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Provádění vodohospodářských právních předpisů EU 

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 3. července 2012 o provádění 
vodohospodářských právních předpisů EU v očekávání nezbytného globálního přístupu 
k evropským výzvám v oblasti vodohospodářství (2011/2297(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, 
kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky1 (dále jen 
„rámcová směrnice o vodě“),

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/118/ES ze dne 12. prosince 
2006 o ochraně podzemních vod před znečištěním a zhoršováním stavu2 (dále jen 
„směrnice o podzemních vodách“),

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/105/ES ze dne 16. prosince 
2008 o normách environmentální kvality v oblasti vodní politiky, změně a následném 
zrušení směrnic Rady 82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS a 86/280/EHS 
a změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES3 (dále jen „směrnice 
o normách environmentální kvality“),

– s ohledem na směrnici Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění městských 
odpadních vod4,

– s ohledem na směrnici Rady 91/676/EHS ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před 
znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů5 (dále jen „směrnice o dusičnanech“),

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES ze dne 23. října 2007 
o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik6 (dále jen „směrnice o povodních“),

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 
2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh7,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 
18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek 
(REACH), o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 
1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, 
směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES 
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a 2000/21/ES1 (dále jen „nařízení REACH“),

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES ze dne 21. října 
2009, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného 
používání pesticidů2,

– s ohledem na směrnici Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních 
stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin3 a směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících 
ptáků4,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 
2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání5,

– s ohledem na připravovaný plán Komise na ochranu evropských vodních zdrojů,

– s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů nazvané „Naše životní pojistka, 
náš přírodní kapitál: strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020“ 
(COM(2011)0244),

– s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů s názvem „Plán pro Evropu 
účinněji využívající zdroje“ (COM(2011)0571),

– s ohledem na plánované evropské inovační partnerství v oblasti vody,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 18. července 2007 o řešení problému nedostatku 
vody a sucha v Evropské unii (COM(2007)0414),

– s ohledem na své usnesení ze dne 15. března 20126 o 6. světovém fóru o vodě, které se 
konalo v Marseille ve dnech 12.–17. března 2012, a s ohledem na platformu pro řešení 
a kompromisy, která zde byla přijata,

– s ohledem na své usnesení ze dne 9. října 2008 o řešení problému nedostatku vody 
a sucha v Evropské unii7,

– s ohledem na své usnesení ze dne 6. května 2010 o bílé knize Komise nazvané 
„Přizpůsobení se změně klimatu: směřování k evropskému akčnímu rámci“8,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
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a na stanoviska Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a Petičního výboru (A7–
0192/2012),

A. vzhledem k tomu, že rámcová směrnice o vodě zavedla rámec na ochranu a obnovu čisté 
vody v EU a na zajištění dlouhodobého, udržitelného využívání vody a že jejím cílem je 
dosažení „dobrého ekologického a chemického stavu“ do roku 2015, ale vzhledem 
k tomu, že přezkum plánů povodí, který členské státy provedly podle požadavků 
směrnice, naznačuje, že značný počet vodních útvarů v EU „dobrého stavu“ do roku 2015 
nedosáhne vzhledem k dlouhotrvajícím i nově se objevujícím problémům;

B. vzhledem k tomu, že situace, pokud jde o biologickou rozmanitost sladkovodních zdrojů 
v Evropě, je kritická, neboť 37 % evropských druhů sladkovodních ryb a 40 % 
sladkovodních měkkýšů je podle kritérií červeného seznamu Mezinárodního svazu 
ochrany přírody v ohrožení;

C. vzhledem k tomu, že voda obzvlášť snadno podléhá účinkům klimatických změn, které 
mohou vést ke snížení množství a zhoršení kvality dostupné vody, zejména pitné vody,
a ke zvýšení četnosti a rozsahu povodní a období sucha;

D. vzhledem k tomu, že voda je nezcizitelným veřejným statkem nezbytným pro život a že 
spravedlivé hospodaření s vodou hraje klíčovou úlohu při ochraně světového přírodního 
bohatství a ekosystémových služeb, stejně jako ve všech aspektech využívání zdrojů 
a hospodářské výroby, a vzhledem k tomu, že budoucnost hospodářství v Evropě se odvíjí 
od nalezení účinných řešení současných problémů v oblasti vody a od zodpovědného 
a účinného řízení stávajících vodních zdrojů, jež mají přímý dopad na lidské zdraví, 
výrobu energie, zemědělství a zabezpečení potravin; 

E. vzhledem k tomu, že Evropa čerpá zhruba 13 % z celkového jí dostupného objemu vody, 
což již svědčí o jistém nedostatku vody, a vzhledem k tomu, že na mnoha místech Evropy 
překračuje objem čerpání vody udržitelnou míru, což ohrožuje volně žijící živočichy, 
bezpečné zásobování společnosti vodou a různé možnosti hospodářského využití, 
a vzhledem k tomu, že v některých jihoevropských regionech index spotřeby vody 
převyšuje hranici 40 %, a poukazuje tedy na vysoký nedostatek vody;

F. vzhledem k tomu, že pro polosuché klima rozsáhlých oblastí na jihu Evropy je příznačné 
velmi nerovnoměrné rozložení vodních zdrojů, které se mění z měsíce na měsíc i rok od 
roku, a vzhledem k tomu, že s postupující změnou klimatu má toto velice nepravidelné 
rozložení sílící tendenci;

G. vzhledem k tomu, že strategie Evropa 2020 stanoví požadavek účinnějšího využívání 
zdrojů, avšak současné trendy ve využívání vody jsou v mnoha případech neudržitelné 
v důsledku neefektivních postupů, které mají za následek plýtvání vodou, a vzhledem 
k tomu, že systémy vodohospodářské infrastruktury jsou nezřídka zastaralé, a to jak 
v nejrozvinutějších, tak v méně rozvinutých regionech, a k dispozici není dostatek 
informací o skutečné výkonnosti a ztrátách;

H. vzhledem k tomu, že přechodu na zelené hospodářství lze dosáhnout jen za předpokladu, 
že budou zohledněny problémy s vodou;

I. vzhledem k tomu, že nedostatečně vyčištěné odpadní vody i nadále způsobují vysoké
znečištění moří u pobřeží EU, a je tedy zásadní, aby byl v členských státech urychlen 



rozvoj infrastruktury pro čištění odpadních vod;

Provádění vodohospodářských právních předpisů EU: úspěchy a nedostatky

1. uznává, že rámcová směrnice o vodě představuje pevný a ambiciózní právní základ pro 
jednotné a dlouhodobé hospodaření s vodou v EU; vítá skutečnost, že v posledních letech 
došlo ke zvýšení kvality evropských vod a ke zlepšení nakládání s odpadními vodami; 
upozorňuje však na to, že provádění předpisů postupuje pomalu a neprobíhá ve všech 
členských státech ani regionech rovnoměrně a že v zájmu dosažení „dobrého stavu“ všech 
evropských vod do roku 2015 je třeba výrazně zlepšit provádění rámcové směrnice 
o vodě;

2. uznává, že voda je společným bohatstvím celého lidstva a veřejným statkem a že přístup 
k vodě by měl být základním a všeobecně platným právem; zdůrazňuje, že udržitelné 
využívání vody je nezbytné pro životní prostředí a zdraví a hraje zásadní úlohu v regulaci 
klimatu; znovu opakuje, že je třeba přizpůsobit pravidla vnitřního trhu zvláštní povaze 
vodohospodářského odvětví, a v souladu se zásadou subsidiarity vyzývá členské státy, 
aby s vodou a s ní spojenými službami hospodařily podle článku 9 rámcové směrnice 
o vodě;

3. 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; 

4. zdůrazňuje, že ačkoli by se pozornost měla zaměřit především na provádění stávajících 
právních předpisů v odvětví vody, existují určité nedostatky, jež je třeba odstranit 
úpravou stávajících právních předpisů v souladu s prioritami vodního hospodářství 
i pomocí nových právních předpisů, které budou řešit dopady určitých odvětví nebo 
činností, a že by se měl zohlednit význam, který má pro udržitelné vodní hospodářství 
spolupráce mezi různými hospodářskými subjekty a dalšími dotčenými stranami;

5. znovu opakuje své stanovisko, že Komise musí předložit legislativní návrh podobný 
směrnici o povodních, který podpoří přijetí opatření politiky EU v oblasti nedostatku 
vody, období sucha a přizpůsobení se změně klimatu;

6. chápe připravovaný plán Komise na ochranu evropských vodních zdrojů jako politickou 
reakci EU na stávající i budoucí výzvy v oblasti vody, jejímž cílem je zajistit dostatečnou 
dostupnost kvalitní vody pro udržitelné a spravedlivé využívání vody do roku 2050, aniž 
by tím byla dotčena svrchovaná práva členských států vztahující se na vodu;

7. připomíná členským státům jejich povinnosti vyplývající z rámcové směrnice o vodě,
podle nichž by měly do roku 2015 dosáhnout dobrého stavu vody; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby se důrazně zasadila o ukončení porušování právních předpisů EU týkajících 
se vody ze strany členských států; zároveň v zájmu splnění závazků týkajících se politiky 
v oblasti vody vyzývá k vytvoření a zpřístupnění další pomoci, například prostřednictvím 
komplexních pokynů a účinných nástrojů, na podporu budování kapacit, a to zejména 
regionálním orgánům a správám povodí, s cílem zajistit rovné podmínky a pomoci 
členským státům při dosahování většího souladu v dalších fázích provádění 
vodohospodářské politiky EU; poukazuje na to, že petice v mnoha případech odhalily 
problémy související s řádným uplatňováním právních předpisů EU o hospodaření 
s vodou a jejich prováděním ve vnitrostátních předpisech, a vyzývá Evropskou komisi, 
aby ve svých šetřeních postupovala s větším odhodláním, a to zejména tehdy, zabývá-li se 



peticemi;

Účinné hospodaření s vodou a řízení zdrojů

8. zdůrazňuje význam účinného hospodaření s vodou; vyzývá k účinnějšímu využívání 
vody, zejména v odvětvích, jako je energetika a zemědělství, jež patří mezi největší 
uživatele vody;

9. zdůrazňuje spojitost mezi výrobou energie, energetickou účinností a zabezpečením vody; 
poukazuje na to, že je zapotřebí vyvinout na evropské úrovni další strategie a koncepce 
týkající se například využívání vody jako úložiště energie s cílem zajistit, aby zvyšující se 
poptávka po energii neohrozila zabezpečení vody a aby byl využit potenciál snižování 
spotřeby energie prostřednictvím účinného hospodaření s vodou; zdůrazňuje, že 
využívání vody by mělo být zohledňováno při posuzování udržitelnosti tradičních 
i nízkouhlíkových zdrojů energie, mimo jiné včetně bioenergie a vodní energie, 
a poukazuje na rizika spojená s těžbou nekonvenčního zemního plynu;

10. zdůrazňuje, že účinnost a udržitelnost využívání vody v zemědělském odvětví je možné 
zlepšit zavedením inovativních technologií a postupů a zvyšováním informovanosti 
a povědomí o těchto otázkách mezi zemědělci a konečnými uživateli; zdůrazňuje v této 
souvislosti, že dobrým prostředkem k dosažení pozitivních výsledků v oblasti ochrany 
vody je spolupráce mezi subjekty hospodařícími s půdou a ostatními zúčastněnými 
stranami; zdůrazňuje dále, že vzhledem k výzvám spojeným se změnou klimatu 
a zabezpečením potravin musí být pro účely zemědělství zajištěno dostatečné množství 
vodních zdrojů, například vytvářením zásob vody; poznamenává, že většina objemu vody 
se využívá v zemědělství, a zdůrazňuje význam ochrany a udržitelného využívání vody 
v rámci probíhající reformy SZP;

11. je přesvědčen o tom, že si rostoucí poptávka po vodě žádá bezodkladné investice do 
zavlažování, a vyzývá Komisi, aby usnadnila přístup k řešením nedostatku vody, jako 
jsou například uměle doplňované podzemní nádrže, rekuperace vody a vývoj 
alternativních způsobů zavlažování; zároveň zdůrazňuje význam přenosu znalostí 
a technologií, které se týkající těchto technik, a také ochrany vodních zdrojů, rekuperace 
vody, řízení zdrojů podzemní vody a nakládání s odpadními vodami;

12. zdůrazňuje, že zemědělská a lesní půda přispívá velmi značnou měrou k tvorbě 
podzemních vod a že zemědělci a lesní hospodáři již nesou obzvláštní odpovědnost za 
zachování čistoty vysoce kvalitní podzemní vody; uznává úsilí, které zemědělci doposud 
vyvinuli na zlepšení kvality podzemní vody;

13. zdůrazňuje, že politika v oblasti sanitárních služeb a nakládání s odpadními vodami, která 
je šetrná vůči životnímu prostředí a rozumná z hospodářského hlediska, by se měla 
zabývat znečištěním u zdroje spíše než podporovat nákladné odstraňování znečisťujících 
látek na výstupu, zvláště pokud jde o vodu protékající kontaminovanou půdou; vybízí 
k využívání odpadních vod a vedlejších produktů čištění na výstupu jakožto nového 
zdroje za předpokladu, že tyto produkty vyhovují přísným požadavkům na kvalitu; 
konstatuje, že odpadní vody mohou být využity jako zdroj energie formou rekuperace 
tepla nebo energetickým zhodnocením organických látek, které jsou v odpadních vodách 
obsaženy, a že je třeba této možnosti využít;

14. vyzývá k případné aktualizaci právních předpisů EU týkajících se vody, aby řádně 



zohledňovaly technologický pokrok v opětovném využívání a recyklaci vody s cílem 
umožnit nákladově i energeticky účinné opětovné využívání vyčištěných odpadních vod 
k zavlažování a také opětovné využívání užitkové vody v domácnostech; vyzývá k přijetí 
opatření pro řádné sledování chemické a biologické kvality regenerované vody; vyzývá 
Komisi, aby prozkoumala možnosti vytváření pobídek k širšímu využívání vyčištěných 
odpadních vod a užitkové a dešťové vody s cílem zmírnit zatížení vodních zdrojů;

15. zdůrazňuje, že prioritou musí být snižování spotřeby vody; zdůrazňuje význam 
ekodesignu a zařízení na úsporu vody a žádá, aby měření týkající se využívání vody bylo 
učiněno závazným pro všechna odvětví a uživatele ve všech zemích EU; vyzývá dále 
Komisi, aby stanovila pravidla, která by upravovala účinnost využívání vody u zařízení 
používaných v zemědělství;

16. poukazuje na to, že v EU se přibližně 20 % vody vyplýtvá v důsledku nedostatečné 
účinnosti, a že větší účinnost při využívání vodních zdrojů proto představuje klíčový 
faktor z hlediska udržitelnosti vodního hospodářství, zvláště pokud se máme vyrovnat 
s problémem nedostatku vody a období sucha; trvá na tom, že je naléhavě třeba jednak 
provést audit stavu evropské vodovodní sítě, aby se posoudila její kvalita, 
opotřebovanost a propojenost, neboť je možné, že ztráty v důsledku úniků z vodovodních 
rozvodných sítí činí až 70 % vody dodávané do evropských měst, a jednak podporovat 
investice do infrastruktury;

Voda a ekosystémy

17. konstatuje, že voda je ústředním prvkem většiny ekosystémových služeb, a zdůrazňuje 
význam řádného hospodaření s vodou pro splnění cílů v oblasti biologické rozmanitosti; 
zdůrazňuje potřebu opatření na opětovné zalesňování a obnovu mokřadů v rámci 
hospodaření s vodními zdroji; vyzývá k lepšímu sladění cílů rámcové směrnice o vodě se 
sítí Natura 2000; zdůrazňuje, že znalostní základna by měla zahrnovat pojem 
„ekologických toků“ a zohledňovat ekosystémové služby založené na vodě; zdůrazňuje, 
že v úvahu je třeba vzít i skutečnost, že změny v koloběhu vody závisejí na lokalitě a že 
lokalita má vliv na procentuální podíl recyklované vody: koloběh vody není ve všech 
oblastech stejný a koloběhy v tropech, ve Středomoří a ve středních a vyšších 
zeměpisných šířkách se od sebe liší;

18. zdůrazňuje, že vodní zdroje a s nimi související ekosystémy jsou obzvláště zranitelné vůči 
důsledkům změny klimatu, jež by mohla vést k poklesu množství a kvality dostupné, 
zejména pitné, vody, a k nárůstu četnosti a intenzity povodní a období sucha; vyzývá 
k tomu, aby se v rámci politiky přizpůsobování se změně klimatu a jejího zmírňování 
řádně přihlíželo k vlivu této změny na vodní zdroje; zdůrazňuje, že za účelem prevence 
extrémních vodohospodářských jevů je důležité uplatňovat strategie, které by se 
zaměřovaly na předcházení rizikům, jejich zmírňování a reakci na ně;

19. zdůrazňuje dopady, které změna klimatu může mít na vodní ekosystémy, což může mít za 
následek nutnost přijmout důsledná systémová opatření zaměřená na ochranu přírody 
a biologické rozmanitosti a zavést uvážená opatření pro řízení transformovaných vodních 
mas, zejména pokud jde o oblasti řízení přehrad a transformovaných vodních systémů, 
přičemž je třeba respektovat odbornou způsobilost členských států;

20. konstatuje, že některé země naproti tomu netrpí nedostatkem vody, nýbrž mají potíže 
vyrovnat se s přebytkem vody způsobeným pravidelnými nebo intenzivními srážkami, se 



záplavami, s říční erozí a se znečištěním, které mají dopad na povodí řek a pobřežní 
oblasti, stejně jako s důsledky, které tyto jevy mají pro místní obyvatelstvo, jak dokládá 
velký počet obdržených petic; vzhledem ke znatelnému nárůstu nebezpečí záplav na 
území členských států v posledních letech vyzývá Komisi, aby vypracovala náležitou 
analýzu způsobů, jak dopadům záplav předcházet;

21. zdůrazňuje, že je nezbytné, aby Komise vyzvala členské státy k podpoře obnovení 
ekologicky šetrné zemědělské činnosti v horských oblastech s cílem bojovat proti 
narušení hydrogeologických funkcí a příznivě ovlivňovat regulaci vody opětovným 
zaváděním osvědčených postupů, jako je budování příkopů, odtokových kanálů a vodních 
valů, které umožní v případě nadměrných dešťových srážek zmírnit jejich negativní 
dopady na údolí a v případě sucha zajistit zásoby vodních zdrojů, které lze využít i 
k hašení lesních požárů;

22. uznává zásadní úlohu, kterou mají útvary podzemních vod v koloběhu vody a v řadě 
klíčových problémů, mezi něž patří znečištění vody, systémy regulace záplav, pronikání 
soli a propadání půdy v důsledku dlouhodobého ubývání podzemní vody; vyzývá Komisi, 
aby v dostatečné míře zdůrazňovala význam udržitelného řízení útvarů podzemních vod;

23. s ohledem na značná rizika, která pro povrchovou i podzemní vodu představuje průzkum 
ložisek břidlicového plynu a jeho těžba, vyzývá Komisi, aby zajistila, aby tyto činnosti 
podléhaly směrnici o posuzování vlivů na životní prostředí; dále vyzývá Komisi, aby 
v brzké době vydala pokyny ke shromažďování výchozích údajů pro monitorování stavu 
vody, které musejí být k dispozici před zahájením jakéhokoli hydraulického štěpení, ať už 
prováděného za účelem průzkumu či těžby, a rovněž kritéria pro posuzování vlivů 
hydraulického štěpení v různých geologických útvarech, včetně potenciálních úniků 
plynu do podzemních nádrží vody;

24. připomíná, že ochrana půdy představuje základní článek zachování kvality vody; 
poukazuje na to, že příčiny a důsledky zhoršování kvality půdy jsou dány především 
místními a regionálními podmínkami, a že je proto třeba zachovávat zásadu subsidiarity; 
vyzývá všechny členské státy, aby plnily své povinnosti, pokud jde o zajišťování kvality 
půdy, a aby udržovaly své půdní fondy v dobrém stavu, a naléhavě vyzývá ty členské 
státy, ve kterých neexistují žádná ustanovení na ochranu půdy, aby své odpovědnosti 
učinily zadost;

25. upozorňuje na to, že integrované řízení vodních zdrojů a územní plánování na úrovni 
povodí by mělo zohledňovat hospodářské aktivity závislé na vodě a potřeby vody pro 
všechny uživatele, stejně jako potřebu celostního přístupu k nedostatku vody, a mělo by 
zajistit udržitelnost lidských činností souvisejících s vodou;

26. domnívá se, že městské odpadní vody představují jeden z největších zdrojů znečištění 
vodního prostředí, řek a pobřeží a že úspěšné provádění směrnice o čištění městských 
odpadních vod bude mít zásadní vliv na kvalitu vody ve všech členských státech, a tedy 
i na úspěšné provádění rámcové směrnice o vodě;

27. upozorňuje na závažné důsledky, které toto znečištění může mít na lidské zdraví, jak 
dokládají petice obdržené z Irska (Galway), Francie (Bretaň) a dalších členských států; 
připomíná své usnesení ze dne 2. února 2012 o otázkách vznesených předkladateli petic 
v souvislosti s uplatňováním směrnice o nakládání s odpady a souvisejících směrnic 
v členských státech Evropské unie, v němž upozornil na nebezpečnou míru kontaminace 



vod způsobenou špatně spravovanými nebo nelegálními skládkami a lomy, u nichž došlo 
k průsaku a ke znečištění podzemních a freatických vod;

28. upozorňuje na řadu negativních faktorů, které předkladatelé peticí ohlásili – včetně 
skládek odpadů, nedostatečných kontrol kvality vody ze strany příslušných úřadů, 
protiprávních nebo nezákonných postupů v zemědělství a průmyslu, rozvoje měst 
a rozvoje souvisejícího s energetikou, zemědělství a průmyslu – a které mají značný 
dopad na životní prostředí a lidské zdraví a jsou zodpovědné za špatnou kvalitu vody; 
vyzývá proto k vytváření cílenějších pobídek k účinnému hospodaření s vodou, k zajištění 
dostupnosti vody pro všechny, zejména pro chudé a venkovské obyvatelstvo, a 
k distribuci vody v oblastech, kde je jí nedostatek, zejména v oblastech, které jsou 
vzdálené od velkých městských aglomerací s vybudovanou vodní infrastrukturou;

29. domnívá se, že znečištění živinami je jedním z řady faktorů zodpovědných za znečištění 
útvarů povrchových vodních a že ohrožuje biologickou rozmanitost a oslabuje cenné 
ekosystémové služby; konstatuje, že prošetřené vyživovací podmínky možná budou 
zodpovědné za více než polovinu selhání ve snahách docílit „dobrého stavu“ útvarů 
povrchových vod do roku 2015;

30. naléhavě žádá Komisi, aby zesílila boj proti zvyšujícímu se uvolňování znečišťujících 
látek, jako jsou zbytky antibiotik, léků nebo hormonálních látek z antikoncepčních 
přípravků do vodního prostředí, neboť tyto zbytkové látky mají negativní vliv na lidské 
zdraví a životní prostředí;

Znalosti a inovace

31. uznává, že rámec politiky EU umožnil sběr méně roztříštěných údajů o vodě a rovněž 
lepší sledování; konstatuje však, že k dispozici není dostatek spolehlivých údajů 
o množství vody, například o jejím odběru a úniku; konstatuje, že existuje potenciál pro 
lepší správu údajů, a to na základě zlepšení statistických informací a využití stanic pro 
sběr údajů, Evropského systému informací o vodě (WISE) a programu GMES 
k monitorování stavu vodních zdrojů a tlaků, kterým jsou vystaveny v důsledku 
hospodářské činnosti; vyzývá Komisi, aby ve spolupráci s Evropskou agenturou pro 
životní prostředí vytvořila nový soubor spolehlivých ukazatelů množství vody; 
zdůrazňuje, že vědomostní základna by měla zahrnout pojem „environmentálních toků“ 
a vzít v úvahu vodou podmíněné ekosystémové služby a vztahy mezi klimatem, územím 
a zdroji podzemních vod, jež se zakládají na koloběhu vody;

32. zdůrazňuje potřebu zaměřit se na konkrétní cíle a činnosti v rámci programu Horizont 
2020 týkající se lepšího udržitelného hospodaření s vodními zdroji a řízení vodního 
prostředí v EU a sousedních zemích; je pevně přesvědčen, že politika EU v oblasti 
výzkumu by měla reagovat na rostoucí výzvy týkající se hospodaření s vodními zdroji 
v zemědělství, budovách, průmyslu a domácnostech a snah o jejich účinné využívání; 
v tomto ohledu si všímá programu BONUS pro Baltské moře jako příkladu pro ostatní 
regiony;

33. je přesvědčen, že je důležité podporovat výzkum a inovace týkající se vody a že je nutné 
podporovat vytváření evropských uskupení v této oblasti; vyzývá Komisi, členské státy 
a ostatní příslušné zúčastněné strany, aby podporovaly evropské inovační partnerství 
v oblasti vody jakožto účinný nástroj, který umožní zaměřit úsilí na rozvoj špičkového 
výzkumu a inovací a s jehož pomocí bude možné odstranit překážky rychlého přenosu 



a zapojení znalostí, nejlepších dostupných technologických řešení a technologických 
novinek na trh a podpořit rozvoj vnitřního trhu s technologiemi pro oblast vody; 
zdůrazňuje význam ekologických inovací pro zachování vodních zdrojů, biologické 
rozmanitosti a rovnováhy ekosystémů; podtrhuje potenciál pro vytvoření „ekologických“ 
pracovních míst a rozvoj politiky v oblasti vody založené na inovacích a znalostech 
a lepšího hospodaření s vodními zdroji a větší účinnosti při využívání vody; vyzývá 
Komisi, aby provedla posouzení a vyčíslení dopadů jejích opatření na podporu výzkumu 
a vývoje v oblasti vodního hospodářství na zaměstnanost;

Zohledňování záležitostí týkajících se vody

34. zdůrazňuje, že je zapotřebí lepší soudržnosti cílů souvisejících s vodohospodářstvím 
a agendy pro účinné využívání zdrojů, jejíž součástí jsou klíčové cíle v oblasti účinného 
hospodaření s vodou, a jejich lepšího začlenění do právních předpisů na úrovni EU a na 
vnitrostátní, regionální a místní úrovni; vyzývá k tomu, aby byla při navrhování rámců 
zastřešujících politik týkajících se správy ekonomických záležitostí, jako je strategie EU 
2020, a společných politik EU, jako je společná zemědělská politika a politika 
soudržnosti, zohledňována komplexní posouzení dopadů na vodní zdroje, aby bylo 
dosaženo tematického soustředění dostupných finančních prostředků na záležitosti 
týkající se vody a aby byla problematika vody zohledňována ve všech oblastech politiky 
s cílem zlepšit kvalitu vody ve všech evropských regionech;

35. konstatuje, že na rozdíl od minulosti by měla být v rámci nové finanční strategie EU pro 
fondy soudržnosti věnována větší pozornost hydrotechnické infrastruktuře;

36. konstatuje, že normy, jež se vztahují na zemědělce, jsou již nyní přísné a pečlivě 
kontrolované; požaduje posílení ekologické podmíněnosti v rámci společné zemědělské 
politiky, a to na základě stávajících povinností;

Voda a hospodářství 

37. vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily uplatňování zásad „znečišťovatel platí“ 
a „uživatel platí“ prostřednictvím transparentních a efektivních systémů stanovování cen, 
které budou zavedeny ve všech odvětvích využívajících vodu, jejichž cílem je návratnost 
nákladů na vodohospodářské služby, včetně nákladů na životní prostředí a zdroje, jak 
stanoví rámcová směrnice o vodě; zdůrazňuje však, že při stanovování sazeb za vodu by 
měly být zohledňovány sociální otázky a že čistá voda pro lidské potřeby by měla být 
k dispozici za dostupnou cenu; vyzývá dále Komisi a členské státy k tomu, aby posoudily 
dotace, které jsou pro vodu škodlivé, a revidovaly je a aby vytvořily a zavedly další 
ekonomické nástroje, které by omezily činnosti, jež jsou škodlivé z hlediska životního 
prostředí, a podnítily udržitelnější využívání vodních zdrojů; zdůrazňuje, že stanovování 
cen vody by se mělo odvíjet od dopadů čištění odpadních vod na životní prostředí; 
konstatuje, že v důsledku hospodářské krize a omezování veřejných výdajů mají místní 
a regionální orgány ztížené možnosti financování projektů na úpravu odpadních vod, 
přestože pro to existuje politická vůle, a vyzývá proto Komisi, aby zajistila odpovídající 
financování čističek odpadních vod; vyzývá Komisi, aby vypracovala strategii 
internalizace externích nákladů, které vznikají v souvislosti s používáním vody, 
znečišťováním vody a úpravou odpadních vod;

38. je přesvědčen o tom, že rekreační objekty mají stejný přístup k vodě jako objekty sloužící 
jako primární bydliště, a že jejich příspěvek k financování systému tudíž musí být 



přinejmenším rovnocenný;

39. vyzývá členské státy, aby využívaly možností, které jim nabízejí strukturální fondy, Fond 
soudržnosti a Fond pro rozvoj venkova, a investovaly za účelem zvyšování účinnosti 
využívání vodních zdrojů do zdokonalování a obnovy stávajících infrastruktur 
a technologií;

40. domnívá se, že klíčem k řešení problému nedostatku vody je řízení poptávky, a žádá, aby 
plány řízení poptávky po vodě byly společně s opatřeními zaměřenými na dodávku 
považovány za důležitá kritéria při vyplácení prostředků z evropských strukturálních 
fondů a z Fondu soudržnosti na podporu vodohospodářského odvětví nebo činností 
náročných na spotřebu vody a aby členské státy vyžadovaly posouzení vodohospodářské 
udržitelnosti jako podmínku povolení hospodářských činností náročných na spotřebu 
vody, jako jsou hromadný cestovní ruch či určité typy zemědělské činnosti;

41. vyzývá Komisi, aby podporou výzkumu a vývoje a poskytováním strukturálních fondů 
v oblastech, kde jsou zdroje vody nejméně dostupné, podněcovala podniky k používání 
materiálů, které jsou méně náročné na vodu;

42. vyzývá Komisi a členské státy, aby navrhly správní opatření a nalezly finanční zdroje, 
které obyvatelstvu venkovských oblastí usnadní připojení jejich obydlí ke kanalizačním 
sítím;

43. naléhavě žádá Komisi a členské státy, aby bezodkladně přijaly konkrétní plány 
postupného rušení ekologicky škodlivých dotací, které by mělo být ukončeno do roku 
2020, a aby v rámci vnitrostátních programů reforem podávaly zprávy o dosaženém 
pokroku;

Voda a společnost

44. naléhavě vyzývá Komisi, členské státy a regionální orgány, aby podněcovaly dialog mezi 
odvětvími a mezi jednotlivými hospodářskými subjekty a občany o otázkách spojených 
s vodou, aby podněcovaly dialog mezi orgány a Petičním výborem, kdykoli se zmíněný 
výbor zabývá obavami evropských občanů, pokud jde o problematiku vody, a aby 
podpořily plné a transparentní zapojení místních společenství a zúčastněných stran na 
všech úrovních do vytváření vodohospodářské politiky; zdůrazňuje význam účinné 
víceúrovňové správy v oblasti vodohospodářství, která zohledňuje nezbytnost 
integrovaného řízení vodních zdrojů v přírodních oblastech hydrogeografických povodí 
a podporuje výměnu osvědčených postupů;

45. trvá na tom, že má-li být politika hospodaření s vodou účinná, musí být prováděna co 
nejblíže samotnému zdroji; vyzývá Komisi, aby zohlednila oblasti, které jsou v důsledku 
charakteristik své přírody znevýhodněny, jako například horské či ostrovní oblasti či 
nejvzdálenější regiony;

46. vyzývá ke zvýšení informovanosti a vzdělání veřejnosti o problematice týkající se vody, 
aby spotřebitelé, osoby působící ve zdravotnictví, tvůrci politik a osoby s rozhodovací 
pravomocí lépe porozuměli souvislostem mezi vodou, sanitárními službami, hygienou, 
zdravím, bezpečností potravin, zajištěním potravin a předcházením katastrofám; 
zdůrazňuje, že při informačních kampaních a vzdělávacích činnostech hrají prvořadou 
úlohu regionální a místní orgány a organizace občanské společnosti; trvá na tom, že 



programy na zvýšení povědomí se musí zaměřit na občany každého věku, aby bylo 
možné tento veřejný a životně nutný statek lépe a účinněji využívat;

47. zdůrazňuje, že voda a vodní ekosystémy nepodléhají žádným správním hranicím, a že je 
proto nutné, aby veškerá opatření k jejich ochraně a uchování jejich hodnoty byla 
prováděna jednotným a koordinovaným způsobem a pokud možno subjekty, které 
disponují pravomocemi nad celým povodím;

48. opakuje, že rámcová směrnice o vodě předepisuje koordinaci mezi členskými státy, pokud 
jde o sdílení společného povodí, kde by využívání vody mohlo mít přeshraniční dopady, 
a naléhavě v tomto ohledu žádá dotčené členské státy, aby pravidelně komunikovaly se 
sousedními zeměmi a spolupracovaly na podpoře provádění rámcové směrnice o vodě, 
pokud jde o prioritní látky, prioritní nebezpečné látky a znečištění živinami;

49. konstatuje, že kvalita vody ke koupání má dopad na cestovní ruch; požaduje, aby se 
uplatňování systému „modré vlajky“ rozšířilo obecně na všechny oblasti určené ke 
koupání v Evropě, včetně řek, jezer a rybníků;

50. zdůrazňuje, že politika udržitelného cestovního ruchu zahrnuje ochranu vodních zdrojů; 
vyzývá k tomu, aby byl profesionálům v oblasti cestovního ruchu poskytován přístup 
k odborné průpravě týkající se úspor a udržitelného využívání vody, zejména 
v pobřežních a termálních oblastech;

51. zdůrazňuje význam zavádění kvalitních vodovodních systémů v budovách a veřejných 
prostorách, které může přispět ke snížení potřeby balené vody;

52. konstatuje, že ze všech peticí o environmentálních problémech, které byly adresovány 
Petičnímu výboru od roku 1988, se 601 petic (Španělsko 166, Spojené království 129, 
Německo 97, Itálie 60, Francie 55, Řecko 34, Nizozemí 16, Portugalsko 16, Irsko 12, 
Polsko 4, Rumunsko 4, Finsko 3, Bulharsko 2, Maďarsko 2 a Slovinsko 1), které byly 
v některých případech podepsány větším počtem signatářů (viz petice 0784/2007 
podepsaná 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;

53. konstatuje, že podle průzkumu Eurobarometru z března 2012 se 68 % Evropanů domnívá, 
že problémy s kvalitou a kvantitou vody jsou závažné, 80 % občanů je přesvědčeno, že 
chemické znečištění je hrozbou pro vodní životní prostředí, 62 % cítí, že nemají dostatek 
informací o problémech, které ohrožují podzemní vody, jezera, řeky a pobřežní vody 
v jejich zemích, 67 % dotázaných se domnívá, že nejúčinnějším způsobem, jak se 
vypořádat s problémy souvisejícími s vodou, by bylo šířit povědomí o těchto problémech 
a podle 73 % evropských občanů by EU měla navrhnout další opatření s cílem tyto 
problémy řešit;

Voda a svět

54. vítá brzké dosažení rozvojového cíle tisíciletí OSN týkajícího se trvalého přístupu 
k bezpečné pitné vodě; vyzývá Komisi, členské státy a příslušné orgány na všech 
úrovních, aby posílily své závazky, aktivně se zapojily do plnění rozvojového cíle 
tisíciletí, jenž se týká základních sanitárních služeb, aby zohledňovaly příslušné výsledky 
konference o udržitelném rozvoji Rio+20 a zajistily, aby byl přístup k vodě a sanitárním 



službám v souladu s rezolucí Valného shromáždění Organizace spojených národů z roku 
2010 zaručen jako základní lidské právo, jež je zásadně důležitý pro plnohodnotný život;

55. vítá aktivní účast Evropské unie na 6. světovém fóru o vodě, které konalo ve dnech od 12. 
do 17. března 2012 v Marseille; vyzývá Evropskou unii, aby se i nadále zasazovala 
o zlepšování přístupu k vodě na celém světě, zvláště pak s ohledem na 7. světové fórum 
o vodě, které se bude konat v roce 2015 v Jihokorejské republice;

56. poukazuje na to, že EU má velmi vysokou úroveň odborných znalostí v odvětví vody, 
které by měly být prakticky využity k dosažení rozvojového cíle tisíciletí, jenž se týká 
základních sanitárních služeb, i dalších cílů týkajících se vody v souvislosti s udržitelným 
rozvojem; vyzývá Komisi, aby upozorňovala na osvědčené postupy třetích zemí, které 
využívají zachycenou dešťovou vodu a opakovaně využívají odpadní vody a bojují tímto 
způsobem proti nedostatku vody, zejména v obdobích největšího sucha; vyzývá k tomu, 
aby v těchto oblastech byla prohloubena spolupráce se třetími zeměmi, které při 
využívání vodních zdrojů uplatňují nejpokročilejší technologie;

57. pevně se domnívá, že na mezinárodní úrovni by měly být vyvíjeny větší snahy, aby bylo 
na základě integrovaného řízení vodních zdrojů a vyšší účinnosti využívání zdrojů 
docíleno udržitelného využívání vody;

58. vybízí místní orgány a jiné příslušné subjekty, aby věnovaly část z poplatků za dodávky 
vody a sanitární služby vybraných od uživatelů na opatření v oblasti decentralizované 
spolupráce; upozorňuje také na zásadu „1% solidarita pro vodu“, kterou přijaly některé 
členské státy a která by mohla být příkladným opatřením, které by bylo vhodné 
propagovat a provést;

59. jménem Evropské unie a členských států vyzývá Komisi, aby přistoupila k Úmluvě 
Organizace spojených národů z roku 1997 o mezinárodních vodních tocích a podpořila 
rovněž, aby vstoupily v platnost úpravy Helsinské úmluvy o ochraně a využívání 
přeshraničních vodních zdrojů a mezinárodních jezer z roku 1992, jež by umožnily 
rozšířit působnost tohoto nástroje i za hranice zemí EHK OSN, a aby podnítila rozsáhlejší 
ratifikaci Protokolu o vodě a zdraví připojeného k Helsinské úmluvě z roku 1992 s cílem 
podpořit koordinované a spravedlivé řízení vodních zdrojů v národních i nadnárodních 
povodích;

o

o     o

60. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům 
členských států.


