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NÁVRHY

Petiční výbor vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. prohlašuje, že voda je společným zdrojem lidstva a veřejným statkem, a tudíž by neměla 
být zdrojem zisku, a že přístup k ní by měl být základním a všeobecně platným právem; 
zdůrazňuje, že udržitelné užívání vody je nezbytné pro životní prostředí a zdraví a hraje 
zásadní roli v regulaci klimatu; opakuje, že „na hospodaření s vodními zdroji by se neměla 
vztahovat pravidla vnitřního trhu“ (usnesení EP P5_TA (2004)0183) a vyzývá Evropskou 
komisi, aby přezkoumala příslušné právní předpisy, zejména ty, které se týkají veřejných 
zakázek a koncesí, aby bylo zaručeno veřejné vlastnictví vody a s ní spojených služeb a 
hospodaření s ní; 

2. je znepokojen tím, že vyváženost mezi poptávkou po vodě a dostupnými zdroji dosáhla 
v řadě evropských regionů kritické úrovně a že změna klimatu by celou situaci mohla 
ještě zhoršit; nedostatek vody v současnosti v některých členských státech trvale postihuje 
celé jejich území; 

3. konstatuje, že rámcová směrnice o vodě (WFD) zřizuje rámec na ochranu všech vodních 
útvarů v EU – podzemích vod a povrchových vod, jezer, řek a pobřežních vod – a jejím 
cílem je dosáhnout do roku 2015 „dobrého ekologického a chemického stavu“;

4. je znepokojen tím, že při současném provádění WFD zůstává nadále zásadním problémem 
neúčinné uplatňování a prosazování této směrnice; současný stav provádění ukazuje, že 
určité členské státy jsou v tomto ohledu pozadu, že integrita vod EU zdaleka není 
přijatelná a že cíle jiných politik EU, včetně průmyslu, zemědělství a dopravy, jsou často 
v přímém protikladu s cíli na ochranu vod; 

5. domnívá se, že městské odpadní vody představují jeden z nejzávažnějších dopadů 
znečištění na vodní prostředí a že úspěšné provádění směrnice o čištění městských 
odpadních vod má zásadní význam na kvalitu vody ve všech členských státech, a tedy 
také na úspěšné provádění WFD;

6. konstatuje, že přestože bylo dosaženo pokroku v provádění směrnice o čištění městských 
odpadních vod, stále ještě existují mezery v míře plnění u stokových soustav a čištění; 
žádá Komisi, aby více podpořila financování čistíren odpadních vod a infrastruktury 
stokových soustav v EU; 

7. konstatuje také, že od roku 1988 se ze všech peticí o environmentálních problémech, které 
byly adresovány Petičnímu výboru, 589 těchto peticí (Španělsko 166, Velká Británie 129, 
Německo 97, Itálie 60, Francie 55, Řecko 34, Nizozemí 16, Portugalsko 16, Polsko 4, 
Rumunsko 4, Finsko 3, Bulharsko 2, Maďarsko 2 a Slovinsko 1), které někdy byly 
spolupodepsány více signatáři (viz petice 0784/2007, která byla spolupodepsána 2036 
signatáři), týkalo kvality a kvantity vody v členských státech; uznává, že tyto petice jsou 
důkazem toho, že voda je pro občany Evropské unie závažným problémem;

8. připomíná členským státům jejich závazky v rámci WFD, požadující, aby do roku 2015 
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docílily dobrého stavu vody, a vyzývá členské státy a Komisi, aby přijaly veškerá 
opatření, uvolnily dostatečné finance a poskytly technickou podporu nezbytnou ke splnění
těchto cílů týkajících se kvality vody; domnívá se, že pro úspěšné provádění WFD a 
zajištění systému řízení udržitelného z hlediska životního prostředí jako celku je nezbytná 
účast občanů, nevládních organizací zabývajících se životním prostředím a občanské 
společnosti;

9 vyzývá Evropskou komisi, aby ve svých šetřeních byla odhodlanější, a tedy mnohem 
méně pasivní a shovívavá; 

10. upozorňuje na existenci určitých aktivit, které předkladatelé peticí odsuzují, včetně 
skládek, zemědělství a průmyslu, které mají značný dopad na životní prostředí a lidské 
zdraví a jsou zodpovědné za špatnou kvalitu vody; vyzývá tedy ke zrušení dotací, které 
podrývají pobídky k účinnému hospodaření s vodou a podněcují k její nadměrné spotřebě, 
s cílem uvolnit finanční prostředky na cílené dotace, zejména pro chudé a venkovské 
obyvatelstvo, aby byla voda dostupná pro všechny;

11. lituje, že návrh Evropské komise pozměňující WFD (COM (2011)876) přidává ze 
seznamu 2000 potenciálně nebezpečných látek pouze 15 nových chemických látek, které 
by měly být monitorovány a omezeny, a nevymezuje jasný harmonogram pro postupné 
odstranění těch nejnebezpečnějších, přestože od roku 2000 platí v tomto ohledu jasné 
právní předpisy; vyžaduje tedy, aby Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a 
bezpečnost potravin ve svém doporučení Komisi věnoval zvláštní pozornost výše 
uvedeným prioritním látkám – které předkladatelé peticí často označují za „toxický a 
radioaktivní odpad“ – vzhledem k vysokému riziku, které tyto látky znečišťující vodu 
představují pro lidské zdraví;

12. současně žádá Komisi a členské státy, aby zlepšily monitorování a hlášení chemických 
znečišťujících látek ve vodě, včetně mechanismu pro získání lepších informací 
o koncentraci jiných znečišťujících látek, u kterých bude možná v budoucnosti nutné 
monitorování na úrovni EU;

13. domnívá se, že znečištění živinami je nadále závažným problémem a že eutrofizace nadále 
ovlivňuje biologickou rozmanitost a ničí cenné ekosystémové služby a že prošetřené 
vyživovací podmínky nejspíše budou zodpovědné za více než polovinu selhání ve snahách 
docílit „dobrého stavu“ povrchových vodních útvarů do roku 2015;

14. žádá Komisi, aby vyvinula a v roce 2012 zveřejnila plán na stanovení doporučení 
zaměřených na zlepšení účinnosti vodních zdrojů a využívání půdy, provádění opatření 
k ochraně ekosystémů v rámci SZP, vyvinutí přístupu k začlenění otázky vodních zdrojů 
do všech politik a zlepšení správy hospodaření s vodními zdroji a rovněž výzkumu a 
shromažďování údajů; Komise je také vyzvána, aby v roce 2012 zveřejnila „Plán na 
zachování vodních zdrojů EU“ na základě revize provádění WFD, revize politiky EU 
týkající se nedostatku vody a sucha stejně jako revize politiky EU pro přizpůsobení se 
pokud jde o vodní hospodářství;

15. vyzývá Komisi a členské státy, aby vyvinuly programy pro zvýšení povědomí o 
problematice vody a aby mezi evropskými občany zavedly kulturu úspory vody a jejího 
účinného využívání.
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