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Predlog spremembe 1
Csaba Sándor Tabajdi

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. izjavlja, da je voda skupen vir človeštva 
in javna dobrina in zato ne bi smela biti vir 
dobička ter da bi moral biti dostop do vode 
temeljna in splošna pravica; poudarja, da je 
trajnostna raba vode nujna za okolje in 
zdravje ter ima temeljno vlogo pri 
uravnavanju podnebja; ponovno poudarja, 
da za gospodarjenje z vodnimi viri ne 
morejo veljati pravila notranjega trga 
(resolucija P5_TA (2004)0183), in poziva 
Evropsko komisijo, naj pregleda zadevno 
zakonodajo, zlasti o javnem naročanju in 
koncesijah, tako da bo zagotavljala javno 
lastništvo in gospodarjenje z vodo ter 
vodnih zmogljivosti;

1. izjavlja, da je voda skupen vir človeštva 
in javna dobrina; zato ne bi smela biti vir 
neupravičenega dobička, dostop do vode 
pa bi moral biti temeljna in splošna 
pravica; poudarja, da je trajnostna raba 
vode nujna za okolje in zdravje ter ima 
temeljno vlogo pri uravnavanju podnebja; 
ponovno poudarja, da za gospodarjenje z 
vodnimi viri ne morejo veljati pravila 
notranjega trga (resolucija P5_TA 
(2004)0183);

Or. en

Predlog spremembe 2
Peter Jahr, Nikolaos Salavrakos

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. izjavlja, da je voda skupen vir človeštva 
in javna dobrina in zato ne bi smela biti vir 
dobička ter da bi moral biti dostop do vode 
temeljna in splošna pravica; poudarja, da je 
trajnostna raba vode nujna za okolje in 
zdravje ter ima temeljno vlogo pri 
uravnavanju podnebja; ponovno poudarja, 
da za gospodarjenje z vodnimi viri ne 
morejo veljati pravila notranjega trga 

1. izjavlja, da je voda skupen vir človeštva 
in javna dobrina in zato ne bi smela biti vir 
dobička ter da bi moral biti dostop do vode 
temeljna in splošna pravica; poudarja, da je 
trajnostna raba vode nujna za okolje in 
zdravje ter ima temeljno vlogo pri 
uravnavanju podnebja; ponovno poudarja, 
da za gospodarjenje z vodnimi viri ne 
morejo veljati pravila notranjega trga 
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(resolucija P5_TA (2004)0183), in poziva 
Evropsko komisijo, naj pregleda zadevno 
zakonodajo, zlasti o javnem naročanju in 
koncesijah, tako da bo zagotavljala javno 
lastništvo in gospodarjenje z vodo ter 
vodnih zmogljivosti;

(resolucija P5_TA (2004)0183), in poziva 
Evropsko komisijo, naj pregleda zadevno 
zakonodajo, zlasti o javnem naročanju in 
koncesijah;

Or. de

Predlog spremembe 3
Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis)

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. izjavlja, da je voda skupen vir človeštva 
in javna dobrina in zato ne bi smela biti vir 
dobička ter da bi moral biti dostop do vode 
temeljna in splošna pravica; poudarja, da je 
trajnostna raba vode nujna za okolje in 
zdravje ter ima temeljno vlogo pri 
uravnavanju podnebja; ponovno poudarja, 
da za gospodarjenje z vodnimi viri ne 
morejo veljati pravila notranjega trga 
(resolucija P5_TA (2004)0183), in poziva 
Evropsko komisijo, naj pregleda zadevno 
zakonodajo, zlasti o javnem naročanju in 
koncesijah, tako da bo zagotavljala javno 
lastništvo in gospodarjenje z vodo ter 
vodnih zmogljivosti;

1. izjavlja, da je voda skupen vir človeštva 
in javna dobrina in zato ne bi smela biti vir 
dobička ter da bi moral biti dostop do vode 
temeljna in splošna pravica; poudarja, da je 
trajnostna raba vode nujna za okolje in 
zdravje ter ima temeljno vlogo pri 
uravnavanju podnebja; ponovno poudarja, 
da za gospodarjenje z vodnimi viri ne 
morejo veljati pravila notranjega trga 
(resolucija P5_TA (2004)0183), ter poziva 
Evropsko komisijo in države članice, naj 
zagotovijo javno lastništvo in 
gospodarjenje z vodo in vodovodno 
infrastrukturo;

Or. en

Predlog spremembe 4
Andreas Mölzer

Osnutek mnenja
Odstavek 1
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. izjavlja, da je voda skupen vir človeštva 
in javna dobrina in zato ne bi smela biti vir 
dobička ter da bi moral biti dostop do vode 
temeljna in splošna pravica; poudarja, da je 
trajnostna raba vode nujna za okolje in 
zdravje ter ima temeljno vlogo pri 
uravnavanju podnebja; ponovno poudarja, 
da za gospodarjenje z vodnimi viri ne 
morejo veljati pravila notranjega trga 
(resolucija P5_TA (2004)0183), in poziva 
Evropsko komisijo, naj pregleda zadevno 
zakonodajo, zlasti o javnem naročanju in 
koncesijah, tako da bo zagotavljala javno 
lastništvo in gospodarjenje z vodo ter 
vodnih zmogljivosti;

1. izjavlja, da je voda skupen vir človeštva 
in javna dobrina in zato ne bi smela biti vir 
dobička ter da bi moral biti dostop do vode 
temeljna in splošna pravica; poudarja, da je 
trajnostna raba vode nujna za okolje in 
zdravje ter ima temeljno vlogo pri 
uravnavanju podnebja; ponovno poudarja, 
da za gospodarjenje z vodnimi viri ne 
morejo veljati pravila notranjega trga 
(resolucija P5_TA (2004)0183), in poziva 
Evropsko komisijo, naj pregleda zadevno 
zakonodajo, zlasti o javnem naročanju in 
koncesijah, tako da bo še naprej oziroma 
ponovno zagotavljala izključno javno 
lastništvo in gospodarjenje z vodo in 
vodovodno infrastrukturo;

Or. de

Predlog spremembe 5
Jarosław Leszek Wałęsa

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. izjavlja, da je voda skupen vir človeštva 
in javna dobrina in zato ne bi smela biti vir 
dobička ter da bi moral biti dostop do vode 
temeljna in splošna pravica; poudarja, da je 
trajnostna raba vode nujna za okolje in 
zdravje ter ima temeljno vlogo pri 
uravnavanju podnebja; ponovno poudarja, 
da za gospodarjenje z vodnimi viri ne 
morejo veljati pravila notranjega trga 
(resolucija P5_TA (2004)0183), in poziva 
Evropsko komisijo, naj pregleda zadevno 
zakonodajo, zlasti o javnem naročanju in 
koncesijah, tako da bo zagotavljala javno 
lastništvo in gospodarjenje z vodo ter 

1. izjavlja, da je voda skupen vir človeštva 
in javna dobrina in zato ne bi smela biti vir 
dobička iz trgovanja ter da bi moral biti 
dostop do vode temeljna in splošna 
pravica; poudarja, da je trajnostna raba 
vode nujna za okolje in zdravje ter ima 
temeljno vlogo pri uravnavanju podnebja; 
ponovno poudarja, da za gospodarjenje z 
vodnimi viri ne morejo veljati pravila 
notranjega trga (resolucija P5_TA 
(2004)0183), in poziva Evropsko komisijo, 
naj pregleda zadevno zakonodajo, zlasti o 
javnem naročanju in koncesijah, tako da bo 
zagotavljala javno lastništvo in
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vodnih zmogljivosti; gospodarjenje z vodo in vodovodno 
infrastrukturo ter njeno ustrezno 
razdelitev;

Or. pl

Predlog spremembe 6
Csaba Sándor Tabajdi

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. ponovno poudarja, da se storitve za 
rabo vode na podlagi prava EU 
obravnavajo kot storitve splošnega 
gospodarskega pomena, ki jih lahko 
izvajajo javni organi ali se njihovo 
izvajanje zaupa javnim ali zasebnim 
subjektom; poudarja, da morata ureditev 
in zagotavljanje storitev za rabo vode 
spoštovati načela nemotenega izvajanja 
storitev, kakovosti, zanesljivosti oskrbe, 
enakopravnega dostopa, dostopnih cen, 
socialne, kulturne in okoljske 
sprejemljivosti ter načelo onesnaževalec 
plača, hkrati pa si je treba z njima tudi 
prizadevati za dosego najvišjih standardov 
okoljske trajnosti in učinkovitosti;

Or. en

Predlog spremembe 7
Ana Miranda

Osnutek mnenja
Odstavek 2
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. je zaskrbljen, da je ravnotežje med 
potrebo po vodi in razpoložljivimi viri na 
številnih območjih v Evropi doseglo 
kritično raven in da lahko podnebne 
spremembe položaj še poslabšajo; 
opozarja, da v nekaterih državah članicah 
že povsod trajno primanjkuje vode;

je zaskrbljen, da je ravnotežje med potrebo 
po vodi in razpoložljivimi viri na številnih 
območjih v Evropi doseglo kritično raven 
in da lahko podnebne spremembe položaj 
še poslabšajo; opozarja, da v nekaterih 
državah članicah že povsod trajno 
primanjkuje vode in vlada suša;

Or. es

Predlog spremembe 8
Lucas Hartong

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. je zaskrbljen, da je ravnotežje med 
potrebo po vodi in razpoložljivimi viri na 
številnih območjih v Evropi doseglo 
kritično raven in da lahko podnebne 
spremembe položaj še poslabšajo; 
opozarja, da v nekaterih državah članicah 
že povsod trajno primanjkuje vode;

2. je zaskrbljen, da je ravnotežje med 
potrebo po vodi in razpoložljivimi viri na 
številnih območjih v Evropi doseglo 
kritično raven; opozarja, da v nekaterih 
državah članicah že povsod trajno 
primanjkuje vode;

Or. en

Predlog spremembe 9
Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis)

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. je zaskrbljen, da je ravnotežje med 
potrebo po vodi in razpoložljivimi viri na 

2. je zaskrbljen, da je ravnotežje med 
potrebo po vodi in razpoložljivimi viri na 
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številnih območjih v Evropi doseglo 
kritično raven in da lahko podnebne 
spremembe položaj še poslabšajo; 
opozarja, da v nekaterih državah članicah 
že povsod trajno primanjkuje vode;

številnih območjih v Evropi doseglo 
kritično raven in da lahko podnebne 
spremembe položaj še poslabšajo; 
opozarja, da v nekaterih državah članicah 
že povsod trajno primanjkuje vode; poziva 
k izjemni previdnosti glede morebitnega 
resnega negativnega vpliva na okolje s 
strani shem, namenjenih za umetno 
preusmeritev ali spremembo obstoječih 
rečnih tokov, ki lahko močno povečajo 
grožnje za trajnost vodnih virov in 
ekološko ravnotežje; opozarja, da je treba 
za zmanjšanje pomanjkanja vode na 
nekaterih območjih morda uporabiti 
obrate za razsoljevanje, vendar morajo ti v 
vseh primerih izpolnjevati najstrožje 
okoljske standarde glede njihove lokacije, 
ravni porabe energije in varnega 
odstranjevanja izločene soli;

Or. en

Predlog spremembe 10
Csaba Sándor Tabajdi

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. je zaskrbljen, da je ravnotežje med 
potrebo po vodi in razpoložljivimi viri na 
številnih območjih v Evropi doseglo 
kritično raven in da lahko podnebne 
spremembe položaj še poslabšajo; 
opozarja, da v nekaterih državah članicah 
že povsod trajno primanjkuje vode;

2. je zaskrbljen, da je ravnotežje med 
potrebo po vodi in razpoložljivimi viri na 
številnih območjih v Evropi doseglo 
kritično raven in da lahko podnebne 
spremembe položaj še poslabšajo; 
opozarja, da v nekaterih državah članicah 
že povsod trajno primanjkuje vode;
poudarja, da podnebne spremembe in 
posledične spremenljive vremenske 
razmere pomembno vplivajo na kakovost 
in razpoložljivost evropskih vodnih virov, 
da naj bi se evropska območja visokih 
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voda, ki so nenehno ogrožena, do 
leta 2070 povečala z današnjih 19 % na 
35 % in da so skrajni vremenski dogodki, 
povezani s podnebjem, dodatni izziv za 
učinkovito gospodarjenje z vodami; 
poudarja, da so lahko lokalni, regionalni 
ali nacionalni ukrepi za prilagajanje 
učinkoviti samo, če se usklajujejo na 
ravni EU, in da je treba učinkovite prakse 
gospodarjenja z vodami vključiti v druge 
področne politike, kot so kmetijska, 
energetska, kohezijska in zdravstvena 
politika;

Or. en

Predlog spremembe 11
Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis)

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. ugotavlja, da druge države, nasprotno, 
ne trpijo zaradi pomanjkanja vode, ampak 
imajo težave z upravljanjem odvečne vode, 
ki je posledica rednega ali močnega 
deževja, poplavljanjem, rečno erozijo in 
onesnaževanjem porečij in obalnih 
območij ter posledicami teh pojavov za 
lokalno prebivalstvo, kot so razvidne iz 
številnih prejetih peticij;

Or. en

Predlog spremembe 12
Peter Jahr

Osnutek mnenja
Odstavek 4
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. izraža zaskrbljenost, da sta pri izvajanju 
okvirne direktive o vodah trenutno še 
vedno velika težava neučinkovita uporaba 
in izvrševanje; opozarja na trenutno stanje 
glede izvajanja, saj nekatere države članice 
zamujajo roke, celovitost voda v EU je 
daleč od sprejemljive in cilji drugih politik
EU, vključno z industrijsko, kmetijsko in 
prometno, so pogosto v nasprotju s cilji 
varstva vode;

4. izraža zaskrbljenost, da sta v nekaterih 
državah članicah pri izvajanju okvirne 
direktive o vodah trenutno še vedno veliki 
težavi neučinkovita uporaba in izvrševanje; 
opozarja na trenutno stanje glede izvajanja, 
saj nekatere države članice zamujajo roke, 
stanje voda v EU je daleč od 
sprejemljivega in cilji glede varstva vode 
pogosto niso dovolj dosledno upoštevani v 
drugih politikah EU;

Or. de

Predlog spremembe 13
Ana Miranda

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. izraža zaskrbljenost, da sta pri izvajanju 
okvirne direktive o vodah trenutno še 
vedno velika težava neučinkovita uporaba 
in izvrševanje; opozarja na trenutno stanje 
glede izvajanja, saj nekatere države članice 
zamujajo roke, celovitost voda v EU je 
daleč od sprejemljive in cilji drugih politik 
EU, vključno z industrijsko, kmetijsko in 
prometno, so pogosto v nasprotju s cilji 
varstva vode;

4. izraža zaskrbljenost, da sta pri izvajanju 
okvirne direktive o vodah trenutno še 
vedno velika težava neučinkovita uporaba 
in izvrševanje; opozarja na trenutno stanje 
glede izvajanja, saj nekatere države članice 
zamujajo roke, celovito čiščenje voda v EU 
je daleč od sprejemljivega in cilji drugih 
politik EU, vključno z industrijsko, 
kmetijsko in prometno, so pogosto v 
nasprotju s cilji varstva vode;

Or. es

Predlog spremembe 14
Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis)
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Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. izraža zaskrbljenost, da sta pri izvajanju 
okvirne direktive o vodah trenutno še 
vedno velika težava neučinkovita uporaba 
in izvrševanje; opozarja na trenutno stanje 
glede izvajanja, saj nekatere države članice 
zamujajo roke, celovitost voda v EU je 
daleč od sprejemljive in cilji drugih politik 
EU, vključno z industrijsko, kmetijsko in 
prometno, so pogosto v nasprotju s cilji 
varstva vode;

4. izraža zaskrbljenost, da sta pri izvajanju 
okvirne direktive o vodah trenutno še 
vedno velika težava neučinkovita uporaba 
in izvrševanje; opozarja na trenutno stanje 
glede izvajanja, saj nekatere države članice 
zamujajo roke, celovitost voda v EU je 
daleč od sprejemljive in cilji drugih politik 
EU, vključno z industrijsko, energetsko,
kmetijsko in prometno, so pogosto v 
nasprotju s cilji varstva vode; poudarja, da 
je treba dobro gospodarjenje z vodami 
vključiti v vse evropske politike za 
sektorje, v katerih se uporablja in 
onesnažuje voda;

Or. en

Predlog spremembe 15
Csaba Sándor Tabajdi

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. izraža zaskrbljenost, da sta pri izvajanju 
okvirne direktive o vodah trenutno še 
vedno velika težava neučinkovita uporaba 
in izvrševanje; opozarja na trenutno stanje 
glede izvajanja, saj nekatere države članice 
zamujajo roke, celovitost voda v EU je 
daleč od sprejemljive in cilji drugih politik 
EU, vključno z industrijsko, kmetijsko in 
prometno, so pogosto v nasprotju s cilji 
varstva vode;

4. izraža zaskrbljenost, da sta pri izvajanju 
okvirne direktive o vodah trenutno še 
vedno velika težava neučinkovita uporaba 
in izvrševanje; opozarja na trenutno stanje 
glede izvajanja, saj nekatere države članice 
zamujajo roke, celovitost voda v EU je 
daleč od sprejemljive in cilji drugih politik 
EU, vključno z industrijsko, kmetijsko in 
prometno, so pogosto v nasprotju s cilji 
varstva vode; izraža upanje, da bo reforma 
skupne kmetijske politike, ki je v teku, 
obravnavala probleme, povezane z 
gospodarjenjem z vodo v kmetijstvu, in 
zmanjšala onesnaževanje s to vodo;
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Or. en

Predlog spremembe 16
Judith A. Merkies

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. spodbuja Komisijo, naj se z 
zakonodajo o učinkoviti rabi vode bori 
proti tratenju vodnih virov, do katerega 
prihaja na primer zaradi potrate hrane in 
namakanja, ter razišče in poroča 
Parlamentu o učinku premika proti 
gospodarstvu, ki temelji na bio izdelkih, 
na porabo vode;

Or. en

Predlog spremembe 17
Ana Miranda

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da komunalna odpadna voda 
najbolj vpliva na onesnaževanje vodnega 
okolja in da uspešno izvajanje direktive o 
čiščenju komunalne odpadne vode 
pomembno vpliva na kakovost vode v vseh 
državah članicah ter tako na uspešno 
izvajanje okvirne direktive o vodah;

5. meni, da je komunalna odpadna voda 
eden od največjih dejavnikov 
onesnaževanja vodnega okolja, v rekah in 
na obali, in da uspešno izvajanje direktive 
o čiščenju komunalne odpadne vode 
pomembno vpliva na kakovost vode v vseh 
državah članicah ter tako na uspešno 
izvajanje okvirne direktive o vodah;

Or. es
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Predlog spremembe 18
Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis)

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. opozarja na resne posledice, ki jih ima 
tako onesnaževanje lahko za zdravje ljudi, 
kot je razvidno iz peticij, prejetih z Irske 
(Galway), iz Francije (Brittany) in drugih 
držav članic, ter opozarja na svojo 
resolucijo o ravnanju z odpadki, v kateri 
je opozoril na nevarne ravni 
onesnaženosti vode, ki so posledica slabo 
upravljanih ali nezakonitih odlagališč in 
kamnolomov, ki so povzročili onesnaženje 
podtalnice in podzemne vode (nappes 
phréatiques) ter pronicanje vanjo;

Or. en

Predlog spremembe 19
Ana Miranda

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. ugotavlja, da so kljub napredku pri 
izvajanju direktive o čiščenju komunalne 
odpadne vode še vedno razlike pri 
skladnosti kanalizacijskih sistemov in/ali 
čiščenja; poziva Komisijo, naj zagotovi več 
podpore za financiranje čistilnih naprav za 
odpadno vodo in kanalizacijske 
infrastrukture v EU;

6. ugotavlja, da so kljub napredku pri 
izvajanju direktive o čiščenju komunalne 
odpadne vode še vedno razlike pri 
skladnosti kanalizacijskih sistemov in/ali 
čiščenja; poziva Komisijo, naj zagotovi več 
podpore za financiranje čistilnih naprav za 
odpadno vodo in infrastrukture manjšega 
in večjega obsega za kanalizacijske sisteme
v EU;
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Or. es

Predlog spremembe 20
Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis)

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. ugotavlja, da so kljub napredku pri 
izvajanju direktive o čiščenju komunalne 
odpadne vode še vedno razlike pri 
skladnosti kanalizacijskih sistemov in/ali 
čiščenja; poziva Komisijo, naj zagotovi več 
podpore za financiranje čistilnih naprav za 
odpadno vodo in kanalizacijske 
infrastrukture v EU;

6. ugotavlja, da so kljub napredku pri 
izvajanju direktive o čiščenju komunalne 
odpadne vode še vedno razlike pri 
skladnosti kanalizacijskih sistemov in/ali 
čiščenja; poziva Komisijo, naj zagotovi več 
podpore za financiranje čistilnih naprav za 
odpadno vodo in kanalizacijske 
infrastrukture v EU, vključno s ponovno 
uporabo očiščene odpadne vode za 
namakanje in industrijske potrebe;

Or. en

Predlog spremembe 21
Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis)

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. ugotavlja tudi, da se je od leta 1988 od 
vseh peticij v zvezi z okoljskimi 
pritožbami, naslovljenih na Odbor za 
peticije, kar 589 peticij (Španija 166, 
Združeno kraljestvo 129, Nemčija 97, 
Italija 60, Francija 55, Grčija 34, 
Nizozemska 16, Portugalska 16, Poljska 4, 
Romunija 4, Finska 3, Bolgarija 2, 
Madžarska 2 in Slovenija 1), ki jih je 
včasih podpisalo več podpisnikov (glej 

7. ugotavlja tudi, da se je od leta 1988 od 
vseh peticij v zvezi z okoljskimi 
pritožbami, naslovljenih na Odbor za 
peticije, kar 601 peticij (Španija 166, 
Združeno kraljestvo 129, Nemčija 97, 
Italija 60, Francija 55, Grčija 34, 
Nizozemska 16, Portugalska 16, Irska 12,
Poljska 4, Romunija 4, Finska 3, Bolgarija 
2, Madžarska 2 in Slovenija 1), ki jih je 
včasih podpisalo več podpisnikov (glej 
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peticijo 0784/2007, ki jo je podpisalo 2036 
podpisnikov), nanašalo na kakovost in 
količino vode v državah članicah; priznava, 
da te peticije dokazujejo, da gre za resno 
težavo za državljane Evropske unije;

peticijo 0784/2007, ki jo je podpisalo 2036 
podpisnikov), nanašalo na kakovost in 
količino vode v državah članicah; priznava, 
da te peticije dokazujejo, da gre za resno 
težavo za državljane Evropske unije;

Or. en

Predlog spremembe 22
Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis)

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. ugotavlja, da v skladu z raziskavo 
Eurobarometra (iz marca 2012) 68 % 
Evropejcev meni, da so problemi v zvezi s 
količino in kakovostjo vode hudi, osem od 
desetih vprašanih jih meni, da kemično 
onesnaževanje ogroža vodno okolje, 62 % 
jih meni, da niso dovolj obveščeni o 
problemih v zvezi s podtalnico, jezeri, 
rekami in obalnimi vodami v svojih 
državah, medtem ko jih 67 % meni, da bi 
bil najbolj učinkovit način za reševanje 
problemov z vodo ozaveščanje o teh 
problemih, 73 % evropskih državljanov 
pa, da bi morala EU predlagati dodatne 
ukrepe za obravnavanje problemov z vodo 
v Evropi;

Or. en

Predlog spremembe 23
Ana Miranda

Osnutek mnenja
Odstavek 8
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. opozarja države članice, da morajo v 
skladu z okvirno direktivo o vodah do leta 
2015 doseči dobro stanje vode, ter poziva 
države članice in Komisijo, naj sprejmejo 
vse potrebne ukrepe ter zagotovijo 
zadostna sredstva in tehnično pomoč, da 
bodo lahko doseženi ti cilji glede kakovosti 
vode; meni, da je sodelovanje državljanov, 
okoljskih nevladnih organizacij in civilne 
družbe bistveno za uspešno izvajanje 
okvirne direktive o vodah in trajnostno 
okoljsko upravljanje kot celote;

8. opozarja države članice, da morajo v 
skladu z okvirno direktivo o vodah do leta 
2015 doseči dobro stanje vode, ter poziva 
države članice in Komisijo, naj sprejmejo 
vse potrebne ukrepe ter zagotovijo 
zadostna sredstva in tehnično pomoč, da 
bodo lahko doseženi ti cilji glede kakovosti 
vode; meni, da je sodelovanje državljanov, 
pristojnih organov na različnih ravneh 
vlade, proizvodnih sektorjev, okoljskih 
nevladnih organizacij in civilne družbe 
bistveno za uspešno izvajanje okvirne 
direktive o vodah in trajnostno okoljsko 
upravljanje kot celote;

Or. es

Predlog spremembe 24
Andreas Mölzer

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. opozarja države članice, da morajo v 
skladu z okvirno direktivo o vodah do leta 
2015 doseči dobro stanje vode, ter poziva 
države članice in Komisijo, naj sprejmejo 
vse potrebne ukrepe ter zagotovijo 
zadostna sredstva in tehnično pomoč, da 
bodo lahko doseženi ti cilji glede kakovosti 
vode; meni, da je sodelovanje državljanov, 
okoljskih nevladnih organizacij in civilne 
družbe bistveno za uspešno izvajanje 
okvirne direktive o vodah in trajnostno 
okoljsko upravljanje kot celote;

8. opozarja države članice, da morajo v 
skladu z okvirno direktivo o vodah do leta 
2015 doseči dobro stanje vode, ter poziva 
države članice in Komisijo, naj čimprej
sprejmejo vse potrebne ukrepe ter 
zagotovijo zadostna sredstva in tehnično 
pomoč, da bodo lahko doseženi ti cilji 
glede kakovosti vode; meni, da je 
sodelovanje državljanov, okoljskih 
nevladnih organizacij in civilne družbe 
bistveno za uspešno izvajanje okvirne 
direktive o vodah in trajnostno okoljsko 
upravljanje kot celote;

Or. de
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Predlog spremembe 25
Lucas Hartong

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. poziva Evropsko komisijo, naj bo bolj 
odločna pri poizvedovanju in torej precej 
bolj dejavna in manj prilagodljiva;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 26
Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis)

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. poziva Evropsko komisijo, naj bo bolj 
odločna pri poizvedovanju in torej precej 
bolj dejavna in manj prilagodljiva;

9. poziva Evropsko komisijo, naj pazljivo 
spremlja, kako države članice izvajajo 
okvirno direktivo o vodah, da bi zagotovila 
njeno pravilno in učinkovito izvajanje; 
poudarja, da so peticije v številnih 
primerih odkrile težave, povezane s 
prenosom in pravilnim izvajanjem vodne 
zakonodaje EU, in poziva Evropsko 
komisijo, naj bo bolj odločna pri 
poizvedovanju, zlasti pri preučevanju 
peticij;

Or. en

Predlog spremembe 27
Peter Jahr, Nikolaos Salavrakos
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Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. poziva Evropsko komisijo, naj bo bolj 
odločna pri poizvedovanju in torej precej 
bolj dejavna in manj prilagodljiva;

9. poziva Evropsko komisijo, naj bo bolj 
odločna pri poizvedovanju glede 
dejanskega izvajanja okvirne direktive o 
vodah in naj dosledno poziva države 
članice h konkretnemu napredku;

Or. de

Predlog spremembe 28
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. poudarja, da je treba glede na to, da je 
voda skupni javni vir, ugotoviti, kakšen 
odstotek stroškov predstavljajo davki in 
pristojbine;

Or. lt

Predlog spremembe 29
Peter Jahr, Nikolaos Salavrakos

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. opozarja na nekatere dejavnosti, ki so 
jih naznanili predlagatelji peticij, vključno 
z odlagališči odpadkov, kmetijstvom in 

10. opozarja na nekatere dejavnosti, ki so 
jih naznanili predlagatelji peticij, vključno 
z odlagališči odpadkov, kmetijstvom in 
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industrijo, ki zelo vplivajo na okolje in 
zdravje ljudi ter so vzroki za slabo 
kakovost vode; zato poziva, naj se opustijo 
subvencije, ki spodkopavajo spodbude za 
učinkovito gospodarjenje z vodo, saj 
povzročajo prekomerno uporabo, in naj se 
tako sprostijo sredstva za usmerjene 
subvencije, zlasti za revno in podeželsko 
prebivalstvo, za vzpostavitev cenovno 
ugodnega dostopa za vse;

industrijo, ki vplivajo na okolje in zdravje 
ljudi ter naj bi bili vzroki za slabo stanje
vode; zato poziva, naj se oblikujejo še bolj 
ciljno usmerjene spodbude za učinkovito 
gospodarjenje z vodo in, zlasti za revno in 
podeželsko prebivalstvo, za vzpostavitev 
cenovno ugodnega dostopa do vode za vse;

Or. de

Predlog spremembe 30
Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis)

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. opozarja na nekatere dejavnosti, ki so 
jih naznanili predlagatelji peticij, vključno 
z odlagališči odpadkov, kmetijstvom in 
industrijo, ki zelo vplivajo na okolje in 
zdravje ljudi ter so vzroki za slabo 
kakovost vode; zato poziva, naj se opustijo 
subvencije, ki spodkopavajo spodbude za 
učinkovito gospodarjenje z vodo, saj 
povzročajo prekomerno uporabo, in naj se
tako sprostijo sredstva za usmerjene 
subvencije, zlasti za revno in podeželsko 
prebivalstvo, za vzpostavitev cenovno 
ugodnega dostopa za vse;

10. opozarja na nekatere dejavnosti, ki so 
jih naznanili predlagatelji peticij, vključno 
z odlagališči odpadkov, razvojem mest,
kmetijstvom, industrijo in energijo, ki zelo 
vplivajo na okolje in zdravje ljudi ter so 
vzroki za slabo kakovost vode; zato poziva, 
naj se sprostijo sredstva za usmerjene 
subvencije, zlasti za revno in podeželsko 
prebivalstvo, da se zagotovi učinkovito 
upravljanje z vodo in zmanjšajo okoljski 
vplivi;

Or. en

Predlog spremembe 31
Csaba Sándor Tabajdi
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Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. opozarja na nekatere dejavnosti, ki so 
jih naznanili predlagatelji peticij, vključno 
z odlagališči odpadkov, kmetijstvom in 
industrijo, ki zelo vplivajo na okolje in 
zdravje ljudi ter so vzroki za slabo 
kakovost vode; zato poziva, naj se opustijo 
subvencije, ki spodkopavajo spodbude za 
učinkovito gospodarjenje z vodo, saj 
povzročajo prekomerno uporabo, in naj se 
tako sprostijo sredstva za usmerjene 
subvencije, zlasti za revno in podeželsko 
prebivalstvo, za vzpostavitev cenovno 
ugodnega dostopa za vse;

10. opozarja na nekatere dejavnosti, ki so 
jih naznanili predlagatelji peticij, vključno 
z odlagališči odpadkov, nepravilnimi ali 
nezakonitimi kmetijskimi in industrijskimi 
praksami, ki zelo vplivajo na okolje in 
zdravje ljudi ter so vzroki za slabo 
kakovost vode; zato poziva, naj se opustijo 
subvencije, ki spodkopavajo spodbude za 
učinkovito gospodarjenje z vodo, saj 
povzročajo prekomerno uporabo, in naj se 
tako sprostijo sredstva za usmerjene 
subvencije, zlasti za revno in podeželsko 
prebivalstvo, za vzpostavitev cenovno 
ugodnega dostopa za vse;

Or. en

Predlog spremembe 32
Ana Miranda

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. opozarja na nekatere dejavnosti, ki so 
jih naznanili predlagatelji peticij, vključno 
z odlagališči odpadkov, kmetijstvom in 
industrijo, ki zelo vplivajo na okolje in 
zdravje ljudi ter so vzroki za slabo 
kakovost vode; zato poziva, naj se opustijo 
subvencije, ki spodkopavajo spodbude za 
učinkovito gospodarjenje z vodo, saj 
povzročajo prekomerno uporabo, in naj se 
tako sprostijo sredstva za usmerjene 
subvencije, zlasti za revno in podeželsko 
prebivalstvo, za vzpostavitev cenovno 
ugodnega dostopa za vse;

10. opozarja na nekatere dejavnosti, ki so 
jih naznanili predlagatelji peticij, vključno 
z odlagališči odpadkov, neuspešnim 
nadzorom kakovosti vode s strani 
pristojnih organov, kmetijstvom in 
industrijo, ki zelo vplivajo na okolje in 
zdravje ljudi ter so vzroki za slabo 
kakovost vode; zato poziva, naj se opustijo 
subvencije, ki spodkopavajo spodbude za 
učinkovito gospodarjenje z vodo, saj 
povzročajo prekomerno uporabo, in naj se 
tako sprostijo sredstva za usmerjene 
subvencije, zlasti za revno in podeželsko 
prebivalstvo, za vzpostavitev cenovno 
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ugodnega dostopa za vse;

Or. es

Predlog spremembe 33
Jarosław Leszek Wałęsa

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. opozarja na nekatere dejavnosti, ki so 
jih naznanili predlagatelji peticij, vključno 
z odlagališči odpadkov, kmetijstvom in 
industrijo, ki zelo vplivajo na okolje in 
zdravje ljudi ter so vzroki za slabo 
kakovost vode; zato poziva, naj se opustijo 
subvencije, ki spodkopavajo spodbude za 
učinkovito gospodarjenje z vodo, saj 
povzročajo prekomerno uporabo, in naj se 
tako sprostijo sredstva za usmerjene 
subvencije, zlasti za revno in podeželsko 
prebivalstvo, za vzpostavitev cenovno 
ugodnega dostopa za vse;

10. opozarja na nekatere dejavnosti, ki so 
jih naznanili predlagatelji peticij, vključno 
z odlagališči odpadkov, kmetijstvom in 
industrijo, ki zelo vplivajo na okolje in 
zdravje ljudi ter so vzroki za slabo 
kakovost vode; zato poziva, naj se opustijo 
subvencije, ki spodkopavajo spodbude za 
učinkovito gospodarjenje z vodo, saj 
povzročajo prekomerno uporabo, in naj se 
tako sprostijo sredstva za usmerjene 
subvencije, zlasti za revno in podeželsko 
prebivalstvo, za vzpostavitev cenovno 
ugodnega dostopa za vse in distribucijo 
vode na področjih, kjer se soočajo s 
primanjkljajem, zlasti na tistih, ki so 
oddaljena od velikih mestnih aglomeracij, 
opremljenih z vodovodno infrastrukturo;

Or. pl

Predlog spremembe 34
Andreas Mölzer

Osnutek mnenja
Odstavek 11

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. obžaluje, da je v predlogu Evropske 
komisije o spremembi okvirne direktive o 

(Ne zadeva slovenske jezikovne različice, 
op. p.)



PE486.133v01-00 22/29 AM\897504SL.doc

SL

vodah (COM (2011)876) s seznama 2000 
potencialno nevarnih snovi, ki jih je treba 
spremljati in zmanjšati, vključenih samo 15 
novih kemičnih snovi in da v njem kljub 
izrecnim zakonskim zahtevam, 
dogovorjenim od leta 2000, niso določeni 
jasni roki za postopno opustitev 
najnevarnejših kemikalij; zato poziva 
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane, naj v priporočilu Komisiji posebno 
pozornost nameni zgoraj navedenim 
prednostnim snovem – ki jih predlagatelji 
peticij zelo pogosto opredeljujejo kot 
„strupene in radioaktivne odpadke“, saj so 
kot onesnaževala vode zelo nevarna za 
zdravje ljudi;

Or. de

Predlog spremembe 35
Peter Jahr, Nikolaos Salavrakos

Osnutek mnenja
Odstavek 11

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. obžaluje, da je v predlogu Evropske 
komisije o spremembi okvirne direktive o 
vodah (COM (2011)876) s seznama 2000 
potencialno nevarnih snovi, ki jih je treba 
spremljati in zmanjšati, vključenih samo 15 
novih kemičnih snovi in da v njem kljub 
izrecnim zakonskim zahtevam, 
dogovorjenim od leta 2000, niso določeni 
jasni roki za postopno opustitev 
najnevarnejših kemikalij; zato poziva 
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane, naj v priporočilu Komisiji posebno 
pozornost nameni zgoraj navedenim 
prednostnim snovem – ki jih predlagatelji 
peticij zelo pogosto opredeljujejo kot 
„strupene in radioaktivne odpadke“, saj so 
kot onesnaževala vode zelo nevarna za 

11. obžaluje, da je v predlogu Evropske 
komisije o spremembi okvirne direktive o 
vodah (COM (2011)876) s seznama 2000 
potencialno nevarnih snovi, ki jih je treba 
spremljati in zmanjšati, vključenih samo 15 
novih kemičnih snovi in da v njem kljub 
izrecnim zakonskim zahtevam, 
dogovorjenim od leta 2000, niso določeni 
jasni roki za postopno opustitev 
najnevarnejših kemikalij; zato poziva 
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane, naj v priporočilu Komisiji posebno 
pozornost nameni zgoraj navedenim 
prednostnim snovem – ki jih predlagatelji 
peticij zelo pogosto opredeljujejo kot 
„strupene in radioaktivne odpadke“, saj so 
kot onesnaževala vode zelo nevarna za 
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zdravje ljudi; zdravje ljudi in vodno okolje;

Or. de

Predlog spremembe 36
Judith A. Merkies

Osnutek mnenja
Odstavek 11 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11a. poziva Komisijo, naj okrepi boj proti 
naraščajočemu izpustu onesnaževal, kot 
so ostanki antibiotikov, zdravil in 
hormonov iz kontracepcijskih tablet v 
vodi, saj ti ostanki negativno vplivajo na 
zdravje ljudi in okolje;

Or. en

Predlog spremembe 37
Peter Jahr

Osnutek mnenja
Odstavek 12

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12. hkrati poziva Komisijo in države 
članice, naj izboljšajo spremljanje in 
poročanje o kemičnih onesnaževalih v 
vodi, skupaj z mehanizmom za 
pridobivanje boljših informacij o 
koncentracijah drugih onesnaževal, za 
katera se bo morda v prihodnosti izkazalo, 
da jih je treba spremljati na ravni EU;

črtano

Or. de



PE486.133v01-00 24/29 AM\897504SL.doc

SL

Predlog spremembe 38
Lucas Hartong

Osnutek mnenja
Odstavek 12

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12. hkrati poziva Komisijo in države 
članice, naj izboljšajo spremljanje in 
poročanje o kemičnih onesnaževalih v 
vodi, skupaj z mehanizmom za 
pridobivanje boljših informacij o 
koncentracijah drugih onesnaževal, za 
katera se bo morda v prihodnosti izkazalo, 
da jih je treba spremljati na ravni EU;

12. svetuje državam članicam, naj 
izboljšajo spremljanje in poročanje o 
kemičnih onesnaževalih v vodi, skupaj z 
mehanizmom za pridobivanje boljših 
informacij o koncentracijah drugih 
onesnaževal, za katera se bo morda v 
prihodnosti izkazalo, da jih je treba 
spremljati na ravni EU;

Or. en

Predlog spremembe 39
Angelika Werthmann

Osnutek mnenja
Odstavek 12

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12. hkrati poziva Komisijo in države 
članice, naj izboljšajo spremljanje in 
poročanje o kemičnih onesnaževalih v 
vodi, skupaj z mehanizmom za 
pridobivanje boljših informacij o 
koncentracijah drugih onesnaževal, za 
katera se bo morda v prihodnosti izkazalo, 
da jih je treba spremljati na ravni EU;

12. hkrati poziva Komisijo in države 
članice, naj izboljšajo spremljanje in 
poročanje o kemičnih onesnaževalih v 
vodi, določijo zavezujoče mejne vrednosti 
in uvedejo mehanizem za pridobivanje 
boljših informacij o koncentracijah drugih 
onesnaževal, za katera se bo morda v 
prihodnosti izkazalo, da jih je treba 
spremljati na ravni EU;

Or. de
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Predlog spremembe 40
Csaba Sándor Tabajdi

Osnutek mnenja
Odstavek 12

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12. hkrati poziva Komisijo in države 
članice, naj izboljšajo spremljanje in 
poročanje o kemičnih onesnaževalih v 
vodi, skupaj z mehanizmom za 
pridobivanje boljših informacij o 
koncentracijah drugih onesnaževal, za 
katera se bo morda v prihodnosti izkazalo, 
da jih je treba spremljati na ravni EU;

12. hkrati poziva Komisijo in države 
članice, naj izboljšajo spremljanje in 
poročanje o kemičnih onesnaževalih v 
vodi, skupaj z mehanizmom za 
pridobivanje boljših informacij o 
koncentracijah drugih onesnaževal, za 
katera se bo morda v prihodnosti izkazalo, 
da jih je treba spremljati na ravni 
EU;poziva države članice, naj si med seboj 
in s Komisijo izmenjajo podatke, 
pridobljene s prostovoljnim spremljanjem 
onesnaževal v vodi;

Or. en

Predlog spremembe 41
Csaba Sándor Tabajdi

Osnutek mnenja
Odstavek 12 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12a. ponovno poudarja, da okvirna 
direktiva o vodah določa usklajevanje med 
državami članicami za celotno območje 
porečja, na katerem ima lahko uporaba 
vode čezmejne učinke, in v zvezi s tem 
poziva države članice k redni čezmejni 
komunikaciji in sodelovanju glede 
onesnaževanja s prednostnimi, 
prednostnimi nevarnimi in hranilnimi 
snovmi v podporo izvajanju okvirne 
direktive o vodah;
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Predlog spremembe 42
Peter Jahr

Osnutek mnenja
Odstavek 13

Osnutek mnenja Predlog spremembe

13. meni, da je onesnaženje s hranili še 
vedno velika težava, da evtrofikacija še 
naprej vpliva na biotsko raznovrstnost in 
ovira dragocene ekosistemske storitve ter
da bodo preiskovana stanja hranil verjetno
znašala več kot polovico pričakovanih 
spodletelih prizadevanj za dobro stanje v 
površinskih vodnih telesih do leta 2015;

13. meni, da je obremenitev s hranili eden 
od več dejavnikov onesnaženja 
površinskih vodnih teles, ki vpliva na 
biotsko raznovrstnost in zmanjšuje
dragocene ekosistemske storitve;
ugotavlja, da bodo ugotovljene 
obremenitve s hranili mogoče odgovorne 
za več kot polovico pričakovanih 
spodletelih prizadevanj za dobro stanje v 
površinskih vodnih telesih do leta 2015;

Or. de

Predlog spremembe 43
Peter Jahr, Nikolaos Salavrakos

Osnutek mnenja
Odstavek 14

Osnutek mnenja Predlog spremembe

14. poziva Komisijo, naj v letu 2012 
pripravi in objavi časovni načrt za 
določitev priporočil s poudarkom na 
izboljšanju učinkovitosti rabe vodnih virov 
in zemljišč, izvajanju ukrepov za varstvo 
ekosistemov v okviru skupne kmetijske 
politike, razvijanju pristopa za 
vključevanje vprašanja vode v vse politike 
in izboljšanju vodenja v gospodarjenju z 
vodo ter raziskav in zbiranja podatkov; 

14. poziva Komisijo, naj v letu 2012 
pripravi in objavi časovni načrt za 
določitev priporočil s poudarkom na 
izboljšanju učinkovitosti rabe vodnih virov 
in zemljišč, razvijanju pristopa za 
vključevanje vprašanja vode v vse politike 
in izboljšanju vodenja v gospodarjenju z 
vodo ter raziskav in zbiranja podatkov; v 
zvezi s tem pozdravlja vedno večje 
vključevanje okoljskih predpisov v SKP; 
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Komisijo tudi poziva, naj v letu 2012 
objavi „Načrt za varstvo voda v EU“ na 
podlagi pregleda izvajanja okvirne 
direktive o vodah, pregleda politike EU v 
zvezi s pomanjkanjem vode in sušami ter 
pregleda politike prilagajanja EU pri 
upravljanju voda;

Komisijo tudi poziva, naj v letu 2012 
objavi „Načrt za varstvo voda v EU“ na 
podlagi pregleda izvajanja okvirne 
direktive o vodah, pregleda politike EU v 
zvezi s pomanjkanjem vode in sušami ter 
pregleda politike prilagajanja EU pri 
upravljanju voda;

Or. de

Predlog spremembe 44
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 14 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

14a. meni, da bi bilo treba z ekonomskimi 
spodbudami spodbuditi manjšo porabo in 
manjše ustvarjanje odpadkov, ponovno 
uporabo odpadne vode in obnavljanje 
vodnih teles;

Or. lt

Predlog spremembe 45
Andreas Mölzer

Osnutek mnenja
Odstavek 15

Osnutek mnenja Predlog spremembe

15. poziva Komisijo in države članice, naj 
pripravijo programe za ozaveščanje o vodi, 
s katerimi bodo evropske državljane 
navadile na varčevanje z vodo in njeno 
učinkovito uporabo.

15. poziva Komisijo in države članice, naj 
pripravijo programe za ozaveščanje in 
informacijske kampanje o vodi, s katerimi 
bodo evropske državljane navadile na 
varčevanje z vodo in njeno učinkovito 
uporabo.

Or. de
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Predlog spremembe 46
Angelika Werthmann

Osnutek mnenja
Odstavek 15

Osnutek mnenja Predlog spremembe

15. poziva Komisijo in države članice, naj 
pripravijo programe za ozaveščanje o vodi, 
s katerimi bodo evropske državljane 
navadile na varčevanje z vodo in njeno 
učinkovito uporabo.

15. poziva Komisijo in države članice, naj 
pripravijo programe za ozaveščanje o vodi, 
s katerimi bodo evropske državljane 
navadile na varčevanje z vodo in njeno 
učinkovito uporabo; ti programi 
ozaveščanja morajo biti namenjeni 
državljanom vseh starosti, da se bo lahko 
ta javni in bistveni vir uporabljal bolj 
smotrno in učinkovito.

Or. de

Predlog spremembe 47
Judith A. Merkies

Osnutek mnenja
Odstavek 15 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

15a. poudarja pomen spodbujanja 
uporabe dobrih vodovodnih sistemov, ki bi 
pomagali zmanjšati potrebo po 
ustekleničeni vodi in bi s tem zmanjšali 
dodatne odpadke ter omejili porabo virov, 
vključno z nafto in vodo, za proizvodnjo in 
prevoz steklenic.

Or. en
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Predlog spremembe 48
Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis)

Osnutek mnenja
Odstavek 15 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

15a. meni, da je sodelovanje javnosti 
predpogoj za zaščito vode ter opredelitev 
težav in najprimernejših ukrepov za 
njihovo reševanje; zato poziva k 
okrepljenemu sodelovanju odgovornih 
nacionalnih, regionalnih in lokalnih 
organov držav članic in Odbora za 
peticije, kadar odbor obravnava 
neposredne skrbi evropskih državljanov v 
zvezi z vodo;

Or. en


