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Návrh uznesenia (článok 170 ods. 4 rokovacieho poriadku), ktorým sa nahrádza návrh 
nelegislatívneho uznesenia A8-0228/2015 

Uznesenie Európskeho parlamentu o opatreniach v nadväznosti na európsku iniciatívu 
občanov Right2Water (Právo na vodu) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na smernicu Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na 
ľudskú spotrebu (ďalej len „smernica o pitnej vode“)1, 

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES 
z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva 
v oblasti vodného hospodárstva (ďalej len „rámcová smernica o vode“)2, 

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 211/2011 o iniciatíve 
občanov3, 

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 
2014 o udeľovaní koncesií4, 

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 14. novembra 2012 s názvom Koncepcia na 
ochranu vodných zdrojov Európy (COM(2012)0673), 

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 19. marca 2014 o európskej iniciatíve občanov s 
názvom Voda a sanitácia sú ľudským právom! Voda je verejným statkom, nie 
komoditou! (COM(2014)0177) (ďalej len „oznámenie“), 

– so zreteľom na správu Komisie s názvom Súhrnná správa o kvalite pitnej vody v EÚ, v 
ktorej sa skúmajú správy členských štátov na obdobie rokov 2008 – 2010 podľa 
smernice 98/83/ES (COM(2014)0363), 

                                                 
1 Ú. v. ES L 330, 5.12.1998, s. 32. 
2 Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1. 
3 Ú. v. EÚ L 65, 11.3.2011, s. 1. 
4 Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 1. 
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– so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. novembra 2014 o EÚ a celosvetovom 
rozvojovom rámci po roku 20151,– so zreteľom na stanovisko Európskeho 
hospodárskeho a sociálneho výboru k uvedenému oznámeniu Komisie z 19. marca 
20142, 

– so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN z 28. júla 2010 s názvom Právo 
ľudí na vodu a sanitáciu3 a na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN z 18. decembra 
2013 s názvom Ľudské právo na bezpečnú pitnú vodu a sanitáciu4, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 9. októbra 2008 o riešení problému nedostatku vody 
a problému sucha v Európskej únii5, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 3. júla 2012 o vykonávaní právnych predpisov EÚ 
v oblasti vôd, potrebe komplexného prístupu k európskym problémom v tejto oblasti6, 

– so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a na stanoviská Výboru pre rozvoj, Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj 
vidieka a Výboru pre petície (A8-0000/2015), 

A. keďže Right2Water je prvá európska iniciatíva občanov, ktorá splnila požiadavky 
stanovené v nariadení (EÚ) č. 211/2011 o iniciatíve občanov a ktorú Parlament 
prerokoval po tom, čo v čase predloženia získala podporu 1,66 milióna občanov;  

B. keďže dodávky vody a sanitácia sú službami verejného záujmu, nie komoditami; 

C. keďže úplné uplatňovanie práva na vodu a sanitáciu tak, ako ho uznala OSN a 
podporujú členské štáty EÚ, je nevyhnutné pre život; keďže správne riadenie vodných 
zdrojov zohráva kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní udržateľného využívania vody a pri 
ochrane európskeho prírodného kapitálu; 

D. keďže najmenej 748 miliónov ľudí nemá udržateľný prístup k bezpečnej pitnej vode a 
tretina svetového obyvateľstva nemá k dispozícii základné hygienické zariadenia; keďže 
v dôsledku toho je ohrozené právo na zdravie, pretože sa šíria choroby, ktoré spôsobujú 
utrpenie a smrť a výrazne obmedzujú rozvoj; keďže v dôsledku infekčných ochorení z 
vody každoročne zomrie 3,5 milióna ľudí; keďže na infekčné ochorenia spôsobené 
vodou alebo v dôsledku nekvalitnej vody, sanitácie a hygieny zomiera denne okolo 
4 000 detí; keďže v dôsledku nedostatočného prístupu k pitnej vode umiera viac detí než 
na AIDS, maláriu a kiahne dokopy; keďže tento počet má však jasnú klesajúcu 
tendenciu a tento pokles môžeme a musíme urýchliť; 

E. keďže EÚ je najväčším darcom pomoci v oblasti vody, sanitácie a hygieny (WASH), 

                                                 
1 Prijaté texty, P8_TA(2014)0059. 
2 Zatiaľ nie je k dispozícii v úradnom vestníku. 
3 A/RES/64/292. 
4 A/RES/68/157. 
5 Ú. v. EÚ C 9 E, 15.1.2010, s. 33. 
6 Ú. v. EÚ C 349 E, 29.11.2013, s. 9. 
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pričom ročne vynakladá len na podporu rozvojových partnerov v tejto oblasti 25 % 
svojich celkových ročných finančných prostriedkov vyčlenených na humanitárnu 
pomoc;  

F. keďže zásobovanie vodou a sanitácia sú službami všeobecného záujmu a výnosy z 
procesov vodného hospodárstva by mali pokrývať ich výdavky, ako aj náklady na 
zlepšenie, pod podmienkou ochrany verejného záujmu; 

Európska iniciatíva občanov ako nástroj participatívnej demokracie  

1. zastáva názor, že európska iniciatíva občanov je jedinečným demokratickým 
mechanizmom, ktorý má značný potenciál pomôcť zblížiť európske a vnútroštátne 
sociálne a občianske hnutia a podporovať participatívnu demokraciu na úrovni EÚ; 

2.  zdôrazňuje, že Komisia by mala počas dvojmesačnej fázy analýz zaručiť najvyššiu 
mieru transparentnosti, že úspešnej európskej iniciatíve občanov by Komisia mala 
poskytnúť riadnu právnu podporu a poradenstvo a mala by ju riadne zverejniť a že 
organizátorom a podporovateľom by sa mali počas celého procesu európskej iniciatívy 
občanov poskytovať úplné a aktualizované informácie; 

3. berie na vedomie skutočnosť, že 1,66 milióna občanov EÚ svojou podporou tejto 
európskej iniciatívy občanov ovplyvnilo rozhodnutie Komisie vylúčiť vodohospodárske 
a sanitačné služby zo smernice o koncesiách; 

4. vyzýva Komisiu, aby v súlade s hlavným cieľom európskej iniciatívy občanov 
Right2Water predložila návrhy, ktoré chránia všeobecný prístup k pitnej vode a 
sanitácii, a víta jej podporu zvyšovaniu transparentnosti v odvetví vodného 
hospodárstva; okrem toho sa zasadzuje za to, aby sa všeobecný prístup k bezpečnej 
pitnej vode a sanitácii uznal v Charte základných práv Európskej únie; 

5. žiada Komisiu, aby uskutočnila komplexnú informačnú kampaň o už prijatých 
opatreniach v oblasti vody a o tom, ako by tieto opatrenia mohli prispieť k dosiahnutiu 
cieľov európskej iniciatívy občanov Right2Water; 

Právo na vodu a sanitáciu 

6. pripomína, že OSN uznala, že ľudské právo na vodu a sanitáciu dáva každej osobe bez 
rozdielu právo na fyzicky dostupný, dostatočný a bezpečný prístup k zdravotne 
vyhovujúcej vode na domáce a osobné použitie, ktorý jej zabezpečuje súkromie 
a ľudskú dôstojnosť; 

7. podporuje osobitného spravodajcu OSN pre ľudské právo na bezpečnú pitnú vodu 
a sanitáciu a zdôrazňuje význam jeho práce a práce jeho predchodkyne, pokiaľ ide 
o uznanie tohto práva; 

8.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že v krajinách EÚ-28 stále viac než jeden milión ľudí 
nemá prístup k bezpečnej a čistej pitnej vode a takmer 2 % populácie nemá prístup 
k sanitácii na základe Svetového programu na hodnotenie vody (World Water 
Assessment Programme), a preto naliehavo vyzýva Komisiu, aby okamžite konala; 
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9. vyzýva Komisiu, aby určila oblasti, v ktorých je nedostatok vody existujúcou alebo 
potenciálnou hrozbou, a aby pomohla dotknutým členským štátom, regiónom a 
oblastiam, najmä vidieckym oblastiam a chudobným mestským oblastiam, náležite tento 
problém riešiť;  

10. vyzýva Komisiu, Európsku investičnú banku a členské štáty, aby podporovali 
vodohospodárskych prevádzkovateľov a príslušné orgány v EÚ, ktorým chýba kapitál 
nevyhnutný na prístup k dostupným finančným prostriedkom z EÚ a dlhodobým 
pôžičkám so zvýhodnenými úrokovými sadzbami, najmä na účely investovania do 
výstavby, údržby a obnovy vodohospodárskej infraštruktúry, s cieľom poskytovať 
prístup k veľmi kvalitným vodohospodárskym službám; 

11. pripomína členským štátom ich zodpovednosť pri vykonávaní právnych predpisov EÚ; 
naliehavo ich vyzýva, aby v plnej miere vykonali smernicu o pitnej vode a všetky 
súvisiace právne predpisy; pripomína im, aby identifikovali svoje priority v oblasti 
výdavkov a v plnom rozsahu využívali príležitosti na finančnú podporu EÚ v odvetví 
vodohospodárstva stanovené v novom finančnom programovom období (2014 – 2020), 
a to najmä prostredníctvom investičnej priority konkrétne zameranej na 
vodohospodárstvo; 

12. poznamenáva, že Výboru pre petície bolo od roku 1988 doručené významné množstvo 
petícií od občanov EÚ v mnohých členských štátoch, ktorí vyjadrujú svoje obavy 
týkajúce sa kvality vody a nakladania s odpadovými vodami; upozorňuje na množstvo 
negatívnych faktorov, na ktoré sa sťažujú predkladatelia petícií, ktoré sú zodpovedné za 
zlú kvalitu vody, a teda majú vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí a zvierat; 
nazdáva sa, že tieto petície dokazujú skutočný záujem občanov o dôkladné 
presadzovanie a ďalší rozvoj udržateľných právnych predpisov EÚ týkajúcich sa vody; 

13. podporuje vytváranie projektov sociálnej politiky (napr. projektom cenovo dostupnej 
vody), ktoré by mali zabezpečiť prístup k vodohospodárskym a sanitačným službám pre 
osoby, ktoré si také služby nemôžu dovoliť alebo k nim nemajú prístup; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby riešili nedostatok údajov o disponibilite služieb v oblasti 
pitnej vody a sanitácie a nedostatočný prístup k nim a v prípade potreby 
uprednostňovali ich poskytovanie marginalizovaným skupinám používateľov; 

14. nabáda Komisiu, aby vypracovala európsky legislatívny rámec pre použitie vyčistenej 
odpadovej vody predovšetkým v záujme ochrany citlivých činností a oblastí; vyzýva 
ďalej Komisiu, aby podporovala výmenu skúseností medzi zdravotníckymi agentúrami 
členských štátov;  

15. vyzýva členské štáty, aby bezodkladne dokončili svoje plány manažmentu povodí ako 
kľúčový prvok presadzovania rámcovej smernice o vode a aby ich riadne 
implementovali, pričom v plnej miere zohľadnia prevládajúce ekologické kritériá; 
upriamuje pozornosť na skutočnosť, že niektoré členské štáty sú čoraz častejšie 
postihované ničivými povodňami, ktoré majú závažný dosah na miestne obyvateľstvo; 
poukazuje na to, že plány manažmentu povodí podľa rámcovej smernice o vode a plány 
manažmentu povodňových rizík podľa smernice o povodniach ponúkajú vynikajúcu 
príležitosť na preskúmanie súčinnosti medzi týmito nástrojmi, ktoré pomáhajú pri 
zabezpečovaní dostatku čistej vody pri súčasnom znižovaní rizika záplav; okrem toho 
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pripomína, že každý členský štát by mal mať ústrednú internetovú stránku 
s informáciami o vykonávaní rámcovej smernice o vode, aby sa uľahčil prehľad 
o vodohospodárstve a kvalite vody; 

Vodohospodárske služby a vnútorný trh  

16. uznáva, že členské štáty majú v súlade so zásadou subsidiarity právo rozhodnúť sa 
využívať rôzne systémy riadenia dodávok vody; 

17. pripomína, že možnosť opätovného prevodu vodohospodárskych služieb na miestnu 
samosprávu by mala byť zabezpečená aj v budúcnosti bez akéhokoľvek obmedzenia 
spolu so slobodou zadávať zákazky v prípade spolupráce v oblasti vodohospodárskych a 
sanitačných služieb v súlade s pravidlami hospodárskej súťaže na vnútornom trhu; 

18. zdôrazňuje, že regionálne a miestne orgány sú povinné zaručiť univerzálny prístup k 
vode a pritom zabezpečiť výber najvhodnejších prevádzkovateľov, ktorí budú verejnosť 
zásobovať kvalitnou vodou a bezpečnou pitnou vodou, poskytovať lepšie sanitačné 
služby a zároveň budú chrániť verejný záujem; 

19. zdôrazňuje, že osobitný charakter vodohospodárskych a sanitačných služieb by sa mal 
zohľadniť pri všetkých obchodných dohodách, o ktorých EÚ rokuje; 

20. pripomína, že poplatky za vodohospodárske a sanitačné služby podliehajú zásadám 
stanoveným v zmluve, a musia byť preto ukladané v súlade so zásadami 
transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie; 

21. zdôrazňuje význam národných regulačných orgánov pri zabezpečovaní spravodlivej a 
otvorenej hospodárskej súťaže medzi poskytovateľmi služieb, pri uľahčovaní 
rýchlejšieho zavádzania inovačných riešení a technického pokroku, pri podpore 
efektívnosti a kvality vodohospodárskych služieb a súčasnej ochrane záujmov 
spotrebiteľov, zaručení kontinuity dodávok a predovšetkým ochrane verejného záujmu; 
vyzýva Komisiu, aby v EÚ podporovala iniciatívy zamerané na spoluprácu v oblasti 
regulácie s cieľom podporovať vzájomné učenie sa a výmenu najlepších regulačných 
postupov; 

22. zdôrazňuje úspech verejno-súkromných a verejno-verejných partnerstiev pri výmene 
najlepších postupov súvisiacich so zásobovaním vodou, a preto vyzýva Komisiu, aby 
podporila obe tieto formy spolupráce medzi poskytovateľmi vodohospodárskych služieb 
poskytnutím finančných aj nefinančných stimulov; víta skutočnosť, že Komisia v 
oznámení prvý raz uznala dôležitosť partnerstiev medzi verejnými orgánmi, ale zároveň 
ju vyzýva, aby uznala dôležitosť, nevyhnutnosť a užitočnosť verejno-súkromnej 
spolupráce; 

23. víta úspešné snahy niektorých vodohospodárskych prevádzkovateľov o posilnenie 
účasti verejnosti na zlepšovaní poskytovania vodohospodárskych služieb a na ochrane 
vodných zdrojov a pripomína, že miestne orgány môžu zohrávať dôležitú úlohu v 
procese rozhodovania o hospodárení s vodou;  

24. vyzýva členské štáty a miestne orgány, aby zaviedli sociálne politiky v oblasti vodného 
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hospodárstva, ak tak ešte neurobili, na podporu ľudí, ktorí si bez svojho zavinenia 
nemôžu dovoliť prístup k vodohospodárskym a sanitačným službám, vyzýva Komisiu, 
aby zorganizovala výmenu skúseností medzi členskými štátmi v súvislosti so sociálnym 
rozmerom politiky v oblasti vodného hospodárstva; 

25. podporuje vodohospodárske spoločnosti a zodpovedné verejné orgány, aby opätovne 
investovali do údržby a zlepšovania vodohospodárskych služieb a ochrany vodných 
zdrojov; 

26. poukazuje na to, že zo spoľahlivého manažmentu vodných zdrojov sa stáva priorita 
nadchádzajúcich desaťročí, a to tak z ekologického, ako aj z environmentálneho 
hľadiska, pretože dáva odpoveď na požiadavky v oblasti energetiky 
a poľnohospodárstva, rovnako ako na hospodárske a sociálne požiadavky. 

27. vyzýva Komisiu, aby v Investičnom pláne pre Európu zaradila obnovu starnúcich 
vodovodných sietí ako svoju prioritu prostredníctvom zahrnutia týchto projektov do 
zoznamu projektov EÚ; zdôrazňuje pákový efekt, ktorý by sa vďaka týmto projektom 
mohol dosiahnuť pri vytváraní nepremiestniteľných pracovných miest, čím by sa 
pomohlo podporiť ekologické hospodárstvo v Európe; 

28. vyzýva Komisiu, aby podporovala výmenu poznatkov medzi členskými štátmi 
týkajúcich sa vykonávania prieskumu stavu sietí, ktoré by mali umožniť začať 
obnovovacie práce, aby sa ukončilo plytvanie; 

29. vyzýva na väčšiu transparentnosť s cieľom komplexnejšie informovať spotrebiteľov o 
vode a prispieť k udržateľnejšiemu hospodáreniu s vodnými zdrojmi; na tento účel 
nabáda Komisiu, aby pokračovala v práci s členskými štátmi v záujme výmeny 
skúseností medzi krajinami týkajúcich sa zavedenia informačných systémov o vode; 

Vonkajšia politika a rozvojová politika EÚ v sektore vodného hospodárstva 

30. zdôrazňuje, že rozvojové politiky EÚ by mali v plnej miere zahŕňať všeobecný prístup k 
vode a sanitácii prostredníctvom podpory osvedčených postupov a výmeny vedomostí, 
ako aj programov spolupráce v tomto sektore; 

31. zdôrazňuje, že pri vyčleňovaní finančných prostriedkov EÚ a plánovaní pomoci by sa 
mala pripísať vysoká priorita zásobovaniu bezpečnou pitnou vodou a zabezpečovaniu 
sanitácie; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila primeranú finančnú podporu pre činnosti 
zamerané na rozvoj kapacít v oblasti vody, opierajúc sa o spoluprácu s existujúcimi 
medzinárodnými platformami a iniciatívami; 

32. trvá na tom, že v oficiálnej rozvojovej pomoci i vo vnútroštátnych rozpočtoch by sa 
mala pripísať vysoká priorita odvetviu vody, sanitácie a hygieny (WASH) v 
rozvojových krajinách; pripomína, že manažment vodných zdrojov je kolektívnou 
zodpovednosťou; podporuje otvorenosť vo vzťahu k rôznym možnostiam pomoci, ale 
tiež prísne dodržiavanie zásad účinnosti rozvoja a konzistentnosti rozvojových politík a 
neochvejné zameriavanie sa na odstraňovanie chudoby a maximalizáciu vplyvu na 
rozvoj; v tomto smere podporuje zapojenie miestnych komunít do realizácie projektov v 
rozvojových krajinách, ako aj zásadu prevzatia zodpovednosti jednotlivých komunít; 



 

AM\1071382SK.doc  PE565.787v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

33. zdôrazňuje poburujúcu skutočnosť, že hoci sme na správnej ceste k dosiahnutiu 
miléniového rozvojového cieľa týkajúceho sa bezpečnej pitnej vody, takmer miliarda 
ľudí stále pije neupravenú pitnú vodu a cieľ súvisiaci so sanitáciou má od splnenia 
ďaleko; 

34. domnieva sa, že voda by mala byť v centre pozornosti pri prácach na príprave na dve 
významné medzinárodné podujatia v roku 2015, konkrétne na samit o programe na 
obdobie po roku 2015 a samit o klíme COP 21; v tejto súvislosti dôrazne podporuje 
zahrnutie ambicióznych a ďalekosiahlych cieľov týkajúcich sa vody a hygieny, 
napríklad cieľa trvalo udržateľného rozvoja č. 6 o zabezpečení dostupnosti a 
udržateľného riadenia vodohospodárstva a sanitácie pre všetkých do roku 2030, ktorý sa 
má schváliť v septembri 2015; pripomína, že odstránenie chudoby prostredníctvom 
procesu po roku 2015 bude možné len vtedy, keď zaistíme, aby mal každý a kdekoľvek 
prístup k čistej vode, základnej sanitácii a hygiene; 

35. zdôrazňuje, že realizácia všetkých cieľov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja si 
vyžaduje mobilizáciu oveľa väčšieho objemu finančných prostriedkov než v súčasnosti, 
a to ako z vyspelých, tak i z rozvojových krajín; naliehavo žiada Komisiu, aby 
zabezpečila, aby bola pomoc využívaná účinne a aby bola lepšie cielená na odvetvie 
WASH vzhľadom na rozvojový program na obdobie po roku 2015; 

36. žiada vytvorenie celosvetového monitorovacieho mechanizmu na sledovanie pokroku 
pri dosahovaní univerzálneho prístupu k bezpečnej pitnej vode a udržateľného 
využívania a rozvoja vodných zdrojov a posilňovaní spravodlivej, participatívnej a 
zodpovednej správy vodných zdrojov vo všetkých krajinách; žiada účinné 
monitorovanie projektov vykonávaných prostredníctvom vonkajšej pomoci; 

37. pripomína, že podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je v počiatočnej fáze, keď nie 
sú zavedené najnovšie inovačné technológie na čistenie a úsporu vody, optimálne 
množstvo vody na osobu a deň 100 až 200 litrov, a poukazuje na to, že na uspokojenie 
základných potrieb a obmedzenie množstva zdravotných problémov je potrebných 50 až 
100 litrov; 

38. chváli niektorých poskytovateľov vodohospodárskych služieb, ktorí venujú určité 
percento zo svojho ročného obratu na partnerstvá pre vodu, a povzbudzuje členské štáty 
a EÚ, aby vytvorili podmienky nevyhnutné na realizáciu takýchto partnerstiev; 

39. zdôrazňuje, že účinný a spravodlivý manažment vodných zdrojov závisí od schopnosti 
miestnych samospráv poskytovať služby; preto vyzýva EÚ, aby ďalej podporovala 
posilnenie správy vodných zdrojov a infraštruktúr v rozvojových krajinách a osobitne sa 
zamerala na potreby zraniteľného vidieckeho obyvateľstva; 

40. podporuje Svetovú platformu pre solidárne hospodárenie s vodou, ktorá bola vytvorená 
v rámci Rozvojového programu Organizácie Spojených národov a ktorá slúži na 
zapojenie miestnych orgánov do hľadania riešení výziev súvisiacich s vodou; víta tiež 
iniciatívu „solidárne 1 % pre vodu a sanitáciu“ a iné iniciatívy občanov a orgánov v 
niektorých členských štátoch, ktorých cieľom je podporiť prostredníctvom spotrebných 
poplatkov projekty v rozvojových krajinách;  
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41. vyzýva Komisiu, aby opätovne zaviedla nástroj Water Facility, ktorý sa prejavil ako 
účinný pri podpore lepšieho prístupu k vodohospodárskym službám v rozvojových 
krajinách prostredníctvom presadzovania opatrení, ktoré posilňovali kapacity miestnych 
spoločenstiev; 

42. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii. 

Or. en 

 
 


