodě je klíčový při odstraňování rozdílů mezi občany EU a při zvyšování 

hospodářské, sociální a územní soudržnosti v EU; v této souvislosti vyzývá Účetní dvůr, 

aby ověřil, zda jsou kritéria účinnosti a udržitelnosti uspokojivě dodržována; 

25. vyzývá Komisi, aby vzhledem ke skutečnosti, že voda je jedním ze společných aktiv 

občanů EU, zohlednila současný nedostatek investic do vyváženého řízení vodního 

hospodářství; 

26. zdůrazňuje, že řádné řízení vodního hospodářství se na nadcházejících deset let stává 

prioritou, a to jak z ekologického, tak z environmentálního hlediska, neboť splňuje 

požadavky v oblasti energetiky a zemědělství a poskytuje odpověď na hospodářské 

a sociální požadavky. 
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