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POBUDE

Odbor za peticije poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot pristojni odbor, 
da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

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; 

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; 

3. je seznanjen, da okvirna direktiva o vodah določa okvir za varovanje vseh vodnih teles v 
EU – podzemnih in površinskih voda, jezer, rek in obalnih voda – in je njen namen do 
leta 2015 doseči „dobro ekološko in kemijsko stanje“;

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; 

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;

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;

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 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;

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 
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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;

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

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;

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 zdravje ljudi;

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;

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;

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; 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;

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.


