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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o izvajanju zakonodaje EU o vodah pred potrebnim celovitim pristopom k evropskim 
izzivom na področju vode

(2011/2297(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Direktive 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 
2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike1 (okvirna direktiva 
o vodah),

– ob upoštevanju Direktive 2006/118/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. 
decembra 2006 o varstvu podzemne vode pred onesnaževanjem in poslabšanjem 
(direktiva o podzemni vodi)2,

– ob upoštevanju Direktive 2008/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. 
decembra 2008 o okoljskih standardih kakovosti na področju vodne politike, spremembi 
in poznejši razveljavitvi direktiv Sveta 82/176/EGS, 83/513/EGS, 84/156/EGS, 
84/491/EGS, 86/280/EGS ter spremembi Direktive 2000/60/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta3(direktiva o okoljskih standardih kakovosti),

– ob upoštevanju direktive Sveta 91/271/EGS z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne 
odpadne vode4,

– ob upoštevanju Direktive Sveta 91/676/EGS z dne 12. decembra 1991 o varstvu voda pred 
onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov5 (direktiva o nitratih),

– ob upoštevanju Direktive 2007/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 
2007 o oceni in obvladovanju poplavne ogroženosti6 (poplavna direktiva),

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. 
decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o 
ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in spremembi Direktive 1999/45/ES ter 
razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter 
Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES 
in 2000/21/ES7 (uredba REACH),

– ob upoštevanju prihodnjega načrta Komisije za ohranjanje vodnih virov v Evropi,

– ob upoštevanju prihodnjega evropskega partnerstva za inovacije na področju vode,

                                               
1 UL L 327, 22.12.2000, str. 1.
2 UL L 372, 27.12.2006, str. 19.
3 UL L 348, 24.12.2008, str. 84.
4 UL L 135, 30.5.1991, str. 40.
5 UL L 375, 31.12.1991, str. 1.
6 UL L 288, 6.11.2007, str. 27.
7 UL L 396, 30.12.2006, str. 1.
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– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. marca 2012 o šestem svetovnem forumu o vodi 
v Marseillu od 12. do 17. marca 20121, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 9. oktobra 2008 o obravnavanju izziva pomanjkanja 
vode in suše v Evropski uniji2,

– ob upoštevanju člena 48 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter mnenj 
Odbora za industrijo, raziskave in energetiko in Odbora za peticije (A7-0000/2012),

A. ker je okvirna direktiva o vodah vzpostavila okvir za varovanje in obnovo čiste vode v 
Evropski unij ter za zagotavljanje njene dolgoročne trajnostne rabe, vendar je pregled 
načrtov za upravljanje povodij, ki jih v skladu z direktivo oblikujejo države članice, 
pokazal, da precejšnje število vodnih teles Evropske unije do leta 2015 tako zaradi 
dolgotrajnih kot tudi prihodnjih izzivov ne bo doseglo „dobrega stanja“;

B. ker je voda bistvenega pomena za življenje in ker ustrezno gospodarjenje z vodami igra 
ključno vlogo pri ohranjanju svetovnega naravnega kapitala in ekosistemskih storitev, pa 
tudi pri vseh ostalih vidikih rabe virov in gospodarske proizvodnje;

C. ker Evropa izkorišča zgolj 13 % skupnih razpoložljivih vodnih virov, vendar so ti po 
evropskih regijah zelo neenakomerno razporejeni;

D. ker se voda zaradi neučinkovitih praks, ki povzročajo tratenje vode, še vedno ne uporablja 
trajnostno, ker so sistemi vodne infrastrukture pogosto zastareli in ker obstaja 
pomanjkanje informacij glede njihove dejanske učinkovitosti in izgub;

Izvajanje zakonodaje EU na področju voda: uspehi in vrzeli

1. priznava, da okvirna direktiva o vodah vzpostavlja trdno in ambiciozno zakonsko podlago 
za dolgoročno in celostno gospodarjenje z vodami v Evropski uniji; pozdravlja izboljšanje 
kakovosti evropskih voda in čiščenja odpadnih voda v preteklih letih; kljub temu 
poudarja, da je izvajanje zakonodaje v državah članicah in regijah potekalo počasi in 
neenakomerno ter da je treba še vedno preseči številne izzive, da bi vsi evropski vodni viri 
dosegli „dobro stanje“;

2. poudarja, da se je sicer treba prvenstveno osredotočiti na izvajanje obstoječe zakonodaje, 
vendar bomo morali določene vrzeli zapolniti s sprejetjem nove zakonodaje;

3. pozdravlja prihajajoči dokument Komisije z naslovom „Načrt za varovanje evropskih 
voda“, s katerim se Evropska unija odziva na sedanje in bodoče izzive na področju voda, 
da bi zagotovila zadostno razpoložljivost kakovostne vode za njeno trajnostno in pravično 
rabo do leta 2050;

4. poziva Komisijo, naj sprejme odločne ukrepe, da bi dokončno odpravila kršitve 

                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0091.
2 UL C 9E, 15.1. 2010, str. 33.
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zakonodaje Evropske unije na področju voda s strani držav članic; obenem poziva k 
razvoju celovitih smernic in učinkovitih instrumentov, ki morajo biti na voljo za 
spodbujanje krepitve zmogljivosti, zagotavljanje enakih pogojev za vse in za podporo 
državam članicam pri doseganju večje skladnosti v naslednjih stopnjah izvajanja vodne 
politike Evropske unije, da bi izpolnili vse zaveze te politike;

Voda in učinkovitost rabe virov

5. izpostavlja povezavo med proizvodnjo energije, energetsko učinkovitostjo in zanesljivo 
preskrbo z vodo; poudarja, da bodo na evropski ravni potrebna nadaljnja prizadevanja, s 
katerimi bi zagotovili, da naraščajoče povpraševanje po energiji ne bo ogrozilo zanesljive 
preskrbe z vodo; poudarja, da je treba rabo vode upoštevati pri ocenjevanju trajnosti 
tradicionalnih energetskih virov in virov z nizko vsebnostjo ogljika, vključno z zlasti 
biogorivi;

6. poudarja, da je učinkovitost in trajnost rabe vode v sektorju kmetijstva mogoče izboljšati z 
uvedbo inovativnih tehnologij in praks;

7. poudarja, da bi si morala okoljsko vzdržna in ekonomsko smotrna politika za 
zagotavljanje sanitarnih storitev in ravnanje z odpadno vodo prizadevati za odpravo 
onesnaževanja pri viru, preden se osredotoči na drago obdelavo vseh onesnaževal na 
koncu verige; spodbuja rabo odpadnih voda in stranskih proizvodov obdelave na koncu 
verige kot novih virov;

8. poziva k ustreznemu posodabljanju zakonodaje Evropske unije na področju voda, da bi 
upoštevali tehnološki napredek glede ponovne uporabe in recikliranja vode ter omogočili 
stroškovno in energetsko učinkovito ponovno uporabo prečiščenih odpadnih voda za 
namakanje, pa tudi ponovno uporabo odpadnih voda v gospodinjstvih; poziva k sprejetju 
ukrepov za ustrezno spremljanje kemijske in biološke kakovosti predelane vode;

9. poudarja pomen okoljsko primerne zasnove izdelkov, naprav za varčevanje z vodo ter 
merjenja učinkovite rabe vode v javnih sistemih za preskrbo z vodo in industriji;

Voda in ekosistemi

10. ugotavlja, da je voda osrednjega pomena za večino ekosistemskih storitev, in poudarja 
vlogo ustreznega ravnanja z vodo pri doseganju ciljev biotske raznovrstnosti; spodbuja 
ukrepe za ponovno pogozdovanje in obnovo mokrišč na področju gospodarjenja z 
vodnimi viri; poziva k večji usklajenosti med cilji okvirne direktive o vodah in cilji 
območij Natura 2000;

11. poudarja, da je voda še zlasti občutljiva za posledice podnebnih sprememb, ki bi lahko 
povzročile upad količine in kakovosti razpoložljive vode, zlasti pitne, pa tudi čedalje 
pogostejše in hujše poplave in suše; poziva k politikam prilagajanja podnebnim 
spremembam in njihovega odpravljanja, ki ustrezno upoštevajo vpliv na vodne vire; 
poudarja pomen strategij za preprečevanje in odpravljanje tveganj ter odziv nanje, za 
preprečevanje izjemnih pojavov, povezanih z vodo;

12. poudarja, da bi moralo celostno gospodarjenje z vodnimi viri in načrtovanje rabe zemljišč 
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na ravni povodij upoštevati gospodarske dejavnosti, odvisne od vode, in potrebe vseh 
uporabnikov po vodi, pa tudi potrebo po celovitem pristopu k reševanju pomanjkanja 
vode, in zagotoviti trajnost človekovih dejavnosti, ki vplivajo na vodo;

Znanje in inovacije

13. priznava, da je okvir politike Evropske unije omogočil zbiranje manj razdrobljenih 
podatkov o vodi, pa tudi boljše spremljanje; kljub temu ugotavlja, da obstaja pomanjkanje 
zanesljivih podatkov o količini vode, na primer v zvezi z njenim pridobivanjem in 
iztekanjem; poziva Komisijo, naj v sodelovanju z Evropsko agencijo za okolje razvije nov 
nabor zanesljivih kazalnikov za izračune porabe vode; poudarja, da bi baza znanja morala 
vključevati tudi pojem „ekološkega pretoka“ in upoštevati ekosistemske storitve, ki 
temeljijo na rabi vode;

14. poziva Komisijo, države članice in ostale pomembne interesne skupine, naj podprejo 
evropsko partnerstvo za inovacije v zvezi v vodo kot učinkovit instrument za 
osredotočanje prizadevanj na vodilne raziskave in inovacije po svetu ter na odpravljanje 
ovir, ki preprečujejo hiter prenos znanja, najboljših razpoložljivih tehnik in tehnoloških 
prebojev na trg;

Vključevanje ukrepov na področju vode

15. poudarja potrebo po večji doslednosti in boljšemu vključevanju ciljev, povezanih z vodo, 
v zakonodajo na ravni Evropske unije ter na nacionalni in regionalni ravni; poziva, naj se 
celovita ocena učinkov na vodne vire upošteva pri oblikovanju okvirov skupne kmetijske 
politike in kohezijske politike, da bi dosegli tematsko osredotočenje razpoložljivih virov 
financiranja na vprašanja, povezana z vodo, in vprašanje vodnih virov vključili v 
posamezna področja vseh politik;

Voda in gospodarstvo 

16. poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo izvrševanje načel „onesnaževalec plača“ 
in „uporabnik plača“ s pomočjo preglednih shem za določanje cen, ki so usmerjene k 
povračilu celotnih stroškov; kljub temu poudarja, da je treba pri določanju tarif za porabo 
vode v zasebne namene upoštevati socialna vprašanja; poudarja, da bi določanje cen vode 
moralo odražati tudi okoljske vplive na čiščenje odpadnih voda, in poziva Komisijo, naj 
zagotovi ustrezno financiranje čistilnih naprav za odpadne vode;

Voda in družba

17. poziva Komisijo, naj okrepi medresorski dialog in spodbudi celovito in pregledno 
udeležbo lokalnih skupnosti in interesnih skupin na vseh ravneh razvoja vodne politike; 
poudarja pomen učinkovitega upravljanja na več ravneh na področju vode, upravljanja z 
vodnimi viri in izmenjave najboljših praks;

18. poziva h krepitvi javne ozaveščenosti glede vprašanj, povezanih z vodo, da bi med 
potrošniki, zdravstvenim osebjem, oblikovalci politik in nosilci političnih odločitev 
dosegli boljše razumevanje povezav med vodo, sanitarno oskrbo, higieno, zdravjem, 
varno hrano, zanesljivo preskrbo s hrano in preprečevanjem nesreč; poudarja osrednjo 
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vlogo regionalnih in lokalnih organov ter organizacij civilne družbe pri kampanjah za 
ozaveščanje in organizaciji izobraževalnih dejavnosti;

Voda in svet

19. pozdravlja zgodnje doseganje razvojnih ciljev tisočletja Organizacije združenih narodov 
glede varne pitne vode; poziva Komisijo in države članice, naj okrepijo svojo zavezo 
glede doseganja razvojnih ciljev tisočletja na področju sanitarnih storitev in naj upoštevajo 
s tem povezane izide konference Rio+20 o trajnostnem razvoju;

20. spodbuja lokalne organe, naj delež dajatev, ki jih v okviru preskrbe z vodo in 
zagotavljanja sanitarnih storitev zberejo od uporabnikov, namenijo ukrepom 
decentraliziranega sodelovanja; opozarja, da je načelo plačila enoodstotne solidarnostne 
dajatve za vodo, ki so ga sprejele nekatere države članice, primer, ki bi ga morda kazalo 
spodbujati;

°
° °

21. naroči svojemu predsedniku, naj  to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in 
parlamentom držav članic.
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OBRAZLOŽITEV

Voda je bistvenega pomena za življenje. Trajnostno upravljanje z vodo je nujno, če želimo 
zagotoviti, da bodo vsi ekosistemi prejemali zadostne količine kakovostne vode, ki jo 
potrebujejo za pravilno delovanje in za zagotavljanje ključnih storitev na področju zanesljive 
preskrbe s hrano in varne hrane, našega zdravja, družbe in gospodarstva; voda je med vsemi 
javnimi dobrinami nedvomno najpomembnejša.

Kljub temu pa so evropski in svetovni sladkovodni viri podvrženi tveganju, če z njimi 
ravnamo na način, ki presega meje trajnosti: urbanizacija, rast prebivalstva, pretirana potrošnja, 
biološko in kemično onesnaževanje, hidromorfološke in podnebne spremembe prinašajo vedno 
večje obremenitve za razpoložljivost in kakovost varne vode in za zanesljivo preskrbo z vodo. 
Gospodarska rast je lahko v prihodnje vzdržna le, če ne bo več povezana s škodljivimi 
okoljskimi vplivi na vodne vire.

Kako se s tovrstnimi vprašanji soočamo v Evropski uniji? Obstoječa zakonodaja na področju 
vode zagotavlja trden okvir za trajnostno in učinkovito gospodarjenje z vodami: to zlasti velja 
za okvirno direktivo o vodah, sprejeto leta 2000, ki predstavlja pomemben mejnik v evropski 
vodni politiki. Z uveljavljanjem celovitega pristopa, ki se osredotoča na gospodarjenje s 
povodji, omenjena direktiva razširja ukrepe za varstvo voda na vse površinske in podzemne 
vode ter vzpostavlja cilje za doseganje trajnosti v smislu „dobrega stanja“ na ekološkem, 
kemijskem in kvantitativnem področju, ki ga morajo evropska vodna telesa doseči do leta 
2015.

Kljub temu pa je izvajanje okvirne direktive o vodah v državah članicah in regijah Evropske 
unije potekalo počasi in dosegalo precej raznolike rezultate, danes pa postaja jasno, da veliko 
število vodnih teles Evropske unije tako zaradi dolgotrajnih kot tudi zaradi prihodnjih izzivov 
do leta 2015 ne bo doseglo „dobrega stanja“.

V tem okviru je Komisija pričela z izvajanjem številnih ocen stanja na področju voda v 
Evropski uniji: ta postopek bo predstavljal podlago za pripravo dokumenta z naslovom „Načrt 
za varovanje evropskih voda“, ki naj bi bil objavljen novembra 2012. Z načrtom se Evropska 
unija odziva na sedanje in bodoče izzive na področju voda, da bi zagotovila zadostno 
razpoložljivost kakovostne vode za njeno trajnostno in pravično rabo. To bo pomemben mejnik 
na področju voda, ki bo služil izvajanju načrta za učinkovito rabo virov v okviru strategije 
Evropa 2020, čeprav bo predstavljal tudi gonilno silo za dolgoročno izvajanje politike na tem 
področju do leta 2050.

Poročevalec pozdravlja pobudo Komisije in meni, da mora Evropski parlament bistveno 
prispevati k omenjenemu procesu, ki bo preko tega načrta privedel do vzpostavitve bodočih 
usmeritev evropske vodne politike. Najučinkovitejši način za doseganje teh ciljev je 
osredotočenost na izvajanje, zato to poročilo vključuje analizo trenutnega stanja glede izvajanja 
zakonodaje Evropske unije na področju voda v vseh državah članicah, obenem pa izpostavlja 
tako njene dosežke kot tudi najpomembnejše izzive, ki jih je treba preseči, da bi zakonodajo še 
izboljšali. Poročilo opredeljuje tudi pomembne vrzeli v tej politiki, ki jih je treba z novo 
zakonodajo zapolniti. 

Točke v nadaljevanju povzemajo glavne ugotovitve tega poročila. 
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 Dodatno pozornost bi bilo treba posvetiti regionalni razsežnosti. Evropa kot celota porabi 
le približno 13 % vse svoje razpoložljive vode, vendar je geografska razporeditev virov 
zelo neenakomerna, vodni viri številnih evropskih držav in regij pa so podvrženi izjemnim 
obremenitvam. Zato ne more obstajati zgolj ena rešitev za vse: okrepiti bi bilo treba 
regionalno in lokalno razsežnost, lokalne interesne skupine in skupnosti bi morale biti 
vključene v postopke sodelovanja na vseh ravneh oblikovanja in izvajanja politik, 
Komisija pa bi morala spodbujati krepitev zmogljivosti in pripraviti jasne smernice za 
izvajanje.

 Potrebni so zanesljivi podatki, zlasti glede količine vode. Razdrobljenost razpoložljivih 
podatkov, predvsem o kakovosti vode, se je zahvaljujoč sedanji politiki sicer zmanjšala, 
vendar pomembne vrzeli v znanju glede razpoložljivosti vode še vedno obstajajo. Zato je 
treba nujno določiti, koliko vode se steka v povodja in iz njih ter koliko vode porabi 
posamezen sektor, in okrepiti Evropski informacijski sistem za vode. Razviti je treba nove 
ključne kazalnike: ti bi morali upoštevati ekosistemske storitve, ki temeljijo na rabi vode, 
in se uporabljati za določanje merljivih ciljev, zlasti glede učinkovite rabe vode.

 Vprašanje vode bi moralo biti vključeno v vsa področja politik. Da bi dosegli dobro 
delujoče „zeleno gospodarstvo“, je treba zagotoviti, da bodo vsa področja politik postala 
„bolj modra“: cilje, povezane z vodo, bi bilo treba vključiti na vse ravni zakonodaje na 
evropski, nacionalni in regionalni ravni. Poleg tega si je treba prizadevati tudi za večje 
prilagajanje in usklajevanje različnih zakonodajnih instrumentov, na primer z odpravo 
obstoječih nedoslednosti med okvirno direktivo o vodah, direktivo o nitratih, uredbo 
REACH, pa tudi območji Natura 2000.

 Varstvo voda potrebuje celosten pristop. Varstvo vodnih virov, zlasti pitne vode, je treba 
obravnavati z globalnega vidika, pri tem pa upoštevati vse ekosistemske storitve, ki 
temeljijo na rabi vode. Bistvenega pomena je, da se onesnaženje voda nadzoruje pri viru, s 
čimer bi preprečili vnos nevarnih snovi v okolje in zmanjšali obremenitve na področju 
čiščenja odpadnih voda. Pri sprejemanju politik za blaženje podnebnih sprememb in 
prilagajanje nanje je treba vedno upoštevati vplive na vodne vire, Evropska unija pa mora 
zavzeti celosten pristop za spopadanje s pomanjkanjem vode in sušami.

 Bistven napredek na področju učinkovite rabe vode je mogoče in bi bilo tudi treba doseči.
Učinkovita raba virov je vodilna pobuda strategije Evropa 2020, učinkovita raba vode pa 
v tej strategiji igra osrednjo vlogo. Poleg tega sta količina in kakovost vode nezdružljivo 
povezani. Na primer, povezava med energetiko in vodo je bistvenega pomena: glede na 
izsledke nedavne študije, ki jo je naročil Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane, 
sektor energetike porabi približno 45 % vse vode v Evropski uniji, proizvodnja energije 
lahko vpliva na kakovost vode, po drugi strani pa je energija potrebna za obdelavo vode; 
zato je treba zagotoviti, da naraščajoče povpraševanje po energiji ne bo povzročalo 
nevzdržnih obremenitev za vodne vire. Poleg tega lahko nove namakalne tehnike in 
prakse v povezavi s svetovanjem kmetom izboljšajo učinkovito rabo vode v kmetijstvu, ki 
je prav tako velik porabnik vode, saj je porabi približno 33 % (delež porabe vode v tem 
sektorju pa lahko v nekaterih regijah južne Evrope naraste tudi na 80 %). Merjenje porabe 
vode in okoljsko primerna zasnova izdelkov lahko spodbudita učinkovito rabo vode v 
javnih sistemih za preskrbo z vodo in industriji.
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 Ponovno uporabo in recikliranje vode bi bilo treba urediti v zakonodaji Evropske unije.
Ponovna uporaba vode za potrebe namakanja in v gospodinjstvih lahko predstavlja 
pomemben instrument za doseganje zanesljive preskrbe z vodo, zlasti v regijah, ki se 
spopadajo s pomanjkanjem vode. Zakonodajni okvir bi moral izrecno obravnavati 
recikliranje vode, pri tem pa upoštevati tehnološka dognanja, ki omogočajo učinkovito 
spremljanje kakovosti predelane vode.

 Raziskave in inovacije je treba še naprej spodbujati. Komisija in države članice bi morale 
zagotoviti dovolj razpoložljivih virov za financiranje raziskovanih projektov na področju 
sistemov za zbiranje deževnice, tehnologij za merjenje rabe vode, metod za spremljanje in 
odpravo onesnaženja iz točkovnih virov ter razprševanje kemičnih in bioloških onesnaževal, 
pa tudi tehnologij za varčevanje z vodo in njeno učinkovito rabo v mestih in na podeželju. 
Vse interesne skupine bi morale podpreti prihajajoče evropsko partnerstvo za inovacije v 
zvezi z vodo, saj to predstavlja idealno orodje, ki omogoča osredotočenje prizadevanj na 
inovacije. 

 Ekonomski instrumenti so zlasti v obdobju finančne krize pomembni za doseganje ciljev, 
povezanih z vodo. Okvirna direktiva o vodah si že sedaj prizadeva za določitev ustrezne 
cene za vodo, vendar so potrebne preglednejše sheme za določanje cen, ki bi bile 
usmerjene k povračilu celotnih stroškov in vključevale načeli „onesnaževalec plača“ in 
„uporabnik plača“. Kljub temu bi morale tarife za porabo vode v zasebne namene vedno 
upoštevati socialna vprašanja. 

 Mednarodno razsežnost bi bilo treba okrepiti. Čeprav je bilo zgodnje doseganje razvojnih 
ciljev tisočletja Organizacije združenih narodov glede varne pitne vode uradno potrjeno, 
več kot 800 milijonov ljudi še vedno uporablja pitno vodo, ki ni varna, cilji na področju 
osnovnih sanitarnih storitev pa še zdaleč niso doseženi. Evropa bi morala okrepiti svoje 
mednarodne zaveze, zlasti v luči bližajoče se konference Rio+20 o trajnostnem razvoju.

Na ravni Evropske unije je treba sprejeti odločne ukrepe za spopadanje s sedanjimi in 
prihodnjimi izzivi, s katerimi se sooča naša celina. Poročevalec poziva Komisijo, naj 
priporočila glede politike, ki jih vsebuje to poročilo, vključi v pripravo „Načrta za varovanje 
evropskih voda“, saj ta predstavljajo pomemben prispevek k učinkovitejši in celovitejši vodni 
politiki ter k ustvarjanju enakih pogojev za njeno izvajanje.


