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SUGGESTIES

De Commissie verzoekschriften verzoekt de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 
voedselveiligheid, als bevoegde commissie, de volgende suggesties in haar motie voor een 
resolutie op te nemen:

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

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

3. neemt er kennis van dat de kaderrichtlijn water (KRW) een kader biedt voor de bescherming 
van alle waterlichamen – grondwater en oppervlaktewater, meren, rivieren en kustwater – en 
tot doel heeft tegen 2015 een "goede ecologische en chemische toestand" te bereiken;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


