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Pozměňovací návrh 1
Csaba Sándor Tabajdi

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. prohlašuje, že voda je společným 
zdrojem lidstva a veřejným statkem, a
tudíž by neměla být zdrojem zisku, a že 
přístup k ní by měl být základním a 
všeobecně platným právem; zdůrazňuje, že 
udržitelné užívání vody je nezbytné pro 
životní prostředí a zdraví a hraje zásadní 
roli v regulaci klimatu; opakuje, že „na 
hospodaření s vodními zdroji by se neměla 
vztahovat pravidla vnitřního trhu“ 
(usnesení EP P5_TA (2004)0183) a vyzývá 
Evropskou komisi, aby přezkoumala 
příslušné právní předpisy, zejména ty, 
které se týkají veřejných zakázek a 
koncesí, aby bylo zaručeno veřejné 
vlastnictví vody a s ní spojených služeb a 
hospodaření s ní;

1. prohlašuje, že voda je společným 
zdrojem lidstva a veřejným statkem, tudíž 
by neměla být zdrojem neodůvodněného 
zisku a přístup k ní by měl být základním a 
všeobecně platným právem; zdůrazňuje, že 
udržitelné užívání vody je nezbytné pro 
životní prostředí a zdraví a hraje zásadní 
roli v regulaci klimatu; opakuje, že „na 
hospodaření s vodními zdroji by se neměla 
vztahovat pravidla vnitřního trhu“ 
(usnesení EP P5_TA (2004)0183);

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Peter Jahr, Nikolaos Salavrakos

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. prohlašuje, že voda je společným 
zdrojem lidstva a veřejným statkem, a tudíž 
by neměla být zdrojem zisku, a že přístup 
k ní by měl být základním a všeobecně 
platným právem; zdůrazňuje, že udržitelné 
užívání vody je nezbytné pro životní 
prostředí a zdraví a hraje zásadní roli 

1. prohlašuje, že voda je společným 
zdrojem lidstva a veřejným statkem, a tudíž 
by neměla být zdrojem zisku, a že přístup 
k ní by měl být základním a všeobecně 
platným právem; zdůrazňuje, že udržitelné 
užívání vody je nezbytné pro životní 
prostředí a zdraví a hraje zásadní roli 
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v regulaci klimatu; opakuje, že „na 
hospodaření s vodními zdroji by se neměla 
vztahovat pravidla vnitřního trhu“ 
(usnesení EP P5_TA (2004)0183) a vyzývá 
Evropskou komisi, aby přezkoumala 
příslušné právní předpisy, zejména ty, které 
se týkají veřejných zakázek a koncesí, aby 
bylo zaručeno veřejné vlastnictví vody 
a s ní spojených služeb a hospodaření 
s ní;

v regulaci klimatu; opakuje, že „na 
hospodaření s vodními zdroji by se neměla 
vztahovat pravidla vnitřního trhu“ 
(usnesení EP P5_TA (2004)0183) a vyzývá 
Evropskou komisi, aby přezkoumala 
příslušné právní předpisy, zejména ty, které 
se týkají veřejných zakázek a koncesí;

Or. de

Pozměňovací návrh 3
Nikolaos Chountis

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. prohlašuje, že voda je společným 
zdrojem lidstva a veřejným statkem, a tudíž 
by neměla být zdrojem zisku, a že přístup 
k ní by měl být základním a všeobecně 
platným právem; zdůrazňuje, že udržitelné 
užívání vody je nezbytné pro životní 
prostředí a zdraví a hraje zásadní roli 
v regulaci klimatu; opakuje, že „na 
hospodaření s vodními zdroji by se neměla 
vztahovat pravidla vnitřního trhu“ 
(usnesení EP P5_TA (2004)0183) a vyzývá 
Evropskou komisi, aby přezkoumala 
příslušné právní předpisy, zejména ty, 
které se týkají veřejných zakázek a 
koncesí, aby bylo zaručeno veřejné 
vlastnictví vody a s ní spojených služeb a 
hospodaření s ní;

1. prohlašuje, že voda je společným 
zdrojem lidstva a veřejným statkem, a tudíž 
by neměla být zdrojem zisku, a že přístup 
k ní by měl být základním a všeobecně 
platným právem; zdůrazňuje, že udržitelné 
užívání vody je nezbytné pro životní 
prostředí a zdraví a hraje zásadní roli 
v regulaci klimatu; opakuje, že „na 
hospodaření s vodními zdroji by se neměla 
vztahovat pravidla vnitřního trhu“ 
(usnesení EP P5_TA (2004)0183) a vyzývá 
Evropskou komisi a členské státy, aby 
zaručily veřejné vlastnictví vody a s ní 
spojených služeb a hospodaření s ní;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Andreas Mölzer
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Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. prohlašuje, že voda je společným 
zdrojem lidstva a veřejným statkem, a tudíž 
by neměla být zdrojem zisku, a že přístup 
k ní by měl být základním a všeobecně 
platným právem; zdůrazňuje, že udržitelné 
užívání vody je nezbytné pro životní 
prostředí a zdraví a hraje zásadní roli 
v regulaci klimatu; opakuje, že „na 
hospodaření s vodními zdroji by se neměla 
vztahovat pravidla vnitřního trhu“ 
(usnesení EP P5_TA (2004)0183) a vyzývá 
Evropskou komisi, aby přezkoumala 
příslušné právní předpisy, zejména ty, které 
se týkají veřejných zakázek a koncesí, aby 
bylo zaručeno veřejné vlastnictví vody 
a s ní spojených služeb a hospodaření s ní;

1. prohlašuje, že voda je společným 
zdrojem lidstva a veřejným statkem, a tudíž 
by neměla být zdrojem zisku, a že přístup 
k ní by měl být základním a všeobecně 
platným právem; zdůrazňuje, že udržitelné 
užívání vody je nezbytné pro životní 
prostředí a zdraví a hraje zásadní roli 
v regulaci klimatu; opakuje, že „na 
hospodaření s vodními zdroji by se neměla 
vztahovat pravidla vnitřního trhu“ 
(usnesení EP P5_TA (2004)0183) a vyzývá 
Evropskou komisi, aby přezkoumala 
příslušné právní předpisy, zejména ty, které 
se týkají veřejných zakázek a koncesí, aby 
bylo zaručeno výhradně veřejné vlastnictví 
vody a s ní spojených služeb a hospodaření 
s ní, případně jejich návrat do veřejného 
vlastnictví;

Or. de

Pozměňovací návrh 5
Jarosław Leszek Wałęsa

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. prohlašuje, že voda je společným 
zdrojem lidstva a veřejným statkem, a tudíž 
by neměla být zdrojem zisku, a že přístup 
k ní by měl být základním a všeobecně 
platným právem; zdůrazňuje, že udržitelné 
užívání vody je nezbytné pro životní 
prostředí a zdraví a hraje zásadní roli 
v regulaci klimatu; opakuje, že „na 
hospodaření s vodními zdroji by se neměla 
vztahovat pravidla vnitřního trhu“ 
(usnesení EP P5_TA (2004)0183) a vyzývá 
Evropskou komisi, aby přezkoumala 

1. prohlašuje, že voda je společným 
zdrojem lidstva a veřejným statkem, a tudíž 
by neměla být zdrojem zisku z obchodu, 
a že přístup k ní by měl být základním 
a všeobecně platným právem; zdůrazňuje, 
že udržitelné užívání vody je nezbytné pro 
životní prostředí a zdraví a hraje zásadní 
roli v regulaci klimatu; opakuje, že „na 
hospodaření s vodními zdroji by se neměla 
vztahovat pravidla vnitřního trhu“ 
(usnesení EP P5_TA (2004)0183) a vyzývá 
Evropskou komisi, aby přezkoumala 
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příslušné právní předpisy, zejména ty, které 
se týkají veřejných zakázek a koncesí, aby 
bylo zaručeno veřejné vlastnictví vody 
a s ní spojených služeb a hospodaření s ní;

příslušné právní předpisy, zejména ty, které 
se týkají veřejných zakázek a koncesí, aby 
bylo zaručeno veřejné vlastnictví vody 
a s ní spojených služeb, hospodaření s ní a 
její řádná distribuce;

Or. pl

Pozměňovací návrh 6
Csaba Sándor Tabajdi

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. opakuje, že podle práva EU jsou 
vodohospodářské služby považovány za 
služby ve všeobecném hospodářském 
zájmu, které mohou být provozovány 
veřejnými orgány nebo svěřeny veřejným 
či soukromým subjektům; zdůrazňuje, že 
regulace a poskytování 
vodohospodářských služeb by mělo 
dodržovat zásady kontinuity služeb, 
kvality, bezpečnosti dodávek, rovného 
přístupu, dostupných cen, sociální, 
kulturní a environmentální přijatelnosti a 
zásadu „znečišťovatel platí“, přičemž by 
měly zároveň usilovat o splnění 
nejpřísnějších nároků na ekologickou 
udržitelnost a účinnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Ana Miranda

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. je znepokojen tím, že vyváženost mezi 2. je znepokojen tím, že vyváženost mezi 



AM\897504CS.doc 7/28 PE486.133v01-00

CS

poptávkou po vodě a dostupnými zdroji 
dosáhla v řadě evropských regionů kritické 
úrovně a že změna klimatu by celou situaci 
mohla ještě zhoršit; nedostatek vody 
v současnosti v některých členských 
státech trvale postihuje celé jejich území; 

poptávkou po vodě a dostupnými zdroji 
dosáhla v řadě evropských regionů kritické 
úrovně a že změna klimatu by celou situaci 
mohla ještě zhoršit; sucha a nedostatek 
vody v současnosti v některých členských 
státech trvale postihují celé jejich území;

Or. es

Pozměňovací návrh 8
Lucas Hartong

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. je znepokojen tím, že vyváženost mezi 
poptávkou po vodě a dostupnými zdroji 
dosáhla v řadě evropských regionů kritické 
úrovně a že změna klimatu by celou 
situaci mohla ještě zhoršit; nedostatek 
vody v současnosti v některých členských 
státech trvale postihuje celé jejich území;

2. je znepokojen tím, že vyváženost mezi 
poptávkou po vodě a dostupnými zdroji 
dosáhla v řadě evropských regionů kritické 
úrovně; nedostatek vody v současnosti 
v některých členských státech trvale 
postihuje celé jejich území;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Nikolaos Chountis

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. je znepokojen tím, že vyváženost mezi 
poptávkou po vodě a dostupnými zdroji 
dosáhla v řadě evropských regionů kritické 
úrovně a že změna klimatu by celou situaci 
mohla ještě zhoršit; nedostatek vody 
v současnosti v některých členských 
státech trvale postihuje celé jejich území;

2. je znepokojen tím, že vyváženost mezi 
poptávkou po vodě a dostupnými zdroji 
dosáhla v řadě evropských regionů kritické
úrovně a že změna klimatu by celou situaci 
mohla ještě zhoršit; nedostatek vody 
v současnosti v některých členských 
státech trvale postihuje celé jejich území;
naléhavě vyzývá ke krajní obezřetnosti, 
pokud jde o závažný negativní dopad 
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plánů na umělé změny nebo úpravy 
říčních tras a toků na životní prostředí, 
které by mohly výrazně ohrozit 
udržitelnost vodních zdrojů a ekologickou 
rovnováhu; připomíná, že využití 
odsolovacích zařízení s cílem zmírnit 
v některých regionech nedostatek vody 
může být nezbytné, tato zařízení by však 
měla ve všech případech splňovat 
nejpřísnější ekologické normy, ať už jde o 
jejich umístění, míru energetické spotřeby 
nebo bezpečné nakládání s extrahovanou 
solí;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Csaba Sándor Tabajdi

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. je znepokojen tím, že vyváženost mezi 
poptávkou po vodě a dostupnými zdroji 
dosáhla v řadě evropských regionů kritické 
úrovně a že změna klimatu by celou situaci 
mohla ještě zhoršit; nedostatek vody 
v současnosti v některých členských 
státech trvale postihuje celé jejich území;

2. je znepokojen tím, že vyváženost mezi 
poptávkou po vodě a dostupnými zdroji 
dosáhla v řadě evropských regionů kritické 
úrovně a že změna klimatu by celou situaci 
mohla ještě zhoršit; nedostatek vody 
v současnosti v některých členských 
státech trvale postihuje celé jejich území;
zdůrazňuje, že změny klimatu a následné 
změny počasí mají významný dopad na 
kvalitu a dostupnost evropských vodních 
zdrojů, že podíl oblastí s vysokým 
nedostatkem vodních zdrojů v Evropě 
podle předpokladů do roku 2070 vzroste 
ze stávajících 19 % na 35 % a že extrémní 
meteorologické jevy související se 
změnami klimatu představují pro účinné 
hospodaření s vodou problém; 
zdůrazňuje, že adaptační opatření na 
místní, regionální a vnitrostátní úrovni 
mohou být účinná pouze tehdy, budou-li 
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koordinována na úrovni EU a bude-li 
hospodaření s vodou začleněno do 
ostatních odvětvových politik, jako je 
zemědělství, energetika, udržitelnost nebo 
zdraví;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Nikolaos Chountis

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. konstatuje, že jiné země naproti tomu 
netrpí nedostatkem vody, ale mají potíže 
vyrovnat se s přebytkem vody způsobeným 
pravidelnými nebo intenzivními srážkami, 
záplavami, říční erozí nebo znečištěním, 
které mají dopad na povodí řek a pobřežní 
oblasti, stejně jako s důsledky těchto jevů 
pro místní obyvatelstvo, jak dokládá velký 
počet obdržených petic;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Peter Jahr

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. je znepokojen tím, že při současném 
provádění WFD zůstává nadále zásadním 
problémem neúčinné uplatňování 
a prosazování této směrnice; současný stav 
provádění ukazuje, že určité členské státy 
jsou v tomto ohledu pozadu, že integrita
vod EU zdaleka není přijatelná a že cíle 
jiných politik EU, včetně průmyslu, 

4. je znepokojen tím, že při současném 
provádění WFD zůstává v některých 
členských státech nadále zásadním 
problémem neúčinné uplatňování 
a prosazování této směrnice; současný stav 
provádění ukazuje, že určité členské státy 
jsou v tomto ohledu pozadu, že stav vod 
EU zdaleka není přijatelný a že cíle jiných 
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zemědělství a dopravy, jsou často 
v přímém protikladu s cíli na ochranu vod;

politik EU na ochranu vod často nejsou 
sledovány dostatečně důsledně;

Or. de

Pozměňovací návrh 13
Ana Miranda

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. je znepokojen tím, že při současném 
provádění WFD zůstává nadále zásadním 
problémem neúčinné uplatňování a 
prosazování této směrnice; současný stav 
provádění ukazuje, že určité členské státy 
jsou v tomto ohledu pozadu, že integrita
vod EU zdaleka není přijatelná a že cíle 
jiných politik EU, včetně průmyslu, 
zemědělství a dopravy, jsou často 
v přímém protikladu s cíli na ochranu vod;

4. je znepokojen tím, že při současném 
provádění WFD zůstává nadále zásadním 
problémem neúčinné uplatňování a 
prosazování této směrnice; současný stav 
provádění ukazuje, že určité členské státy 
jsou v tomto ohledu pozadu, že celkový 
systém čištění vod v EU zdaleka není 
přijatelný a že cíle jiných politik EU, 
včetně průmyslu, zemědělství a dopravy, 
jsou často v přímém protikladu s cíli na 
ochranu vod;

Or. es

Pozměňovací návrh 14
Nikolaos Chountis

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. je znepokojen tím, že při současném 
provádění WFD zůstává nadále zásadním 
problémem neúčinné uplatňování a 
prosazování této směrnice; současný stav 
provádění ukazuje, že určité členské státy 
jsou v tomto ohledu pozadu, že integrita 
vod EU zdaleka není přijatelná a že cíle 
jiných politik EU, včetně průmyslu, 
zemědělství a dopravy, jsou často 

4. je znepokojen tím, že při současném 
provádění WFD zůstává nadále zásadním 
problémem neúčinné uplatňování a 
prosazování této směrnice; současný stav 
provádění ukazuje, že určité členské státy 
jsou v tomto ohledu pozadu, že integrita 
vod EU zdaleka není přijatelná a že cíle 
jiných politik EU, včetně průmyslu, 
energetiky, zemědělství a dopravy, jsou 
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v přímém protikladu s cíli na ochranu vod; často v přímém protikladu s cíli na ochranu 
vod; zdůrazňuje, že dobré hospodaření 
s vodou je třeba začlenit do všech 
evropských politik týkajících se odvětví, 
která využívají a znečišťují vodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Csaba Sándor Tabajdi

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. je znepokojen tím, že při současném 
provádění WFD zůstává nadále zásadním 
problémem neúčinné uplatňování a 
prosazování této směrnice; současný stav 
provádění ukazuje, že určité členské státy 
jsou v tomto ohledu pozadu, že integrita 
vod EU zdaleka není přijatelná a že cíle 
jiných politik EU, včetně průmyslu, 
zemědělství a dopravy, jsou často 
v přímém protikladu s cíli na ochranu vod;

4. je znepokojen tím, že při současném 
provádění WFD zůstává nadále zásadním 
problémem neúčinné uplatňování a 
prosazování této směrnice; současný stav 
provádění ukazuje, že určité členské státy 
jsou v tomto ohledu pozadu, že integrita 
vod EU zdaleka není přijatelná a že cíle 
jiných politik EU, včetně průmyslu, 
zemědělství a dopravy, jsou často 
v přímém protikladu s cíli na ochranu vod;
vyjadřuje naději, že probíhající reforma 
společné zemědělské politiky se zaměří na 
problémy týkající se hospodaření s vodou 
v zemědělství a omezí znečištění vody ze 
zemědělství;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Judith A. Merkies

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vyzývá Komisi, aby prostřednictvím 
právních předpisů o účinném hospodaření 
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s vodou bojovala proti plýtvání vodními 
zdroji, které je způsobené například 
plýtváním potravinami nebo 
zavlažováním, a aby prozkoumala 
důsledky přechodu na ekologické 
hospodářství v oblasti využívání vody a 
podala o tom zprávu Parlamentu;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Ana Miranda

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že městské odpadní vody 
představují jeden z nejzávažnějších 
dopadů znečištění na vodní prostředí a že 
úspěšné provádění směrnice o čištění 
městských odpadních vod má zásadní 
význam na kvalitu vody ve všech 
členských státech, a tedy také na úspěšné 
provádění WFD;

5. domnívá se, že městské odpadní vody 
představují jeden z největších zdrojů 
znečištění vodního prostředí, řek a pobřeží 
a že úspěšné provádění směrnice o čištění 
městských odpadních vod má zásadní 
význam na kvalitu vody ve všech 
členských státech, a tedy také na úspěšné 
provádění WFD;

Or. es

Pozměňovací návrh 18
Nikolaos Chountis

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. upozorňuje na závažné důsledky, které 
toto znečištění může mít na lidské zdraví, 
jak dokládají petice obdržené z Irska 
(Galway), Francie (Bretaň) a dalších 
členských států, a připomíná své usnesení
o hospodaření s vodou, v němž upozornil 
na nebezpečnou míru kontaminace vod 
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způsobenou špatně spravovanými nebo 
nelegálními skládkami, u nichž došlo 
k průsaku a znečištění podzemních a 
podpovrchových vod (nappes 
phréatiques);

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Ana Miranda

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. konstatuje, že přestože bylo dosaženo 
pokroku v provádění směrnice o čištění 
městských odpadních vod, stále ještě 
existují mezery v míře plnění u stokových 
soustav a čištění; žádá Komisi, aby více 
podpořila financování čistíren odpadních 
vod a infrastruktury stokových soustav 
v EU; 

6. konstatuje, že přestože bylo dosaženo 
pokroku v provádění směrnice o čištění 
městských odpadních vod, stále ještě 
existují mezery v míře plnění u stokových 
soustav a čištění; žádá Komisi, aby více 
podpořila financování čistíren odpadních 
vod a drobné i rozsáhlé infrastruktury 
stokových soustav v EU;

Or. es

Pozměňovací návrh 20
Nikolaos Chountis

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. konstatuje, že přestože bylo dosaženo 
pokroku v provádění směrnice o čištění 
městských odpadních vod, stále ještě 
existují mezery v míře plnění u stokových 
soustav a čištění; žádá Komisi, aby více 
podpořila financování čistíren odpadních 
vod a infrastruktury stokových soustav 

6. konstatuje, že přestože bylo dosaženo 
pokroku v provádění směrnice o čištění 
městských odpadních vod, stále ještě 
existují mezery v míře plnění u stokových 
soustav a čištění; žádá Komisi, aby více 
podpořila financování čistíren odpadních 
vod a infrastruktury stokových soustav 
v EU, včetně opětovného využívání 
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v EU; ošetřených odpadních vod k zavlažování a 
průmyslovým účelům;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Nikolaos Chountis

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. konstatuje také, že od roku 1988 se ze 
všech peticí o environmentálních 
problémech, které byly adresovány 
Petičnímu výboru, 589 těchto peticí 
(Španělsko 166, Velká Británie 129, 
Německo 97, Itálie 60, Francie 55, Řecko 
34, Nizozemí 16, Portugalsko 16, Polsko 4, 
Rumunsko 4, Finsko 3, Bulharsko 2, 
Maďarsko 2 a Slovinsko 1), které někdy 
byly spolupodepsány více signatáři (viz
petice 0784/2007, která byla 
spolupodepsána 2036 signatáři), týkalo 
kvality a kvantity vody v členských 
státech; uznává, že tyto petice jsou 
důkazem toho, že voda je pro občany 
Evropské unie závažným problémem;

7. konstatuje také, že od roku 1988 se ze 
všech peticí o environmentálních 
problémech, které byly adresovány 
Petičnímu výboru, 601 těchto peticí 
(Španělsko 166, Velká Británie 129, 
Německo 97, Itálie 60, Francie 55, Řecko 
34, Nizozemí 16, Portugalsko 16, Irsko 12, 
Polsko 4, Rumunsko 4, Finsko 3, 
Bulharsko 2, Maďarsko 2 a Slovinsko 1), 
které někdy byly spolupodepsány více 
signatáři (viz petice 0784/2007, která byla 
spolupodepsána 2036 signatáři), týkalo 
kvality a kvantity vody v členských 
státech; uznává, že tyto petice jsou 
důkazem toho, že voda je pro občany 
Evropské unie závažným problémem;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Nikolaos Chountis

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. konstatuje, že podle průzkumu 
Eurobarometru (březen 2012) se 68 % 
Evropanů domnívá, že problémy 
s kvalitou a kvantitou vody jsou vážné, 
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osm z deseti lidí je přesvědčeno, že 
chemické znečištění je hrozbou pro vodní 
životní prostředí, 62 % cítí, že nemají
dostatek informací o problémech, které 
ohrožují podzemní vody, jezera, řeky a 
pobřežní vody v jejich zemích, a zároveň 
se 67 % dotázaných domnívá, že 
nejúčinnějším způsobem, jak se vypořádat 
s problémy souvisejícími s vodou, by bylo 
šířit povědomí o těchto problémech, a 
podle 73 % evropských občanů by EU 
měla navrhnout další opatření s cílem tyto 
problémy řešit;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Ana Miranda

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. připomíná členským státům jejich 
závazky v rámci WFD, požadující, aby do 
roku 2015 docílily dobrého stavu vody, a 
vyzývá členské státy a Komisi, aby přijaly 
veškerá opatření, uvolnily dostatečné 
finance a poskytly technickou podporu 
nezbytnou ke splnění těchto cílů týkajících 
se kvality vody; domnívá se, že pro 
úspěšné provádění WFD a zajištění
systému řízení udržitelného z hlediska 
životního prostředí jako celku je nezbytná 
účast občanů, nevládních organizací 
zabývajících se životním prostředím a 
občanské společnosti;

8. připomíná členským státům jejich 
závazky v rámci WFD, požadující, aby do 
roku 2015 docílily dobrého stavu vody, a 
vyzývá členské státy a Komisi, aby přijaly 
veškerá opatření, uvolnily dostatečné 
finance a poskytly technickou podporu 
nezbytnou ke splnění těchto cílů týkajících 
se kvality vody; domnívá se, že pro 
úspěšné provádění WFD a zajištění 
systému řízení udržitelného z hlediska 
životního prostředí jako celku je nezbytná 
účast občanů, příslušných orgánů na 
všech správních úrovních, výrobních 
odvětví, nevládních organizací 
zabývajících se životním prostředím a 
občanské společnosti;

Or. es
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Pozměňovací návrh 24
Andreas Mölzer

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. připomíná členským státům jejich 
závazky v rámci WFD, požadující, aby do 
roku 2015 docílily dobrého stavu vody, 
a vyzývá členské státy a Komisi, aby 
přijaly veškerá opatření, uvolnily 
dostatečné finance a poskytly technickou 
podporu nezbytnou ke splnění těchto cílů 
týkajících se kvality vody; domnívá se, že 
pro úspěšné provádění WFD a zajištění 
systému řízení udržitelného z hlediska 
životního prostředí jako celku je nezbytná 
účast občanů, nevládních organizací 
zabývajících se životním prostředím 
a občanské společnosti;

8. připomíná členským státům jejich 
závazky v rámci WFD, požadující, aby do 
roku 2015 docílily dobrého stavu vody, 
a vyzývá členské státy a Komisi, aby co 
nejrychleji přijaly veškerá opatření, 
uvolnily dostatečné finance a poskytly 
technickou podporu nezbytnou ke splnění 
těchto cílů týkajících se kvality vody; 
domnívá se, že pro úspěšné provádění 
WFD a zajištění systému řízení 
udržitelného z hlediska životního prostředí 
jako celku je nezbytná účast občanů, 
nevládních organizací zabývajících se 
životním prostředím a občanské 
společnosti;

Or. de

Pozměňovací návrh 25
Lucas Hartong

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. vyzývá Evropskou komisi, aby ve svých 
šetřeních byla odhodlanější, a tedy 
mnohem méně pasivní a shovívavá;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Nikolaos Chountis
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Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. vyzývá Evropskou komisi, aby ve svých 
šetřeních byla odhodlanější, a tedy 
mnohem méně pasivní a shovívavá;

9. vyzývá Evropskou komisi, aby bedlivě 
sledovala provádění RSV v členských 
státech, a zajistila, že bude řádné a 
účinné; poukazuje na to, že petice 
v mnoha případech odhalily problémy 
související s uplatňováním a řádným 
prováděním právních předpisů EU o 
hospodaření s vodou, a vyzývá Evropskou 
komisi, aby ve svých šetřeních byla 
odhodlanější, a to zejména tehdy, zabývá-li 
se peticemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Peter Jahr, Nikolaos Salavrakos

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. vyzývá Evropskou komisi, aby ve svých 
šetřeních byla odhodlanější, a tedy 
mnohem méně pasivní a shovívavá;

9. vyzývá Evropskou komisi, aby ve svých 
šetřeních týkajících se konkrétního 
provádění RSV byla odhodlanější, a tedy 
členské státy důsledně nutila činit 
konkrétní pokroky;

Or. de

Pozměňovací návrh 28
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. zdůrazňuje, že vzhledem k tomu, že 
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voda je společným veřejným zdrojem, 
mělo by být stanoveno, jaké procento její 
ceny tvoří daně a sazby;

Or. lt

Pozměňovací návrh 29
Peter Jahr, Nikolaos Salavrakos

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. upozorňuje na existenci určitých 
aktivit, které předkladatelé peticí odsuzují, 
včetně skládek, zemědělství a průmyslu, 
které mají značný dopad na životní 
prostředí a lidské zdraví a jsou zodpovědné 
za špatnou kvalitu vody; vyzývá tedy ke 
zrušení dotací, které podrývají pobídky
k účinnému hospodaření s vodou 
a podněcují k její nadměrné spotřebě, 
s cílem uvolnit finanční prostředky na 
cílené dotace, zejména pro chudé 
a venkovské obyvatelstvo, aby byla voda 
dostupná pro všechny;

10. upozorňuje na existenci určitých 
aktivit, které předkladatelé peticí odsuzují, 
včetně skládek, zemědělství a průmyslu, 
které mají značný na životní prostředí 
a lidské zdraví a jsou údajně zodpovědné 
za špatný stav vody; vyzývá tedy 
k vytváření cílenějších pobídek 
k účinnému hospodaření s vodou 
a k zajištění dostupnosti vody pro všechny, 
zejména pro chudé a venkovské 
obyvatelstvo;

Or. de

Pozměňovací návrh 30
Nikolaos Chountis

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. upozorňuje na existenci určitých 
aktivit, které předkladatelé peticí odsuzují, 
včetně skládek, zemědělství a průmyslu, 
které mají značný dopad na životní 
prostředí a lidské zdraví a jsou zodpovědné 
za špatnou kvalitu vody; vyzývá tedy ke 

10. upozorňuje na existenci určitých 
aktivit, které předkladatelé peticí odsuzují, 
včetně skládek, rozvoje měst, zemědělství, 
průmyslu a energetiky, které mají značný 
dopad na životní prostředí a lidské zdraví a 
jsou zodpovědné za špatnou kvalitu vody; 
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zrušení dotací, které podrývají pobídky 
k účinnému hospodaření s vodou a 
podněcují k její nadměrné spotřebě, 
s cílem uvolnit finanční prostředky na 
cílené dotace, zejména pro chudé a 
venkovské obyvatelstvo, aby byla voda 
dostupná pro všechny;

vyzývá tedy k uvolnění finančních 
prostředků na cílené dotace, zejména pro 
chudé a venkovské obyvatelstvo, aby bylo 
zajištěno účinné hospodaření s vodou a 
omezily se dopady na životní prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Csaba Sándor Tabajdi

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. upozorňuje na existenci určitých 
aktivit, které předkladatelé peticí odsuzují, 
včetně skládek, zemědělství a průmyslu, 
které mají značný dopad na životní 
prostředí a lidské zdraví a jsou zodpovědné 
za špatnou kvalitu vody; vyzývá tedy ke 
zrušení dotací, které podrývají pobídky 
k účinnému hospodaření s vodou a 
podněcují k její nadměrné spotřebě, s cílem 
uvolnit finanční prostředky na cílené 
dotace, zejména pro chudé a venkovské 
obyvatelstvo, aby byla voda dostupná pro 
všechny;

10. upozorňuje na existenci určitých 
aktivit, které předkladatelé peticí odsuzují, 
včetně skládek a protiprávních nebo 
nezákonných praktik v zemědělství a 
průmyslu, které mají značný dopad na 
životní prostředí a lidské zdraví a jsou 
zodpovědné za špatnou kvalitu vody; 
vyzývá tedy ke zrušení dotací, které 
podrývají pobídky k účinnému hospodaření 
s vodou a podněcují k její nadměrné 
spotřebě, s cílem uvolnit finanční 
prostředky na cílené dotace, zejména pro 
chudé a venkovské obyvatelstvo, aby byla 
voda dostupná pro všechny;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Ana Miranda

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. upozorňuje na existenci určitých 10. upozorňuje na existenci určitých 
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aktivit, které předkladatelé peticí odsuzují, 
včetně skládek, zemědělství a průmyslu, 
které mají značný dopad na životní 
prostředí a lidské zdraví a jsou zodpovědné 
za špatnou kvalitu vody; vyzývá tedy ke 
zrušení dotací, které podrývají pobídky k 
účinnému hospodaření s vodou a podněcují 
k její nadměrné spotřebě, s cílem uvolnit 
finanční prostředky na cílené dotace, 
zejména pro chudé a venkovské 
obyvatelstvo, aby byla voda dostupná pro 
všechny;

aktivit, které předkladatelé peticí odsuzují, 
včetně skládek, nedostatečné kontroly 
kvality vody příslušnými úřady,
zemědělství a průmyslu, které mají značný 
dopad na životní prostředí a lidské zdraví a 
jsou zodpovědné za špatnou kvalitu vody; 
vyzývá tedy ke zrušení dotací, které 
podrývají pobídky k účinnému hospodaření 
s vodou a podněcují k její nadměrné 
spotřebě, s cílem uvolnit finanční 
prostředky na cílené dotace, zejména pro 
chudé a venkovské obyvatelstvo, aby byla 
voda dostupná pro všechny;

Or. es

Pozměňovací návrh 33
Jarosław Leszek Wałęsa

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. upozorňuje na existenci určitých 
aktivit, které předkladatelé peticí odsuzují, 
včetně skládek, zemědělství a průmyslu, 
které mají značný dopad na životní 
prostředí a lidské zdraví a jsou zodpovědné 
za špatnou kvalitu vody; vyzývá tedy ke 
zrušení dotací, které podrývají pobídky k 
účinnému hospodaření s vodou a podněcují 
k její nadměrné spotřebě, s cílem uvolnit 
finanční prostředky na cílené dotace, 
zejména pro chudé a venkovské 
obyvatelstvo, aby byla voda dostupná pro 
všechny;

10. upozorňuje na existenci určitých 
aktivit, které předkladatelé peticí odsuzují, 
včetně skládek, zemědělství a průmyslu, 
které mají značný dopad na životní 
prostředí a lidské zdraví a jsou zodpovědné 
za špatnou kvalitu vody; vyzývá tedy ke 
zrušení dotací, které podrývají pobídky k 
účinnému hospodaření s vodou a podněcují 
k její nadměrné spotřebě, s cílem uvolnit 
finanční prostředky na cílené dotace, 
zejména pro chudé a venkovské 
obyvatelstvo, aby byla voda dostupná pro 
všechny, a distribuci vody v oblastech, kde 
je jí nedostatek, zejména ty oblasti, které 
jsou vzdálené od velkých městských 
aglomerací s vybudovanou vodní 
infrastrukturou;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 34
Andreas Mölzer

Návrh stanoviska
Bod 11

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. lituje, že návrh Evropské komise 
pozměňující WFD (COM (2011)876) 
přidává ze seznamu 2000 potenciálně 
nebezpečných látek pouze 15 nových 
chemických látek, které by měly být 
monitorovány a omezeny, a nevymezuje 
jasný harmonogram pro postupné 
odstranění těch nejnebezpečnějších, 
přestože od roku 2000 platí v tomto ohledu 
jasné právní předpisy; vyžaduje tedy, aby 
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví 
a bezpečnost potravin ve svém doporučení 
Komisi věnoval zvláštní pozornost výše 
uvedeným prioritním látkám – které 
předkladatelé peticí často označují za 
„toxický a radioaktivní odpad“ – vzhledem 
k vysokému riziku, které tyto látky 
znečišťující vodu představují pro lidské 
zdraví;

(Netýká se českého znění.)

Or. de

Pozměňovací návrh 35
Peter Jahr, Nikolaos Salavrakos

Návrh stanoviska
Bod 11

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. lituje, že návrh Evropské komise 
pozměňující WFD (COM (2011)876) 
přidává ze seznamu 2000 potenciálně 
nebezpečných látek pouze 15 nových 
chemických látek, které by měly být 
monitorovány a omezeny, a nevymezuje 
jasný harmonogram pro postupné 
odstranění těch nejnebezpečnějších, 

11. lituje, že návrh Evropské komise 
pozměňující WFD (COM (2011)876) 
přidává ze seznamu 2000 potenciálně 
nebezpečných látek pouze 15 nových 
chemických látek, které by měly být 
monitorovány a omezeny, a nevymezuje 
jasný harmonogram pro postupné 
odstranění těch nejnebezpečnějších, 
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přestože od roku 2000 platí v tomto ohledu 
jasné právní předpisy; vyžaduje tedy, aby 
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví 
a bezpečnost potravin ve svém doporučení 
Komisi věnoval zvláštní pozornost výše 
uvedeným prioritním látkám – které 
předkladatelé peticí často označují za 
„toxický a radioaktivní odpad“ – vzhledem 
k vysokému riziku, které tyto látky 
znečišťující vodu představují pro lidské 
zdraví;

přestože od roku 2000 platí v tomto ohledu 
jasné právní předpisy; vyžaduje tedy, aby 
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví 
a bezpečnost potravin ve svém doporučení 
Komisi věnoval zvláštní pozornost výše 
uvedeným prioritním látkám – které 
předkladatelé peticí často označují za 
„toxický a radioaktivní odpad“ – vzhledem 
k vysokému riziku, které tyto látky 
znečišťující vodu představují pro lidské 
zdraví a vodní prostředí;

Or. de

Pozměňovací návrh 36
Judith A. Merkies

Návrh stanoviska
Bod 11 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11a. naléhavě žádá Komisi, aby zesílila 
boj proti rostoucímu uvolňování 
znečišťujících látek, jako jsou zbytky 
antibiotik, léků nebo hormonálních látek 
z antikoncepčních přípravků, neboť tyto 
zbytkové látky mají negativní dopad na 
lidské zdraví a životní prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Peter Jahr

Návrh stanoviska
Bod 12

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12. současně žádá Komisi a členské státy, 
aby zlepšily monitorování a hlášení 
chemických znečišťujících látek ve vodě, 
včetně mechanismu pro získání lepších 

vypouští se
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informací o koncentraci jiných 
znečišťujících látek, u kterých bude 
možná v budoucnosti nutné monitorování 
na úrovni EU;

Or. de

Pozměňovací návrh 38
Lucas Hartong

Návrh stanoviska
Bod 12

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12. současně žádá Komisi a členské státy, 
aby zlepšily monitorování a hlášení 
chemických znečišťujících látek ve vodě, 
včetně mechanismu pro získání lepších 
informací o koncentraci jiných 
znečišťujících látek, u kterých bude možná 
v budoucnosti nutné monitorování na 
úrovni EU;

12. doporučuje členským státům, aby 
zlepšily monitorování a hlášení 
chemických znečišťujících látek ve vodě, 
včetně mechanismu pro získání lepších 
informací o koncentraci jiných 
znečišťujících látek, u kterých bude možná 
v budoucnosti nutné monitorování na 
úrovni EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Angelika Werthmann

Návrh stanoviska
Bod 12

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12. současně žádá Komisi a členské státy, 
aby zlepšily monitorování a hlášení 
chemických znečišťujících látek ve vodě, 
včetně mechanismu pro získání lepších 
informací o koncentraci jiných 
znečišťujících látek, u kterých bude možná 
v budoucnosti nutné monitorování na 
úrovni EU;

12. současně žádá Komisi a členské státy, 
aby zlepšily monitorování a hlášení 
chemických znečišťujících látek ve vodě, 
stanovily závazné mezní hodnoty a zavedly 
mechanismus pro získání lepších 
informací o koncentraci jiných 
znečišťujících látek, u kterých bude možná 
v budoucnosti nutné monitorování na 
úrovni EU;
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Or. de

Pozměňovací návrh 40
Csaba Sándor Tabajdi

Návrh stanoviska
Bod 12

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12. současně žádá Komisi a členské státy, 
aby zlepšily monitorování a hlášení 
chemických znečišťujících látek ve vodě, 
včetně mechanismu pro získání lepších 
informací o koncentraci jiných 
znečišťujících látek, u kterých bude možná 
v budoucnosti nutné monitorování na 
úrovni EU;

12. současně žádá Komisi a členské státy, 
aby zlepšily monitorování a hlášení 
chemických znečišťujících látek ve vodě, 
včetně mechanismu pro získání lepších 
informací o koncentraci jiných 
znečišťujících látek, u kterých bude možná 
v budoucnosti nutné monitorování na 
úrovni EU; žádá členské státy, aby mezi 
sebou navzájem a spolu s Komisí sdílely 
údaje získané dobrovolným sledováním 
působení znečišťujících látek ve vodě;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Csaba Sándor Tabajdi

Návrh stanoviska
Bod 12 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12a. opakuje, že RSV předepisuje 
koordinaci mezi členskými státy v rámci 
celé oblasti povodí, kde by využívání vody 
mohlo mít přeshraniční dopad, a naléhavě 
v tomto ohledu žádá členské státy, aby 
pravidelně komunikovaly se zeměmi za 
svými hranicemi a spolupracovaly na 
podpoře provádění RSV, pokud jde o 
prioritní látky, prioritní nebezpečné látky 
a znečištění živinami;

Or. en
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Pozměňovací návrh 42
Peter Jahr

Návrh stanoviska
Bod 13

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

13. domnívá se, že znečištění živinami je 
nadále závažným problémem a že 
eutrofizace nadále ovlivňuje biologickou 
rozmanitost a ničí cenné ekosystémové 
služby a že prošetřené vyživovací 
podmínky nejspíše budou zodpovědné za 
více než polovinu selhání ve snahách 
docílit „dobrého stavu“ povrchových 
vodních útvarů do roku 2015;

13. domnívá se, že znečištění živinami je 
jedním z řady faktorů zodpovědných za 
znečištění povrchových vod a že ohrožuje 
biologickou rozmanitost a oslabuje cenné 
ekosystémové služby; konstatuje, že 
prošetřené vyživovací podmínky možná
budou zodpovědné za více než polovinu 
selhání ve snahách docílit „dobrého stavu“ 
povrchových vodních útvarů do roku 2015;

Or. de

Pozměňovací návrh 43
Peter Jahr, Nikolaos Salavrakos

Návrh stanoviska
Bod 14

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

14. žádá Komisi, aby vyvinula a v roce 
2012 zveřejnila plán na stanovení 
doporučení zaměřených na zlepšení 
účinnosti vodních zdrojů a využívání půdy, 
provádění opatření k ochraně ekosystémů 
v rámci SZP, vyvinutí přístupu k začlenění 
otázky vodních zdrojů do všech politik 
a zlepšení správy hospodaření s vodními 
zdroji a rovněž výzkumu a shromažďování 
údajů; Komise je také vyzvána, aby v roce 
2012 zveřejnila „Plán na zachování 
vodních zdrojů EU“ na základě revize 
provádění WFD, revize politiky EU 
týkající se nedostatku vody a sucha stejně 
jako revize politiky EU pro přizpůsobení se 
pokud jde o vodní hospodářství;

14. žádá Komisi, aby vyvinula a v roce 
2012 zveřejnila plán na stanovení 
doporučení zaměřených na zlepšení 
účinnosti vodních zdrojů a využívání půdy, 
vyvinutí přístupu k začlenění otázky 
vodních zdrojů do všech politik a zlepšení 
správy hospodaření s vodními zdroji 
a rovněž výzkumu a shromažďování údajů; 
vítá v této souvislosti stále větší 
začleňování úkolů v oblasti ochrany 
životního prostředí do SZP; Komise je 
také vyzvána, aby v roce 2012 zveřejnila 
„Plán na zachování vodních zdrojů EU“ na 
základě revize provádění WFD, revize 
politiky EU týkající se nedostatku vody 
a sucha stejně jako revize politiky EU pro 
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přizpůsobení se pokud jde o vodní 
hospodářství;

Or. de

Pozměňovací návrh 44
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Bod 14 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

14a. domnívá se, že by se mělo využít 
ekonomického pákového efektu k tomu, 
aby se zmenšila spotřeba, aby vznikalo 
méně odpadu, aby docházelo k 
opětovnému využití opadu a odpadních 
vod a obnově vodních útvarů;

Or. lt

Pozměňovací návrh 45
Andreas Mölzer

Návrh stanoviska
Bod 15

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vyvinuly programy pro zvýšení povědomí 
o problematice vody a aby mezi 
evropskými občany zavedly kulturu úspory 
vody a jejího účinného využívání;

15. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vyvinuly programy pro zvýšení povědomí 
a informační kampaně o problematice 
vody a aby mezi evropskými občany 
zavedly kulturu úspory vody a jejího 
účinného využívání;

Or. de

Pozměňovací návrh 46
Angelika Werthmann
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Návrh stanoviska
Bod 15

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vyvinuly programy pro zvýšení povědomí 
o problematice vody a aby mezi 
evropskými občany zavedly kulturu úspory 
vody a jejího účinného využívání.

15. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vyvinuly programy pro zvýšení povědomí 
o problematice vody a aby mezi 
evropskými občany zavedly kulturu úspory 
vody a jejího účinného využívání; tyto 
programy pro zvýšení povědomí se musí 
zaměřit na občany každého věku, aby bylo 
možné tento veřejný a životně nutný statek 
lépe a účinněji využívat.

Or. de

Pozměňovací návrh 47
Judith A. Merkies

Návrh stanoviska
Bod 15 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

15a. zdůrazňuje, že je důležité podporovat 
kvalitní vodovodní systémy, díky nimž by 
se snížila potřeba balené vody a tím i 
množství dalšího odpadu a množství 
spotřebovaných zdrojů, jako je ropa a 
voda, potřebných na výrobu a dopravu 
lahví;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Nikolaos Chountis

Návrh stanoviska
Bod 15 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

15a. je přesvědčen, že zapojení veřejnosti 
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je předpokladem pro ochranu vod a pro 
to, aby bylo možné identifikovat jak 
problémy, tak nejvhodnější opatření 
k jejich řešení; žádá proto o větší 
spolupráci mezi zodpovědnými 
vnitrostátními, regionálními a místními 
orgány členských států a Petičním 
výborem, zabývá-li se uvedený výbor 
přímými zájmy občanů v souvislosti 
s problematikou vod.

Or. en


