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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по петициите приканва водещата комисия по околна среда, обществено 
здраве и безопасност на храните да включи в предложението за резолюция, което ще 
приеме, следните предложения:

1. заявява, че водата е общ ресурс за човечеството и обществено благо и следователно 
не трябва да бъде източник на печалба, както и че достъпът до вода трябва да 
представлява основно и универсално право; подчертава, че устойчивото използване 
на водите е необходимо за околната среда и здравето и играе основна роля в цикъла 
за регулиране на климата; отново заявява, че „управлението на водните ресурси не 
следва да бъде предмет на правилата на вътрешния пазар“ (Резолюция P5_TA (2004) 
0183 на ЕП) и приканва Европейската комисия да преразгледа съответното 
законодателство, особено това за обществените поръчки и концесиите, така че да 
гарантира обществената собственост и управлението на водите и водните услуги; 

2. изразява загриженост, че в много региони в Европа балансът между нуждата от вода 
и наличните ресурси е достигнал критично ниво и че изменението на климата може 
дори още повече да влоши ситуацията; понастоящем недостигът на вода засяга 
неизменно цялата територия на някои държави членки; 

3. отбелязва, че Рамковата директива за водите (РДВ) създава рамка за защита на 
всички водни обекти в ЕС като подземни и повърхностни води, езера, реки и 
крайбрежни води и има за цел постигане на „добро екологично и химично 
състояние“ до 2015 г.;

4. изразява загриженост, че понастоящем в областта на прилагането на РДВ, 
неефективното прилагане и изпълнение остава основен проблем; състоянието на 
текущото прилагане показва, че някои държави членки изостават от графика и че 
целостта на водите на ЕС далеч не е приемлива, и че целите на други политики на 
ЕС включително на промишлеността, селското стопанство и транспорта, често са в 
открито противоречие с целите за „опазване на водите“; 

5. счита, че градските отпадъчни води представляват един от най-значителните 
замърсители на водната среда и че успешното прилагане на Директивата за 
пречистването на градските отпадъчни води има значително влияние върху 
качеството на водите във всички държави членки и по този начин върху успешното 
прилагане на РДВ;

6. отбелязва, че въпреки напредъка, постигнат в прилагането на Директивата за 
пречистването на градските отпадъчни води, все още има пропуски по отношение 
на степените на съответствие на канализационните системи и/или по отношение на 
пречистването; призовава Комисията да предостави по-голяма подкрепа за 
финансиране на пречиствателни станции за отпадъчни води и инфраструктура на 
канализационните системи в ЕС;

7. отбелязва също, че от 1988 г. насам сред петициите, отнасящи се до жалби по повод 
околната среда, адресирани до Комисията по петиции, 589 от тези петиции 
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(Испания 166, Обединено кралство 129, Германия 97, Италия 60, Франция 55, 
Гърция 34, Холандия 16, Португалия 16, Полша 4, Румъния 4, Финландия 3, 
България 2, Унгария 2 и Словения 1) понякога подписани съвместно от няколко 
лица (виж Петиция 0784/2007, подписана от 2036 лица), се отнасят до качеството и 
количеството вода в държавите членки; признава, че тези петиции са доказателство, 
че водата е изключително сериозен проблем за гражданите на Европейския съюз;

8. напомня на държавите членки за задълженията им по силата на РДВ за постигане на 
добро състояние на водите до 2015 г. и призовава държавите членки и Комисията да 
предприемат всички необходими мерки и да предоставят достатъчно финансиране и 
техническа помощ, за да бъдат постигнати тези цели за качество на водата; счита, че 
участието на гражданите, на екологичните неправителствени организации и на 
гражданското общество е от съществено значение за успешното прилагане на РДВ и 
за устойчивото управление на околната среда като цяло;

9 приканва Европейската комисия да бъде по-решителна в разследванията си и 
следователно много по-малко пасивна и отстъпваща; 

10. насочва вниманието към наличието на определени дейности, изобличени от 
вносителите на петиции включително депата за отпадъци, селското стопанство и 
промишлеността, които оказват голямо въздействие върху околната среда и 
човешкото здраве и са отговорни за лошото качество на водата; призовава в 
следствие на това за спиране на субсидиите, които подкопават стимулите за 
ефективно управление на водите като водят до прекомерното им използване, както 
и за отделяне на средства за целеви субсидии, насочени по-специално към бедното 
население и населението в селските райони, така че да се осигури достъп за всички;

11. изразява съжаление, че в предложението на Европейската комисия за изменение на 
РДВ (COM(2011)0876) се добавят само 15 нови химични вещества от списък от 
2000 потенциално опасни вещества, които следва да се наблюдават и намаляват, 
както и че то не успява да определи ясни графици за постепенно премахване на най-
опасните химикали, въпреки изричните законови изисквания, договаряни от 2000 г. 
насам; поради това отправя искане към комисията по околна среда, обществено 
здраве и безопасност на храните в препоръките си към Комисията да обърне 
специално внимание на приоритетните вещества, споменати по-горе, които много 
често се определят от вносителите на петиции като „токсични и радиоактивни 
отпадъци“ с оглед на високата степен на риск, който те представляват като 
замърсители на водата и за човешкото здраве;

12. същевременно отправя искане към Комисията и държавите членки да подобрят 
мониторинга и докладването за химически замърсители във водата и заедно това да 
въведат механизъм за получаване на по-добра информация за концентрациите на 
други замърсители, за които в бъдеще може да се окаже, че е необходим 
мониторинг на равнище ЕС;

13. счита, че замърсяването от вредни хранителни елементи остава значителен проблем, 
че еутрофикацията продължава да влияе на биологичното разнообразие и да 
разрушава ценни услуги, които опазват и възстановяват екосистемите, както и че 
изследваните хранителни условия вероятно ще се окажат причина за повече от 
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половината очаквани неуспехи на усилията за постигане на „добро състояние“ на 
повърхностните водни обекти до 2015 г.;

14. отправя искане към Комисията през 2012 г. да разработи и публикува пътна карта, 
за да определи препоръки, насочени към подобряване на ефективността на водните 
ресурси и използването на земята, към прилагането на мерки за защита на 
екосистемите в рамките на Общата селскостопанска политика (ОСП), към 
разработване на подход за интегриране на въпроса за водата във всички политики и 
за подобряване на управлението на водите, както и за изследвания и събиране на 
данни; Комисията също така е приканена през 2012 г. да публикува „Проект за 
опазване на водите на ЕС“ след разглеждане на прилагането на РДВ, на политиката 
спрямо недостига на вода и сушите в ЕС, както и след преразглеждане на 
политиката на ЕС за адаптация, свързана с управлението на водите;

15. призовава Комисията и държавите членки да разработят програми за осведомяване 
по въпросите за водата, така че да въведат култура сред европейските граждани на 
пестене на водата и за водна ефективност.


