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Amendement 1
Csaba Sándor Tabajdi

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verklaart dat water een gedeelde 
hulpbron van de mensheid en een collectief 
goed is en daarom geen bron van winst 
mag zijn, en dat toegang tot water een 
fundamenteel en universeel recht moet
zijn; benadrukt dat het duurzame gebruik 
van water noodzakelijk is voor het milieu 
en de volksgezondheid en een 
fundamentele rol speelt in de 
reguleringscyclus van het klimaat; herhaalt 
dat "het beheer van watervoorraden niet 
mag worden onderworpen aan de regels 
van de interne markt" (EP-resolutie P5_TA 
(2004)0183) en verzoekt de Commissie om 
de relevante wetgeving te herzien, in het 
bijzonder de wetgeving inzake 
overheidsopdrachten en –concessies, om 
zo te garanderen dat water en 
waterdiensten eigendom zijn van en 
beheerd worden door de overheid; 

1. verklaart dat water een gedeelde 
hulpbron van de mensheid en een collectief 
goed is; daarom mag het geen bron van
ongerechtvaardigde winst zijn, en toegang 
tot water moet een fundamenteel en 
universeel recht zijn; benadrukt dat het 
duurzame gebruik van water noodzakelijk 
is voor het milieu en de volksgezondheid 
en een fundamentele rol speelt in de 
reguleringscyclus van het klimaat; herhaalt 
dat "het beheer van watervoorraden niet 
mag worden onderworpen aan de regels 
van de interne markt" (EP-resolutie P5_TA 
(2004)0183);

Or. en

Amendement 2
Peter Jahr, Nikolaos Salavrakos

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verklaart dat water een gedeelde 
hulpbron van de mensheid en een collectief 
goed is en daarom geen bron van winst 
mag zijn, en dat toegang tot water een 
fundamenteel en universeel recht moet 
zijn; benadrukt dat het duurzame gebruik 
van water noodzakelijk is voor het milieu 
en de volksgezondheid en een 
fundamentele rol speelt in de 
reguleringscyclus van het klimaat; herhaalt 

1. verklaart dat water een gedeelde 
hulpbron van de mensheid en een collectief 
goed is en daarom geen bron van winst 
mag zijn, en dat toegang tot water een 
fundamenteel en universeel recht moet 
zijn; benadrukt dat het duurzame gebruik 
van water noodzakelijk is voor het milieu 
en de volksgezondheid en een 
fundamentele rol speelt in de 
reguleringscyclus van het klimaat; herhaalt 
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dat "het beheer van watervoorraden niet 
mag worden onderworpen aan de regels 
van de interne markt" (EP-resolutie P5_TA 
(2004)0183) en verzoekt de Commissie om 
de relevante wetgeving te herzien, in het 
bijzonder de wetgeving inzake 
overheidsopdrachten en –concessies, om zo 
te garanderen dat water en waterdiensten 
eigendom zijn van en beheerd worden 
door de overheid; 

dat "het beheer van watervoorraden niet 
mag worden onderworpen aan de regels 
van de interne markt" (EP-resolutie P5_TA 
(2004)0183) en verzoekt de Commissie om 
de relevante wetgeving te herzien, in het 
bijzonder de wetgeving inzake 
overheidsopdrachten en –concessies; 

Or. de

Amendement 3
Nikolaos Chountis

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verklaart dat water een gedeelde 
hulpbron van de mensheid en een collectief 
goed is en daarom geen bron van winst 
mag zijn, en dat toegang tot water een 
fundamenteel en universeel recht moet 
zijn; benadrukt dat het duurzame gebruik 
van water noodzakelijk is voor het milieu 
en de volksgezondheid en een 
fundamentele rol speelt in de 
reguleringscyclus van het klimaat; herhaalt 
dat "het beheer van watervoorraden niet 
mag worden onderworpen aan de regels 
van de interne markt" (EP-resolutie P5_TA 
(2004)0183) en verzoekt de Commissie om 
de relevante wetgeving te herzien, in het 
bijzonder de wetgeving inzake 
overheidsopdrachten en –concessies, om 
zo te garanderen dat water en 
waterdiensten eigendom zijn van en 
beheerd worden door de overheid; 

1. verklaart dat water een gedeelde 
hulpbron van de mensheid en een collectief 
goed is en daarom geen bron van winst 
mag zijn, en dat toegang tot water een 
fundamenteel en universeel recht moet 
zijn; benadrukt dat het duurzame gebruik 
van water noodzakelijk is voor het milieu 
en de volksgezondheid en een 
fundamentele rol speelt in de 
reguleringscyclus van het klimaat; herhaalt 
dat "het beheer van watervoorraden niet 
mag worden onderworpen aan de regels 
van de interne markt" (EP-resolutie P5_TA 
(2004)0183) en verzoekt de Commissie en 
de lidstaten om te garanderen dat water en 
waterdiensten eigendom zijn van en 
beheerd worden door de overheid; 

Or. en

Amendement 4
Andreas Mölzer
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verklaart dat water een gedeelde 
hulpbron van de mensheid en een collectief 
goed is en daarom geen bron van winst 
mag zijn, en dat toegang tot water een 
fundamenteel en universeel recht moet 
zijn; benadrukt dat het duurzame gebruik 
van water noodzakelijk is voor het milieu 
en de volksgezondheid en een 
fundamentele rol speelt in de 
reguleringscyclus van het klimaat; herhaalt 
dat "het beheer van watervoorraden niet 
mag worden onderworpen aan de regels 
van de interne markt" (EP-resolutie P5_TA 
(2004)0183) en verzoekt de Commissie om 
de relevante wetgeving te herzien, in het 
bijzonder de wetgeving inzake 
overheidsopdrachten en –concessies, om zo 
te garanderen dat water en waterdiensten 
eigendom zijn van en beheerd worden door 
de overheid; 

1. verklaart dat water een gedeelde 
hulpbron van de mensheid en een collectief 
goed is en daarom geen bron van winst 
mag zijn, en dat toegang tot water een 
fundamenteel en universeel recht moet 
zijn; benadrukt dat het duurzame gebruik 
van water noodzakelijk is voor het milieu 
en de volksgezondheid en een 
fundamentele rol speelt in de 
reguleringscyclus van het klimaat; herhaalt 
dat "het beheer van watervoorraden niet 
mag worden onderworpen aan de regels 
van de interne markt" (EP-resolutie P5_TA 
(2004)0183) en verzoekt de Commissie om 
de relevante wetgeving te herzien, in het 
bijzonder de wetgeving inzake 
overheidsopdrachten en –concessies, om zo 
te garanderen dat water en waterdiensten 
exclusief eigendom blijven of opnieuw 
worden van en beheerd worden door de 
overheid; 

Or. de

Amendement 5
Jarosław Leszek Wałęsa

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verklaart dat water een gedeelde 
hulpbron van de mensheid en een collectief 
goed is en daarom geen bron van winst 
mag zijn, en dat toegang tot water een 
fundamenteel en universeel recht moet 
zijn; benadrukt dat het duurzame gebruik 
van water noodzakelijk is voor het milieu 
en de volksgezondheid en een 
fundamentele rol speelt in de 
reguleringscyclus van het klimaat; herhaalt 
dat "het beheer van watervoorraden niet 
mag worden onderworpen aan de regels 

1. verklaart dat water een gedeelde 
hulpbron van de mensheid en een collectief 
goed is en daarom geen bron van winst uit 
handel mag zijn, en dat toegang tot water 
een fundamenteel en universeel recht moet 
zijn; benadrukt dat het duurzame gebruik 
van water noodzakelijk is voor het milieu 
en de volksgezondheid en een 
fundamentele rol speelt in de 
reguleringscyclus van het klimaat; herhaalt 
dat "het beheer van watervoorraden niet 
mag worden onderworpen aan de regels 
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van de interne markt" (EP-resolutie P5_TA 
(2004)0183) en verzoekt de Commissie om 
de relevante wetgeving te herzien, in het 
bijzonder de wetgeving inzake 
overheidsopdrachten en –concessies, om zo 
te garanderen dat water en waterdiensten 
eigendom zijn van en beheerd worden door 
de overheid; 

van de interne markt" (EP-resolutie P5_TA 
(2004)0183) en verzoekt de Commissie om
de relevante wetgeving te herzien, in het 
bijzonder de wetgeving inzake 
overheidsopdrachten en –concessies, om zo 
te garanderen dat water en waterdiensten, 
evenals de correcte distributie ervan,
eigendom zijn van en beheerd worden door 
de overheid; 

Or. pl

Amendement 6
Csaba Sándor Tabajdi

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. herhaalt dat waterdiensten volgens 
de EU-wetgeving beschouwd worden als 
diensten van algemeen economisch 
belang die uitgevoerd kunnen worden 
door overheidsinstanties of toevertrouwd 
worden aan openbare of privé-entiteiten; 
benadrukt dat het reguleren en het 
voorzien van waterdiensten de 
continuïteitsbeginselen moeten 
respecteren betreffende diensten, 
kwaliteit, voorzieningszekerheid, gelijke 
toegang, betaalbare prijzen, sociale, 
culturele en milieuaanvaardbaarheid, het 
principe van “de vervuiler betaalt”, en 
eveneens moeten streven naar de hoogste 
normen van milieuduurzaamheid en 
-efficiëntie;

Or. en

Amendement 7
Ana Miranda

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. is bezorgd over het feit dat de balans 
tussen de behoefte aan water en de 
beschikbare voorraden in veel Europese 
regio's een kritisch niveau heeft bereikt en 
dat de klimaatverandering de situatie nog 
kan verergeren; sommige lidstaten hebben 
nu permanent te kampen met 
waterschaarste; 

2. is bezorgd over het feit dat de balans 
tussen de behoefte aan water en de 
beschikbare voorraden in veel Europese 
regio's een kritisch niveau heeft bereikt en 
dat de klimaatverandering de situatie nog 
kan verergeren; sommige lidstaten hebben 
nu permanent te kampen met 
waterschaarste en droogte; 

Or. es

Amendement 8
Lucas Hartong

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is bezorgd over het feit dat de balans 
tussen de behoefte aan water en de 
beschikbare voorraden in veel Europese 
regio's een kritisch niveau heeft bereikt en 
dat de klimaatverandering de situatie nog 
kan verergeren; sommige lidstaten hebben 
nu permanent te kampen met 
waterschaarste; 

2. is bezorgd over het feit dat de balans 
tussen de behoefte aan water en de 
beschikbare voorraden in veel Europese 
regio's een kritisch niveau heeft bereikt; 
sommige lidstaten hebben nu permanent te 
kampen met waterschaarste; 

Or. en

Amendement 9
Nikolaos Chountis

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is bezorgd over het feit dat de balans 
tussen de behoefte aan water en de 
beschikbare voorraden in veel Europese 
regio's een kritisch niveau heeft bereikt en 
dat de klimaatverandering de situatie nog 
kan verergeren; sommige lidstaten hebben 
nu permanent te kampen met 

2. is bezorgd over het feit dat de balans 
tussen de behoefte aan water en de 
beschikbare voorraden in veel Europese 
regio's een kritisch niveau heeft bereikt en 
dat de klimaatverandering de situatie nog 
kan verergeren; sommige lidstaten hebben 
nu permanent te kampen met 
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waterschaarste; waterschaarste; verzoekt om uiterste zorg 
betreffende de mogelijke serieuze 
negatieve milieu-invloed op schema's 
ontworpen voor het omleiden of 
aanpassen van bestaande rivierlopen die 
bedreigingen van de duurzaamheid van 
waterbronnen en het ecologisch 
evenwicht ernstig kunnen verergeren; 
herinnert eraan dat het gebruik van 
ontziltingsinstallaties om waterschaarste 
te verlichten in bepaalde regio's nodig 
kan zijn, maar dat deze te allen tijde 
conform de strengste milieunormen 
moeten zijn, zowel met betrekking tot de 
site, het niveau van energiegebruik als de 
veilige verwerking van het onttrokken 
zout;

Or. en

Amendement 10
Csaba Sándor Tabajdi

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is bezorgd over het feit dat de balans 
tussen de behoefte aan water en de 
beschikbare voorraden in veel Europese 
regio's een kritisch niveau heeft bereikt en 
dat de klimaatverandering de situatie nog 
kan verergeren; sommige lidstaten hebben 
nu permanent te kampen met 
waterschaarste; 

2. is bezorgd over het feit dat de balans 
tussen de behoefte aan water en de 
beschikbare voorraden in veel Europese 
regio's een kritisch niveau heeft bereikt en 
dat de klimaatverandering de situatie nog 
kan verergeren; sommige lidstaten hebben 
nu permanent te kampen met 
waterschaarste; benadrukt dat 
klimaatverandering en de 
weersveranderingen die daaruit 
voortvloeien de kwaliteit en de 
beschikbaarheid van Europese 
waterbronnen ernstig kunnen 
beïnvloeden, dat de gebieden met
watertekorten zullen toenemen van 19% 
vandaag de dag tot 35% in 2070 en dat 
klimaatgerelateerde extreme 
weersomstandigheden extra 
struikelblokken vormen voor efficiënt 
waterbeheer; benadrukt dat lokale, 
regionale of nationale 
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aanpassingsmaatregelen enkel 
doeltreffend kunnen zijn indien deze 
gecoördineerd worden op EU-niveau en 
dat doeltreffende waterbeheerpraktijken 
geïntegreerd moeten worden in ander 
sectoraal beleid zoals landbouw, energie, 
samenhang en gezondheid;

Or. en

Amendement 11
Nikolaos Chountis

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. merkt echter op dat andere landen 
niet lijden aan watertekorten, maar 
moeilijkheden hebben met het beheer van 
het teveel aan water als gevolg van 
reguliere of zware regenval, 
overstromingen, riviererosie en vervuiling 
in stroom- en kustgebieden, evenals de 
gevolgen van deze fenomenen voor de 
lokale bevolking, wat blijkt uit de vele 
ontvangen petities;

Or. en

Amendement 12
Peter Jahr

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. uit zijn bezorgdheid over het feit dat de 
ondoeltreffende toepassing en handhaving 
nog steeds een groot probleem vormen 
voor de tenuitvoerlegging van de KRW; de 
huidige status van de tenuitvoerlegging 
geeft aan dat sommige lidstaten 
achterlopen op schema, dat de integriteit
van de EU-wateren nog lang niet 
aanvaardbaar is en dat de doelstellingen 

4. uit zijn bezorgdheid over het feit dat de 
ondoeltreffende toepassing en handhaving 
nog steeds een groot probleem vormen 
voor de tenuitvoerlegging van de KRW; de 
huidige status van de tenuitvoerlegging 
geeft aan dat sommige lidstaten 
achterlopen op schema, dat de toestand van 
de EU-wateren nog lang niet aanvaardbaar 
is en dat de doelstellingen voor 
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van ander EU-beleid, zoals dat 
betreffende industrie, landbouw en 
transport, vaak haaks staat op de 
doelstellingen voor "waterbescherming"; 

"waterbescherming" vaak niet met 
voldoende consistentie worden 
nagestreefd binnen ander EU-beleid;

Or. de

Amendement 13
Ana Miranda

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. uit zijn bezorgdheid over het feit dat de 
ondoeltreffende toepassing en handhaving 
nog steeds een groot probleem vormen 
voor de tenuitvoerlegging van de KRW; de 
huidige status van de tenuitvoerlegging 
geeft aan dat sommige lidstaten 
achterlopen op schema, dat de integriteit
van de EU-wateren nog lang niet 
aanvaardbaar is en dat de doelstellingen 
van ander EU-beleid, zoals dat betreffende 
industrie, landbouw en transport, vaak 
haaks staat op de doelstellingen voor 
"waterbescherming"; 

4. uit zijn bezorgdheid over het feit dat de 
ondoeltreffende toepassing en handhaving 
nog steeds een groot probleem vormen 
voor de tenuitvoerlegging van de KRW; de 
huidige status van de tenuitvoerlegging 
geeft aan dat sommige lidstaten 
achterlopen op schema, dat de uitgebreide 
zuivering van de EU-wateren nog lang niet 
aanvaardbaar is en dat de doelstellingen 
van ander EU-beleid, zoals dat betreffende 
industrie, landbouw en transport, vaak 
haaks staat op de doelstellingen voor 
"waterbescherming"; 

Or. es

Amendement 14
Nikolaos Chountis

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. uit zijn bezorgdheid over het feit dat de 
ondoeltreffende toepassing en handhaving 
nog steeds een groot probleem vormen 
voor de tenuitvoerlegging van de KRW; de 
huidige status van de tenuitvoerlegging 
geeft aan dat sommige lidstaten 
achterlopen op schema, dat de integriteit 
van de EU-wateren nog lang niet 
aanvaardbaar is en dat de doelstellingen 

4. uit zijn bezorgdheid over het feit dat de 
ondoeltreffende toepassing en handhaving 
nog steeds een groot probleem vormen 
voor de tenuitvoerlegging van de KRW; de 
huidige status van de tenuitvoerlegging 
geeft aan dat sommige lidstaten 
achterlopen op schema, dat de integriteit 
van de EU-wateren nog lang niet 
aanvaardbaar is en dat de doelstellingen 
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van ander EU-beleid, zoals dat betreffende 
industrie, landbouw en transport, vaak 
haaks staat op de doelstellingen voor 
"waterbescherming"; 

van ander EU-beleid, zoals dat betreffende 
industrie, energie, landbouw en transport, 
vaak haaks staat op de doelstellingen voor 
"waterbescherming"; benadrukt dat goed 
beheer van water geïntegreerd moet 
worden in elk Europees beleid voor 
sectoren die water gebruiken en 
vervuilen;

Or. en

Amendement 15
Csaba Sándor Tabajdi

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. uit zijn bezorgdheid over het feit dat de 
ondoeltreffende toepassing en handhaving 
nog steeds een groot probleem vormen 
voor de tenuitvoerlegging van de KRW; de 
huidige status van de tenuitvoerlegging 
geeft aan dat sommige lidstaten 
achterlopen op schema, dat de integriteit 
van de EU-wateren nog lang niet 
aanvaardbaar is en dat de doelstellingen 
van ander EU-beleid, zoals dat betreffende 
industrie, landbouw en transport, vaak 
haaks staat op de doelstellingen voor 
"waterbescherming";

4. uit zijn bezorgdheid over het feit dat de 
ondoeltreffende toepassing en handhaving 
nog steeds een groot probleem vormen 
voor de tenuitvoerlegging van de KRW; de 
huidige status van de tenuitvoerlegging 
geeft aan dat sommige lidstaten 
achterlopen op schema, dat de integriteit 
van de EU-wateren nog lang niet 
aanvaardbaar is en dat de doelstellingen 
van ander EU-beleid, zoals dat betreffende 
industrie, landbouw en transport, vaak 
haaks staat op de doelstellingen voor 
"waterbescherming"; uit zijn hoop dat de 
huidige hervorming van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid de 
problemen aan zal pakken betreffende 
waterbeheer in de landbouw en de 
watervervuiling door de landbouw zal 
verminderen;

Or. en

Amendement 16
Judith A. Merkies

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

4 bis. moedigt de Commissie aan om de 
verspilling van waterbronnen door 
bijvoorbeeld voedselverspilling en irrigatie 
te bestrijden met wetgeving betreffende 
efficiënt gebruik van water en om de 
invloed van een overstap naar een 
economie gebaseerd op biomaterialen te 
onderzoeken en daarvan verslag uit te 
brengen bij het Parlement;

Or. en

Amendement 17
Ana Miranda

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat afvalwater uit 
stedelijke bronnen een van de belangrijkste 
factoren is in de verontreiniging van het 
aquatisch milieu en dat de geslaagde 
tenuitvoerlegging van de richtlijn inzake de 
behandeling van stedelijk afvalwater een 
significante invloed heeft op de 
waterkwaliteit in alle lidstaten, en daardoor 
ook op de succesvolle tenuitvoerlegging 
van de KRW;

5. is van mening dat afvalwater uit 
stedelijke bronnen een van de belangrijkste 
factoren is in de verontreiniging van het 
aquatisch milieu, in rivieren en aan de 
kust, en dat de geslaagde tenuitvoerlegging 
van de richtlijn inzake de behandeling van 
stedelijk afvalwater een significante 
invloed heeft op de waterkwaliteit in alle 
lidstaten, en daardoor ook op de 
succesvolle tenuitvoerlegging van de 
KRW;

Or. es

Amendement 18
Nikolaos Chountis

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. vestigt de aandacht op de ernstige 
invloed die dergelijke vervuiling kan 
hebben op de menselijke gezondheid, 
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zoals is gebleken uit petities ontvangen uit 
Ierland (Galway), Frankrijk (Bretagne) 
en andere lidstaten, en herhaalt zijn 
resolutie betreffende afvalbeheer die de
aandacht vestigde op de gevaarlijke 
niveaus van watervervuiling als gevolg 
van slecht beheerde of illegale 
stortplaatsen en steengroeven wat heeft 
geleid tot infiltratie en vervuiling van het 
grondwater en de grondwaterspiegel;

Or. en

Amendement 19
Ana Miranda

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. merkt op dat er, ondanks de vooruitgang 
die geboekt is bij de tenuitvoerlegging van 
de richtlijn inzake de behandeling van 
stedelijk afvalwater, nog steeds hiaten zijn 
ten aanzien van de nalevingspercentages 
voor opvangsystemen en/of 
waterzuivering; vraagt de Commissie om 
meer steun te bieden voor de financiering 
van waterzuiveringsinstallaties en de 
infrastructuur van opvangsystemen in de 
EU;

6. merkt op dat er, ondanks de vooruitgang 
die geboekt is bij de tenuitvoerlegging van 
de richtlijn inzake de behandeling van 
stedelijk afvalwater, nog steeds hiaten zijn 
ten aanzien van de nalevingspercentages 
voor opvangsystemen en/of 
waterzuivering; vraagt de Commissie om 
meer steun te bieden voor de financiering 
van waterzuiveringsinstallaties en de 
infrastructuur op grote en kleine schaal 
van opvangsystemen in de EU;

Or. es

Amendement 20
Nikolaos Chountis

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. merkt op dat er, ondanks de vooruitgang 
die geboekt is bij de tenuitvoerlegging van 
de richtlijn inzake de behandeling van 
stedelijk afvalwater, nog steeds hiaten zijn 
ten aanzien van de nalevingspercentages 

6. merkt op dat er, ondanks de vooruitgang 
die geboekt is bij de tenuitvoerlegging van 
de richtlijn inzake de behandeling van 
stedelijk afvalwater, nog steeds hiaten zijn 
ten aanzien van de nalevingspercentages 
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voor opvangsystemen en/of 
waterzuivering; vraagt de Commissie om 
meer steun te bieden voor de financiering 
van waterzuiveringsinstallaties en de 
infrastructuur van opvangsystemen in de 
EU;

voor opvangsystemen en/of 
waterzuivering; vraagt de Commissie om 
meer steun te bieden voor de financiering 
van waterzuiveringsinstallaties en de 
infrastructuur van opvangsystemen in de 
EU, met inbegrip van het hergebruik van 
gezuiverd afvalwater voor irrigatie en 
industriële doeleinden;

Or. en

Amendement 21
Nikolaos Chountis

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. merkt tevens op dat sinds 1988 van alle 
bij de Commissie verzoekschriften 
ingediende verzoekschriften betreffende 
klachten die te maken hadden met het 
milieu, 589 verzoekschriften (Spanje 166, 
VK 129, Duitsland 97, Italië 60, Frankrijk 
55, Griekenland 34, Nederland 16, 
Portugal 16, Polen 4, Roemenië 4, Finland 
3, Bulgarije 2, Hongarije 2 en Slovenië 1), 
soms medeondertekend door verschillende 
ondertekenaars (zie verzoekschrift 
0784/2007, medeondertekend door 2036 
ondertekenaars), betrekking hadden op de 
kwaliteit en kwantiteit van water in de 
lidstaten; vindt in deze verzoekschriften het 
bewijs dat water een belangrijk en ernstig 
probleem vormt voor de burgers van de 
Europese Unie;

7. merkt tevens op dat sinds 1988 van alle 
bij de Commissie verzoekschriften 
ingediende verzoekschriften betreffende 
klachten die te maken hadden met het 
milieu, 601 verzoekschriften (Spanje 166, 
VK 129, Duitsland 97, Italië 60, Frankrijk 
55, Griekenland 34, Nederland 16, 
Portugal 16, Ierland 12, Polen 4, 
Roemenië 4, Finland 3, Bulgarije 2, 
Hongarije 2 en Slovenië 1), soms 
medeondertekend door verschillende 
ondertekenaars (zie verzoekschrift 
0784/2007, medeondertekend door 2036 
ondertekenaars), betrekking hadden op de 
kwaliteit en kwantiteit van water in de 
lidstaten; vindt in deze verzoekschriften het 
bewijs dat water een belangrijk en ernstig 
probleem vormt voor de burgers van de 
Europese Unie;

Or. en

Amendement 22
Nikolaos Chountis

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

7 bis. neemt nota dat volgens een enquête 
van de Eurobarometer (maart 2012) 68% 
van de Europeanen vindt dat problemen 
betreffende waterkwaliteit en -kwantiteit 
ernstig zijn, 8 van de 10 geloven dat 
chemische verontreiniging een bedreiging 
vormt voor het watermilieu, 62% voelt dat 
ze niet voldoende geïnformeerd zijn over 
de problemen omtrent grondwater, meren, 
rivieren en kustwateren in hun land, dat 
67% denkt dat de meest doeltreffende 
manier om waterproblemen aan te pakken 
bewustmaking omtrent watergerelateerde 
problemen is en dat 73% van de Europese 
burgers vindt dat de EU bijkomende 
maatregelen moet voorstellen om de 
waterproblemen in Europa aan te pakken;

Or. en

Amendement 23
Ana Miranda

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. herinnert de lidstaten aan hun 
verplichtingen onder de KRW om tegen 
2015 een goede watertoestand te bereiken, 
en roept de lidstaten en de Commissie op 
alle noodzakelijke maatregelen te treffen 
en voldoende middelen en technische 
ondersteuning beschikbaar te stellen om 
deze doelstellingen betreffende 
waterkwaliteit te verwezenlijken; is van 
mening dat de participatie van burgers, 
milieu-ngo's en het maatschappelijk 
middenveld van essentieel belang is voor 
de succesvolle tenuitvoerlegging van de 
KRW en voor duurzaam milieubeheer in 
het algemeen;

8. herinnert de lidstaten aan hun 
verplichtingen onder de KRW om tegen 
2015 een goede watertoestand te bereiken, 
en roept de lidstaten en de Commissie op 
alle noodzakelijke maatregelen te treffen 
en voldoende middelen en technische 
ondersteuning beschikbaar te stellen om 
deze doelstellingen betreffende 
waterkwaliteit te verwezenlijken; is van 
mening dat de participatie van burgers, de 
bevoegde autoriteiten op verschillende 
overheidsniveaus, producerende sectoren,
milieu-ngo's en het maatschappelijk 
middenveld van essentieel belang is voor 
de succesvolle tenuitvoerlegging van de 
KRW en voor duurzaam milieubeheer in 
het algemeen;
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Or. es

Amendement 24
Andreas Mölzer

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. herinnert de lidstaten aan hun 
verplichtingen onder de KRW om tegen 
2015 een goede watertoestand te bereiken, 
en roept de lidstaten en de Commissie op 
alle noodzakelijke maatregelen te treffen 
en voldoende middelen en technische 
ondersteuning beschikbaar te stellen om 
deze doelstellingen betreffende 
waterkwaliteit te verwezenlijken; is van 
mening dat de participatie van burgers, 
milieu-ngo's en het maatschappelijk 
middenveld van essentieel belang is voor 
de succesvolle tenuitvoerlegging van de 
KRW en voor duurzaam milieubeheer in 
het algemeen;

8. herinnert de lidstaten aan hun 
verplichtingen onder de KRW om tegen 
2015 een goede watertoestand te bereiken, 
en roept de lidstaten en de Commissie op 
zo snel mogelijk te handelen om alle 
noodzakelijke maatregelen te treffen en 
voldoende middelen en technische 
ondersteuning beschikbaar te stellen om 
deze doelstellingen betreffende 
waterkwaliteit te verwezenlijken; is van 
mening dat de participatie van burgers, 
milieu-ngo's en het maatschappelijk 
middenveld van essentieel belang is voor 
de succesvolle tenuitvoerlegging van de 
KRW en voor duurzaam milieubeheer in 
het algemeen;

Or. de

Amendement 25
Lucas Hartong

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. roept de Commissie op om meer 
vastberaden op te treden in haar 
onderzoeken, en zich dus minder passief 
en inschikkelijk op te stellen;

Schrappen

Or. en

Amendement 26
Nikolaos Chountis
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Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. roept de Commissie op om meer 
vastberaden op te treden in haar 
onderzoeken, en zich dus minder passief 
en inschikkelijk op te stellen;

9. roept de Commissie op om de 
implementatie van de WKR door de 
lidstaten van dichtbij in de gaten te 
houden om te verzekeren dat het correct 
en doeltreffend gebeurt; benadrukt dat, in 
veel gevallen, petities problemen hebben 
aangetoond betreffende de omzetting en 
de correcte implementatie van EU-
waterwetgeving en roept de Commissie op 
om meer vastberaden op te treden in haar 
onderzoeken, in het bijzonder bij het 
beoordelen van petities;

Or. en

Amendement 27
Peter Jahr, Nikolaos Salavrakos

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. roept de Commissie op om meer 
vastberaden op te treden in haar 
onderzoeken, en zich dus minder passief 
en inschikkelijk op te stellen;

9. roept de Commissie op om meer 
vastberaden op te treden in haar 
onderzoeken met betrekking tot de 
specifieke implementatie van de KRW, en 
om er bij de lidstaten herhaaldelijk op aan 
te dringen concretere vooruitgang te 
boeken;

Or. de

Amendement 28
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. benadrukt dat, gezien water een 
gemeenschappelijke openbare hulpbron 
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is, vastgesteld moet worden welk deel van 
de kosten bestaat uit belastingen en 
tarieven;

Or. lt

Amendement 29
Peter Jahr, Nikolaos Salavrakos

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. wijst erop dat de verzoekers bepaalde 
activiteiten aan het licht gebracht hebben, 
zoals stortplaatsen, landbouw en industrie, 
die grote gevolgen hebben voor het milieu 
en de menselijke gezondheid en die 
verantwoordelijk zijn voor slechte 
waterkwaliteit; verzoekt daarom om de
definitieve stopzetting van subsidies die
stimulansen voor efficiënt waterbeheer 
ondermijnen door overexploitatie te 
creëren, en om middelen vrij te maken 
voor gerichte subsidies – met name voor 
arme en plattelandsbevolking – gericht op 
betaalbare toegang voor iedereen;

10. wijst erop dat de verzoekers bepaalde 
activiteiten aan het licht gebracht hebben, 
zoals stortplaatsen, landbouw en industrie, 
die gevolgen hebben voor het milieu en de 
menselijke gezondheid en die 
verantwoordelijk zouden zijn voor slechte 
waterkwaliteit; verzoekt daarom om het 
opzetten van meer doelgerichte
stimulansen voor efficiënt waterbeheer en 
– met name voor arme en 
plattelandsbevolking – betaalbare toegang 
voor iedereen;

Or. de

Amendement 30
Nikolaos Chountis

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. wijst erop dat de verzoekers bepaalde 
activiteiten aan het licht gebracht hebben, 
zoals stortplaatsen, landbouw en industrie, 
die grote gevolgen hebben voor het milieu 
en de menselijke gezondheid en die 
verantwoordelijk zijn voor slechte 
waterkwaliteit; verzoekt daarom om de 
definitieve stopzetting van subsidies die 
stimulansen voor efficiënt waterbeheer 

10. wijst erop dat de verzoekers bepaalde 
activiteiten aan het licht gebracht hebben, 
zoals stortplaatsen, stedelijke 
ontwikkeling, landbouw, industrie en
energie, die grote gevolgen hebben voor 
het milieu en de menselijke gezondheid en 
die verantwoordelijk zijn voor slechte 
waterkwaliteit; verzoekt daarom om 
middelen vrij te maken voor gerichte 
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ondermijnen door overexploitatie te 
creëren, en om middelen vrij te maken 
voor gerichte subsidies – met name voor 
arme en plattelandsbevolking – gericht op 
betaalbare toegang voor iedereen;

subsidies, met name voor arme en 
plattelandsbevolking, om doeltreffend 
waterbeheer te verzekeren en om de 
invloed op het milieu te verminderen;

Or. en

Amendement 31
Csaba Sándor Tabajdi

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. wijst erop dat de verzoekers bepaalde 
activiteiten aan het licht gebracht hebben, 
zoals stortplaatsen, landbouw en industrie, 
die grote gevolgen hebben voor het milieu 
en de menselijke gezondheid en die
verantwoordelijk zijn voor slechte 
waterkwaliteit; verzoekt daarom om de 
definitieve stopzetting van subsidies die 
stimulansen voor efficiënt waterbeheer 
ondermijnen door overexploitatie te 
creëren, en om middelen vrij te maken 
voor gerichte subsidies – met name voor 
arme en plattelandsbevolking – gericht op 
betaalbare toegang voor iedereen;

10. wijst erop dat de verzoekers bepaalde 
activiteiten aan het licht gebracht hebben, 
zoals stortplaatsen, ongewone of illegale 
landbouw- en industriële praktijken, die 
grote gevolgen hebben voor het milieu en 
de menselijke gezondheid en die 
verantwoordelijk zijn voor slechte 
waterkwaliteit; verzoekt daarom om de 
definitieve stopzetting van subsidies die 
stimulansen voor efficiënt waterbeheer 
ondermijnen door overexploitatie te 
creëren, en om middelen vrij te maken 
voor gerichte subsidies – met name voor 
arme en plattelandsbevolking – gericht op 
betaalbare toegang voor iedereen;

Or. en

Amendement 32
Ana Miranda

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. wijst erop dat de verzoekers bepaalde 
activiteiten aan het licht gebracht hebben, 
zoals stortplaatsen, landbouw en industrie, 
die grote gevolgen hebben voor het milieu 
en de menselijke gezondheid en die 
verantwoordelijk zijn voor slechte 

10. wijst erop dat de verzoekers bepaalde 
activiteiten aan het licht gebracht hebben, 
zoals stortplaatsen, nalatigheid van de 
bevoegde autoriteiten ten opzichte van de 
controle van waterkwaliteit, landbouw en 
industrie, die grote gevolgen hebben voor 
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waterkwaliteit; verzoekt daarom om de 
definitieve stopzetting van subsidies die 
stimulansen voor efficiënt waterbeheer 
ondermijnen door overexploitatie te 
creëren, en om middelen vrij te maken 
voor gerichte subsidies – met name voor 
arme en plattelandsbevolking – gericht op 
betaalbare toegang voor iedereen;

het milieu en de menselijke gezondheid en 
die verantwoordelijk zijn voor slechte 
waterkwaliteit; verzoekt daarom om de 
definitieve stopzetting van subsidies die 
stimulansen voor efficiënt waterbeheer 
ondermijnen door overexploitatie te 
creëren, en om middelen vrij te maken 
voor gerichte subsidies – met name voor 
arme en plattelandsbevolking – gericht op 
betaalbare toegang voor iedereen;

Or. es

Amendement 33
Jarosław Leszek Wałęsa

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. wijst erop dat de verzoekers bepaalde 
activiteiten aan het licht gebracht hebben, 
zoals stortplaatsen, landbouw en industrie, 
die grote gevolgen hebben voor het milieu 
en de menselijke gezondheid en die 
verantwoordelijk zijn voor slechte 
waterkwaliteit; verzoekt daarom om de 
definitieve stopzetting van subsidies die 
stimulansen voor efficiënt waterbeheer 
ondermijnen door overexploitatie te 
creëren, en om middelen vrij te maken 
voor gerichte subsidies – met name voor 
arme en plattelandsbevolking – gericht op 
betaalbare toegang voor iedereen;

10. wijst erop dat de verzoekers bepaalde 
activiteiten aan het licht gebracht hebben, 
zoals stortplaatsen, landbouw en industrie, 
die grote gevolgen hebben voor het milieu 
en de menselijke gezondheid en die 
verantwoordelijk zijn voor slechte 
waterkwaliteit; verzoekt daarom om de 
definitieve stopzetting van subsidies die 
stimulansen voor efficiënt waterbeheer 
ondermijnen door overexploitatie te 
creëren, en om middelen vrij te maken 
voor gerichte subsidies – met name voor 
arme en plattelandsbevolking – gericht op 
betaalbare toegang voor iedereen en de 
distributie van water in gebieden die 
kampen met tekorten, met name gebieden 
die ver verwijderd zijn van grote stedelijke
agglomeraties met waterinfrastructuren;

Or. pl

Amendement 34
Andreas Mölzer

Ontwerpadvies
Paragraaf 11
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Ontwerpadvies Amendement

11. betreurt dat het voorstel van de 
Commissie tot wijziging van de KRW 
(COM(2011)0876) slechts 15 nieuwe 
chemische stoffen toevoegt aan een lijst 
van 2000 mogelijk gevaarlijke stoffen die 
gecontroleerd en beperkt moeten worden 
en er niet in slaagt om duidelijke tijdspaden 
vast te leggen voor de geleidelijke afbouw 
van het gebruik van de meest gevaarlijke 
chemische stoffen, in weerwil van 
expliciete wettelijke vereisten die sinds 
2000 overeengekomen zijn; vraagt de 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid 
en voedselveiligheid om in haar 
aanbeveling aan de Commissie bijzondere 
aandacht te besteden aan de hierboven 
genoemde prioriteitsstoffen – door de 
verzoekers zeer regelmatig aangeduid als 
"giftig en radioactief afval" –, gezien het 
hoge risico dat zij, als 
waterverontreinigende stoffen, vormen 
voor de menselijke gezondheid;

Niet van toepassing op de Nederlandse 
tekst

Or. de

Amendement 35
Peter Jahr, Nikolaos Salavrakos

Ontwerpadvies
Paragraaf 11

Ontwerpadvies Amendement

11. betreurt dat het voorstel van de 
Commissie tot wijziging van de KRW 
(COM(2011)0876) slechts 15 nieuwe 
chemische stoffen toevoegt aan een lijst 
van 2000 mogelijk gevaarlijke stoffen die 
gecontroleerd en beperkt moeten worden 
en er niet in slaagt om duidelijke tijdspaden 
vast te leggen voor de geleidelijke afbouw 
van het gebruik van de meest gevaarlijke 
chemische stoffen, in weerwil van 
expliciete wettelijke vereisten die sinds 
2000 overeengekomen zijn; vraagt de 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid 

11. betreurt dat het voorstel van de 
Commissie tot wijziging van de KRW 
(COM(2011)0876) slechts 15 nieuwe 
chemische stoffen toevoegt aan een lijst 
van 2000 mogelijk gevaarlijke stoffen die 
gecontroleerd en beperkt moeten worden 
en er niet in slaagt om duidelijke tijdspaden 
vast te leggen voor de geleidelijke afbouw 
van het gebruik van de meest gevaarlijke 
chemische stoffen, in weerwil van 
expliciete wettelijke vereisten die sinds 
2000 overeengekomen zijn; vraagt de 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid 
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en voedselveiligheid om in haar 
aanbeveling aan de Commissie bijzondere 
aandacht te besteden aan de hierboven 
genoemde prioriteitsstoffen – door de 
verzoekers zeer regelmatig aangeduid als 
"giftig en radioactief afval" –, gezien het 
hoge risico dat zij, als 
waterverontreinigende stoffen, vormen 
voor de menselijke gezondheid;

en voedselveiligheid om in haar 
aanbeveling aan de Commissie bijzondere 
aandacht te besteden aan de hierboven 
genoemde prioriteitsstoffen – door de 
verzoekers zeer regelmatig aangeduid als 
"giftig en radioactief afval" –, gezien het 
hoge risico dat zij, als 
waterverontreinigende stoffen, vormen 
voor de menselijke gezondheid en het 
aquatisch milieu;

Or. de

Amendement 36
Judith A. Merkies

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

11 bis. dringt er bij de Commissie op aan 
om de strijd tegen de toenemende 
verontreinigende stoffen zoals antibiotica, 
drugs en hormonenresidu van 
anticonceptiepillen in het water op te 
voeren, daar deze residuen een negatieve 
invloed hebben op de menselijke 
gezondheid en het milieu;

Or. en

Amendement 37
Peter Jahr

Ontwerpadvies
Paragraaf 12

Ontwerpadvies Amendement

12. vraagt tegelijk de Commissie en de 
lidstaten om de monitoring van en de 
verslaglegging over chemische 
waterverontreiniging te verbeteren en een 
mechanisme uit te werken om betere 
informatie te verkrijgen over de 
concentraties van andere 
verontreinigende stoffen waarvan de 

schrappen
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controle op EU-niveau in de toekomst 
noodzakelijk kan blijken;

Or. de

Amendement 38
Lucas Hartong

Ontwerpadvies
Paragraaf 12

Ontwerpadvies Amendement

12. vraagt tegelijk de Commissie en de 
lidstaten om de monitoring van en de 
verslaglegging over chemische 
waterverontreiniging te verbeteren en een 
mechanisme uit te werken om betere 
informatie te verkrijgen over de 
concentraties van andere verontreinigende 
stoffen waarvan de controle op EU-niveau 
in de toekomst noodzakelijk kan blijken;

12. adviseert de lidstaten om de monitoring 
van en de verslaglegging over chemische 
waterverontreiniging te verbeteren en een 
mechanisme uit te werken om betere 
informatie te verkrijgen over de 
concentraties van andere verontreinigende 
stoffen waarvan de controle op EU-niveau 
in de toekomst noodzakelijk kan blijken;

Or. en

Amendement 39
Angelika Werthmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 12

Ontwerpadvies Amendement

12. vraagt tegelijk de Commissie en de 
lidstaten om de monitoring van en de 
verslaglegging over chemische 
waterverontreiniging te verbeteren en een 
mechanisme uit te werken om betere 
informatie te verkrijgen over de 
concentraties van andere verontreinigende 
stoffen waarvan de controle op EU-niveau 
in de toekomst noodzakelijk kan blijken;

12. vraagt tegelijk de Commissie en de 
lidstaten om de monitoring van en de 
verslaglegging over chemische 
waterverontreiniging te verbeteren, 
bindende limieten in te stellen en een 
mechanisme te introduceren om betere 
informatie te verkrijgen over de 
concentraties van andere verontreinigende 
stoffen waarvan de controle op EU-niveau 
in de toekomst noodzakelijk kan blijken;

Or. de
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Amendement 40
Csaba Sándor Tabajdi

Ontwerpadvies
Paragraaf 12

Ontwerpadvies Amendement

12. vraagt tegelijk de Commissie en de 
lidstaten om de monitoring van en de 
verslaglegging over chemische 
waterverontreiniging te verbeteren en een 
mechanisme uit te werken om betere 
informatie te verkrijgen over de 
concentraties van andere verontreinigende 
stoffen waarvan de controle op EU-niveau 
in de toekomst noodzakelijk kan blijken;

12. vraagt tegelijk de Commissie en de 
lidstaten om de monitoring van en de 
verslaglegging over chemische 
waterverontreiniging te verbeteren en een 
mechanisme uit te werken om betere 
informatie te verkrijgen over de 
concentraties van andere verontreinigende 
stoffen waarvan de controle op EU-niveau 
in de toekomst noodzakelijk kan blijken;
verzoekt de lidstaten om onderling en met 
de Commissie gegevens uit te wisselen 
betreffende het vrijwillig monitoren van 
verontreinigende stoffen in het water;

Or. en

Amendement 41
Csaba Sándor Tabajdi

Ontwerpadvies
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

12 bis. herhaalt dat de WKR 
samenwerking voorschrijft tussen 
lidstaten voor het hele 
stroomgebiedsdistrict, daar waar gebruik 
van water grensoverschrijdende gevolgen 
kan hebben, en dringt er daarom bij de 
lidstaten op aan om een reguliere 
grensoverschrijdende communicatie en 
samenwerking aan te gaan om de 
implementatie van de WKR te 
ondersteunen, met betrekking op 
prioritaire stoffen, prioritaire gevaarlijke 
stoffen en vervuiling van voedingsstoffen;

Or. en
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Amendement 42
Peter Jahr

Ontwerpadvies
Paragraaf 13

Ontwerpadvies Amendement

13. is van mening dat 
nutriëntenverontreiniging een belangrijk 
probleem blijft; dat eutrofiëring negatieve 
gevolgen blijft hebben voor de 
biodiversiteit en waardevolle 
ecosysteemdiensten blijft ontregelen, en
dat de onderzochte nutriënten 
waarschijnlijk verantwoordelijk zullen zijn 
voor meer dan de helft van de verwachte 
mislukkingen om tegen 2015 een ‘goede 
toestand' te bereiken in 
oppervlaktewaterlichamen;

13. is van mening dat nutriëntenverrijking 
een van de verschillende factoren is die 
verantwoordelijk zijn voor de vervuiling 
van oppervlaktewaterlichamen, wat 
gevolgen heeft voor de biodiversiteit en 
waardoor waardevolle ecosysteemdiensten 
blijven afnemen; erkent dat de 
onderzochte nutriënten mogelijk
verantwoordelijk zijn voor meer dan de 
helft van de verwachte mislukkingen om 
tegen 2015 een ‘goede toestand' te bereiken 
in oppervlaktewaterlichamen;

Or. de

Amendement 43
Peter Jahr, Nikolaos Salavrakos

Ontwerpadvies
Paragraaf 14

Ontwerpadvies Amendement

14. vraagt de Commissie om in 2012 een 
stappenplan te ontwikkelen en te 
publiceren met aanbevelingen die erop 
gericht zijn het gebruik van 
watervoorraden en land doeltreffender te 
maken, beschermingsmaatregelen voor 
ecosystemen onder het GLB tot stand te 
brengen, een benadering te ontwikkelen 
voor de integratie van het vraagstuk water 
in al het beleid en zowel het bestuur ten 
aanzien van waterbeheer als onderzoek en 
gegevensvergaring te verbeteren; de 
Commissie wordt tevens verzocht om in 
2012 een "Blauwdruk voor de het behoud 
van de Europese wateren" te publiceren, op 
basis de beoordeling van de 
tenuitvoerlegging van de KRW, de 
herziening van het EU-beleid inzake 

14. vraagt de Commissie om in 2012 een 
stappenplan te ontwikkelen en te 
publiceren met aanbevelingen die erop 
gericht zijn het gebruik van 
watervoorraden en land doeltreffender te 
maken, een benadering te ontwikkelen 
voor de integratie van het vraagstuk water 
in al het beleid en zowel het bestuur ten 
aanzien van waterbeheer als onderzoek en 
gegevensvergaring te verbeteren;
verwelkomt in die context de toenemende 
omvatting van milieuvoorschriften in het 
GLB; de Commissie wordt tevens verzocht 
om in 2012 een "Blauwdruk voor de het 
behoud van de Europese wateren" te 
publiceren, op basis de beoordeling van de 
tenuitvoerlegging van de KRW, de 
herziening van het EU-beleid inzake 
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waterschaarste en droogte en de herziening 
van het EU-aanpassingsbeleid met 
betrekking tot waterbeheer;

waterschaarste en droogte en de herziening 
van het EU-aanpassingsbeleid met 
betrekking tot waterbeheer;

Or. de

Amendement 44
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

14 bis. is van mening dat een 
economische hefboomwerking nodig is ter 
bevordering van minder verbruik en 
verspilling, het hergebruiken van 
afvalwater en het herstel van 
waterlichamen;

Or. lt

Amendement 45
Andreas Mölzer

Ontwerpadvies
Paragraaf 15

Ontwerpadvies Amendement

15. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om bewustmakingsprogramma's rond water 
te ontwikkelen om een cultuur van 
waterbesparing en –efficiëntie tot stand te 
brengen bij de Europese burgers.

15. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om bewustmakingsprogramma's en 
informatiecampagnes rond water te 
ontwikkelen om een cultuur van 
waterbesparing en –efficiëntie tot stand te 
brengen bij de Europese burgers.

Or. de

Amendement 46
Angelika Werthmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 15
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Ontwerpadvies Amendement

15. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om bewustmakingsprogramma's rond water 
te ontwikkelen om een cultuur van 
waterbesparing en –efficiëntie tot stand te 
brengen bij de Europese burgers.

15. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om bewustmakingsprogramma's rond water 
te ontwikkelen om een cultuur van 
waterbesparing en –efficiëntie tot stand te 
brengen bij de Europese burgers; deze 
bewustmakingsprogramma's moeten 
gericht zijn op burgers van alle leeftijden, 
zodat dit openbaar en essentieel bezit 
doeltreffender en efficiënter gebruikt kan 
worden.

Or. de

Amendement 47
Judith A. Merkies

Ontwerpadvies
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

15 bis. benadrukt het belang van het 
promoten van goede watersystemen om bij 
te dragen aan het verminderen van de 
noodzaak voor gebotteld water en tevens 
van bijkomende afvalstoffen en eveneens 
om het gebruik van hulpbronnen, 
waaronder olie en water, voor de 
productie en het transport van flessen te 
beperken;

Or. en

Amendement 48
Nikolaos Chountis

Ontwerpadvies
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

15 bis. is van mening dat publieke 
betrokkenheid een eerste vereiste is voor 
waterbescherming en voor de identificatie 
van zowel de problemen als de meest 
geschikte maatregelen om die problemen 
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op te lossen; verzoekt daarom om meer 
samenwerking tussen de 
verantwoordelijke nationale, regionale en 
lokale autoriteiten van de lidstaten en de 
Commissie verzoekschriften, wanneer 
deze zich bezighoudt met de directe zorgen 
van Europese burgers betreffende 
waterproblematiek;

Or. en


