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Ændringsforslag 1
Csaba Sándor Tabajdi

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. påpeger, at vand er menneskehedens 
fælles gode og et offentligt gode, og at det 
derfor ikke bør være en indtjeningskilde, 
og at adgangen til vand bør være en 
grundlæggende og universal ret; 
understreger, at bæredygtig anvendelse af 
vand er en miljø- og sundhedsmæssig 
nødvendighed, som spiller en 
grundlæggende rolle i 
klimareguleringscyklussen; gentager, at 
"forvaltningen af vandressourcerne derfor 
ikke bør underkastes det indre markeds 
bestemmelser" (Europa-Parlamentets 
beslutning P5_TA (2004)0183); opfordrer 
Kommissionen til at revidere den 
relevante lovgivning, særlig om offentlige 
indkøb og koncessioner, for at sikre 
offentligt ejerskab og forvaltning af vand 
og vandforsyning; 

1. påpeger, at vand er menneskehedens 
fælles gode og et offentligt gode; det bør 
derfor ikke være en uberettiget 
indtjeningskilde, og adgangen til vand bør 
være en grundlæggende og universal ret; 
understreger, at bæredygtig anvendelse af 
vand er en miljø- og sundhedsmæssig 
nødvendighed, som spiller en 
grundlæggende rolle i 
klimareguleringscyklussen; gentager, at 
"forvaltningen af vandressourcerne derfor 
ikke bør underkastes det indre markeds 
bestemmelser" (Europa-Parlamentets 
beslutning P5_TA (2004)0183); 

Or. en

Ændringsforslag 2
Peter Jahr, Nikolaos Salavrakos

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. påpeger, at vand er menneskehedens 
fælles gode og et offentligt gode, og at det 
derfor ikke bør være en indtjeningskilde, 
og at adgangen til vand bør være en 
grundlæggende og universal ret; 
understreger, at bæredygtig anvendelse af 
vand er en miljø- og sundhedsmæssig 

1. påpeger, at vand er menneskehedens 
fælles gode og et offentligt gode, og at det 
derfor ikke bør være en indtjeningskilde, 
og at adgangen til vand bør være en 
grundlæggende og universal ret; 
understreger, at bæredygtig anvendelse af 
vand er en miljø- og sundhedsmæssig 
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nødvendighed, som spiller en 
grundlæggende rolle i 
klimareguleringscyklussen; gentager, at 
"forvaltningen af vandressourcerne derfor 
ikke bør underkastes det indre markeds 
bestemmelser" (Europa-Parlamentets 
beslutning P5_TA (2004)0183); opfordrer 
Kommissionen til at revidere den relevante 
lovgivning, særlig om offentlige indkøb og 
koncessioner, for at sikre offentligt 
ejerskab og forvaltning af vand og 
vandforsyning; 

nødvendighed, som spiller en 
grundlæggende rolle i 
klimareguleringscyklussen; gentager, at 
"forvaltningen af vandressourcerne derfor 
ikke bør underkastes det indre markeds 
bestemmelser" (Europa-Parlamentets 
beslutning P5_TA (2004)0183); opfordrer 
Kommissionen til at revidere den relevante 
lovgivning, særlig om offentlige indkøb og 
koncessioner;

Or. de

Ændringsforslag 3
Nikolaos Chountis

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. påpeger, at vand er menneskehedens 
fælles gode og et offentligt gode, og at det 
derfor ikke bør være en indtjeningskilde, 
og at adgangen til vand bør være en 
grundlæggende og universal ret; 
understreger, at bæredygtig anvendelse af 
vand er en miljø- og sundhedsmæssig 
nødvendighed, som spiller en 
grundlæggende rolle i 
klimareguleringscyklussen; gentager, at 
"forvaltningen af vandressourcerne derfor 
ikke bør underkastes det indre markeds 
bestemmelser" (Europa-Parlamentets 
beslutning P5_TA (2004)0183); opfordrer 
Kommissionen til at revidere den relevante 
lovgivning, særlig om offentlige indkøb og 
koncessioner, for at sikre offentligt 
ejerskab og forvaltning af vand og 
vandforsyning; 

1. påpeger, at vand er menneskehedens 
fælles gode og et offentligt gode, og at det 
derfor ikke bør være en indtjeningskilde, 
og at adgangen til vand bør være en 
grundlæggende og universal ret; 
understreger, at bæredygtig anvendelse af 
vand er en miljø- og sundhedsmæssig 
nødvendighed, som spiller en 
grundlæggende rolle i 
klimareguleringscyklussen; gentager, at 
"forvaltningen af vandressourcerne derfor 
ikke bør underkastes det indre markeds 
bestemmelser" (Europa-Parlamentets 
beslutning P5_TA (2004)0183); opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til at 
sikre offentligt ejerskab og forvaltning af 
vand og vandforsyning; 

Or. en
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Ændringsforslag 4
Andreas Mölzer

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. påpeger, at vand er menneskehedens 
fælles gode og et offentligt gode, og at det 
derfor ikke bør være en indtjeningskilde, 
og at adgangen til vand bør være en 
grundlæggende og universal ret; 
understreger, at bæredygtig anvendelse af 
vand er en miljø- og sundhedsmæssig 
nødvendighed, som spiller en 
grundlæggende rolle i 
klimareguleringscyklussen; gentager, at 
"forvaltningen af vandressourcerne derfor 
ikke bør underkastes det indre markeds 
bestemmelser" (Europa-Parlamentets 
beslutning P5_TA (2004)0183); opfordrer 
Kommissionen til at revidere den relevante 
lovgivning, særlig om offentlige indkøb og 
koncessioner, for at sikre offentligt 
ejerskab og forvaltning af vand og 
vandforsyning; 

1. påpeger, at vand er menneskehedens 
fælles gode og et offentligt gode, og at det 
derfor ikke bør være en indtjeningskilde, 
og at adgangen til vand bør være en 
grundlæggende og universal ret; 
understreger, at bæredygtig anvendelse af 
vand er en miljø- og sundhedsmæssig 
nødvendighed, som spiller en 
grundlæggende rolle i 
klimareguleringscyklussen; gentager, at 
"forvaltningen af vandressourcerne derfor 
ikke bør underkastes det indre markeds 
bestemmelser" (Europa-Parlamentets 
beslutning P5_TA (2004)0183); opfordrer 
Kommissionen til at revidere den relevante 
lovgivning, særlig om offentlige indkøb og 
koncessioner, for at sikre, at det fortsat 
(eller i givet fald igen) udelukkende er det 
offentlige, der ejer og administrerer vand 
og vandforsyning; 

Or. de

Ændringsforslag 5
Jarosław Leszek Wałęsa

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. påpeger, at vand er menneskehedens 
fælles gode og et offentligt gode, og at det 
derfor ikke bør være en indtjeningskilde, 
og at adgangen til vand bør være en 
grundlæggende og universal ret; 
understreger, at bæredygtig anvendelse af 
vand er en miljø- og sundhedsmæssig 

1. påpeger, at vand er menneskehedens 
fælles gode og et offentligt gode, og at det 
derfor ikke bør være en indtjeningskilde 
som følge af handel, og at adgangen til 
vand bør være en grundlæggende og 
universal ret; understreger, at bæredygtig 
anvendelse af vand er en miljø- og 
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nødvendighed, som spiller en 
grundlæggende rolle i 
klimareguleringscyklussen; gentager, at 
"forvaltningen af vandressourcerne derfor 
ikke bør underkastes det indre markeds 
bestemmelser" (Europa-Parlamentets 
beslutning P5_TA (2004)0183); opfordrer 
Kommissionen til at revidere den relevante 
lovgivning, særlig om offentlige indkøb og 
koncessioner, for at sikre offentligt 
ejerskab og forvaltning af vand og 
vandforsyning;

sundhedsmæssig nødvendighed, som 
spiller en grundlæggende rolle i 
klimareguleringscyklussen; gentager, at 
"forvaltningen af vandressourcerne derfor 
ikke bør underkastes det indre markeds 
bestemmelser" (Europa-Parlamentets 
beslutning P5_TA (2004)0183); opfordrer 
Kommissionen til at revidere den relevante 
lovgivning, særlig om offentlige indkøb og 
koncessioner, for at sikre offentligt 
ejerskab og forvaltning af vand og 
vandforsyning samt en ordentlig 
distribution; 

Or. pl

Ændringsforslag 6
Csaba Sándor Tabajdi

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. gentager, at vandydelser i henhold til 
EU-lovgivning anses for ydelser af almen 
økonomisk interesse og kan leveres af 
offentlige myndigheder eller overdrages 
til offentlige eller private organer; 
understreger, at reguleringen og 
leveringen af vandydelser skal respektere 
principperne om kontinuitet i ydelsen, 
kvalitet, forsyningssikkerhed, lige adgang, 
rimelige priser, et socialt, kulturelt og 
miljømæssigt acceptabelt niveau samt 
princippet om, at forureneren betaler, idet 
de samtidig skal leve op til de højeste 
standarder for miljømæssig 
bæredygtighed og effektivitet;

Or. en

Ændringsforslag 7
Ana Miranda
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Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. er bekymret over, at balancen mellem 
behovet for vand og de tilgængelige 
ressourcer har nået et kritisk niveau i 
mange områder af Europa, og at 
klimaændringerne kan gøre situationen 
endnu værre; påpeger, at vandknapheden 
nu permanent berører hele området i nogle 
medlemsstater;

2. er bekymret over, at balancen mellem 
behovet for vand og de tilgængelige 
ressourcer har nået et kritisk niveau i 
mange områder af Europa, og at 
klimaændringerne kan gøre situationen 
endnu værre; påpeger, at vandknapheden 
og tørken nu permanent berører hele 
området i nogle medlemsstater;

Or. es

Ændringsforslag 8
Lucas Hartong

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. er bekymret over, at balancen mellem 
behovet for vand og de tilgængelige 
ressourcer har nået et kritisk niveau i 
mange områder af Europa, og at 
klimaændringerne kan gøre situationen 
endnu værre; påpeger, at vandknapheden 
nu permanent berører hele området i nogle 
medlemsstater; 

2. er bekymret over, at balancen mellem 
behovet for vand og de tilgængelige 
ressourcer har nået et kritisk niveau i 
mange områder af Europa; påpeger, at 
vandknapheden nu permanent berører hele 
området i nogle medlemsstater;

Or. en

Ændringsforslag 9
Nikolaos Chountis

Udkast til udtalelse
Punkt 2
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. er bekymret over, at balancen mellem 
behovet for vand og de tilgængelige 
ressourcer har nået et kritisk niveau i 
mange områder af Europa, og at 
klimaændringerne kan gøre situationen 
endnu værre; påpeger, at vandknapheden 
nu permanent berører hele området i nogle 
medlemsstater;

2. er bekymret over, at balancen mellem 
behovet for vand og de tilgængelige 
ressourcer har nået et kritisk niveau i 
mange områder af Europa, og at 
klimaændringerne kan gøre situationen 
endnu værre; påpeger, at vandknapheden 
nu permanent berører hele området i nogle 
medlemsstater; opfordrer til den yderste 
forsigtighed vedrørende de potentielle 
alvorlige negative miljømæssige følger af 
planerne om at omlægge eller ændre 
eksisterende vandløb og strømme, hvilket i 
alvorlig grad kan forværre truslerne mod 
bæredygtigheden i vandressourcerne og 
den økologiske balance; minder om, at 
brugen af afsaltningsanlæg til at afhjælpe 
vandknapheden i visse regioner kan være 
nødvendig, men at disse under alle 
omstændigheder skal overholde de mest 
restriktive miljøstandarder både med 
hensyn til beliggenhed, energiforbrug og 
betryggende bortskaffelse af det 
ekstraherede salt;

Or. en

Ændringsforslag 10
Csaba Sándor Tabajdi

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. er bekymret over, at balancen mellem 
behovet for vand og de tilgængelige 
ressourcer har nået et kritisk niveau i 
mange områder af Europa, og at 
klimaændringerne kan gøre situationen 
endnu værre; påpeger, at vandknapheden 
nu permanent berører hele området i nogle 
medlemsstater;

2. er bekymret over, at balancen mellem 
behovet for vand og de tilgængelige 
ressourcer har nået et kritisk niveau i 
mange områder af Europa, og at 
klimaændringerne kan gøre situationen 
endnu værre; påpeger, at vandknapheden 
nu permanent berører hele området i nogle 
medlemsstater; understreger, at 
klimaændringerne og de påfølgende 
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ændrede vejrforhold tydeligt påvirker 
kvaliteten og tilgængeligheden af Europas 
vandressourcer, at Europas 
vandstigningstruede områder forventes at 
blive forøget fra 19 % i dag til 35 % i 
2070'erne, og at klimarelateret ekstremt 
vejr betyder flere udfordringer for en 
effektiv vandforvaltning; understreger 
endvidere, at lokale, regionale eller 
nationale tilpasningsforanstaltninger kun 
kan blive effektive, hvis de koordineres på 
EU-niveau, og at en effektiv 
vandforvaltningspraksis må være 
integreret i andre sektorpolitikker, såsom 
landbrug, energi, samhørighed og 
sundhed;

Or. en

Ændringsforslag 11
Nikolaos Chountis

Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2a. konstaterer, at andre lande derimod 
ikke lider under vandknaphed, men har 
problemer med at håndtere den overflod 
af vand, der følger af hyppig eller kraftig 
regn, oversvømmelser, erosion af 
flodbredder og forurening, der påvirker 
flodlejer og kystområder, samt disse 
fænomeners indvirkning på den lokale 
befolkning, hvilket mange indkomne 
andragender vidner om;

Or. en

Ændringsforslag 12
Peter Jahr

Udkast til udtalelse
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Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. er bekymret over, at ineffektiv 
anvendelse og håndhævelse stadig er et 
stort problem i forbindelse med 
gennemførelsen af vandrammedirektivet på 
nuværende tidspunkt; den aktuelle 
gennemførelsesstatus viser, at nogle 
medlemsstater sakker bagud i forhold til 
planen, at EU-farvandenes integritet langt 
fra er acceptabel, og at målene med andre 
EU-politikker, herunder for industrien, 
landbruget og transporten, ofte er i klar 
uoverensstemmelse med målene om 
vandbeskyttelse;

4. er bekymret over, at ineffektiv 
anvendelse og håndhævelse stadig er et 
stort problem i visse medlemsstater i 
forbindelse med gennemførelsen af 
vandrammedirektivet på nuværende 
tidspunkt; den aktuelle 
gennemførelsesstatus viser, at nogle 
medlemsstater sakker bagud i forhold til 
planen, at EU-farvandenes tilstand langt 
fra er acceptabel, og at målene om 
vandbeskyttelse ofte ikke forfølges med 
tilstrækkelig konsistens i andre EU-
politikker;

Or. de

Ændringsforslag 13
Ana Miranda

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. er bekymret over, at ineffektiv 
anvendelse og håndhævelse stadig er et 
stort problem i forbindelse med 
gennemførelsen af vandrammedirektivet på 
nuværende tidspunkt; den aktuelle 
gennemførelsesstatus viser, at nogle 
medlemsstater sakker bagud i forhold til 
planen, at EU-farvandenes integritet langt 
fra er acceptabel, og at målene med andre 
EU-politikker, herunder for industrien, 
landbruget og transporten, ofte er i klar 
uoverensstemmelse med målene om 
vandbeskyttelse;

4. er bekymret over, at ineffektiv 
anvendelse og håndhævelse stadig er et 
stort problem i forbindelse med 
gennemførelsen af vandrammedirektivet på 
nuværende tidspunkt; den aktuelle 
gennemførelsesstatus viser, at nogle 
medlemsstater sakker bagud i forhold til 
planen, at EU-farvandenes integrerede 
sanering langt fra er acceptabel, og at 
målene med andre EU-politikker, herunder 
for industrien, landbruget og transporten, 
ofte er i klar uoverensstemmelse med 
målene om vandbeskyttelse;

Or. es
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Ændringsforslag 14
Nikolaos Chountis

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. er bekymret over, at ineffektiv 
anvendelse og håndhævelse stadig er et 
stort problem i forbindelse med 
gennemførelsen af vandrammedirektivet på 
nuværende tidspunkt; den aktuelle 
gennemførelsesstatus viser, at nogle 
medlemsstater sakker bagud i forhold til 
planen, at EU-farvandenes integritet langt 
fra er acceptabel, og at målene med andre 
EU-politikker, herunder for industrien, 
landbruget og transporten, ofte er i klar 
uoverensstemmelse med målene om 
vandbeskyttelse;

4. er bekymret over, at ineffektiv 
anvendelse og håndhævelse stadig er et 
stort problem i forbindelse med 
gennemførelsen af vandrammedirektivet på 
nuværende tidspunkt; den aktuelle 
gennemførelsesstatus viser, at nogle 
medlemsstater sakker bagud i forhold til 
planen, at EU-farvandenes integritet langt 
fra er acceptabel, og at målene med andre 
EU-politikker, herunder for industrien, 
energien, landbruget og transporten, ofte er 
i klar uoverensstemmelse med målene om 
vandbeskyttelse; fremhæver, at god 
vandforvaltning må være integreret i alle 
europæiske politikker vedrørende de 
sektorer, der bruger og forurener vand;

Or. en

Ændringsforslag 15
Csaba Sándor Tabajdi

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. er bekymret over, at ineffektiv 
anvendelse og håndhævelse stadig er et 
stort problem i forbindelse med 
gennemførelsen af vandrammedirektivet på 
nuværende tidspunkt; den aktuelle 
gennemførelsesstatus viser, at nogle 
medlemsstater sakker bagud i forhold til 
planen, at EU-farvandenes integritet langt 
fra er acceptabel, og at målene med andre 
EU-politikker, herunder for industrien, 
landbruget og transporten, ofte er i klar 

4. er bekymret over, at ineffektiv 
anvendelse og håndhævelse stadig er et 
stort problem i forbindelse med 
gennemførelsen af vandrammedirektivet på 
nuværende tidspunkt; den aktuelle 
gennemførelsesstatus viser, at nogle 
medlemsstater sakker bagud i forhold til 
planen, at EU-farvandenes integritet langt 
fra er acceptabel, og at målene med andre 
EU-politikker, herunder for industrien, 
landbruget og transporten, ofte er i klar 
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uoverensstemmelse med målene om 
vandbeskyttelse;

uoverensstemmelse med målene om 
vandbeskyttelse; udtrykker håbet om, at 
den igangværende reform af den fælles 
landbrugspolitik vil tage fat på de 
problemer, der vedrører landbrugets 
vandforvaltning, og vil nedbringe 
landbrugets vandforurening;

Or. en

Ændringsforslag 16
Judith A. Merkies

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. opfordrer Kommissionen til gennem 
lovgivning om vandeffektivitet at 
bekæmpe det spild af vandressourcer, der 
eksempelvis forårsages af fødevarespild 
og kunstvanding, og til at undersøge 
indvirkningen på vandforbruget af et 
skifte til en biobaseret økonomi og 
indberette resultatet heraf til Parlamentet;

Or. en

Ændringsforslag 17
Ana Miranda

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. mener, at spildevand fra bykilder udgør 
en af de største kilder til forurening af 
vandmiljøet, og at den vellykkede 
gennemførelse af direktivet om rensning af 
byspildevand har en væsentlig indflydelse 
på vandkvaliteten i alle medlemsstater og 
dermed på den vellykkede gennemførelse 

5. mener, at spildevand fra bykilder udgør 
en af de største kilder til forurening af 
vandmiljøet, af floder og ved kysterne, og 
at den vellykkede gennemførelse af 
direktivet om rensning af byspildevand har 
en væsentlig indflydelse på vandkvaliteten 
i alle medlemsstater og dermed på den 
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af vandrammedirektivet; vellykkede gennemførelse af 
vandrammedirektivet;

Or. es

Ændringsforslag 18
Nikolaos Chountis

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. henleder opmærksomheden på den 
alvorlige indvirkning, en sådan 
forurening kan have på menneskers 
sundhed, som det fremgår af de 
andragender, der er modtaget fra Irland 
(Galway), Frankrig (Bretagne) og andre 
medlemsstater, og erindrer om dens 
beslutning om affaldshåndtering, som 
satte fokus på de faretruende niveauer for 
vandforurening, der opstod som følge af 
dårligt forvaltede eller ulovlige 
deponeringsanlæg og stenbrud, som 
medførte infiltrering og forurening af 
grundvandet og grundvandsspejlet;

Or. en

Ændringsforslag 19
Ana Miranda

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. understreger, at der trods fremskridtene i 
forbindelse med gennemførelsen af 
direktivet om rensning af byspildevand 
stadig er huller med hensyn til 
opfyldelsesprocenterne vedrørende 
kloaknet og/eller behandling; anmoder 

6. understreger, at der trods fremskridtene i 
forbindelse med gennemførelsen af 
direktivet om rensning af byspildevand 
stadig er huller med hensyn til 
opfyldelsesprocenterne vedrørende 
kloaknet og/eller behandling; anmoder 
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Kommissionen om at øge støtten til 
finansieringen af infrastruktur til 
spildevandsrensningsanlæg og kloaknet i 
EU;

Kommissionen om at øge støtten til 
finansieringen af infrastruktur i lille og stor 
skala til spildevandsrensningsanlæg og 
kloaknet i EU;

Or. es

Ændringsforslag 20
Nikolaos Chountis

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. understreger, at der trods fremskridtene i 
forbindelse med gennemførelsen af 
direktivet om rensning af byspildevand 
stadig er huller med hensyn til 
opfyldelsesprocenterne vedrørende 
kloaknet og/eller behandling; anmoder 
Kommissionen om at øge støtten til 
finansieringen af infrastruktur til 
spildevandsrensningsanlæg og kloaknet i 
EU;

6. understreger, at der trods fremskridtene i 
forbindelse med gennemførelsen af 
direktivet om rensning af byspildevand 
stadig er huller med hensyn til 
opfyldelsesprocenterne vedrørende 
kloaknet og/eller behandling; anmoder 
Kommissionen om at øge støtten til 
finansieringen af infrastruktur til 
spildevandsrensningsanlæg og kloaknet i 
EU, herunder genbrug af behandlet 
spildevand til kunstvanding og industriel 
anvendelse;

Or. en

Ændringsforslag 21
Nikolaos Chountis

Udkast til udtalelse
Punkt 7

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. påpeger også, at siden 1988 har 589 af 
andragenderne vedrørende miljøklager til 
Udvalget for Andragender (Spanien 166, 
Det Forenede Kongerige 129, Tyskland 97, 
Italien 60, Frankrig 55, Grækenland 34, 
Nederlandene 16, Portugal 16, Polen 4, 

7. påpeger også, at siden 1988 har 601 af 
andragenderne vedrørende miljøklager til 
Udvalget for Andragender (Spanien 166, 
Det Forenede Kongerige 129, Tyskland 97, 
Italien 60, Frankrig 55, Grækenland 34, 
Nederlandene 16, Portugal 16, Irland 12, 
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Rumænien 4, Finland 3, Bulgarien 2, 
Ungarn 2 og Slovenien 1), som af og til har 
flere medunderskrivere (se andragende 
0784/2007 med 2036 medunderskrivere), 
drejet sig om vandkvaliteten og -
kvantiteten i medlemsstaterne; anerkender, 
at disse andragender er et bevis på, at vand 
er et meget alvorligt problem for EU-
borgerne;

Polen 4, Rumænien 4, Finland 3, Bulgarien 
2, Ungarn 2 og Slovenien 1), som af og til 
har flere medunderskrivere (se andragende 
0784/2007 med 2036 medunderskrivere), 
drejet sig om vandkvaliteten og -
kvantiteten i medlemsstaterne; anerkender, 
at disse andragender er et bevis på, at vand 
er et meget alvorligt problem for EU-
borgerne;

Or. en

Ændringsforslag 22
Nikolaos Chountis

Udkast til udtalelse
Punkt 7 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7a. konstaterer, at 68 % af europæerne 
ifølge en Eurobarometerundersøgelse 
(marts 2012) mener, at vandkvantitets- og 
kvalitetsproblemerne er alvorlige, otte ud 
af ti mener, at kemisk forurening er en 
trussel mod vandmiljøet, 62 % ikke føler 
sig tilstrækkeligt informeret om de 
problemer, der truer grundvandet, søerne, 
floderne og de kystnære farvande i deres 
lande, mens 67 % mener, at den mest 
effektive måde at gribe vandproblemerne 
an ville være en øget bevidsthed om de 
vandrelaterede problemer, og 73 % af de 
europæiske borgere mener, at EU bør 
foreslå yderligere foranstaltninger for at 
imødegå vandproblemerne i Europa;

Or. en

Ændringsforslag 23
Ana Miranda

Udkast til udtalelse
Punkt 8
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8. minder medlemsstaterne om deres 
forpligtelse i henhold til 
vandrammedirektivet til at opnå god 
vandtilstand inden 2015; opfordrer 
medlemsstaterne og Kommissionen til at 
træffe alle nødvendige foranstaltninger og 
at stille tilstrækkelig finansiering og 
teknisk bistand til rådighed med henblik på 
at nå disse vandkvalitetsmål; mener, at det 
er vigtigt, at borgerne, ngo'erne og det 
civile samfund deltager for at opnå en 
vellykket gennemførelse af 
vandrammedirektivet og bæredygtig 
miljøforvaltning generelt;

8. minder medlemsstaterne om deres 
forpligtelse i henhold til 
vandrammedirektivet til at opnå god 
vandtilstand inden 2015; opfordrer 
medlemsstaterne og Kommissionen til at 
træffe alle nødvendige foranstaltninger og 
at stille tilstrækkelig finansiering og 
teknisk bistand til rådighed med henblik på 
at nå disse vandkvalitetsmål; mener, at det 
er vigtigt, at borgerne, de kompetente 
myndigheder på de forskellige 
regeringsniveauer, de forskellige 
produktionssektorer, ngo'erne og det civile 
samfund deltager for at opnå en vellykket 
gennemførelse af vandrammedirektivet og 
bæredygtig miljøforvaltning generelt;

Or. es

Ændringsforslag 24
Andreas Mölzer

Udkast til udtalelse
Punkt 8

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8. minder medlemsstaterne om deres 
forpligtelse i henhold til 
vandrammedirektivet til at opnå god 
vandtilstand inden 2015; opfordrer 
medlemsstaterne og Kommissionen til at 
træffe alle nødvendige foranstaltninger og 
at stille tilstrækkelig finansiering og 
teknisk bistand til rådighed med henblik på 
at nå disse vandkvalitetsmål; mener, at det 
er vigtigt, at borgerne, ngo'erne og det 
civile samfund deltager for at opnå en 
vellykket gennemførelse af 
vandrammedirektivet og bæredygtig 
miljøforvaltning generelt;

8. minder medlemsstaterne om deres 
forpligtelse i henhold til 
vandrammedirektivet til at opnå god 
vandtilstand inden 2015; opfordrer 
medlemsstaterne og Kommissionen til at 
handle så hurtigt som muligt for at træffe 
alle nødvendige foranstaltninger og at stille 
tilstrækkelig finansiering og teknisk 
bistand til rådighed med henblik på at nå 
disse vandkvalitetsmål; mener, at det er 
vigtigt, at borgerne, ngo'erne og det civile 
samfund deltager for at opnå en vellykket 
gennemførelse af vandrammedirektivet og 
bæredygtig miljøforvaltning generelt;

Or. de
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Ændringsforslag 25
Lucas Hartong

Udkast til udtalelse
Punkt 9

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

9. opfordrer Kommissionen til at være 
mere målrettet i sine undersøgelser og 
derfor meget mindre passiv og 
imødekommende;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 26
Nikolaos Chountis

Udkast til udtalelse
Punkt 9

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

9. opfordrer Kommissionen til at være 
mere målrettet i sine undersøgelser og 
derfor meget mindre passiv og 
imødekommende;

9. opfordrer Kommissionen til omhyggeligt 
at overvåge medlemsstaternes 
gennemførelse af vandrammedirektivet 
for at sikre, at det sker ordentligt og 
effektivt; påpeger, at det i mange tilfælde 
er andragender, der har afdækket 
problemer i forbindelse med omsætningen 
og den korrekte gennemførelse af EU's 
vandlovgivning, og opfordrer 
Kommissionen til at være mere målrettet i 
sine undersøgelser, navnlig i forbindelse 
med undersøgelsen af andragender;

Or. en

Ændringsforslag 27
Peter Jahr, Nikolaos Salavrakos

Udkast til udtalelse
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Punkt 9

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

9. opfordrer Kommissionen til at være 
mere målrettet i sine undersøgelser og 
derfor meget mindre passiv og 
imødekommende;

9. opfordrer Kommissionen til at være 
mere målrettet i sine undersøgelser 
omkring den specifikke gennemførelse af 
vandrammedirektivet, og til at tilskynde 
medlemsstaterne til hele tiden at gøre 
konkrete fremskridt;

Or. de

Ændringsforslag 28
Rolandas Paksas

Udkast til udtalelse
Punkt 9 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

9a. understreger, at man, eftersom vand 
er en fælles offentlig ressource, bør 
fastslå, hvor stor en procentdel af 
omkostningerne skatter og afgifter udgør;

Or. lt

Ændringsforslag 29
Peter Jahr, Nikolaos Salavrakos

Udkast til udtalelse
Punkt 10

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

10. gør opmærksom på eksistensen af visse 
aktiviteter, som andragerne klager over, 
herunder deponeringsanlæg, landbrug og 
industri, som har stor indvirkning på 
miljøet og menneskers sundhed, og som er
ansvarlig for dårlig vandkvalitet; opfordrer 
derfor til at afskaffe støtteordninger, som 
underminerer incitamenter til at forvalte 

10. gør opmærksom på eksistensen af visse 
aktiviteter, som andragerne klager over, 
herunder deponeringsanlæg, landbrug og 
industri, som påvirker miljøet og 
menneskers sundhed, og som siges at være 
ansvarlig for den dårlige vandkvalitet; 
opfordrer derfor til at indføre mere 
målrettede incitamenter til at forvalte 
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vandforsyningen effektivt og medfører 
overforbrug, således at der frigøres midler 
til målrettede støtteformål – navnlig til
fattige grupper og landbefolkninger – med 
henblik på at sikre alle adgang til vand;

vandforsyningen effektivt, således at alle –
navnlig fattige grupper og 
landbefolkninger – sikres adgang til vand;

Or. de

Ændringsforslag 30
Nikolaos Chountis

Udkast til udtalelse
Punkt 10

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

10. gør opmærksom på eksistensen af visse 
aktiviteter, som andragerne klager over, 
herunder deponeringsanlæg, landbrug og
industri, som har stor indvirkning på 
miljøet og menneskers sundhed, og som er 
ansvarlig for dårlig vandkvalitet; opfordrer 
derfor til at afskaffe støtteordninger, som 
underminerer incitamenter til at forvalte 
vandforsyningen effektivt og medfører 
overforbrug, således at der frigøres midler 
til målrettede støtteformål – navnlig til 
fattige grupper og landbefolkninger – med 
henblik på at sikre alle adgang til vand;

10. gør opmærksom på eksistensen af visse 
aktiviteter, som andragerne klager over, 
herunder deponeringsanlæg, byudvikling, 
landbrug, industri og energi, som har stor 
indvirkning på miljøet og menneskers 
sundhed, og som er ansvarlig for dårlig 
vandkvalitet; opfordrer derfor til at frigøre
midler til målrettede støtteformål – navnlig 
til fattige grupper og landbefolkninger –
med henblik på at sikre en effektiv 
vandforvaltning og reducere 
miljøpåvirkningerne;

Or. en

Ændringsforslag 31
Csaba Sándor Tabajdi

Udkast til udtalelse
Punkt 10

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

10. gør opmærksom på eksistensen af visse 
aktiviteter, som andragerne klager over, 
herunder deponeringsanlæg, landbrug og 
industri, som har stor indvirkning på 

10. gør opmærksom på eksistensen af visse 
aktiviteter, som andragerne klager over, 
herunder deponeringsanlæg, uregulær 
eller ulovlig landbrugs- og 
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miljøet og menneskers sundhed, og som er 
ansvarlig for dårlig vandkvalitet; opfordrer 
derfor til at afskaffe støtteordninger, som 
underminerer incitamenter til at forvalte 
vandforsyningen effektivt og medfører 
overforbrug, således at der frigøres midler 
til målrettede støtteformål – navnlig til 
fattige grupper og landbefolkninger – med 
henblik på at sikre alle adgang til vand;

industripraksis, som har stor indvirkning 
på miljøet og menneskers sundhed, og som 
er ansvarlig for dårlig vandkvalitet; 
opfordrer derfor til at afskaffe 
støtteordninger, som underminerer 
incitamenter til at forvalte vandforsyningen 
effektivt og medfører overforbrug, således 
at der frigøres midler til målrettede 
støtteformål – navnlig til fattige grupper og 
landbefolkninger – med henblik på at sikre 
alle adgang til vand;

Or. en

Ændringsforslag 32
Ana Miranda

Udkast til udtalelse
Punkt 10

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

10. gør opmærksom på eksistensen af visse 
aktiviteter, som andragerne klager over, 
herunder deponeringsanlæg, landbrug og 
industri, som har stor indvirkning på 
miljøet og menneskers sundhed, og som er 
ansvarlig for dårlig vandkvalitet; opfordrer 
derfor til at afskaffe støtteordninger, som 
underminerer incitamenter til at forvalte 
vandforsyningen effektivt og medfører 
overforbrug, således at der frigøres midler 
til målrettede støtteformål – navnlig til 
fattige grupper og landbefolkninger – med 
henblik på at sikre alle adgang til vand;

10. gør opmærksom på eksistensen af visse 
aktiviteter, som andragerne klager over, 
herunder deponeringsanlæg, de 
kompetente myndigheders manglende 
kvalitetskontrol af vand, landbrug og 
industri, som har stor indvirkning på 
miljøet og menneskers sundhed, og som er 
ansvarlig for dårlig vandkvalitet; opfordrer 
derfor til at afskaffe støtteordninger, som 
underminerer incitamenter til at forvalte 
vandforsyningen effektivt og medfører 
overforbrug, således at der frigøres midler 
til målrettede støtteformål – navnlig til 
fattige grupper og landbefolkninger – med 
henblik på at sikre alle adgang til vand;

Or. es

Ændringsforslag 33
Jarosław Leszek Wałęsa

Udkast til udtalelse
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Punkt 10

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

10. gør opmærksom på eksistensen af visse 
aktiviteter, som andragerne klager over, 
herunder deponeringsanlæg, landbrug og 
industri, som har stor indvirkning på 
miljøet og menneskers sundhed, og som er 
ansvarlig for dårlig vandkvalitet; opfordrer 
derfor til at afskaffe støtteordninger, som 
underminerer incitamenter til at forvalte 
vandforsyningen effektivt og medfører 
overforbrug, således at der frigøres midler 
til målrettede støtteformål – navnlig til 
fattige grupper og landbefolkninger – med 
henblik på at sikre alle adgang til vand;

10. gør opmærksom på eksistensen af visse 
aktiviteter, som andragerne klager over, 
herunder deponeringsanlæg, landbrug og
industri, som har stor indvirkning på 
miljøet og menneskers sundhed, og som er 
ansvarlig for dårlig vandkvalitet; opfordrer 
derfor til at afskaffe støtteordninger, som 
underminerer incitamenter til at forvalte 
vandforsyningen effektivt og medfører 
overforbrug, således at der frigøres midler 
til målrettede støtteformål – navnlig til 
fattige grupper og landbefolkninger – med 
henblik på at sikre alle adgang til vand og 
forsyning med vand i områder, der trues 
af vandknaphed, især områder, som 
befinder sig langt fra store byområder, der 
er udstyret med vandrelateret 
infrastruktur;

Or. pl

Ændringsforslag 34
Andreas Mölzer

Udkast til udtalelse
Punkt 11

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

11. beklager, at Kommissionens forslag om 
ændring af vandrammedirektivet (KOM 
(2011)876) kun tilføjer 15 nye kemiske 
stoffer fra en liste på 2000 potentielt farlige 
stoffer, som bør overvåges og reduceres, 
og at det forsømmer at fastsætte klare 
tidsplaner for udfasning af de farligste 
kemikalier på trods af udtrykkelige 
lovkrav, som blev vedtaget i 2000; 
opfordrer derfor Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed til i 
dets henstilling til Kommissionen at lægge 
særlig vægt på de ovennævnte prioriterede 

(Vedrører ikke den danske tekst)
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stoffer, som andragerne meget ofte 
betegner som "giftigt og radioaktivt 
affald", i betragtning af den store risiko, de 
indebærer for menneskers sundhed som 
vandforurenende stoffer;

Or. de

Ændringsforslag 35
Peter Jahr, Nikolaos Salavrakos

Udkast til udtalelse
Punkt 11

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

11. beklager, at Kommissionens forslag om 
ændring af vandrammedirektivet (KOM 
(2011)876) kun tilføjer 15 nye kemiske 
stoffer fra en liste på 2000 potentielt farlige 
stoffer, som bør overvåges og reduceres, 
og at det forsømmer at fastsætte klare 
tidsplaner for udfasning af de farligste 
kemikalier på trods af udtrykkelige 
lovkrav, som blev vedtaget i 2000; 
opfordrer derfor Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed til i 
dets henstilling til Kommissionen at lægge 
særlig vægt på de ovennævnte prioriterede 
stoffer, som andragerne meget ofte 
betegner som "giftigt og radioaktivt 
affald", i betragtning af den store risiko, de 
indebærer for menneskers sundhed som 
vandforurenende stoffer;

11. beklager, at Kommissionens forslag om 
ændring af vandrammedirektivet (KOM 
(2011)876) kun tilføjer 15 nye kemiske 
stoffer fra en liste på 2000 potentielt farlige 
stoffer, som bør overvåges og reduceres, 
og at det forsømmer at fastsætte klare 
tidsplaner for udfasning af de farligste 
kemikalier på trods af udtrykkelige 
lovkrav, som blev vedtaget i 2000; 
opfordrer derfor Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed til i 
dets henstilling til Kommissionen at lægge 
særlig vægt på de ovennævnte prioriterede 
stoffer, som andragerne meget ofte 
betegner som "giftigt og radioaktivt 
affald", i betragtning af den store risiko, de 
indebærer for menneskers sundhed og 
vandmiljøet som vandforurenende stoffer;

Or. de

Ændringsforslag 36
Judith A. Merkies

Udkast til udtalelse
Punkt 11 a (nyt)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

11a. opfordrer Kommissionen til at 
intensivere kampen mod den stigende 
udledning af forurenende stoffer, såsom 
rester af antibiotika, medicin og 
hormoner fra p-piller i vandet, eftersom 
disse rester har en negativ indvirkning på 
menneskers sundhed og på miljøet.

Or. en

Ændringsforslag 37
Peter Jahr

Udkast til udtalelse
Punkt 12

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

12. anmoder samtidig Kommissionen og 
medlemsstaterne om at forbedre 
overvågningen og indberetningen af 
forurenende kemikalier i vand sammen 
med en mekanisme for at opnå en bedre 
information om koncentrationer af andre 
forurenende stoffer, som det kan være 
nødvendigt at overvåge i fremtiden på 
EU-plan;

udgår

Or. de

Ændringsforslag 38
Lucas Hartong

Udkast til udtalelse
Punkt 12

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

12. anmoder samtidig Kommissionen og
medlemsstaterne om at forbedre 
overvågningen og indberetningen af 

12. foreslår medlemsstaterne at forbedre 
overvågningen og indberetningen af 
forurenende kemikalier i vand sammen 
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forurenende kemikalier i vand sammen 
med en mekanisme for at opnå en bedre 
information om koncentrationer af andre 
forurenende stoffer, som det kan være 
nødvendigt at overvåge i fremtiden på EU-
plan;

med en mekanisme for at opnå en bedre 
information om koncentrationer af andre 
forurenende stoffer, som det kan være 
nødvendigt at overvåge i fremtiden på EU-
plan;

Or. en

Ændringsforslag 39
Angelika Werthmann

Udkast til udtalelse
Punkt 12

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

12. anmoder samtidig Kommissionen og 
medlemsstaterne om at forbedre 
overvågningen og indberetningen af 
forurenende kemikalier i vand sammen 
med en mekanisme for at opnå en bedre 
information om koncentrationer af andre 
forurenende stoffer, som det kan være 
nødvendigt at overvåge i fremtiden på EU-
plan;

12. anmoder samtidig Kommissionen og 
medlemsstaterne om at forbedre 
overvågningen og indberetningen af 
forurenende kemikalier i vand, definere 
bindende grænser og indføre en 
mekanisme for at opnå en bedre 
information om koncentrationer af andre 
forurenende stoffer, som det kan være 
nødvendigt at overvåge i fremtiden på EU-
plan;

Or. de

Ændringsforslag 40
Csaba Sándor Tabajdi

Udkast til udtalelse
Punkt 12

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

12. anmoder samtidig Kommissionen og 
medlemsstaterne om at forbedre 
overvågningen og indberetningen af 
forurenende kemikalier i vand sammen 
med en mekanisme for at opnå en bedre 
information om koncentrationer af andre 

12. anmoder samtidig Kommissionen og 
medlemsstaterne om at forbedre 
overvågningen og indberetningen af 
forurenende kemikalier i vand sammen 
med en mekanisme for at opnå en bedre 
information om koncentrationer af andre 
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forurenende stoffer, som det kan være 
nødvendigt at overvåge i fremtiden på EU-
plan;

forurenende stoffer, som det kan være 
nødvendigt at overvåge i fremtiden på EU-
plan; anmoder medlemsstaterne om at 
udveksle data, som stammer fra frivillig 
overvågning af forurenende stoffer i 
vandet, indbyrdes og med Kommissionen;

Or. en

Ændringsforslag 41
Csaba Sándor Tabajdi

Udkast til udtalelse
Punkt 12 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

12a. gentager, at vandrammedirektivet 
stiller krav om en koordinering mellem 
medlemsstater, som dækker et samlet 
vandløbsområde, hvor brugen af vand 
kan have grænseoverskridende 
virkninger, og opfordrer i denne 
forbindelse medlemsstaterne til at gå ind i 
en regelmæssig kommunikation og et 
regelmæssigt samarbejde på tværs af 
grænserne for at understøtte 
gennemførelsen af vandrammedirektivet 
med hensyn til prioriterede stoffer, 
prioriterede farlige stoffer og 
næringsstofforurening;

Or. en

Ændringsforslag 42
Peter Jahr

Udkast til udtalelse
Punkt 13

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

13. mener, at kvælstofforurening stadig er 
et stort problem, at eutrofiering fortsat 

13. mener, at næringsstofberigelse er en af 
flere faktorer, der er skyld i forureningen 
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påvirker biodiversiteten og forstyrrer
værdifulde økosystemfunktioner, og at 
undersøgte kvælstofbetingelser 
sandsynligvis vil stå for over halvdelen af 
den forventede manglende indsats for at 
opnå "god tilstand" i 
overfladevandområder inden 2015;

af overfladevandområder, idet den 
påvirker biodiversiteten og reducerer 
værdifulde økosystemfunktioner; 
anerkender, at undersøgte 
kvælstofbetingelser måske står for over 
halvdelen af den forventede manglende 
indsats for at opnå "god tilstand" i 
overfladevandområder inden 2015;

Or. de

Ændringsforslag 43
Peter Jahr, Nikolaos Salavrakos

Udkast til udtalelse
Punkt 14

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

14. opfordrer Kommissionen til at 
udarbejde og offentliggøre en køreplan i 
2012, der fastsætter henstillinger, som 
fokuserer på at forbedre vandressourcernes 
og arealanvendelsens effektivitet, ved at 
iværksætte foranstaltninger til beskyttelse 
af økosystemet under den fælles 
landbrugspolitik, udvikle en tilgang for 
integrering af vandspørgsmålet i alle 
politikker og ved at forbedre styringen af 
vandforvaltningen samt forskningen og 
dataindsamlingen; opfordrer også 
Kommissionen til at offentliggøre en plan 
for beskyttelse af EU's vandområder i 2012 
på grundlag af gennemgangen af 
gennemførelsen af vandrammedirektivet, 
gennemgangen af EU-politikken for 
vandknaphed og tørke samt gennemgangen 
af EU's tilpasningspolitik med hensyn til 
vandforvaltning;

14. opfordrer Kommissionen til at 
udarbejde og offentliggøre en køreplan i 
2012, der fastsætter henstillinger, som 
fokuserer på at forbedre vandressourcernes 
og arealanvendelsens effektivitet, ved at 
udvikle en tilgang for integrering af 
vandspørgsmålet i alle politikker og ved at 
forbedre styringen af vandforvaltningen 
samt forskningen og dataindsamlingen; 
hilser i denne forbindelse den øgede 
inddragelse af miljølovgivningen i den 
fælles landbrugspolitik velkommen;
opfordrer også Kommissionen til at 
offentliggøre en plan for beskyttelse af 
EU's vandområder i 2012 på grundlag af 
gennemgangen af gennemførelsen af 
vandrammedirektivet, gennemgangen af 
EU-politikken for vandknaphed og tørke 
samt gennemgangen af EU's 
tilpasningspolitik med hensyn til 
vandforvaltning;

Or. de
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Ændringsforslag 44
Rolandas Paksas

Udkast til udtalelse
Punkt 14 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

14a. mener, at der bør anvendes 
økonomisk pres for at opmuntre til 
mindre forbrug og spild, genanvendelse af 
spildevand og genoprettelse af 
vandområder;

Or. lt

Ændringsforslag 45
Andreas Mölzer

Udkast til udtalelse
Punkt 15

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

15. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at udarbejde 
programmer vedrørende bevidstgørelse om 
vand med henblik på at indføre en 
vandbesparelses- og vandeffektivitetskultur 
hos EU-borgerne.

15. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at udarbejde 
programmer og oplysningskampagner
vedrørende bevidstgørelse om vand med 
henblik på at indføre en vandbesparelses-
og vandeffektivitetskultur hos EU-
borgerne.

Or. de

Ændringsforslag 46
Angelika Werthmann

Udkast til udtalelse
Punkt 15

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

15. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at udarbejde 

15. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at udarbejde 
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programmer vedrørende bevidstgørelse om 
vand med henblik på at indføre en 
vandbesparelses- og vandeffektivitetskultur 
hos EU-borgerne.

programmer vedrørende bevidstgørelse om 
vand med henblik på at indføre en 
vandbesparelses- og vandeffektivitetskultur 
hos EU-borgerne; disse 
bevidstgørelsesprogrammer skal henvende 
sig til borgere i alle aldre, således at dette 
offentlige og livsnødvendige gode kan 
blive anvendt bedre og mere effektivt.

Or. de

Ændringsforslag 47
Judith A. Merkies

Udkast til udtalelse
Punkt 15 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

15a. understreger vigtigheden af, at man 
fremmer gode vandsystemer for at bidrage 
til at nedbringe behovet for vand på 
flasker og dermed et forøget spild samt for 
at begrænse forbruget af ressourcer, 
herunder olie og vand, til produktion og 
transport af flasker.

Or. en

Ændringsforslag 48
Nikolaos Chountis

Udkast til udtalelse
Punkt 15 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

15a. er af den overbevisning, at 
offentlighedens deltagelse er en 
forudsætning for beskyttelsen af vandet 
og for at få identificeret både problemerne 
i forbindelse med og de mest egnede 
foranstaltninger til at løse dem; opfordrer 
derfor til et udvidet samarbejde mellem 
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medlemsstaternes ansvarlige nationale, 
regionale og lokale myndigheder og 
Udvalget for Andragender, når 
sidstnævnte beskæftiger sig med de 
europæiske borgeres umiddelbare 
interesser, hvor det drejer sig om vand.

Or. en


