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Τροπολογία 1
Csaba Sándor Tabajdi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. δηλώνει ότι το νερό αποτελεί έναν κοινό 
πόρο της ανθρωπότητας καθώς και
δημόσιο αγαθό και, ως εκ τούτου, δεν θα 
πρέπει να αποτελεί πηγή κέρδους και ότι η 
πρόσβαση σε αυτό πρέπει να αποτελεί 
θεμελιώδες και οικουμενικό δικαίωμα· 
υπογραμμίζει ότι η βιώσιμη χρήση των 
υδάτων αποτελεί αναγκαιότητα για το 
περιβάλλον και την υγεία και 
διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στον 
κύκλο ρύθμισης του κλίματος·
επαναλαμβάνει ότι «η διαχείριση των 
υδάτινων πόρων δεν πρέπει να 
υποβάλλεται σε κανόνες της εσωτερικής 
αγοράς» (ψήφισμα του ΕΚ P5_TA 
(2004)0183) και καλεί την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να επανεξετάσει τη σχετική 
νομοθεσία, ιδίως σε ό,τι αφορά τις 
δημόσιες συμβάσεις και παραχωρήσεις, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η δημόσια 
ιδιοκτησία και διαχείριση των υδάτων 
και των υδατικών υποδομών·

1. δηλώνει ότι το νερό αποτελεί έναν κοινό 
πόρο της ανθρωπότητας καθώς και 
δημόσιο αγαθό· ως εκ τούτου, δεν θα 
πρέπει να αποτελεί πηγή αδικαιολόγητου
κέρδους και η πρόσβαση σε αυτό πρέπει να 
αποτελεί θεμελιώδες και οικουμενικό 
δικαίωμα· υπογραμμίζει ότι η βιώσιμη 
χρήση των υδάτων αποτελεί αναγκαιότητα 
για το περιβάλλον και την υγεία και 
διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στον 
κύκλο ρύθμισης του κλίματος·
επαναλαμβάνει ότι «η διαχείριση των 
υδάτινων πόρων δεν πρέπει να 
υποβάλλεται σε κανόνες της εσωτερικής 
αγοράς» (ψήφισμα του ΕΚ P5_TA 
(2004)0183)·

Or. en

Τροπολογία 2
Peter Jahr, Νικόλαος Σαλαβράκος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. δηλώνει ότι το νερό αποτελεί έναν κοινό 
πόρο της ανθρωπότητας καθώς και 
δημόσιο αγαθό και, ως εκ τούτου, δεν θα 
πρέπει να αποτελεί πηγή κέρδους και ότι η 
πρόσβαση σε αυτό πρέπει να αποτελεί 

1. δηλώνει ότι το νερό αποτελεί έναν κοινό 
πόρο της ανθρωπότητας καθώς και 
δημόσιο αγαθό και, ως εκ τούτου, δεν θα 
πρέπει να αποτελεί πηγή κέρδους και ότι η 
πρόσβαση σε αυτό πρέπει να αποτελεί 
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θεμελιώδες και οικουμενικό δικαίωμα· 
υπογραμμίζει ότι η βιώσιμη χρήση των 
υδάτων αποτελεί αναγκαιότητα για το 
περιβάλλον και την υγεία και 
διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στον 
κύκλο ρύθμισης του κλίματος·
επαναλαμβάνει ότι «η διαχείριση των 
υδάτινων πόρων δεν πρέπει να 
υποβάλλεται σε κανόνες της εσωτερικής 
αγοράς» (ψήφισμα του ΕΚ P5_TA 
(2004)0183) και καλεί την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να επανεξετάσει τη σχετική 
νομοθεσία, ιδίως σε ό,τι αφορά τις 
δημόσιες συμβάσεις και παραχωρήσεις, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η δημόσια 
ιδιοκτησία και διαχείριση των υδάτων 
και των υδατικών υποδομών·

θεμελιώδες και οικουμενικό δικαίωμα· 
υπογραμμίζει ότι η βιώσιμη χρήση των 
υδάτων αποτελεί αναγκαιότητα για το 
περιβάλλον και την υγεία και 
διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στον 
κύκλο ρύθμισης του κλίματος·
επαναλαμβάνει ότι «η διαχείριση των 
υδάτινων πόρων δεν πρέπει να 
υποβάλλεται σε κανόνες της εσωτερικής 
αγοράς» (ψήφισμα του ΕΚ P5_TA 
(2004)0183) και καλεί την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να επανεξετάσει τη σχετική 
νομοθεσία, ιδίως σε ό,τι αφορά τις 
δημόσιες συμβάσεις και παραχωρήσεις·

Or. de

Τροπολογία 3
Νικόλαος Χουντής

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. δηλώνει ότι το νερό αποτελεί έναν κοινό 
πόρο της ανθρωπότητας καθώς και 
δημόσιο αγαθό και, ως εκ τούτου, δεν θα 
πρέπει να αποτελεί πηγή κέρδους και ότι η 
πρόσβαση σε αυτό πρέπει να αποτελεί 
θεμελιώδες και οικουμενικό δικαίωμα· 
υπογραμμίζει ότι η βιώσιμη χρήση των 
υδάτων αποτελεί αναγκαιότητα για το 
περιβάλλον και την υγεία και 
διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στον 
κύκλο ρύθμισης του κλίματος·
επαναλαμβάνει ότι «η διαχείριση των 
υδάτινων πόρων δεν πρέπει να 
υποβάλλεται σε κανόνες της εσωτερικής 
αγοράς» (ψήφισμα του ΕΚ P5_TA 
(2004)0183) και καλεί την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να επανεξετάσει τη σχετική 
νομοθεσία, ιδίως σε ό,τι αφορά τις 

1. δηλώνει ότι το νερό αποτελεί έναν κοινό 
πόρο της ανθρωπότητας καθώς και 
δημόσιο αγαθό και, ως εκ τούτου, δεν θα 
πρέπει να αποτελεί πηγή κέρδους και ότι η 
πρόσβαση σε αυτό πρέπει να αποτελεί 
θεμελιώδες και οικουμενικό δικαίωμα· 
υπογραμμίζει ότι η βιώσιμη χρήση των 
υδάτων αποτελεί αναγκαιότητα για το 
περιβάλλον και την υγεία και 
διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στον 
κύκλο ρύθμισης του κλίματος·
επαναλαμβάνει ότι «η διαχείριση των 
υδάτινων πόρων δεν πρέπει να 
υποβάλλεται σε κανόνες της εσωτερικής 
αγοράς» (ψήφισμα του ΕΚ P5_TA 
(2004)0183) και καλεί την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν τη δημόσια ιδιοκτησία και 
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δημόσιες συμβάσεις και παραχωρήσεις, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η δημόσια 
ιδιοκτησία και διαχείριση των υδάτων και 
των υδατικών υποδομών·

διαχείριση των υδάτων και των υδατικών 
υποδομών·

Or. en

Τροπολογία 4
Andreas Mölzer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. δηλώνει ότι το νερό αποτελεί έναν κοινό 
πόρο της ανθρωπότητας καθώς και 
δημόσιο αγαθό και, ως εκ τούτου, δεν θα 
πρέπει να αποτελεί πηγή κέρδους και ότι η 
πρόσβαση σε αυτό πρέπει να αποτελεί 
θεμελιώδες και οικουμενικό δικαίωμα· 
υπογραμμίζει ότι η βιώσιμη χρήση των 
υδάτων αποτελεί αναγκαιότητα για το 
περιβάλλον και την υγεία και 
διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στον 
κύκλο ρύθμισης του κλίματος·
επαναλαμβάνει ότι «η διαχείριση των 
υδάτινων πόρων δεν πρέπει να 
υποβάλλεται σε κανόνες της εσωτερικής 
αγοράς» (ψήφισμα του ΕΚ P5_TA 
(2004)0183) και καλεί την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να επανεξετάσει τη σχετική 
νομοθεσία, ιδίως σε ό,τι αφορά τις 
δημόσιες συμβάσεις και παραχωρήσεις, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η δημόσια 
ιδιοκτησία και διαχείριση των υδάτων και 
των υδατικών υποδομών·

1. δηλώνει ότι το νερό αποτελεί έναν κοινό 
πόρο της ανθρωπότητας καθώς και 
δημόσιο αγαθό και, ως εκ τούτου, δεν θα 
πρέπει να αποτελεί πηγή κέρδους και ότι η 
πρόσβαση σε αυτό πρέπει να αποτελεί 
θεμελιώδες και οικουμενικό δικαίωμα· 
υπογραμμίζει ότι η βιώσιμη χρήση των 
υδάτων αποτελεί αναγκαιότητα για το 
περιβάλλον και την υγεία και 
διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στον 
κύκλο ρύθμισης του κλίματος·
επαναλαμβάνει ότι «η διαχείριση των 
υδάτινων πόρων δεν πρέπει να 
υποβάλλεται σε κανόνες της εσωτερικής 
αγοράς» (ψήφισμα του ΕΚ P5_TA 
(2004)0183) και καλεί την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να επανεξετάσει τη σχετική 
νομοθεσία, ιδίως σε ό,τι αφορά τις 
δημόσιες συμβάσεις και παραχωρήσεις, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η 
διαχείριση των υδάτων και των υδατικών 
υποδομών βρίσκεται ή θα επιστρέψει 
στην ιδιοκτησία του δημοσίου·

Or. de

Τροπολογία 5
Jarosław Leszek Wałęsa



PE486.133v01-00 6/31 AM\897504EL.doc

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. δηλώνει ότι το νερό αποτελεί έναν κοινό 
πόρο της ανθρωπότητας καθώς και 
δημόσιο αγαθό και, ως εκ τούτου, δεν θα
πρέπει να αποτελεί πηγή κέρδους και ότι η 
πρόσβαση σε αυτό πρέπει να αποτελεί 
θεμελιώδες και οικουμενικό δικαίωμα· 
υπογραμμίζει ότι η βιώσιμη χρήση των 
υδάτων αποτελεί αναγκαιότητα για το 
περιβάλλον και την υγεία και 
διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στον 
κύκλο ρύθμισης του κλίματος·
επαναλαμβάνει ότι «η διαχείριση των 
υδάτινων πόρων δεν πρέπει να 
υποβάλλεται σε κανόνες της εσωτερικής 
αγοράς» (ψήφισμα του ΕΚ P5_TA 
(2004)0183) και καλεί την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να επανεξετάσει τη σχετική 
νομοθεσία, ιδίως σε ό,τι αφορά τις 
δημόσιες συμβάσεις και παραχωρήσεις, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η δημόσια 
ιδιοκτησία και διαχείριση των υδάτων και 
των υδατικών υποδομών·

1. δηλώνει ότι το νερό αποτελεί έναν κοινό 
πόρο της ανθρωπότητας καθώς και 
δημόσιο αγαθό και, ως εκ τούτου, δεν 
πρέπει να αποτελεί πηγή κέρδους από 
εμπορικές συναλλαγές, και ότι η 
πρόσβαση σε αυτό πρέπει να αποτελεί 
θεμελιώδες και οικουμενικό δικαίωμα· 
υπογραμμίζει ότι η βιώσιμη χρήση των 
υδάτων αποτελεί αναγκαιότητα για το 
περιβάλλον και την υγεία και 
διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στον 
κύκλο ρύθμισης του κλίματος·
επαναλαμβάνει ότι «η διαχείριση των 
υδάτινων πόρων δεν πρέπει να 
υποβάλλεται σε κανόνες της εσωτερικής 
αγοράς» (ψήφισμα του ΕΚ P5_TA 
(2004)0183) και καλεί την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να επανεξετάσει τη σχετική 
νομοθεσία, ιδίως σε ό,τι αφορά τις 
δημόσιες συμβάσεις και παραχωρήσεις, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η δημόσια 
ιδιοκτησία και διαχείριση των υδάτων και 
των υδατικών υποδομών, καθώς και η 
ορθή διανομή τους·

Or. pl

Τροπολογία 6
Csaba Sándor Tabajdi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. επαναλαμβάνει ότι οι υπηρεσίες 
υδάτων, σύμφωνα με τη νομοθεσία της 
ΕΕ, θεωρούνται υπηρεσίες γενικού 
οικονομικού συμφέροντος οι οποίες



AM\897504EL.doc 7/31 PE486.133v01-00

EL

μπορούν να πραγματοποιούνται από τις 
δημόσιες αρχές ή να ανατίθενται σε 
δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς· τονίζει 
ότι η ρύθμιση και παροχή υπηρεσιών
υδάτων πρέπει να σέβονται τις αρχές της
συνέχειας της υπηρεσίας, της ποιότητας, 
της ασφάλειας του εφοδιασμού, της 
ισότιμης πρόσβασης, των προσιτών 
τιμών, της κοινωνικής, πολιτιστικής και 
περιβαλλοντικής αποδοχής, την αρχή «ο 
ρυπαίνων πληρώνει», ενώ θα πρέπει 
επίσης να επιδιώκουν τα ύψιστα πρότυπα 
περιβαλλοντικής αειφορίας και 
αποδοτικότητας·

Or. en

Τροπολογία 7
Ana Miranda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. εκφράζει την ανησυχία της διότι η 
ισορροπία μεταξύ της ανάγκης για νερό 
και των διαθέσιμων πόρων έχει φτάσει σε 
κρίσιμα επίπεδα σε πολλές περιοχές της 
Ευρώπης και διότι η αλλαγή του κλίματος 
ενδέχεται να επιδεινώσει την κατάσταση· η 
λειψυδρία πλέον επηρεάζει σε μόνιμη 
βάση όλο το έδαφος ορισμένων κρατών 
μελών·

2. εκφράζει την ανησυχία της διότι η 
ισορροπία μεταξύ της ανάγκης για νερό 
και των διαθέσιμων πόρων έχει φτάσει σε 
κρίσιμα επίπεδα σε πολλές περιοχές της 
Ευρώπης και διότι η αλλαγή του κλίματος 
ενδέχεται να επιδεινώσει την κατάσταση· η 
λειψυδρία και η ξηρασία πλέον 
επηρεάζουν σε μόνιμη βάση όλο το 
έδαφος ορισμένων κρατών μελών·

Or. es

Τροπολογία 8
Lucas Hartong

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. εκφράζει την ανησυχία της διότι η 
ισορροπία μεταξύ της ανάγκης για νερό 
και των διαθέσιμων πόρων έχει φτάσει σε 
κρίσιμα επίπεδα σε πολλές περιοχές της 
Ευρώπης και διότι η αλλαγή του κλίματος 
ενδέχεται να επιδεινώσει την κατάσταση·
η λειψυδρία πλέον επηρεάζει σε μόνιμη 
βάση όλο το έδαφος ορισμένων κρατών 
μελών·

2. εκφράζει την ανησυχία της διότι η 
ισορροπία μεταξύ της ανάγκης για νερό 
και των διαθέσιμων πόρων έχει φτάσει σε 
κρίσιμα επίπεδα σε πολλές περιοχές της 
Ευρώπης· η λειψυδρία πλέον επηρεάζει σε 
μόνιμη βάση όλο το έδαφος ορισμένων 
κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 9
Νικόλαος Χουντής

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. εκφράζει την ανησυχία της διότι η 
ισορροπία μεταξύ της ανάγκης για νερό 
και των διαθέσιμων πόρων έχει φτάσει σε 
κρίσιμα επίπεδα σε πολλές περιοχές της 
Ευρώπης και διότι η αλλαγή του κλίματος 
ενδέχεται να επιδεινώσει την κατάσταση· η 
λειψυδρία πλέον επηρεάζει σε μόνιμη 
βάση όλο το έδαφος ορισμένων κρατών 
μελών·

2. εκφράζει την ανησυχία της διότι η 
ισορροπία μεταξύ της ανάγκης για νερό 
και των διαθέσιμων πόρων έχει φτάσει σε 
κρίσιμα επίπεδα σε πολλές περιοχές της 
Ευρώπης και διότι η αλλαγή του κλίματος 
ενδέχεται να επιδεινώσει την κατάσταση· η 
λειψυδρία πλέον επηρεάζει σε μόνιμη 
βάση όλο το έδαφος ορισμένων κρατών 
μελών· απαιτεί τη μεγαλύτερη δυνατή
προσοχή όσον αφορά τις πιθανώς
σοβαρές αρνητικές περιβαλλοντικές
επιπτώσεις προγραμμάτων που έχουν 
σχεδιαστεί με σκοπό την εκτροπή ή
τροποποίηση των υφιστάμενων ποταμών
και ροών, η οποία μπορεί να επιδεινώσει
σοβαρά τους κινδύνους για την αειφορία
των υδάτινων πόρων και την οικολογική 
ισορροπία· υπενθυμίζει ότι η χρήση
μονάδων αφαλάτωσης για την 
αντιμετώπιση της λειψυδρίας σε 
ορισμένες περιφέρειες ενδέχεται να είναι
αναγκαία, θα πρέπει όμως η λειτουργία 
αυτών των μονάδων να συνάδει σε κάθε 
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περίπτωση με τα πλέον αυστηρά 
περιβαλλοντικά πρότυπα τόσο όσον 
αφορά την τοποθεσία τους και τα επίπεδα
ενέργειας που καταναλώνουν όσο και την 
ασφαλή διάθεση του αλατιού που 
εξάγεται από αυτές·

Or. en

Τροπολογία 10
Csaba Sándor Tabajdi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. εκφράζει την ανησυχία της διότι η 
ισορροπία μεταξύ της ανάγκης για νερό 
και των διαθέσιμων πόρων έχει φτάσει σε 
κρίσιμα επίπεδα σε πολλές περιοχές της 
Ευρώπης και διότι η αλλαγή του κλίματος 
ενδέχεται να επιδεινώσει την κατάσταση· η 
λειψυδρία πλέον επηρεάζει σε μόνιμη 
βάση όλο το έδαφος ορισμένων κρατών 
μελών·

2. εκφράζει την ανησυχία της διότι η 
ισορροπία μεταξύ της ανάγκης για νερό 
και των διαθέσιμων πόρων έχει φτάσει σε 
κρίσιμα επίπεδα σε πολλές περιοχές της 
Ευρώπης και διότι η αλλαγή του κλίματος 
ενδέχεται να επιδεινώσει την κατάσταση· η 
λειψυδρία πλέον επηρεάζει σε μόνιμη 
βάση όλο το έδαφος ορισμένων κρατών 
μελών· τονίζει ότι η κλιματική αλλαγή και 
οι επακόλουθες μεταβαλλόμενες καιρικές 
συνθήκες επηρεάζουν σημαντικά την 
ποιότητα και τη διαθεσιμότητα των 
ευρωπαϊκών υδάτινων πόρων, ότι οι 
περιοχές της Ευρώπης με μεγάλο 
πρόβλημα νερού αναμένεται να αυξηθούν 
από 19% σήμερα σε 35% έως τη δεκαετία 
του 2070 και ότι τα ακραία καιρικά 
φαινόμενα που συνδέονται με το κλίμα 
αποτελούν περαιτέρω προκλήσεις για την 
αποτελεσματική διαχείριση των υδάτων·
τονίζει ότι τα τοπικά, περιφερειακά ή 
εθνικά μέτρα προσαρμογής μπορούν να 
είναι αποτελεσματικά μόνο αν
συντονίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και
ότι αποτελεσματικές πρακτικές
διαχείρισης των υδάτων πρέπει να
ενσωματώνονται σε άλλες τομεακές
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πολιτικές όπως η γεωργία, η ενέργεια, η 
συνοχή και η υγεία·

Or. en

Τροπολογία 11
Νικόλαος Χουντής

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. σημειώνει ότι, αντιθέτως, άλλες 
χώρες δεν υποφέρουν από έλλειψη νερού, 
όμως δυσκολεύονται να διαχειριστούν το 
πλεόνασμα νερού που προκύπτει από 
τακτικές ή έντονες βροχοπτώσεις, 
πλημμύρες, διάβρωση και ρύπανση των 
ποταμών που επηρεάζουν τις λεκάνες 
απορροής ποταμών και τις παράκτιες 
περιοχές, καθώς και τις επιπτώσεις των 
φαινομένων αυτών στον τοπικό 
πληθυσμό, όπως σημειώνεται σε πολλές
αναφορές που έχουν ληφθεί·

Or. en

Τροπολογία 12
Peter Jahr

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. εκφράζει την ανησυχία της για την 
τρέχουσα εφαρμογή της ΟΠΥ, η μη 
αποτελεσματική εκτέλεση και επιβολή της 
οποίας εξακολουθεί να αποτελεί μείζον 
πρόβλημα· η τρέχουσα κατάσταση 
εφαρμογής δείχνει ότι ορισμένα κράτη 
μέλη υστερούν σε σχέση με το 
χρονοδιάγραμμα, ότι η ακεραιότητα των 

4. εκφράζει την ανησυχία της για την 
τρέχουσα εφαρμογή της ΟΠΥ, η μη 
αποτελεσματική εκτέλεση και επιβολή της 
οποίας εξακολουθεί να αποτελεί μείζον 
πρόβλημα σε ορισμένα κράτη μέλη· η 
τρέχουσα κατάσταση εφαρμογής δείχνει 
ότι ορισμένα κράτη μέλη υστερούν σε 
σχέση με το χρονοδιάγραμμα, ότι η
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υδάτων της ΕΕ απέχει πολύ από τα 
αποδεκτά επίπεδα και ότι στους στόχους
άλλων ευρωπαϊκών πολιτικών, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών της 
βιομηχανίας, της γεωργίας και των 
μεταφορών, υπάρχουν σαφείς αντιφάσεις 
με τους στόχους περί προστασίας των 
υδάτων·

κατάσταση των υδάτων της ΕΕ απέχει 
πολύ από τα αποδεκτά επίπεδα και ότι σε
άλλες ευρωπαϊκές πολιτικές συχνά οι 
στόχοι περί προστασίας των υδάτων δεν 
ακολουθούνται με αρκετή συνέπεια·

Or. de

Τροπολογία 13
Ana Miranda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. εκφράζει την ανησυχία της για την 
τρέχουσα εφαρμογή της ΟΠΥ, η μη 
αποτελεσματική εκτέλεση και επιβολή της 
οποίας εξακολουθεί να αποτελεί μείζον 
πρόβλημα· η τρέχουσα κατάσταση 
εφαρμογής δείχνει ότι ορισμένα κράτη 
μέλη υστερούν σε σχέση με το 
χρονοδιάγραμμα, ότι η ακεραιότητα των 
υδάτων της ΕΕ απέχει πολύ από τα 
αποδεκτά επίπεδα και ότι στους στόχους 
άλλων ευρωπαϊκών πολιτικών, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών της 
βιομηχανίας, της γεωργίας και των 
μεταφορών, υπάρχουν σαφείς αντιφάσεις 
με τους στόχους περί προστασίας των 
υδάτων·

4. εκφράζει την ανησυχία της για την 
τρέχουσα εφαρμογή της ΟΠΥ, η μη 
αποτελεσματική εκτέλεση και επιβολή της 
οποίας εξακολουθεί να αποτελεί μείζον 
πρόβλημα· η τρέχουσα κατάσταση 
εφαρμογής δείχνει ότι ορισμένα κράτη 
μέλη υστερούν σε σχέση με το 
χρονοδιάγραμμα, ότι ο ολοκληρωμένος 
καθαρισμός των υδάτων της ΕΕ απέχει 
πολύ από τα αποδεκτά επίπεδα και ότι 
στους στόχους άλλων ευρωπαϊκών 
πολιτικών, συμπεριλαμβανομένων αυτών 
της βιομηχανίας, της γεωργίας και των 
μεταφορών, υπάρχουν σαφείς αντιφάσεις 
με τους στόχους περί προστασίας των 
υδάτων·

Or. es

Τροπολογία 14
Νικόλαος Χουντής

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. εκφράζει την ανησυχία της για την 
τρέχουσα εφαρμογή της ΟΠΥ, η μη 
αποτελεσματική εκτέλεση και επιβολή της 
οποίας εξακολουθεί να αποτελεί μείζον 
πρόβλημα· η τρέχουσα κατάσταση 
εφαρμογής δείχνει ότι ορισμένα κράτη 
μέλη υστερούν σε σχέση με το 
χρονοδιάγραμμα, ότι η ακεραιότητα των 
υδάτων της ΕΕ απέχει πολύ από τα 
αποδεκτά επίπεδα και ότι στους στόχους 
άλλων ευρωπαϊκών πολιτικών, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών της 
βιομηχανίας, της γεωργίας και των 
μεταφορών, υπάρχουν σαφείς αντιφάσεις 
με τους στόχους περί προστασίας των 
υδάτων·

4. εκφράζει την ανησυχία της για την 
τρέχουσα εφαρμογή της ΟΠΥ, η μη 
αποτελεσματική εκτέλεση και επιβολή της 
οποίας εξακολουθεί να αποτελεί μείζον 
πρόβλημα· η τρέχουσα κατάσταση 
εφαρμογής δείχνει ότι ορισμένα κράτη 
μέλη υστερούν σε σχέση με το 
χρονοδιάγραμμα, ότι η ακεραιότητα των 
υδάτων της ΕΕ απέχει πολύ από τα 
αποδεκτά επίπεδα και ότι στους στόχους 
άλλων ευρωπαϊκών πολιτικών, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών της 
βιομηχανίας, της ενέργειας, της γεωργίας 
και των μεταφορών, υπάρχουν σαφείς 
αντιφάσεις με τους στόχους περί 
προστασίας των υδάτων· τονίζει ότι η 
καλή διαχείριση των υδάτων πρέπει να
ενσωματωθεί σε όλες τις ευρωπαϊκές 
πολιτικές σε τομείς που χρησιμοποιούν
και ρυπαίνουν το νερό·

Or. en

Τροπολογία 15
Csaba Sándor Tabajdi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. εκφράζει την ανησυχία της για την 
τρέχουσα εφαρμογή της ΟΠΥ, η μη 
αποτελεσματική εκτέλεση και επιβολή της 
οποίας εξακολουθεί να αποτελεί μείζον 
πρόβλημα· η τρέχουσα κατάσταση 
εφαρμογής δείχνει ότι ορισμένα κράτη 
μέλη υστερούν σε σχέση με το 
χρονοδιάγραμμα, ότι η ακεραιότητα των 
υδάτων της ΕΕ απέχει πολύ από τα 
αποδεκτά επίπεδα και ότι στους στόχους 
άλλων ευρωπαϊκών πολιτικών, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών της 

4. εκφράζει την ανησυχία της για την 
τρέχουσα εφαρμογή της ΟΠΥ, η μη 
αποτελεσματική εκτέλεση και επιβολή της 
οποίας εξακολουθεί να αποτελεί μείζον 
πρόβλημα· η τρέχουσα κατάσταση 
εφαρμογής δείχνει ότι ορισμένα κράτη 
μέλη υστερούν σε σχέση με το 
χρονοδιάγραμμα, ότι η ακεραιότητα των 
υδάτων της ΕΕ απέχει πολύ από τα 
αποδεκτά επίπεδα και ότι στους στόχους 
άλλων ευρωπαϊκών πολιτικών, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών της 
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βιομηχανίας, της γεωργίας και των 
μεταφορών, υπάρχουν σαφείς αντιφάσεις 
με τους στόχους περί προστασίας των 
υδάτων·

βιομηχανίας, της γεωργίας και των 
μεταφορών, υπάρχουν σαφείς αντιφάσεις 
με τους στόχους περί προστασίας των 
υδάτων· εκφράζει την ελπίδα της ότι η 
συνεχιζόμενη αναμόρφωση της Κοινής 
Γεωργικής Πολιτικής θα ασχοληθεί με τα
προβλήματα που σχετίζονται με τη 
διαχείριση των γεωργικών υδάτων και θα 
μειώσει τους ρύπους των γεωργικών 
υδάτων·

Or. en

Τροπολογία 16
Judith A. Merkies

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
καταπολεμήσει τη σπατάλη των υδάτινων 
πόρων, η οποία προκαλείται για
παράδειγμα από τη σπατάλη τροφίμων
και την άρδευση, μέσω νομοθεσίας για 
την ορθολογική χρήση του νερού· επίσης, 
να ερευνήσει και να αναφέρει στο 
Κοινοβούλιο τις επιπτώσεις της
μετάβασης προς μία βιολογική 
εξοικονόμηση στη χρήση νερού·

Or. en

Τροπολογία 17
Ana Miranda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. θεωρεί ότι τα λύματα των αστικών 
περιοχών αποτελούν μία από τις 

5. θεωρεί ότι τα λύματα των αστικών 
περιοχών αποτελούν μία από τις 
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σημαντικότερες αιτίες ρύπανσης του 
υδατικού περιβάλλοντος και ότι η επιτυχής 
εφαρμογή της οδηγίας για την επεξεργασία 
των αστικών λυμάτων επηρεάζει 
σημαντικά την ποιότητα του νερού σε όλα 
τα κράτη μέλη και κατ’ επέκταση την
επιτυχή εφαρμογή της ΟΠΥ·

σημαντικότερες αιτίες ρύπανσης του 
υδατικού περιβάλλοντος, στους ποταμούς 
και στις ακτές, και ότι η επιτυχής 
εφαρμογή της οδηγίας για την επεξεργασία 
των αστικών λυμάτων επηρεάζει 
σημαντικά την ποιότητα του νερού σε όλα 
τα κράτη μέλη και κατ’ επέκταση την 
επιτυχή εφαρμογή της ΟΠΥ·

Or. es

Τροπολογία 18
Νικόλαος Χουντής

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. εφιστά την προσοχή στις σοβαρές 
επιπτώσεις που μπορεί να έχει η ρύπανση 
αυτή στην ανθρώπινη υγεία, όπως 
μαρτυρούν οι αναφορές που ελήφθησαν
από την Ιρλανδία (Galway), τη Γαλλία
(Βρετάνη) και άλλα κράτη μέλη και 
υπενθυμίζει το ψήφισμα για τη διαχείριση
αποβλήτων, το οποίο εφιστούσε την 
προσοχή στα επικίνδυνα επίπεδα
μόλυνσης των υδάτων που προκύπτουν 
από ανεπαρκώς λειτουργούντες και 
παράνομους χώρους υγειονομικής ταφής 
αποβλήτων και λατομεία, γεγονός που 
οδήγησε στη διείσδυση και τη ρύπανση
των υπογείων υδάτων και του υδροφόρου 
ορίζοντα (nappes phréatiques)·

Or. en

Τροπολογία 19
Ana Miranda
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. διαπιστώνει ότι, παρά την πρόοδο που 
σημειώθηκε ως προς την εφαρμογή της 
οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών 
λυμάτων, εξακολουθούν να υπάρχουν κενά 
στα ποσοστά συμμόρφωσης σε σχέση με 
τα συστήματα συλλογής ή/και 
επεξεργασίας· ζητεί από την Επιτροπή να 
παράσχει περισσότερη υποστήριξη ως 
προς τη χρηματοδότηση των 
εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και 
των υποδομών των δικτύων αποχέτευσης 
στην ΕΕ·

6. διαπιστώνει ότι, παρά την πρόοδο που 
σημειώθηκε ως προς την εφαρμογή της 
οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών 
λυμάτων, εξακολουθούν να υπάρχουν κενά 
στα ποσοστά συμμόρφωσης σε σχέση με 
τα συστήματα συλλογής ή/και 
επεξεργασίας· ζητεί από την Επιτροπή να 
παράσχει περισσότερη υποστήριξη ως 
προς τη χρηματοδότηση των 
εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και 
των υποδομών μικρής και μεγάλης 
κλίμακας των δικτύων αποχέτευσης στην 
ΕΕ·

Or. es

Τροπολογία 20
Νικόλαος Χουντής

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. διαπιστώνει ότι, παρά την πρόοδο που 
σημειώθηκε ως προς την εφαρμογή της 
οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών 
λυμάτων, εξακολουθούν να υπάρχουν κενά 
στα ποσοστά συμμόρφωσης σε σχέση με 
τα συστήματα συλλογής ή/και 
επεξεργασίας· ζητεί από την Επιτροπή να
παράσχει περισσότερη υποστήριξη ως 
προς τη χρηματοδότηση των 
εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και 
των υποδομών των δικτύων αποχέτευσης 
στην ΕΕ·

6. διαπιστώνει ότι, παρά την πρόοδο που 
σημειώθηκε ως προς την εφαρμογή της 
οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών 
λυμάτων, εξακολουθούν να υπάρχουν κενά 
στα ποσοστά συμμόρφωσης σε σχέση με 
τα συστήματα συλλογής ή/και 
επεξεργασίας· ζητεί από την Επιτροπή να 
παράσχει περισσότερη υποστήριξη ως 
προς τη χρηματοδότηση των 
εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και 
των υποδομών των δικτύων αποχέτευσης 
στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της 
επαναχρησιμοποίησης των 
επεξεργασμένων λυμάτων για 
αρδευτικούς και βιομηχανικούς σκοπούς·

Or. en
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Τροπολογία 21
Νικόλαος Χουντής

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. σημειώνει επίσης ότι από τις αναφορές 
που υποβλήθηκαν από το 1988 στην 
Επιτροπή Αναφορών, ορισμένες από τις 
οποίες είχαν αρκετούς συνυπογράφοντες 
(βλ. αναφορά 0784/2007 με 2036 
συνυπογράφοντες) και σχετίζονταν με 
περιβαλλοντικά ζητήματα, 589 από αυτές 
(Ισπανία 166, Ηνωμένο Βασίλειο 129, 
Γερμανία 97, Ιταλία 60, Γαλλία 55, 
Ελλάδα 34, Κάτω Χώρες 16, Πορτογαλία 
16, Πολωνία 4, Ρουμανία 4, Φινλανδία 3, 
Βουλγαρία 2, Ουγγαρία 2 και Σλοβενία 1) 
αφορούσαν την ποιότητα και την ποσότητα 
υδάτων στα κράτη μέλη· αναγνωρίζει ότι 
οι εν λόγω αναφορές αποδεικνύουν ότι το 
νερό αποτελεί εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα 
για τους Ευρωπαίους πολίτες·

7. σημειώνει επίσης ότι από τις αναφορές 
που υποβλήθηκαν από το 1988 στην 
Επιτροπή Αναφορών, ορισμένες από τις 
οποίες είχαν αρκετούς συνυπογράφοντες 
(βλ. αναφορά 0784/2007 με 2036 
συνυπογράφοντες) και σχετίζονταν με 
περιβαλλοντικά ζητήματα, 601 από αυτές 
(Ισπανία 166, Ηνωμένο Βασίλειο 129, 
Γερμανία 97, Ιταλία 60, Γαλλία 55, 
Ελλάδα 34, Κάτω Χώρες 16, Πορτογαλία 
16, Ιρλανδία 12, Πολωνία 4, Ρουμανία 4, 
Φινλανδία 3, Βουλγαρία 2, Ουγγαρία 2 και 
Σλοβενία 1) αφορούσαν την ποιότητα και 
την ποσότητα υδάτων στα κράτη μέλη·
αναγνωρίζει ότι οι εν λόγω αναφορές 
αποδεικνύουν ότι το νερό αποτελεί 
εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα για τους 
Ευρωπαίους πολίτες·

Or. en

Τροπολογία 22
Νικόλαος Χουντής

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. σημειώνει ότι, σύμφωνα με έρευνα 
του Ευρωβαρομέτρου (Μάρτιος 2012), το 
68% των Ευρωπαίων πιστεύει ότι τα 
προβλήματα ποσότητας και ποιότητας 
του νερού είναι σοβαρά, οκτώ στους δέκα
πιστεύουν ότι η χημική ρύπανση αποτελεί
απειλή για το υδάτινο περιβάλλον, το 62%
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αισθάνεται ότι δεν είναι επαρκώς 
ενημερωμένο για τα προβλήματα που 
αφορούν τα υπόγεια ύδατα, τις λίμνες, 
τους ποταμούς και τα παράκτια ύδατα
στη χώρα τους, ενώ το 67% πιστεύει ότι ο 
αποτελεσματικότερος τρόπος
αντιμετώπισης των προβλημάτων του 
νερού είναι η ευαισθητοποίηση για τα 
προβλήματα που αφορούν το νερό, το 
73% των ευρωπαίων πολιτών πιστεύει δε 
ότι η ΕΕ θα πρέπει να προτείνει
επιπρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση 
των προβλημάτων του νερού στην 
Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 23
Ana Miranda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι η ΟΠΥ 
τούς επιβάλει την υποχρέωση επίτευξης 
καλής κατάστασης των υδάτων έως το 
2015, και καλεί τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να λάβουν όλα τα αναγκαία 
μέτρα και να διαθέσουν επαρκή 
χρηματοδότηση και τεχνική βοήθεια ώστε 
να πετύχουν τους εν λόγω στόχους για την 
ποιότητα των υδάτων· εκτιμά ότι είναι 
απαραίτητη η συμμετοχή των πολιτών, των 
περιβαλλοντικών ΜΚΟ και της κοινωνίας 
των πολιτών για την επιτυχή εφαρμογή της 
ΟΠΥ και τη βιώσιμη περιβαλλοντική 
διαχείριση συνολικώς·

8. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι η ΟΠΥ 
τούς επιβάλει την υποχρέωση επίτευξης 
καλής κατάστασης των υδάτων έως το 
2015, και καλεί τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να λάβουν όλα τα αναγκαία 
μέτρα και να διαθέσουν επαρκή 
χρηματοδότηση και τεχνική βοήθεια ώστε 
να πετύχουν τους εν λόγω στόχους για την 
ποιότητα των υδάτων· εκτιμά ότι είναι 
απαραίτητη η συμμετοχή των πολιτών, των 
αρμόδιων αρχών σε διαφορετικά 
κυβερνητικά επίπεδα, των παραγωγικών 
τομέων, των περιβαλλοντικών ΜΚΟ και 
της κοινωνίας των πολιτών για την επιτυχή 
εφαρμογή της ΟΠΥ και τη βιώσιμη 
περιβαλλοντική διαχείριση συνολικώς·

Or. es
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Τροπολογία 24
Andreas Mölzer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι η ΟΠΥ 
τούς επιβάλει την υποχρέωση επίτευξης 
καλής κατάστασης των υδάτων έως το 
2015, και καλεί τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να λάβουν όλα τα αναγκαία 
μέτρα και να διαθέσουν επαρκή 
χρηματοδότηση και τεχνική βοήθεια ώστε 
να πετύχουν τους εν λόγω στόχους για την 
ποιότητα των υδάτων· εκτιμά ότι είναι 
απαραίτητη η συμμετοχή των πολιτών, των 
περιβαλλοντικών ΜΚΟ και της κοινωνίας 
των πολιτών για την επιτυχή εφαρμογή της 
ΟΠΥ και τη βιώσιμη περιβαλλοντική 
διαχείριση συνολικώς·

8. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι η ΟΠΥ 
τούς επιβάλει την υποχρέωση επίτευξης
καλής κατάστασης των υδάτων έως το 
2015, και καλεί τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να λάβουν το συντομότερο 
δυνατό όλα τα αναγκαία μέτρα και να 
διαθέσουν επαρκή χρηματοδότηση και 
τεχνική βοήθεια ώστε να πετύχουν τους εν 
λόγω στόχους για την ποιότητα των 
υδάτων· εκτιμά ότι είναι απαραίτητη η 
συμμετοχή των πολιτών, των 
περιβαλλοντικών ΜΚΟ και της κοινωνίας 
των πολιτών για την επιτυχή εφαρμογή της 
ΟΠΥ και τη βιώσιμη περιβαλλοντική 
διαχείριση συνολικώς·

Or. de

Τροπολογία 25
Lucas Hartong

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
δείξει μεγαλύτερη αποφασιστικότητα στις 
έρευνές της και ως εκ τούτου να έχει μια 
λιγότερο παθητική και συμβιβαστική 
στάση·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 26
Νικόλαος Χουντής



AM\897504EL.doc 19/31 PE486.133v01-00

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
δείξει μεγαλύτερη αποφασιστικότητα στις 
έρευνές της και ως εκ τούτου να έχει μια 
λιγότερο παθητική και συμβιβαστική 
στάση·

9. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να
παρακολουθεί προσεκτικά την εφαρμογή
της ΟΠΥ από τα κράτη μέλη έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι διεξάγεται σωστά και
αποτελεσματικά· επισημαίνει ότι, σε 
πολλές περιπτώσεις, αναφορές έχουν 
αποκαλύψει προβλήματα που σχετίζονται 
με τη μεταφορά και την ορθή εφαρμογή
της κοινοτικής νομοθεσίας για τα ύδατα
και καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
δείξει μεγαλύτερη αποφασιστικότητα στις 
έρευνές της, ιδίως κατά την εξέταση των 
αναφορών·

Or. en

Τροπολογία 27
Peter Jahr, Νικόλαος Σαλαβράκος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
δείξει μεγαλύτερη αποφασιστικότητα στις 
έρευνές της και ως εκ τούτου να έχει μια 
λιγότερο παθητική και συμβιβαστική 
στάση·

9. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
δείξει μεγαλύτερη αποφασιστικότητα στις 
έρευνές της όσον αφορά τη συγκεκριμένη 
εφαρμογή της ΟΠΥ και ως εκ τούτου να 
πιέζει σταθερά τα κράτη μέλη 
προκειμένου να σημειώσουν 
συγκεκριμένη πρόοδο·

Or. de

Τροπολογία 28
Rolandas Paksas
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9α. τονίζει ότι, δεδομένου ότι το νερό 
είναι κοινό δημόσιο αγαθό, πρέπει να 
καθοριστεί τι ποσοστό του κόστους 
αντιπροσωπεύουν οι φόροι και τα 
τιμολόγια ύδρευσης·

Or. lt

Τροπολογία 29
Peter Jahr, Νικόλαος Σαλαβράκος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. εφιστά την προσοχή στην ύπαρξη 
ορισμένων δραστηριοτήτων, τις οποίες 
καταγγέλλουν οι αναφέροντες, όπως αυτές 
που πραγματοποιούνται στους χώρους 
υγειονομικής ταφής, στη γεωργία και στη 
βιομηχανία, που έχουν σημαντικό 
αντίκτυπο στο περιβάλλον και την 
ανθρώπινη υγεία και ευθύνονται για τη 
φτωχή ποιότητα του νερού· ως εκ τούτου, 
ζητεί να εγκαταλειφθούν οι επιδοτήσεις 
που, προκαλώντας υπερκατανάλωση, 
εξουδετερώνουν τα κίνητρα για την 
αποδοτική διαχείριση του νερού, καθώς 
και να βρεθούν κονδύλια για 
στοχοθετημένες επιδοτήσεις - ειδικά υπέρ 
των φτωχών και των αγροτικών 
πληθυσμών - με σκοπό τη φθηνή 
πρόσβαση όλων στο νερό·

10. εφιστά την προσοχή στην ύπαρξη 
ορισμένων δραστηριοτήτων, τις οποίες 
καταγγέλλουν οι αναφέροντες, όπως αυτές 
που πραγματοποιούνται στους χώρους 
υγειονομικής ταφής, στη γεωργία και στη 
βιομηχανία, που έχουν σημαντικό 
αντίκτυπο στο περιβάλλον και την 
ανθρώπινη υγεία και υποτίθεται ότι
ευθύνονται για την κακή κατάσταση του 
νερού· ως εκ τούτου, ζητεί να 
δημιουργηθούν ακόμη πιο στοχοθετημένα 
κίνητρα για την αποδοτική διαχείριση του 
νερού καθώς και να διασφαλιστεί - ειδικά 
υπέρ των φτωχών και των αγροτικών 
πληθυσμών - η φθηνή πρόσβαση όλων στο 
νερό·

Or. de

Τροπολογία 30
Νικόλαος Χουντής
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. εφιστά την προσοχή στην ύπαρξη 
ορισμένων δραστηριοτήτων, τις οποίες 
καταγγέλλουν οι αναφέροντες, όπως αυτές 
που πραγματοποιούνται στους χώρους 
υγειονομικής ταφής, στη γεωργία και στη 
βιομηχανία, που έχουν σημαντικό 
αντίκτυπο στο περιβάλλον και την 
ανθρώπινη υγεία και ευθύνονται για τη 
φτωχή ποιότητα του νερού· ως εκ τούτου, 
ζητεί να εγκαταλειφθούν οι επιδοτήσεις 
που, προκαλώντας υπερκατανάλωση, 
εξουδετερώνουν τα κίνητρα για την 
αποδοτική διαχείριση του νερού, καθώς 
και να βρεθούν κονδύλια για 
στοχοθετημένες επιδοτήσεις - ειδικά υπέρ 
των φτωχών και των αγροτικών 
πληθυσμών - με σκοπό τη φθηνή 
πρόσβαση όλων στο νερό·

10. εφιστά την προσοχή στην ύπαρξη 
ορισμένων δραστηριοτήτων, τις οποίες 
καταγγέλλουν οι αναφέροντες, όπως αυτές 
που πραγματοποιούνται στους χώρους 
υγειονομικής ταφής, στην αστική 
ανάπτυξη, στη γεωργία, στη βιομηχανία
και στην ενέργεια, που έχουν σημαντικό 
αντίκτυπο στο περιβάλλον και την 
ανθρώπινη υγεία και ευθύνονται για τη 
φτωχή ποιότητα του νερού· ως εκ τούτου, 
ζητεί να βρεθούν κονδύλια για 
στοχοθετημένες επιδοτήσεις, ειδικά υπέρ 
των φτωχών και των αγροτικών 
πληθυσμών προκειμένου να εξασφαλιστεί 
η αποτελεσματική διαχείριση των υδάτων 
και η μείωση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων·

Or. en

Τροπολογία 31
Csaba Sándor Tabajdi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. εφιστά την προσοχή στην ύπαρξη 
ορισμένων δραστηριοτήτων, τις οποίες 
καταγγέλλουν οι αναφέροντες, όπως αυτές 
που πραγματοποιούνται στους χώρους 
υγειονομικής ταφής, στη γεωργία και στη 
βιομηχανία, που έχουν σημαντικό 
αντίκτυπο στο περιβάλλον και την 
ανθρώπινη υγεία και ευθύνονται για τη 
φτωχή ποιότητα του νερού· ως εκ τούτου, 
ζητεί να εγκαταλειφθούν οι επιδοτήσεις 
που, προκαλώντας υπερκατανάλωση, 

10. εφιστά την προσοχή στην ύπαρξη 
ορισμένων δραστηριοτήτων, τις οποίες 
καταγγέλλουν οι αναφέροντες, όπως αυτές 
που πραγματοποιούνται στους χώρους 
υγειονομικής ταφής, στην παράτυπη ή 
παράνομη γεωργία και στις βιομηχανικές 
πρακτικές, που έχουν σημαντικό 
αντίκτυπο στο περιβάλλον και την 
ανθρώπινη υγεία και ευθύνονται για τη 
φτωχή ποιότητα του νερού· ως εκ τούτου, 
ζητεί να εγκαταλειφθούν οι επιδοτήσεις 
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εξουδετερώνουν τα κίνητρα για την 
αποδοτική διαχείριση του νερού, καθώς 
και να βρεθούν κονδύλια για 
στοχοθετημένες επιδοτήσεις - ειδικά υπέρ 
των φτωχών και των αγροτικών 
πληθυσμών - με σκοπό τη φθηνή 
πρόσβαση όλων στο νερό·

που, προκαλώντας υπερκατανάλωση, 
εξουδετερώνουν τα κίνητρα για την 
αποδοτική διαχείριση του νερού, καθώς 
και να βρεθούν κονδύλια για 
στοχοθετημένες επιδοτήσεις – ειδικά υπέρ 
των φτωχών και των αγροτικών 
πληθυσμών – με σκοπό τη φθηνή 
πρόσβαση όλων στο νερό·

Or. en

Τροπολογία 32
Ana Miranda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. εφιστά την προσοχή στην ύπαρξη 
ορισμένων δραστηριοτήτων, τις οποίες 
καταγγέλλουν οι αναφέροντες, όπως αυτές 
που πραγματοποιούνται στους χώρους 
υγειονομικής ταφής, στη γεωργία και στη 
βιομηχανία, που έχουν σημαντικό 
αντίκτυπο στο περιβάλλον και την 
ανθρώπινη υγεία και ευθύνονται για τη 
φτωχή ποιότητα του νερού· ως εκ τούτου, 
ζητεί να εγκαταλειφθούν οι επιδοτήσεις 
που, προκαλώντας υπερκατανάλωση, 
εξουδετερώνουν τα κίνητρα για την 
αποδοτική διαχείριση του νερού, καθώς 
και να βρεθούν κονδύλια για 
στοχοθετημένες επιδοτήσεις - ειδικά υπέρ 
των φτωχών και των αγροτικών 
πληθυσμών - με σκοπό τη φθηνή 
πρόσβαση όλων στο νερό·

10. εφιστά την προσοχή στην ύπαρξη 
ορισμένων δραστηριοτήτων, τις οποίες 
καταγγέλλουν οι αναφέροντες, όπως αυτές 
που πραγματοποιούνται στους χώρους 
υγειονομικής ταφής – λόγω απουσίας 
ελέγχου της ποιότητας των υδάτων εκ 
μέρους των αρμόδιων αρχών – και 
δραστηριότητες στη γεωργία και στη 
βιομηχανία, που έχουν σημαντικό 
αντίκτυπο στο περιβάλλον και την 
ανθρώπινη υγεία και ευθύνονται για τη 
φτωχή ποιότητα του νερού· ως εκ τούτου, 
ζητεί να εγκαταλειφθούν οι επιδοτήσεις 
που, προκαλώντας υπερκατανάλωση, 
εξουδετερώνουν τα κίνητρα για την 
αποδοτική διαχείριση του νερού, καθώς 
και να βρεθούν κονδύλια για 
στοχοθετημένες επιδοτήσεις – ειδικά υπέρ 
των φτωχών και των αγροτικών 
πληθυσμών – με σκοπό τη φθηνή 
πρόσβαση όλων στο νερό·

Or. es



AM\897504EL.doc 23/31 PE486.133v01-00

EL

Τροπολογία 33
Jarosław Leszek Wałęsa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. εφιστά την προσοχή στην ύπαρξη 
ορισμένων δραστηριοτήτων, τις οποίες 
καταγγέλλουν οι αναφέροντες, όπως αυτές 
που πραγματοποιούνται στους χώρους 
υγειονομικής ταφής, στη γεωργία και στη 
βιομηχανία, που έχουν σημαντικό 
αντίκτυπο στο περιβάλλον και την 
ανθρώπινη υγεία και ευθύνονται για τη 
φτωχή ποιότητα του νερού· ως εκ τούτου, 
ζητεί να εγκαταλειφθούν οι επιδοτήσεις 
που, προκαλώντας υπερκατανάλωση, 
εξουδετερώνουν τα κίνητρα για την 
αποδοτική διαχείριση του νερού, καθώς 
και να βρεθούν κονδύλια για 
στοχοθετημένες επιδοτήσεις - ειδικά υπέρ 
των φτωχών και των αγροτικών 
πληθυσμών - με σκοπό τη φθηνή 
πρόσβαση όλων στο νερό·

10. εφιστά την προσοχή στην ύπαρξη 
ορισμένων δραστηριοτήτων, τις οποίες 
καταγγέλλουν οι αναφέροντες, όπως αυτές 
που πραγματοποιούνται στους χώρους 
υγειονομικής ταφής, στη γεωργία και στη 
βιομηχανία, που έχουν σημαντικό 
αντίκτυπο στο περιβάλλον και την 
ανθρώπινη υγεία και ευθύνονται για τη 
φτωχή ποιότητα του νερού· ως εκ τούτου, 
ζητεί να εγκαταλειφθούν οι επιδοτήσεις 
που, προκαλώντας υπερκατανάλωση, 
εξουδετερώνουν τα κίνητρα για την 
αποδοτική διαχείριση του νερού, καθώς 
και να βρεθούν κονδύλια για 
στοχοθετημένες επιδοτήσεις – ειδικά υπέρ 
των φτωχών και των αγροτικών 
πληθυσμών – με σκοπό τη φθηνή 
πρόσβαση όλων στο νερό και τη διανομή 
του σε περιοχές που υποφέρουν από 
ελλείψεις, ιδίως στις απομακρυσμένες 
από μεγάλους αστικούς οικισμούς που 
είναι εξοπλισμένοι με υποδομές ύδρευσης·

Or. pl

Τροπολογία 34
Andreas Mölzer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11. εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός 
ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για τροποποίηση της ΟΠΥ (COM 
(2011) 876) προσθέτει μόνο 15 νέες 

11. εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός 
ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για τροποποίηση της ΟΠΥ (COM 
(2011) 876) προσθέτει μόνο 15 νέες 
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χημικές ουσίες από τον κατάλογο των 
2000 δυνητικά επικίνδυνων ουσιών που 
πρέπει να παρακολουθούνται και να 
μειωθούν, και αδυνατεί να ορίσει σαφή 
χρονοδιαγράμματα για τη σταδιακή 
εξάλειψη των πλέον επικίνδυνων χημικών, 
παρά τις ρητές νομικές απαιτήσεις που 
έχουν συμφωνηθεί από το 2000· ως εκ 
τούτου, ζητεί από την Επιτροπή 
Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας Τροφίμων, στη σύστασή της 
προς την Επιτροπή, να δώσει ιδιαίτερη 
έμφαση στις προαναφερόμενες ουσίες 
προτεραιότητας – τις οποίες πολύ συχνά οι 
αναφέροντες αποκαλούν «τοξικά και 
ραδιενεργά απόβλητα» – δεδομένου ότι 
ενέχουν υψηλού επιπέδου κινδύνους για 
την ανθρώπινη υγεία ως μολυσματικές 
ουσίες των υδάτων·

χημικές ουσίες από τον κατάλογο των 
2000 δυνητικά επικίνδυνων ουσιών που 
πρέπει να παρακολουθούνται και να 
μειωθούν, και αδυνατεί να ορίσει σαφή 
χρονοδιαγράμματα για τη σταδιακή 
εξάλειψη των πλέον επικίνδυνων χημικών, 
παρά τις ρητές νομικές απαιτήσεις που 
έχουν συμφωνηθεί από το 2000 και 
εντεύθεν· ως εκ τούτου, ζητεί από την 
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας 
Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων, στη 
σύστασή της προς την Επιτροπή, να δώσει 
ιδιαίτερη έμφαση στις προαναφερόμενες 
ουσίες προτεραιότητας – τις οποίες πολύ 
συχνά οι αναφέροντες αποκαλούν «τοξικά 
και ραδιενεργά απόβλητα» – δεδομένου ότι 
ενέχουν υψηλού επιπέδου κινδύνους για 
την ανθρώπινη υγεία ως μολυσματικές 
ουσίες των υδάτων·

Or. de

Τροπολογία 35
Peter Jahr, Νικόλαος Σαλαβράκος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11. εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός 
ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για τροποποίηση της ΟΠΥ (COM 
(2011) 876) προσθέτει μόνο 15 νέες 
χημικές ουσίες από τον κατάλογο των 
2000 δυνητικά επικίνδυνων ουσιών που 
πρέπει να παρακολουθούνται και να 
μειωθούν, και αδυνατεί να ορίσει σαφή 
χρονοδιαγράμματα για τη σταδιακή 
εξάλειψη των πλέον επικίνδυνων χημικών, 
παρά τις ρητές νομικές απαιτήσεις που 
έχουν συμφωνηθεί από το 2000· ως εκ 
τούτου, ζητεί από την Επιτροπή 
Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας Τροφίμων, στη σύστασή της 
προς την Επιτροπή, να δώσει ιδιαίτερη 

11. εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός 
ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για τροποποίηση της ΟΠΥ (COM 
(2011) 876) προσθέτει μόνο 15 νέες 
χημικές ουσίες από τον κατάλογο των 
2000 δυνητικά επικίνδυνων ουσιών που 
πρέπει να παρακολουθούνται και να 
μειωθούν, και αδυνατεί να ορίσει σαφή 
χρονοδιαγράμματα για τη σταδιακή 
εξάλειψη των πλέον επικίνδυνων χημικών, 
παρά τις ρητές νομικές απαιτήσεις που 
έχουν συμφωνηθεί από το 2000· ως εκ 
τούτου, ζητεί από την Επιτροπή 
Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας Τροφίμων, στη σύστασή της 
προς την Επιτροπή, να δώσει ιδιαίτερη 
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έμφαση στις προαναφερόμενες ουσίες 
προτεραιότητας – τις οποίες πολύ συχνά οι 
αναφέροντες αποκαλούν «τοξικά και 
ραδιενεργά απόβλητα» – δεδομένου ότι 
ενέχουν υψηλού επιπέδου κινδύνους για 
την ανθρώπινη υγεία ως μολυσματικές 
ουσίες των υδάτων·

έμφαση στις προαναφερόμενες ουσίες 
προτεραιότητας – τις οποίες πολύ συχνά οι 
αναφέροντες αποκαλούν «τοξικά και 
ραδιενεργά απόβλητα» – δεδομένου ότι 
ενέχουν υψηλού επιπέδου κινδύνους για 
την ανθρώπινη υγεία και το υδάτινο 
περιβάλλον ως μολυσματικές ουσίες των 
υδάτων·

Or. de

Τροπολογία 36
Judith A. Merkies

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11α. προτρέπει την Επιτροπή να εντείνει
τη μάχη κατά της αυξανόμενης
απελευθέρωσης ρύπων στο νερό, όπως τα
κατάλοιπα αντιβιοτικών, άλλων 
φαρμάκων και ορμονών από
αντισυλληπτικά χάπια, καθώς τα 
κατάλοιπα αυτά έχουν αρνητικές 
επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία 37
Peter Jahr

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12. ταυτόχρονα, ζητεί από την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τις 
διαδικασίες παρακολούθησης και 
υποβολής εκθέσεων για τους χημικούς 
ρύπους στα ύδατα, σε συνδυασμό με την 

διαγράφεται
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καθιέρωση ενός μηχανισμού για την 
απόκτηση καλύτερων στοιχείων ως προς 
τη συγκέντρωση άλλων ρύπων που 
ενδέχεται να χρειαστούν μελλοντική 
παρακολούθηση σε επίπεδο ΕΕ·

Or. de

Τροπολογία 38
Lucas Hartong

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12. ταυτόχρονα, ζητεί από την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τις 
διαδικασίες παρακολούθησης και 
υποβολής εκθέσεων για τους χημικούς 
ρύπους στα ύδατα, σε συνδυασμό με την 
καθιέρωση ενός μηχανισμού για την 
απόκτηση καλύτερων στοιχείων ως προς 
τη συγκέντρωση άλλων ρύπων που 
ενδέχεται να χρειαστούν μελλοντική 
παρακολούθηση σε επίπεδο ΕΕ·

12. συμβουλεύει τα κράτη μέλη να 
βελτιώσουν τις διαδικασίες 
παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων 
για τους χημικούς ρύπους στα ύδατα, σε 
συνδυασμό με την καθιέρωση ενός 
μηχανισμού για την απόκτηση καλύτερων 
στοιχείων ως προς τη συγκέντρωση άλλων 
ρύπων που ενδέχεται να χρειαστούν 
μελλοντική παρακολούθηση σε επίπεδο 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 39
Angelika Werthmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12. ταυτόχρονα, ζητεί από την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τις 
διαδικασίες παρακολούθησης και 
υποβολής εκθέσεων για τους χημικούς 
ρύπους στα ύδατα, σε συνδυασμό με την 
καθιέρωση ενός μηχανισμού για την 
απόκτηση καλύτερων στοιχείων ως προς 

12. ταυτόχρονα, ζητεί από την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τις 
διαδικασίες παρακολούθησης και 
υποβολής εκθέσεων για τους χημικούς 
ρύπους στα ύδατα, να καθορίσουν 
υποχρεωτικές οριακές τιμές, σε 
συνδυασμό με την καθιέρωση ενός 
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τη συγκέντρωση άλλων ρύπων που 
ενδέχεται να χρειαστούν μελλοντική 
παρακολούθηση σε επίπεδο ΕΕ·

μηχανισμού για την απόκτηση καλύτερων 
στοιχείων ως προς τη συγκέντρωση άλλων 
ρύπων που ενδέχεται να χρειαστούν 
μελλοντική παρακολούθηση σε επίπεδο 
ΕΕ·

Or. de

Τροπολογία 40
Csaba Sándor Tabajdi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12. ταυτόχρονα, ζητεί από την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τις 
διαδικασίες παρακολούθησης και 
υποβολής εκθέσεων για τους χημικούς 
ρύπους στα ύδατα, σε συνδυασμό με την 
καθιέρωση ενός μηχανισμού για την 
απόκτηση καλύτερων στοιχείων ως προς 
τη συγκέντρωση άλλων ρύπων που 
ενδέχεται να χρειαστούν μελλοντική 
παρακολούθηση σε επίπεδο ΕΕ·

12. ταυτόχρονα, ζητεί από την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τις 
διαδικασίες παρακολούθησης και 
υποβολής εκθέσεων για τους χημικούς 
ρύπους στα ύδατα, σε συνδυασμό με την 
καθιέρωση ενός μηχανισμού για την 
απόκτηση καλύτερων στοιχείων ως προς 
τη συγκέντρωση άλλων ρύπων που 
ενδέχεται να χρειαστούν μελλοντική 
παρακολούθηση σε επίπεδο ΕΕ· ζητεί από 
τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν μεταξύ 
τους, και με την Επιτροπή, στοιχεία τα 
οποία απορρέουν από την εθελοντική 
δραστηριότητα παρακολούθησης των 
ρύπων στο νερό·

Or. en

Τροπολογία 41
Csaba Sándor Tabajdi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12α. επαναλαμβάνει ότι η ΟΠΥ προβλέπει
τον συντονισμό μεταξύ των κρατών 
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μελών για ολόκληρη την περιοχή λεκάνης 
απορροής ποταμού όπου η χρήση ύδατος 
ενδέχεται να έχει διασυνοριακές 
επιπτώσεις και προτρέπει τα κράτη μέλη
όσον αφορά το θέμα αυτό να συμμετέχουν 
σε τακτική διασυνοριακή επικοινωνία και 
συνεργασία με στόχο την υποστήριξη της 
εφαρμογής της ΟΠΥ ως προς τις ουσίες 
προτεραιότητας, τις επικίνδυνες ουσίες
προτεραιότητας και τη ρύπανση με 
θρεπτικές ουσίες·

Or. en

Τροπολογία 42
Peter Jahr

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 13

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

13. θεωρεί ότι η ρύπανση των υδάτων με 
θρεπτικές ουσίες εξακολουθεί να αποτελεί
σημαντικό πρόβλημα, ότι ο ευτροφισμός
συνεχίζει να επηρεάζει τη βιοποικιλότητα 
και να απειλεί τις πολύτιμες υπηρεσίες 
οικοσυστήματος, και ότι ενδέχεται οι 
διερευνημένες συνθήκες θρεπτικών ουσιών 
να ευθύνονται για πάνω από τις μισές 
αποτυχίες που αναμένονται στην 
προσπάθεια επίτευξης «καλής 
κατάστασης» των επιφανειακών υδατικών 
συστημάτων έως το 2015·

13. θεωρεί ότι η αύξηση των θρεπτικών 
ουσιών αποτελεί έναν από τους πολλούς 
παράγοντες ρύπανσης των επιφανειακών 
υδάτων, ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο
επηρεάζει τη βιοποικιλότητα και 
μειώνονται οι πολύτιμες υπηρεσίες 
οικοσυστήματος· διαπιστώνει ότι 
ενδέχεται οι διερευνημένες συνθήκες 
θρεπτικών ουσιών να ευθύνονται για πάνω 
από τις μισές αποτυχίες που αναμένονται 
στην προσπάθεια επίτευξης «καλής 
κατάστασης» των επιφανειακών υδατικών 
συστημάτων έως το 2015·

Or. de

Τροπολογία 43
Peter Jahr, Νικόλαος Σαλαβράκος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 14
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

14. ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει 
και να δημοσιεύσει το 2012 έναν χάρτη 
πορείας για την εισαγωγή συστάσεων που 
θα εστιάζουν στη βελτιωμένη απόδοση των 
υδάτινων πόρων και της χρήσης της γης, 
στην υλοποίηση μέτρων για την 
προστασία του οικοσυστήματος βάσει 
της ΚΓΠ, στην ανάπτυξη προσέγγισης για 
την ένταξη του ζητήματος των υδάτων σε 
όλες τις πολιτικές και στην καλύτερη 
διακυβέρνηση της διαχείριση των υδάτων 
καθώς και στη βελτίωση της έρευνας και 
της συλλογής στοιχείων· καλεί επίσης την 
Επιτροπή να δημοσιεύσει το 2012 ένα 
«Σχέδιο για τη διαφύλαξη των υδάτων της 
ΕΕ» με βάση την αναθεώρηση της 
εφαρμογής της ΟΠΥ, την αναθεώρηση της 
πολιτικής της ΕΕ σχετικά με τη λειψυδρία 
και τις ξηρασίες καθώς και την 
αναθεώρηση της πολιτικής της ΕΕ για την 
προσαρμογή σε ό,τι αφορά τη διαχείριση 
των υδάτων·

14. ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει 
και να δημοσιεύσει το 2012 έναν χάρτη 
πορείας για την εισαγωγή συστάσεων που 
θα εστιάζουν στη βελτιωμένη απόδοση των 
υδάτινων πόρων και της χρήσης της γης, 
στην ανάπτυξη προσέγγισης για την 
ένταξη του ζητήματος των υδάτων σε όλες 
τις πολιτικές και στην καλύτερη 
διακυβέρνηση της διαχείριση των υδάτων 
καθώς και στη βελτίωση της έρευνας και 
της συλλογής στοιχείων· σε αυτό πλαίσιο 
επικροτεί την αυξανόμενη ενσωμάτωση 
περιβαλλοντικών κανόνων στην ΚΓΠ·
καλεί επίσης την Επιτροπή να δημοσιεύσει 
το 2012 ένα «Σχέδιο για τη διαφύλαξη των 
υδάτων της ΕΕ» με βάση την αναθεώρηση 
της εφαρμογής της ΟΠΥ, την αναθεώρηση 
της πολιτικής της ΕΕ σχετικά με τη 
λειψυδρία και τις ξηρασίες καθώς και την 
αναθεώρηση της πολιτικής της ΕΕ για την 
προσαρμογή σε ό,τι αφορά τη διαχείριση 
των υδάτων·

Or. de

Τροπολογία 44
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 14 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

14α. θεωρεί ότι πρέπει να δοθούν 
οικονομικά κίνητρα με σκοπό να 
ενθαρρυνθεί η μείωση της κατανάλωσης 
και των λυμάτων, η επαναχρησιμοποίηση 
των λυμάτων και η αποκατάσταση των 
υδατικών συστημάτων·

Or. lt
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Τροπολογία 45
Andreas Mölzer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 15

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να καταρτίσουν προγράμματα 
ευαισθητοποίησης για το νερό 
προκειμένου να εμφυσήσουν στους 
Ευρωπαίους πολίτες την έννοια της 
εξοικονόμησης και της αποδοτικής χρήσης 
του νερού·

15. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να καταρτίσουν προγράμματα 
ευαισθητοποίησης και ενημερωτικές 
εκστρατείες για το νερό προκειμένου να 
εμφυσήσουν στους Ευρωπαίους πολίτες 
την έννοια της εξοικονόμησης και της 
αποδοτικής χρήσης του νερού·

Or. de

Τροπολογία 46
Angelika Werthmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 15

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να καταρτίσουν προγράμματα 
ευαισθητοποίησης για το νερό 
προκειμένου να εμφυσήσουν στους 
Ευρωπαίους πολίτες την έννοια της 
εξοικονόμησης και της αποδοτικής χρήσης 
του νερού·

15. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να καταρτίσουν προγράμματα 
ευαισθητοποίησης για το νερό 
προκειμένου να εμφυσήσουν στους 
Ευρωπαίους πολίτες την έννοια της 
εξοικονόμησης και της αποδοτικής χρήσης 
του νερού· αυτά τα προγράμματα 
ευαισθητοποίησης πρέπει να 
απευθύνονται προς τους πολίτες όλων 
των ηλικιών προκειμένου να είναι δυνατή 
η καλύτερη και αποδοτικότερη χρήση 
αυτού του δημόσιου και ζωτικής 
σημασίας αγαθού·

Or. de

Τροπολογία 47
Judith A. Merkies
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 15 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

15α. δίνει έμφαση στη σημασία της
προώθησης καλών συστημάτων νερού τα 
οποία συμβάλλουν στη μείωση της 
ανάγκης για εμφιαλωμένο νερό και ως εκ 
τούτου για πρόσθετα απόβλητα, καθώς 
και στον περιορισμό της σπατάλης 
πόρων, μεταξύ άλλων πόρων πετρελαίου
και νερού για την παραγωγή και 
μεταφορά φιαλών·

Or. en

Τροπολογία 48
Νικόλαος Χουντής

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 15 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

15α. πιστεύει ότι η συμμετοχή των 
πολιτών αποτελεί προϋπόθεση για την
προστασία των υδάτων και τον 
προσδιορισμό τόσο των προβλημάτων 
όσο και των καταλληλότερων μέτρων για 
την επίλυσή τους· ως εκ τούτου, ζητεί 
μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των 
αρμόδιων εθνικών, περιφερειακών και 
τοπικών αρχών των κρατών μελών και 
της Επιτροπής Αναφορών όταν η 
τελευταία ασχολείται με τις άμεσες
ανησυχίες ευρωπαίων πολιτών σε σχέση 
με ζητήματα που αφορούν τα ύδατα·

Or. en


