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Ändringsförslag 1
Csaba Sándor Tabajdi

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet konstaterar att vatten 
är en gemensam tillgång för mänskligheten 
och en allmän nyttighet och därför inte bör
vara en vinstkälla, samt att tillgången till 
vatten bör vara en grundläggande och 
universell rättighet. Parlamentet betonar att 
en hållbar vattenanvändning är en 
nödvändig förutsättning för miljö och hälsa 
och är av grundläggande betydelse för 
klimatregleringscykeln. Parlamentet 
upprepar att ”förvaltningen av 
vattenresurserna […] inte bör vara 
underställd bestämmelserna för den inre 
marknaden” (Europaparlamentets 
resolution P5_TA (2004)0183) och 
uppmanar kommissionen att se över 
relevant lagstiftning, särskilt om offentlig 
upphandling och koncessioner, för att 
garantera att vatten och vattenfaciliteter 
ägs och förvaltas offentligt.

1. Europaparlamentet konstaterar att vatten 
är en gemensam tillgång för mänskligheten 
och en allmän nyttighet. Vatten bör därför 
inte vara en källa till omotiverad vinst, och 
tillgången till vatten bör vara en 
grundläggande och universell rättighet. 
Parlamentet betonar att en hållbar 
vattenanvändning är en nödvändig 
förutsättning för miljö och hälsa och är av 
grundläggande betydelse för 
klimatregleringscykeln. Parlamentet 
upprepar att ”förvaltningen av 
vattenresurserna […] inte bör vara 
underställd bestämmelserna för den inre 
marknaden” (Europaparlamentets 
resolution P5_TA (2004)0183).

Or. en

Ändringsförslag 2
Peter Jahr, Nikolaos Salavrakos

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet konstaterar att vatten 
är en gemensam tillgång för mänskligheten 
och en allmän nyttighet och därför inte bör 
vara en vinstkälla, samt att tillgången till 
vatten bör vara en grundläggande och 
universell rättighet. Parlamentet betonar att 

1. Europaparlamentet konstaterar att vatten 
är en gemensam tillgång för mänskligheten 
och en allmän nyttighet och därför inte bör 
vara en vinstkälla, samt att tillgången till 
vatten bör vara en grundläggande och 
universell rättighet. Parlamentet betonar att 
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en hållbar vattenanvändning är en 
nödvändig förutsättning för miljö och hälsa 
och är av grundläggande betydelse för 
klimatregleringscykeln. Parlamentet 
upprepar att ”förvaltningen av 
vattenresurserna […] inte bör vara 
underställd bestämmelserna för den inre 
marknaden” (Europaparlamentets 
resolution P5_TA (2004)0183) och 
uppmanar kommissionen att se över 
relevant lagstiftning, särskilt om offentlig 
upphandling och koncessioner, för att 
garantera att vatten och vattenfaciliteter 
ägs och förvaltas offentligt.

en hållbar vattenanvändning är en 
nödvändig förutsättning för miljö och hälsa 
och är av grundläggande betydelse för 
klimatregleringscykeln. Parlamentet 
upprepar att ”förvaltningen av 
vattenresurserna […] inte bör vara 
underställd bestämmelserna för den inre 
marknaden” (Europaparlamentets 
resolution P5_TA (2004)0183) och 
uppmanar kommissionen att se över 
relevant lagstiftning, särskilt om offentlig 
upphandling och koncessioner.

Or. de

Ändringsförslag 3
Nikolaos Chountis

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet konstaterar att vatten 
är en gemensam tillgång för mänskligheten 
och en allmän nyttighet och därför inte bör 
vara en vinstkälla, samt att tillgången till 
vatten bör vara en grundläggande och 
universell rättighet. Parlamentet betonar att 
en hållbar vattenanvändning är en 
nödvändig förutsättning för miljö och hälsa 
och har grundläggande betydelse för 
klimatregleringscykeln. Parlamentet 
upprepar att ”förvaltningen av 
vattenresurserna […] inte bör vara 
underställd bestämmelserna för den inre 
marknaden” (Europaparlamentets 
resolution P5_TA (2004)0183) och 
uppmanar kommissionen att se över
relevant lagstiftning, särskilt om offentlig 
upphandling och koncessioner, för att 
garantera att vatten och vattenfaciliteter ägs 
och förvaltas offentligt.

1. Europaparlamentet konstaterar att vatten 
är en gemensam tillgång för mänskligheten 
och en allmän nyttighet och därför inte bör 
vara en vinstkälla, samt att tillgången till 
vatten bör vara en grundläggande och 
universell rättighet. Parlamentet betonar att 
en hållbar vattenanvändning är en 
nödvändig förutsättning för miljö och hälsa 
och har grundläggande betydelse för 
klimatregleringscykeln. Parlamentet 
upprepar att ”förvaltningen av 
vattenresurserna […] inte bör vara 
underställd bestämmelserna för den inre 
marknaden” (Europaparlamentets 
resolution P5_TA (2004)0183) och 
uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att garantera att vatten 
och vattenfaciliteter ägs och förvaltas 
offentligt.
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Or. en

Ändringsförslag 4
Andreas Mölzer

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet konstaterar att vatten 
är en gemensam tillgång för mänskligheten 
och en allmän nyttighet och därför inte bör 
vara en vinstkälla, samt att tillgången till 
vatten bör vara en grundläggande och 
universell rättighet. Parlamentet betonar att 
en hållbar vattenanvändning är en 
nödvändig förutsättning för miljö och hälsa 
och är av grundläggande betydelse för 
klimatregleringscykeln. Parlamentet 
upprepar att ”förvaltningen av 
vattenresurserna […] inte bör vara 
underställd bestämmelserna för den inre 
marknaden” (Europaparlamentets 
resolution P5_TA (2004)0183) och 
uppmanar kommissionen att se över 
relevant lagstiftning, särskilt om offentlig 
upphandling och koncessioner, för att 
garantera att vatten och vattenfaciliteter ägs
och förvaltas offentligt.

1. Europaparlamentet konstaterar att vatten 
är en gemensam tillgång för mänskligheten 
och en allmän nyttighet och därför inte bör 
vara en vinstkälla, samt att tillgången till 
vatten bör vara en grundläggande och 
universell rättighet. Parlamentet betonar att 
en hållbar vattenanvändning är en 
nödvändig förutsättning för miljö och hälsa 
och är av grundläggande betydelse för 
klimatregleringscykeln. Parlamentet 
upprepar att ”förvaltningen av 
vattenresurserna […] inte bör vara 
underställd bestämmelserna för den inre 
marknaden” (Europaparlamentets 
resolution P5_TA (2004)0183) och 
uppmanar kommissionen att se över 
relevant lagstiftning, särskilt om offentlig 
upphandling och koncessioner, för att 
garantera att vatten och vattenfaciliteter 
uteslutande ägs offentligt eller åter 
övergår i offentlig ägo och förvaltas 
offentligt.

Or. de

Ändringsförslag 5
Jarosław Leszek Wałęsa

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet konstaterar att vatten 1. Europaparlamentet konstaterar att vatten 
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är en gemensam tillgång för mänskligheten 
och en allmän nyttighet och därför inte bör 
vara en vinstkälla, samt att tillgången till 
vatten bör vara en grundläggande och 
universell rättighet. Parlamentet betonar att 
en hållbar vattenanvändning är en 
nödvändig förutsättning för miljö och hälsa 
och är av grundläggande betydelse för 
klimatregleringscykeln. Parlamentet 
upprepar att ”förvaltningen av 
vattenresurserna […] inte bör vara 
underställd bestämmelserna för den inre 
marknaden” (Europaparlamentets 
resolution P5_TA (2004)0183) och 
uppmanar kommissionen att se över 
relevant lagstiftning, särskilt om offentlig 
upphandling och koncessioner, för att 
garantera att vatten och vattenfaciliteter ägs 
och förvaltas offentligt.

är en gemensam tillgång för mänskligheten 
och en allmän nyttighet och därför inte bör 
vara en vinstkälla inom handeln, samt att 
tillgången till vatten bör vara en 
grundläggande och universell rättighet. 
Parlamentet betonar att en hållbar 
vattenanvändning är en nödvändig 
förutsättning för miljö och hälsa och är av 
grundläggande betydelse för 
klimatregleringscykeln. Parlamentet 
upprepar att ”förvaltningen av 
vattenresurserna […] inte bör vara 
underställd bestämmelserna för den inre 
marknaden” (Europaparlamentets 
resolution P5_TA (2004)0183) och 
uppmanar kommissionen att se över 
relevant lagstiftning, särskilt om offentlig 
upphandling och koncessioner, för att 
garantera att vatten och vattenfaciliteter ägs 
och förvaltas offentligt och distribueras på 
ett korrekt sätt.

Or. pl

Ändringsförslag 6
Csaba Sándor Tabajdi

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet upprepar att 
vattentjänster enligt EU-lagstiftningen 
betraktas som tjänster av allmänt 
ekonomiskt intresse, som kan utföras av 
offentliga myndigheter eller anförtros 
offentliga eller privata aktörer. 
Parlamentet betonar att regleringen och 
tillhandahållandet av vattentjänster bör 
respektera principerna om 
tjänstekontinuitet, kvalitet, 
försörjningstrygghet, lika tillgång, 
överkomliga priser, social, kulturell och 
miljömässig acceptans samt principen att 
förorenaren betalar, samtidigt som de bör 
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sträva mot de högsta kraven på 
miljömässig hållbarhet och effektivitet.

Or. en

Ändringsförslag 7
Ana Miranda

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet är bekymrat över att 
jämvikten mellan behovet av vatten och de 
tillgängliga resurserna har nått en kritisk 
nivå i många regioner i Europa och att 
klimatförändringarna kan förvärra 
situationen ytterligare. I vissa 
medlemsstater är nu hela territoriet drabbat 
av permanent vattenbrist.

2. Europaparlamentet är bekymrat över att 
jämvikten mellan behovet av vatten och de 
tillgängliga resurserna har nått en kritisk 
nivå i många regioner i Europa och att 
klimatförändringarna kan förvärra 
situationen ytterligare. I vissa 
medlemsstater är nu hela territoriet drabbat 
av permanent vattenbrist och torka.

Or. es

Ändringsförslag 8
Lucas Hartong

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet är bekymrat över att 
jämvikten mellan behovet av vatten och de 
tillgängliga resurserna har nått en kritisk 
nivå i många regioner i Europa och att 
klimatförändringarna kan förvärra 
situationen ytterligare. I vissa 
medlemsstater är nu hela territoriet drabbat 
av permanent vattenbrist. 

2. Europaparlamentet är bekymrat över att 
jämvikten mellan behovet av vatten och de 
tillgängliga resurserna har nått en kritisk 
nivå i många regioner i Europa. I vissa 
medlemsstater är nu hela territoriet drabbat 
av permanent vattenbrist.

Or. en
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Ändringsförslag 9
Nikolaos Chountis

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet är bekymrat över att 
jämvikten mellan behovet av vatten och de 
tillgängliga resurserna har nått en kritisk 
nivå i många regioner i Europa och att 
klimatförändringarna kan förvärra 
situationen ytterligare. I vissa 
medlemsstater är nu hela territoriet drabbat 
av permanent vattenbrist. 

2. Europaparlamentet är bekymrat över att 
jämvikten mellan behovet av vatten och de 
tillgängliga resurserna har nått en kritisk 
nivå i många regioner i Europa och att 
klimatförändringarna kan förvärra 
situationen ytterligare. I vissa 
medlemsstater är nu hela territoriet drabbat 
av permanent vattenbrist. Parlamentet 
uppmanar till största försiktighet när det 
gäller möjlig allvarlig negativ 
miljöpåverkan från system som är 
framtagna för att utföra deviationer eller 
ändringar av befintliga vattendrags flöden 
vilka allvarligt kan förvärra hoten mot en 
hållbar användning av vattenresurser och 
ekologisk balans. Parlamentet påminner 
om att det kan vara nödvändigt att 
använda avsaltningsanläggningar för att 
hantera vattenbristen i vissa områden, 
men att dessa anläggningar alltid bör 
uppfylla de striktaste miljökraven både i 
fråga om deras plats, deras 
energiförbrukningsnivå samt säkert 
bortskaffande av utvunnet salt.

Or. en

Ändringsförslag 10
Csaba Sándor Tabajdi

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet är bekymrat över att 
jämvikten mellan behovet av vatten och de 
tillgängliga resurserna har nått en kritisk 

2. Europaparlamentet är bekymrat över att 
jämvikten mellan behovet av vatten och de 
tillgängliga resurserna har nått en kritisk 
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nivå i många regioner i Europa och att 
klimatförändringarna kan förvärra 
situationen ytterligare. I vissa 
medlemsstater är nu hela territoriet drabbat 
av permanent vattenbrist. 

nivå i många regioner i Europa och att 
klimatförändringarna kan förvärra 
situationen ytterligare. I vissa 
medlemsstater är nu hela territoriet drabbat 
av permanent vattenbrist. Parlamentet 
betonar att klimatförändringarna och de 
förändrade väderförhållanden som dessa 
har medfört i hög grad påverkar de 
europeiska vattenresurserna i fråga om 
kvalitet och tillgång. Parlamentet betonar 
också att den arealandel av Europa som 
har hög vattenstress förväntas öka från 
19 procent i dag till 35 procent runt 2070 
och att klimatrelaterade extrema 
väderförhållanden utgör ytterligare 
utmaningar när det gäller effektiv 
vattenförvaltning. Parlamentet betonar att 
lokala, regionala eller nationella 
anpassningsåtgärder endast kan bli 
effektiva om de samordnas på EU-nivå 
och effektiva metoder för 
vattenförvaltning måste integreras i 
politik inom olika sektorer, exempelvis 
jordbruk, energi, sammanhållning och 
hälsa. 

Or. en

Ändringsförslag 11
Nikolaos Chountis

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet konstaterar 
däremot att andra länder inte är drabbade 
av vattenbrist, men har svårt att hantera 
vattenöverskottet till följd av regelbundna 
eller kraftiga regn, översvämningar, 
floderosioner och föroreningar som 
påverkar avrinnings- och kustområden 
samt effekterna av dessa fenomen på 
lokalbefolkningen, vilket framgår av 
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många framställningar som mottagits.

Or. en

Ändringsförslag 12
Peter Jahr

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet bekymrar sig över att 
ineffektiv tillämpning och bristande 
genomförande fortfarande är ett stort 
problem när det gäller genomförandet av 
ramdirektivet om vatten. Den aktuella 
genomförandestatusen visar att vissa 
medlemsstater ligger efter tidsplanen, att 
integriteten för EU:s vatten är långt ifrån 
godtagbar och att andra EU-politiska 
målsättningar, däribland inom industri-, 
jordbruks- och transportpolitiken, ofta 
står i direkt motsättning till målen om 
”vattenskydd”.

4. Europaparlamentet bekymrar sig över att 
ineffektiv tillämpning och bristande 
genomförande i vissa medlemsstater 
fortfarande är ett stort problem när det 
gäller genomförandet av ramdirektivet om 
vatten. Den aktuella genomförandestatusen 
visar att vissa medlemsstater ligger efter 
tidsplanen, att tillståndet för EU:s vatten är 
långt ifrån godtagbart och att målen om 
”vattenskydd” ofta inte fullföljs tillräckligt 
konsekvent inom andra EU-politiska
områden.

Or. de

Ändringsförslag 13
Ana Miranda

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet bekymrar sig över att 
ineffektiv tillämpning och bristande 
genomförande fortfarande är ett stort 
problem när det gäller genomförandet av 
ramdirektivet om vatten. Den aktuella
genomförandestatusen visar att vissa 
medlemsstater ligger efter tidsplanen, att 
integriteten för EU:s vatten är långt ifrån 

4. Europaparlamentet bekymrar sig över att 
ineffektiv tillämpning och bristande 
genomförande fortfarande är ett stort 
problem när det gäller genomförandet av 
ramdirektivet om vatten. Den aktuella 
genomförandestatusen visar att vissa 
medlemsstater ligger efter tidsplanen, att 
den fullständiga saneringen av EU:s 
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godtagbar och att andra EU-politiska 
målsättningar, däribland inom industri-, 
jordbruks- och transportpolitiken, ofta står 
i direkt motsättning till målen om 
”vattenskydd”.

vatten är långt ifrån godtagbar och att 
andra EU-politiska målsättningar, 
däribland inom industri-, jordbruks- och 
transportpolitiken, ofta står i direkt 
motsättning till målen om ”vattenskydd”.

Or. es

Ändringsförslag 14
Nikolaos Chountis

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet bekymrar sig över att 
ineffektiv tillämpning och bristande 
genomförande fortfarande är ett stort 
problem när det gäller genomförandet av 
ramdirektivet om vatten. Den aktuella 
genomförandestatusen visar att vissa 
medlemsstater ligger efter tidsplanen, att 
integriteten för EU:s vatten är långt ifrån 
godtagbar och att andra EU-politiska 
målsättningar, däribland inom industri-, 
jordbruks- och transportpolitiken, ofta står 
i direkt motsättning till målen om 
”vattenskydd”.

4. Europaparlamentet bekymrar sig över att 
ineffektiv tillämpning och bristande 
genomförande fortfarande är ett stort 
problem när det gäller genomförandet av 
ramdirektivet om vatten. Den aktuella 
genomförandestatusen visar att vissa 
medlemsstater ligger efter tidsplanen, att 
integriteten för EU:s vatten är långt ifrån 
godtagbar och att andra EU-politiska 
målsättningar, däribland inom industri-, 
energi-, jordbruks- och transportpolitiken, 
ofta står i direkt motsättning till målen om 
”vattenskydd”. Parlamentet framhåller att 
god vattenförvaltning måste integreras i 
all europeisk politik om sektorer som 
använder och förorenar vatten.

Or. en

Ändringsförslag 15
Csaba Sándor Tabajdi

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet bekymrar sig över att 4. Europaparlamentet bekymrar sig över att 
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ineffektiv tillämpning och bristande 
genomförande fortfarande är ett stort 
problem när det gäller genomförandet av 
ramdirektivet om vatten. Den aktuella 
genomförandestatusen visar att vissa 
medlemsstater ligger efter tidsplanen, att 
integriteten för EU:s vatten är långt ifrån 
godtagbar och att andra EU-politiska 
målsättningar, däribland inom industri-, 
jordbruks- och transportpolitiken, ofta står 
i direkt motsättning till målen om 
”vattenskydd”.

ineffektiv tillämpning och bristande 
genomförande fortfarande är ett stort 
problem när det gäller genomförandet av 
ramdirektivet om vatten. Den aktuella 
genomförandestatusen visar att vissa 
medlemsstater ligger efter tidsplanen, att 
integriteten för EU:s vatten är långt ifrån 
godtagbar och att andra EU-politiska 
målsättningar, däribland inom industri-, 
jordbruks- och transportpolitiken, ofta står 
i direkt motsättning till målen om 
”vattenskydd”. Parlamentet uttrycker sin 
förhoppning om att den pågående 
reformen av den gemensamma 
jordbrukspolitiken kommer att ta itu med
problemen med vattenförsörjning inom 
jordbruket och minska vattenföroreningar 
inom jordbruket.

Or. en

Ändringsförslag 16
Judith A. Merkies

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att få bukt med det slöseri 
med vattenresurser som orsakas av t.ex. 
livsmedelsslöseri och bevattning, genom 
lagstiftningen om bevattningseffektivitet, 
och att utreda och rapportera till 
parlamentet om effekterna av en övergång 
till en biobaserad ekonomi om 
vattenanvändning.

Or. en

Ändringsförslag 17
Ana Miranda
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Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet anser att 
avloppsvatten från källor i tätbebyggelse är 
en av de allvarligaste föroreningarna av 
vattenmiljön och att ett framgångsrikt 
genomförande av direktivet om rening av 
avloppsvatten från tätbebyggelse kommer 
att ha stor inverkan på vattenkvaliteten i 
alla medlemsstater och därmed på ett 
framgångsrikt genomförande av 
ramdirektivet om vatten.

5. Europaparlamentet anser att 
avloppsvatten från källor i tätbebyggelse är 
en av de allvarligaste föroreningarna av 
vattenmiljön i floder och vid kusten och att 
ett framgångsrikt genomförande av 
direktivet om rening av avloppsvatten från 
tätbebyggelse kommer att ha stor inverkan 
på vattenkvaliteten i alla medlemsstater 
och därmed på ett framgångsrikt 
genomförande av ramdirektivet om vatten.

Or. es

Ändringsförslag 18
Nikolaos Chountis

Förslag till yttrande
Punkt 5 a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Parlamentet påpekar att de allvarliga 
effekter som sådan förorening kan ha på 
människors hälsa framgår av 
framställningar som mottagits från Irland 
(Galway), Frankrike (Bretagne) och 
andra medlemsstater. Parlamentet 
påminner om sin resolution om 
avfallshantering där man framhöll de 
farliga nivåerna av vattenföroreningar till 
följd av dåligt skötta eller olagliga 
deponeringsanläggningar och stenbrott 
vilket ledde till infiltration och förorening 
av grundvattnet och grundvattennivåerna.

Or. en

Ändringsförslag 19
Ana Miranda
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Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet noterar att det trots 
framstegen i genomförandet av direktivet 
om rening av avloppsvatten från 
tätbebyggelse fortfarande finns brister när 
det gäller uppfyllandet av kraven i fråga 
om uppsamlingssystem och/eller rening. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
öka stödet för finansiering av anläggningar 
för rening av avloppsvatten och av 
infrastrukturen för uppsamlingssystem i 
EU.

6. Europaparlamentet noterar att det trots 
framstegen i genomförandet av direktivet 
om rening av avloppsvatten från 
tätbebyggelse fortfarande finns brister när 
det gäller uppfyllandet av kraven i fråga 
om uppsamlingssystem och/eller rening. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
öka stödet för finansiering av anläggningar 
för rening av avloppsvatten och av 
storskalig och småskalig infrastruktur för 
uppsamlingssystem i EU.

Or. es

Ändringsförslag 20
Nikolaos Chountis

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet noterar att det trots 
framstegen i genomförandet av direktivet 
om rening av avloppsvatten från 
tätbebyggelse fortfarande finns brister när 
det gäller uppfyllandet av kraven i fråga 
om uppsamlingssystem och/eller rening. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
öka stödet för finansiering av anläggningar 
för rening av avloppsvatten och av 
infrastrukturen för uppsamlingssystem i 
EU.

6. Europaparlamentet noterar att det trots 
framstegen i genomförandet av direktivet 
om rening av avloppsvatten från
tätbebyggelse fortfarande finns brister när 
det gäller uppfyllandet av kraven i fråga 
om uppsamlingssystem och/eller rening. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
öka stödet för finansiering av anläggningar 
för rening av avloppsvatten och av 
infrastrukturen för uppsamlingssystem i 
EU, inklusive återanvändning av 
behandlat avloppsvatten för bevattning 
och industriella ändamål. 

Or. en
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Ändringsförslag 21
Nikolaos Chountis

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet noterar också att av 
de framställningar som avser 
miljöklagomål som sedan 1988 ingivits till 
utskottet för framställningar rör 589
framställningar (Spanien 166, 
Storbritannien 129, Tyskland 97, Italien 
60, Frankrike 55, Grekland 34, 
Nederländerna 16, Portugal 16, Polen 4, 
Rumänien 4, Finland 3, Bulgarien 2, 
Ungern 2 och Slovenien 1), av vilka ett 
antal undertecknats av flera personer (se 
framställning 0784/2007, som 
undertecknats av 2 036 personer), 
kvaliteten hos och tillgången till vatten i 
medlemsstaterna. Parlamentet konstaterar 
att dessa framställningar är ett bevis för att 
vatten är ett mycket stort problem för EU:s 
medborgare.

7. Europaparlamentet noterar också att av 
de framställningar som avser 
miljöklagomål som sedan 1988 ingivits till 
utskottet för framställningar rör 601
framställningar (Spanien 166, 
Storbritannien 129, Tyskland 97, Italien 
60, Frankrike 55, Grekland 34, 
Nederländerna 16, Portugal 16, Irland 12,
Polen 4, Rumänien 4, Finland 3, Bulgarien 
2, Ungern 2 och Slovenien 1), av vilka ett 
antal undertecknats av flera personer (se 
framställning 0784/2007, som 
undertecknats av 2 036 personer), 
kvaliteten hos och tillgången till vatten i 
medlemsstaterna. Parlamentet konstaterar 
att dessa framställningar är ett bevis för att 
vatten är ett mycket stort problem för EU:s 
medborgare.

Or. en

Ändringsförslag 22
Nikolaos Chountis

Förslag till yttrande
Punkt 7a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet noterar att enligt 
en Eurobarometerundersökning 
(mars 2012) anser 68 procent av 
européerna att problem som rör kvaliteten 
hos och tillgången till vatten är allvarliga. 
Åtta av tio tror att kemiska föroreningar 
är ett hot mot vattenmiljön, 62 procent
anser att de inte har fått tillräcklig 
information om problem som 
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grundvatten, sjöar, floder och kustvatten i 
deras länder står inför, medan 67 procent
menar att det mest effektiva sättet att 
hantera vattenproblem skulle vara att öka 
medvetenheten om vattenrelaterade 
problem, och 73 procent av EU-
medborgarna anser att EU bör föreslå 
ytterligare åtgärder för att lösa 
vattenproblemen i Europa.

Or. en

Ändringsförslag 23
Ana Miranda

Förslag till yttrande
Punkt 8

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8. Europaparlamentet påminner 
medlemsstaterna om deras skyldighet att i 
enlighet med ramdirektivet om vatten nå en 
god vattenstatus senast 2015, och 
uppmanar medlemsstaterna och 
kommissionen att vidta alla nödvändiga 
åtgärder och tillhandahålla tillräcklig 
finansiering och tillräckligt tekniskt stöd 
för att dessa vattenkvalitetsmål ska kunna 
nås. Parlamentet anser att det är 
grundläggande att medborgarna, icke-
statliga organisationer på miljöområdet och 
det civila samhället görs delaktiga för att 
ramdirektivet om vatten och en hållbar 
miljöförvaltning i stort ska kunna 
genomföras på ett effektivt sätt.

8. Europaparlamentet påminner 
medlemsstaterna om deras skyldighet att i 
enlighet med ramdirektivet om vatten nå en 
god vattenstatus senast 2015, och 
uppmanar medlemsstaterna och 
kommissionen att vidta alla nödvändiga 
åtgärder och tillhandahålla tillräcklig 
finansiering och tillräckligt tekniskt stöd 
för att dessa vattenkvalitetsmål ska kunna 
nås. Parlamentet anser att det är 
grundläggande att medborgarna, de 
behöriga myndigheterna på olika 
förvaltningsnivåer, 
produktionssektorerna, icke-statliga 
organisationer på miljöområdet och det 
civila samhället görs delaktiga för att 
ramdirektivet om vatten och en hållbar 
miljöförvaltning i stort ska kunna 
genomföras på ett effektivt sätt.

Or. es

Ändringsförslag 24
Andreas Mölzer
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Förslag till yttrande
Punkt 8

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8. Europaparlamentet påminner 
medlemsstaterna om deras skyldighet att i 
enlighet med ramdirektivet om vatten nå en 
god vattenstatus senast 2015, och 
uppmanar medlemsstaterna och 
kommissionen att vidta alla nödvändiga 
åtgärder och tillhandahålla tillräcklig 
finansiering och tillräckligt tekniskt stöd 
för att dessa vattenkvalitetsmål ska kunna 
nås. Parlamentet anser att det är 
grundläggande att medborgarna, icke-
statliga organisationer på miljöområdet och 
det civila samhället görs delaktiga för att 
ramdirektivet om vatten och en hållbar 
miljöförvaltning i stort ska kunna 
genomföras på ett effektivt sätt.

8. Europaparlamentet påminner 
medlemsstaterna om deras skyldighet att i 
enlighet med ramdirektivet om vatten nå en 
god vattenstatus senast 2015, och 
uppmanar medlemsstaterna och 
kommissionen att så snabbt som möjligt 
vidta alla nödvändiga åtgärder och 
tillhandahålla tillräcklig finansiering och 
tillräckligt tekniskt stöd för att dessa 
vattenkvalitetsmål ska kunna nås. 
Parlamentet anser att det är grundläggande 
att medborgarna, icke-statliga 
organisationer på miljöområdet och det 
civila samhället görs delaktiga för att 
ramdirektivet om vatten och en hållbar 
miljöförvaltning i stort ska kunna 
genomföras på ett effektivt sätt.

Or. de

Ändringsförslag 25
Lucas Hartong

Förslag till yttrande
Punkt 9

Förslag till yttrande Ändringsförslag

9. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att vara mer beslutsam i 
sina undersökningar och därmed mindre 
passiv och tillmötesgående.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 26
Nikolaos Chountis
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Förslag till yttrande
Punkt 9

Förslag till yttrande Ändringsförslag

9. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att vara mer beslutsam i 
sina undersökningar och därmed mindre 
passiv och tillmötesgående.

9. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att noga övervaka 
genomförandet av ramdirektivet om 
vatten för att säkerställa att det görs 
korrekt och effektivt. Parlamentet påpekar 
att framställningar i många fall har 
avslöjat problem som rör införlivandet 
och korrekt genomförande av EU:s 
vattenlagstiftning och uppmanar 
kommissionen att vara mer beslutsam i 
sina undersökningar, särskilt när den 
undersöker framställningar.

Or. en

Ändringsförslag 27
Peter Jahr, Nikolaos Salavrakos

Förslag till yttrande
Punkt 9

Förslag till yttrande Ändringsförslag

9. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att vara mer beslutsam i 
sina undersökningar och därmed mindre
passiv och tillmötesgående.

9. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att vara mer beslutsam i 
sina undersökningar om det konkreta 
genomförandet av ramdirektivet om 
vatten och ständigt mana 
medlemsstaterna till konkreta framsteg.

Or. de

Ändringsförslag 28
Rolandas Paksas

Förslag till yttrande
Punkt 9a (ny)
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

9a. Europaparlamentet betonar att 
eftersom vatten är en gemensam offentlig 
resurs bör det fastställas hur stor 
procentandel av kostnaderna som utgörs 
av skatter och avgifter.

Or. lt

Ändringsförslag 29
Peter Jahr, Nikolaos Salavrakos

Förslag till yttrande
Punkt 10

Förslag till yttrande Ändringsförslag

10. Europaparlamentet uppmärksammar att 
viss verksamhet som är föremål för 
framställarnas klagomål, däribland 
avfallsdeponier, jordbruket och industrin, 
har stor inverkan på miljön och folkhälsan 
och försämrar vattenkvaliteten. 
Parlamentet kräver därför att subventioner 
som undergräver incitament för en effektiv 
vattenförvaltning genom att leda till 
överdriven förbrukning ska avskaffas, och 
att riktade subventioner ska frigöras, 
framför allt till förmån för fattig 
landsbygdsbefolkning, så att alla får 
tillgång till vatten till ett överkomligt pris.

10. Europaparlamentet uppmärksammar att 
viss verksamhet som är föremål för 
framställarnas klagomål, däribland 
avfallsdeponier, jordbruket och industrin, 
har inverkan på miljön och folkhälsan och 
försämrar förmodligen vattentillståndet. 
Parlamentet kräver därför att man ännu 
mer målinriktat skapar incitament för en 
effektiv vattenförvaltning, framför allt till
förmån för fattig landsbygdsbefolkning, så 
att alla får tillgång till vatten till ett 
överkomligt pris.

Or. de

Ändringsförslag 30
Nikolaos Chountis

Förslag till yttrande
Punkt 10
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

10. Europaparlamentet uppmärksammar att 
viss verksamhet som är föremål för 
framställarnas klagomål, däribland 
avfallsdeponier, jordbruket och industrin, 
har stor inverkan på miljön och folkhälsan 
och försämrar vattenkvaliteten. 
Parlamentet kräver därför att subventioner 
som undergräver incitament för en 
effektiv vattenförvaltning genom att leda 
till överdriven förbrukning ska avskaffas, 
och att riktade subventioner ska frigöras, 
framför allt till förmån för fattig 
landsbygdsbefolkning, så att alla får 
tillgång till vatten till ett överkomligt pris.

10. Europaparlamentet uppmärksammar att 
viss verksamhet som är föremål för 
framställarnas klagomål, däribland 
avfallsdeponier, stadsutveckling,
jordbruket, industrin och energi, har stor 
inverkan på miljön och folkhälsan och 
försämrar vattenkvaliteten. Parlamentet 
kräver därför att riktade subventioner ska 
frigöras, framför allt till förmån för fattig
landsbygdsbefolkning i syfte att garantera 
effektiv vattenförvaltning och minska 
miljöpåverkan.

Or. en

Ändringsförslag 31
Csaba Sándor Tabajdi

Förslag till yttrande
Punkt 10

Förslag till yttrande Ändringsförslag

10. Europaparlamentet uppmärksammar att 
viss verksamhet som är föremål för 
framställarnas klagomål, däribland 
avfallsdeponier, jordbruket och industrin, 
har stor inverkan på miljön och folkhälsan 
och försämrar vattenkvaliteten. 
Parlamentet kräver därför att subventioner 
som undergräver incitament för en effektiv 
vattenförvaltning genom att leda till 
överdriven förbrukning ska avskaffas, och 
att riktade subventioner ska frigöras, 
framför allt till förmån för fattig 
landsbygdsbefolkning, så att alla får 
tillgång till vatten till ett överkomligt pris.

10. Europaparlamentet uppmärksammar att 
viss verksamhet som är föremål för 
framställarnas klagomål, däribland 
avfallsdeponier, inkorrekta eller olagliga 
jordbruks- och industrimetoder, har stor 
inverkan på miljön och folkhälsan och 
försämrar vattenkvaliteten. Parlamentet 
kräver därför att subventioner som 
undergräver incitament för en effektiv 
vattenförvaltning genom att leda till 
överdriven förbrukning ska avskaffas, och 
att riktade subventioner ska frigöras, 
framför allt till förmån för fattig 
landsbygdsbefolkning, så att alla får 
tillgång till vatten till ett överkomligt pris.

Or. en
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Ändringsförslag 32
Ana Miranda

Förslag till yttrande
Punkt 10

Förslag till yttrande Ändringsförslag

10. Europaparlamentet uppmärksammar att 
viss verksamhet som är föremål för 
framställarnas klagomål, däribland 
avfallsdeponier, jordbruket och industrin, 
har stor inverkan på miljön och folkhälsan 
och försämrar vattenkvaliteten. 
Parlamentet kräver därför att subventioner 
som undergräver incitament för en effektiv 
vattenförvaltning genom att leda till 
överdriven förbrukning ska avskaffas, och 
att riktade subventioner ska frigöras, 
framför allt till förmån för fattig 
landsbygdsbefolkning, så att alla får 
tillgång till vatten till ett överkomligt pris.

10. Europaparlamentet uppmärksammar att 
viss verksamhet som är föremål för 
framställarnas klagomål, däribland 
avfallsdeponier, de behöriga 
myndigheternas bristande kontroll av 
vattenkvaliteten, jordbruket och industrin, 
har stor inverkan på miljön och folkhälsan 
och försämrar vattenkvaliteten. 
Parlamentet kräver därför att subventioner 
som undergräver incitament för en effektiv 
vattenförvaltning genom att leda till 
överdriven förbrukning ska avskaffas, och 
att riktade subventioner ska frigöras, 
framför allt till förmån för fattig 
landsbygdsbefolkning, så att alla får 
tillgång till vatten till ett överkomligt pris.

Or. es

Ändringsförslag 33
Jarosław Leszek Wałęsa

Förslag till yttrande
Punkt 10

Förslag till yttrande Ändringsförslag

10. Europaparlamentet uppmärksammar att 
viss verksamhet som är föremål för 
framställarnas klagomål, däribland 
avfallsdeponier, jordbruket och industrin, 
har stor inverkan på miljön och folkhälsan 
och försämrar vattenkvaliteten. 
Parlamentet kräver därför att subventioner 
som undergräver incitament för en effektiv 
vattenförvaltning genom att leda till 

10. Europaparlamentet uppmärksammar att 
viss verksamhet som är föremål för 
framställarnas klagomål, däribland 
avfallsdeponier, jordbruket och industrin, 
har stor inverkan på miljön och folkhälsan 
och försämrar vattenkvaliteten. 
Parlamentet kräver därför att subventioner 
som undergräver incitament för en effektiv 
vattenförvaltning genom att leda till 
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överdriven förbrukning ska avskaffas, och 
att riktade subventioner ska frigöras, 
framför allt till förmån för fattig 
landsbygdsbefolkning, så att alla får 
tillgång till vatten till ett överkomligt pris.

överdriven förbrukning ska avskaffas, och 
att riktade subventioner ska frigöras, 
framför allt till förmån för fattig 
landsbygdsbefolkning, så att alla får 
tillgång till vatten till ett överkomligt pris, 
och så att vatten distribueras till områden
som kämpar med underskott, särskilt 
sådana som ligger utanför större 
tätbebyggda områden försedda med 
infrastruktur för vatten.

Or. pl

Ändringsförslag 34
Andreas Mölzer

Förslag till yttrande
Punkt 11

Förslag till yttrande Ändringsförslag

11. Europaparlamentet beklagar att 
kommissionen i sitt förslag om ändring av 
ramdirektivet om vatten (COM(2011)0876) 
endast lägger till 15 nya kemiska ämnen 
från en förteckning över 2 000 potentiellt 
farliga ämnen som bör övervakas och 
minskas, och inte fastställer några tydliga 
tidsfrister för utfasningen av de farligaste 
kemikalierna, trots de uttryckliga 
lagstiftningskrav som infördes 2000. 
Parlamentet uppmanar därför utskottet för 
miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet att 
i sin rekommendation till kommissionen 
särskilt uppmärksamma de prioriterade 
ämnen som anges ovan – som 
framställarna mycket ofta hänvisar till som 
”giftigt och radioaktivt avfall” – med tanke 
på den allvarliga risk som de utgör för 
människors hälsa såsom vattenförorenande 
ämnen.

11. (Berör inte den svenska versionen.)

Or. de
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Ändringsförslag 35
Peter Jahr, Nikolaos Salavrakos

Förslag till yttrande
Punkt 11

Förslag till yttrande Ändringsförslag

11. Europaparlamentet beklagar att 
kommissionen i sitt förslag om ändring av 
ramdirektivet om vatten (COM(2011)0876) 
endast lägger till 15 nya kemiska ämnen 
från en förteckning över 2 000 potentiellt 
farliga ämnen som bör övervakas och 
minskas, och inte fastställer några tydliga 
tidsfrister för utfasningen av de farligaste 
kemikalierna, trots de uttryckliga 
lagstiftningskrav som infördes 2000. 
Parlamentet uppmanar därför utskottet för 
miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet att 
i sin rekommendation till kommissionen 
särskilt uppmärksamma de prioriterade 
ämnen som anges ovan – som 
framställarna mycket ofta hänvisar till som 
”giftigt och radioaktivt avfall” – med tanke 
på den allvarliga risk som de utgör för 
människors hälsa såsom vattenförorenande 
ämnen.

11. Europaparlamentet beklagar att 
kommissionen i sitt förslag om ändring av 
ramdirektivet om vatten (COM(2011)0876) 
endast lägger till 15 nya kemiska ämnen 
från en förteckning över 2 000 potentiellt 
farliga ämnen som bör övervakas och 
minskas, och inte fastställer några tydliga 
tidsfrister för utfasningen av de farligaste 
kemikalierna, trots de uttryckliga 
lagstiftningskrav som infördes 2000. 
Parlamentet uppmanar därför utskottet för 
miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet att 
i sin rekommendation till kommissionen 
särskilt uppmärksamma de prioriterade 
ämnen som anges ovan – som 
framställarna mycket ofta hänvisar till som 
”giftigt och radioaktivt avfall” – med tanke 
på den allvarliga risk som de utgör för 
människors hälsa och vattenmiljön såsom 
vattenförorenande ämnen.

Or. de

Ändringsförslag 36
Judith A. Merkies

Förslag till yttrande
Punkt 11a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

11a. Europaparlamentet uppmanar 
enträget kommissionen att intensifiera 
kampen mot de ökande utsläppen av 
föroreningar såsom antibiotika-, 
narkotika- och hormonrester från p-piller 
i vatten, eftersom dessa rester har negativ 
påverkan på människors hälsa och 
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miljön.

Or. en

Ändringsförslag 37
Peter Jahr

Förslag till yttrande
Punkt 12

Förslag till yttrande Ändringsförslag

12. Europaparlamentet uppmanar 
samtidigt kommissionen och 
medlemsstaterna att förbättra 
övervakningen av och rapporteringen om 
kemiska föroreningar i vatten, samt att 
anta en mekanism för att samla in mer 
information om koncentrationer av andra 
förorenande ämnen som kan visa sig 
nödvändiga att övervaka på EU-nivå i 
framtiden.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 38
Lucas Hartong

Förslag till yttrande
Punkt 12

Förslag till yttrande Ändringsförslag

12. Europaparlamentet uppmanar 
samtidigt kommissionen och 
medlemsstaterna att förbättra
övervakningen av och rapporteringen om 
kemiska föroreningar i vatten, samt att 
anta en mekanism för att samla in mer 
information om koncentrationer av andra 
förorenande ämnen som kan visa sig 
nödvändiga att övervaka på EU-nivå i 
framtiden.

12. Europaparlamentet förordar att
medlemsstaterna förbättrar övervakningen 
av och rapporteringen om kemiska 
föroreningar i vatten, samt antar en 
mekanism för att samla in mer information 
om koncentrationer av andra förorenande 
ämnen som kan visa sig nödvändiga att 
övervaka på EU-nivå i framtiden.
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Or. en

Ändringsförslag 39
Angelika Werthmann

Förslag till yttrande
Punkt 12

Förslag till yttrande Ändringsförslag

12. Europaparlamentet uppmanar samtidigt 
kommissionen och medlemsstaterna att 
förbättra övervakningen av och 
rapporteringen om kemiska föroreningar i 
vatten, samt att anta en mekanism för att 
samla in mer information om 
koncentrationer av andra förorenande 
ämnen som kan visa sig nödvändiga att 
övervaka på EU-nivå i framtiden.

12. Europaparlamentet uppmanar samtidigt 
kommissionen och medlemsstaterna att 
förbättra övervakningen av och 
rapporteringen om kemiska föroreningar i 
vatten, att fastställa bindande 
gränsvärden, samt att anta en mekanism 
för att samla in mer information om 
koncentrationer av andra förorenande 
ämnen som kan visa sig nödvändiga att 
övervaka på EU-nivå i framtiden.

Or. de

Ändringsförslag 40
Csaba Sándor Tabajdi

Förslag till yttrande
Punkt 12

Förslag till yttrande Ändringsförslag

12. Europaparlamentet uppmanar samtidigt 
kommissionen och medlemsstaterna att 
förbättra övervakningen av och 
rapporteringen om kemiska föroreningar i 
vatten, samt att anta en mekanism för att 
samla in mer information om 
koncentrationer av andra förorenande 
ämnen som kan visa sig nödvändiga att 
övervaka på EU-nivå i framtiden.

12. Europaparlamentet uppmanar samtidigt 
kommissionen och medlemsstaterna att 
förbättra övervakningen av och 
rapporteringen om kemiska föroreningar i 
vatten, samt att anta en mekanism för att 
samla in mer information om 
koncentrationer av andra förorenande 
ämnen som kan visa sig nödvändiga att 
övervaka på EU-nivå i framtiden. 
Parlamentet uppmanar till att uppgifter 
från frivillig övervakningsverksamhet 
gällande föroreningar i vatten ska delas 
mellan medlemsstaterna och med 
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kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 41
Csaba Sándor Tabajdi

Förslag till yttrande
Punkt 12a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

12a. Europaparlamentet upprepar att 
ramdirektivet om vatten föreskriver 
samordning mellan medlemsstaterna för 
hela avrinningsdistriktet där 
vattenanvändning kan få 
gränsöverskridande effekter, och vädjar 
därför till medlemsstaterna att satsa på 
regelbunden gränsöverskridande 
kommunikation och samarbete för att 
stödja genomförandet av ramdirektivet 
med avseende på prioriterade ämnen, 
prioriterade farliga ämnen och utsläpp av 
näringsämnen.

Or. en

Ändringsförslag 42
Peter Jahr

Förslag till yttrande
Punkt 13

Förslag till yttrande Ändringsförslag

13. Europaparlamentet anser att utsläpp av 
näringsämnen fortfarande är ett stort 
problem, att eutrofiering fortfarande
påverkar den biologiska mångfalden och 
stör värdefulla ekosystemtjänster, och att 
de undersökta näringsförhållandena 
sannolikt kommer att stå för över hälften 
av de förväntade misslyckade försöken att 

13. Europaparlamentet anser att utsläpp av 
näringsämnen är en av flera faktorer
bakom föroreningen av 
ytvattenförekomsterna, påverkar den 
biologiska mångfalden och reducerar
värdefulla ekosystemtjänster. Parlamentet 
konstaterar och att de undersökta 
näringsförhållandena eventuellt kommer 
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nå en ”god status” i ytvattenförekomster 
senast 2015.

att stå för över hälften av de förväntade 
misslyckade försöken att nå en ”god 
status” i ytvattenförekomster senast 2015.

Or. de

Ändringsförslag 43
Peter Jahr, Nikolaos Salavrakos

Förslag till yttrande
Punkt 14

Förslag till yttrande Ändringsförslag

14. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att under 2012 utarbeta och 
lägga fram en färdplan med 
rekommendationer för att öka 
effektiviteten hos vattenresurserna och 
markanvändningen, genomföra 
ekosystemskyddsåtgärder inom ramen för 
den gemensamma jordbrukspolitiken, 
utveckla en strategi för att integrera 
vattenfrågan i all politik och förbättra 
vattenförvaltningens genomförande samt 
forskningen och insamlingen av uppgifter. 
Kommissionen uppmanas även att under 
2012 offentliggöra en ”Strategi för att 
skydda EU:s vatten” med utgångspunkt i 
översynen av genomförandet av 
ramdirektivet om vatten, översynen av 
EU:s politik för vattenbrist och torka samt 
översynen av EU:s anpassningspolitik i 
fråga om vattenförvaltning.

14. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att under 2012 utarbeta och 
lägga fram en färdplan med 
rekommendationer för att öka 
effektiviteten hos vattenresurserna och 
markanvändningen, utveckla en strategi för 
att integrera vattenfrågan i all politik och 
förbättra vattenförvaltningens 
genomförande samt forskningen och 
insamlingen av uppgifter. Parlamentet 
välkomnar i detta sammanhang den 
ökande integreringen av miljöskyddskrav 
i den gemensamma jordbrukspolitiken.
Kommissionen uppmanas även att under 
2012 offentliggöra en ”Strategi för att 
skydda EU:s vatten” med utgångspunkt i 
översynen av genomförandet av 
ramdirektivet om vatten, översynen av 
EU:s politik för vattenbrist och torka samt 
översynen av EU:s anpassningspolitik i 
fråga om vattenförvaltning.

Or. de

Ändringsförslag 44
Rolandas Paksas

Förslag till yttrande
Punkt 14a (ny)
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

14a. Europaparlamentet anser att 
ekonomiska påtryckningar bör användas 
för att uppmuntra till lägre förbrukning 
och mindre slöseri, återanvändning av 
avloppsvatten och återställande av 
vattenförekomster.

Or. lt

Ändringsförslag 45
Andreas Mölzer

Förslag till yttrande
Punkt 15

Förslag till yttrande Ändringsförslag

15. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
utarbeta program för ökad medvetenhet om 
vattenfrågor så att en vattenbesparings- och 
vatteneffektivitetskultur kan införas hos 
EU-medborgarna.

15. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
utarbeta program för ökad medvetenhet 
och informationskampanjer om 
vattenfrågor så att en vattenbesparings- och 
vatteneffektivitetskultur kan införas hos 
EU-medborgarna.

Or. de

Ändringsförslag 46
Angelika Werthmann

Förslag till yttrande
Punkt 15

Förslag till yttrande Ändringsförslag

15. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
utarbeta program för ökad medvetenhet om 
vattenfrågor så att en vattenbesparings- och 
vatteneffektivitetskultur kan införas hos 
EU-medborgarna.

15. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
utarbeta program för ökad medvetenhet om 
vattenfrågor så att en vattenbesparings- och 
vatteneffektivitetskultur kan införas hos 
EU-medborgarna. Dessa program för ökad 



AM\897504SV.doc 29/30 PE486.133v01-00

SV

medvetenhet måste riktas till medborgare i 
alla åldrar så att de kan använda denna 
offentliga och livsnödvändiga tillgång på 
ett bättre och effektivare sätt.

Or. de

Ändringsförslag 47
Judith A. Merkies

Förslag till yttrande
Punkt 15a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

15a. Europaparlamentet betonar vikten av 
att främja goda vattensystem för att 
minska behovet av flaskvatten och därmed 
ytterligare avfall samt att begränsa 
utnyttjandet av resurser, däribland olja 
och vatten för tillverkning och transport 
av flaskor.

Or. en

Ändringsförslag 48
Nikolaos Chountis

Förslag till yttrande
Punkt 15a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

15a. Europaparlamentet anser att 
offentligt engagemang är en förutsättning 
för vattenskyddet och för att identifiera 
både problem och de mest lämpade 
åtgärderna för att lösa dem. Parlamentet 
efterlyser därför ökat samarbete mellan 
ansvariga nationella, regionala och lokala 
myndigheter i medlemsstaterna och 
utskottet för framställningar när detta 
utskott har hand om europeiska 
medborgares direkta problem som rör 
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vattenfrågor.

Or. en


