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SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

2.9.2015 A8-0228/2/rev 

Pozmeňujúci návrh  2 

Peter Liese a ďalší 

 
Správa A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Opatrenia v nadväznosti na európsku iniciatívu občanov Right2Water (Právo na vodu) 
2014/2239(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 18 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

18. vyzýva Komisiu, aby uznala význam 
ľudského práva na vodu a sanitáciu, ako aj 
význam vody ako verejného statku a 
základnej hodnoty pre všetkých 
európskych občanov, a nie ako komodity; 
vyjadruje znepokojenie v súvislosti s tým, 
že od roku 2008 v dôsledku finančnej a 
hospodárskej krízy a politík úsporných 
opatrení, ktoré zvýšili chudobu v Európe 
a počet domácností s nízkymi príjmami, 
čoraz viac ľudí čelí ťažkostiam pri platení 
účtov za vodu, ako aj tým, že cenová 
dostupnosť vyvoláva čoraz väčšie obavy; 
odmieta odpájanie vody a nútené 
zastavovanie dodávok vody ako porušenie 
ľudských práv a žiada členské štáty, aby 
bezodkladne skoncovali s týmito 
situáciami, keď sú zapríčinené sociálno-
ekonomickými činiteľmi v domácnostiach 
s nízkym príjmom; víta skutočnosť, že 
v niektorých členských štátoch sa 
využívajú „vodné banky“ alebo 
minimálne kvóty vody v snahe pomôcť 
najzraniteľnejším obyvateľom pri platení 
ich nákladov na služby, s cieľom zaručiť, 
že voda je neodňateľnou súčasťou 
základných práv; 

18. vyzýva Komisiu, aby uznala význam 
ľudského práva na vodu a sanitáciu, ako aj 
význam vody ako verejného statku a 
základnej hodnoty pre všetkých 
európskych občanov, a nie ako komodity; 
vyjadruje znepokojenie v súvislosti s tým, 
že od roku 2008 v dôsledku finančnej a 
hospodárskej krízy, ktorou sa zvýšila 
chudoba v Európe a počet domácností 
s nízkymi príjmami, čoraz viac ľudí čelí 
ťažkostiam pri platení účtov za vodu, ako 
aj tým, že cenová dostupnosť vyvoláva 
čoraz väčšie obavy; odmieta odpájanie 
vody a nútené zastavovanie dodávok vody 
a žiada členské štáty, aby bezodkladne 
skoncovali s týmito situáciami, keď sú 
zapríčinené sociálno-ekonomickými 
činiteľmi v domácnostiach s nízkym 
príjmom; 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0228/3/rev 

Pozmeňujúci návrh  3 

Peter Liese a ďalší 

 
Správa A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Opatrenia v nadväznosti na európsku iniciatívu občanov Right2Water (Právo na vodu) 
2014/2239(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 19 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

19. vyzýva Komisiu, aby vzhľadom na 
účinky nedávnej hospodárskej krízy 
spolupracovala s členskými štátmi a 
regionálnymi a miestnymi orgánmi s 
cieľom vypracovať štúdiu o otázkach 
súvisiacich s nedostatočným prístupom k 
vode vrátane otázok prístupu a cenovej 
dostupnosti; naliehavo vyzýva Komisiu, 
aby ďalej podporovala a uľahčovala 
neziskovú spoluprácu medzi 
vodohospodárskymi prevádzkovateľmi a 
pomohla tak ľuďom v menej rozvinutých a 
vidieckych oblastiach v záujme podpory 
prístupu ku kvalitnej vode pre všetkých 
obyvateľov v týchto oblastiach; 

19. vyzýva Komisiu, aby vzhľadom na 
účinky nedávnej hospodárskej krízy 
spolupracovala s členskými štátmi a 
regionálnymi a miestnymi orgánmi s 
cieľom vypracovať štúdiu o otázkach 
súvisiacich s nedostatočným prístupom k 
vode vrátane otázok prístupu a cenovej 
dostupnosti; naliehavo vyzýva Komisiu, 
aby ďalej podporovala a uľahčovala 
spoluprácu medzi vodohospodárskymi 
prevádzkovateľmi a pomohla tak ľuďom v 
menej rozvinutých a vidieckych oblastiach 
v záujme podpory prístupu ku kvalitnej 
vode pre všetkých obyvateľov v týchto 
oblastiach; 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0228/4/rev 

Pozmeňujúci návrh  4 

Peter Liese a ďalší 

 
Správa A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Opatrenia v nadväznosti na európsku iniciatívu občanov Right2Water (Právo na vodu) 
2014/2239(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 21 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

21. zdôrazňuje, že údajná neutralita 
Komisie vo vzťahu k vlastníctvu a riadeniu 
vodných zdrojov je v rozpore s 
privatizačnými programami, ktoré trojka 
vnútila niektorým členským štátom; 

21. zdôrazňuje neutralitu Komisie vo 
vzťahu k vlastníctvu a riadeniu vodných 
zdrojov;  

Or. en 
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2.9.2015 A8-0228/5/rev 

Pozmeňujúci návrh  5 

Peter Liese a ďalší 

 
Správa A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Opatrenia v nadväznosti na európsku iniciatívu občanov Right2Water (Právo na vodu) 
2014/2239(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 22 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

22. uznáva, že tak, ako sa uvádza v 
rámcovej smernici o vode, voda nie je 
komoditou, ale verejným statkom, ktorý je 
nevyhnutný pre ľudský život a dôstojnosť, 
a pripomína Komisii, že pravidlá zmluvy si 
vyžadujú, aby EÚ zostala neutrálna vo 
vzťahu k vnútroštátnym rozhodnutiam 
upravujúcim režim vlastníctva 
vodohospodárskych podnikov, a preto by 
vôbec nemala podporovať privatizáciu 
vodohospodárskych podnikov v kontexte 
programu makroekonomických úprav 
alebo akéhokoľvek iného postupu 
koordinácie hospodárskej politiky EÚ; 
vzhľadom na to, že sú to služby 
všeobecného záujmu a teda hlavne vo 
verejnom záujme, vyzýva Komisiu, aby 
natrvalo vylúčila vodu, sanitáciu a 
likvidáciu odpadových vôd z pravidiel 
vnútorného trhu a z akejkoľvek 
obchodnej dohody a aby zabezpečila, že sa 
budú poskytovať za dostupné ceny, a 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
zabezpečili, že voda, sanitácia a likvidácia 
odpadových vôd budú technicky, finančne 
a administratívne riadené účinným, 
efektívnym a transparentným spôsobom; 

22. uznáva, že tak, ako sa uvádza v 
rámcovej smernici o vode, voda nie je 
komoditou, ale verejným statkom, ktorý je 
nevyhnutný pre ľudský život a dôstojnosť, 
a pripomína Komisii, že pravidlá zmluvy si 
vyžadujú, aby EÚ zostala neutrálna vo 
vzťahu k vnútroštátnym rozhodnutiam 
upravujúcim režim vlastníctva 
vodohospodárskych podnikov, vzhľadom 
na to, že sú to služby všeobecného záujmu 
a teda hlavne vo verejnom záujme; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili, 
že voda a sanitácia sa budú poskytovať za 
dostupné ceny a budú technicky, finančne 
a administratívne riadené účinným, 
efektívnym a transparentným spôsobom, 
čím sa bude chrániť verejný záujem; 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0228/6/rev 

Pozmeňujúci návrh  6 

Peter Liese a ďalší 

 
Správa A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Opatrenia v nadväznosti na európsku iniciatívu občanov Right2Water (Právo na vodu) 
2014/2239(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 29 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

29. uznáva, že vodohospodárske a 
sanitačné služby sú službami všeobecného 
záujmu a že voda nie je komoditou, ale 
verejným statkom, a preto by mali byť 
poskytované za dostupné ceny, ktoré 
rešpektujú právo ľudí na minimálnu kvalitu 
vody a upravujú uplatňovanie 
progresívnych poplatkov; žiada členské 
štáty, aby zabezpečili, že spravodlivý, 
rovnoprávny, transparentný a primeraný 
systém poplatkov za vodu a sanitáciu sa 
uplatňuje tak, že všetci občania majú 
zaručený prístup ku kvalitným službám bez 
ohľadu na ich príjmy; 

29. uznáva, že vodohospodárske a 
sanitačné služby sú službami všeobecného 
záujmu a že voda nie je komoditou, ale 
verejným statkom, a preto by mali byť 
poskytované za dostupné ceny, ktoré 
rešpektujú právo ľudí na minimálnu kvalitu 
vody ; žiada členské štáty, aby zabezpečili, 
že spravodlivý, rovnoprávny, transparentný 
a primeraný systém poplatkov za vodu 
a sanitáciu sa bude uplatňovať tak, že 
všetci občania budú mať zaručený prístup 
ku kvalitným službám bez ohľadu na ich 
príjmy; 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0228/7/rev 

Pozmeňujúci návrh  7 

Peter Liese a ďalší 

 
Správa A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Opatrenia v nadväznosti na európsku iniciatívu občanov Right2Water (Právo na vodu) 
2014/2239(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 44 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

44. poznamenáva, že v krajinách EÚ 
vrátane Španielska, Portugalska, Grécka, 
Írska, Nemecka a Talianska strata 
verejného vlastníctva vodohospodárskych 
služieb alebo jej možnosť vyvolávajú 
značné znepokojenie medzi občanmi; 
pripomína, že výber spôsobu hospodárenia 
s vodou je založený na zásade subsidiarity, 
ako je stanovené v článku 14 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie a v Protokole (č. 
26) o službách všeobecného záujmu, ktorý 
zdôrazňuje osobitný význam verejných 
služieb pre sociálnu a územnú súdržnosť v 
Únii; pripomína, že podniky venujúce sa 
dodávkam vody a kanalizačné podniky sú 
službami všeobecného záujmu a majú 
všeobecné poslanie zabezpečiť, aby sa 
všetkým obyvateľom poskytovala veľmi 
kvalitná voda za spoločensky prijateľné 
ceny a aby sa minimalizovali negatívne 
vplyvy odpadových vôd na životné 
prostredie; 

44. poznamenáva, že v krajinách EÚ 
vrátane Španielska, Portugalska, Grécka, 
Írska, Nemecka a Talianska sa otázka 
ľudského práva na vodu a sanitáciu stala 
predmetom veľkého záujmu občanov; 
pripomína, že výber spôsobu hospodárenia 
s vodou je založený na zásade subsidiarity, 
ako je stanovené v článku 14 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie a v Protokole č. 
26 o službách všeobecného záujmu, ktorý 
zdôrazňuje osobitný význam verejných 
služieb pre sociálnu a územnú súdržnosť v 
Únii; pripomína, že podniky venujúce sa 
dodávkam vody a kanalizačné podniky sú 
službami všeobecného záujmu a majú 
všeobecné poslanie zabezpečiť, aby sa 
všetkým obyvateľom poskytovala veľmi 
kvalitná voda za spoločensky prijateľné 
ceny a aby sa minimalizovali negatívne 
vplyvy odpadových vôd na životné 
prostredie; 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0228/8/rev 

Pozmeňujúci návrh  8 

Peter Liese a ďalší 

 
Správa A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Opatrenia v nadväznosti na európsku iniciatívu občanov Right2Water (Právo na vodu) 
2014/2239(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 46 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

46. všíma si rozširujúci sa trend návratu 
vodohospodárskych služieb v niektorých 
členských štátoch – vrátane Francúzska a 
Nemecka – do správy obcí; pripomína, že 
možnosť návratu vodohospodárskych 
služieb do správy obcí by v budúcnosti 
mala zostať zachovaná bez akéhokoľvek 
obmedzenia a že tieto služby môžu byť 
spravované na miestnej úrovni, ak tak 
rozhodnú príslušné verejné orgány; 
pripomína, že voda je základným ľudským 
právom, ktoré by malo byť prístupné 
a cenovo dostupné pre všetkých; 
zdôrazňuje, že členské štáty sú povinné 
zabezpečiť, aby bola voda zabezpečená pre 
všetkých, a to bez ohľadu na 
prevádzkovateľa, pričom musia 
zabezpečiť, aby títo prevádzkovatelia 
poskytovali bezpečnú pitnú vodu 
a kvalitnejšiu sanitáciu; 

46. pripomína, že možnosť návratu 
vodohospodárskych služieb do správy obcí 
by v budúcnosti mala zostať zachovaná bez 
akéhokoľvek obmedzenia a že tieto služby 
môžu byť spravované na miestnej úrovni, 
ak tak rozhodnú príslušné verejné orgány; 
pripomína, že voda je základným ľudským 
právom, ktoré by malo byť prístupné 
a cenovo dostupné pre všetkých; 
zdôrazňuje, že členské štáty sú povinné 
zabezpečiť, aby bola voda zabezpečená pre 
všetkých, a to bez ohľadu na 
prevádzkovateľa, pričom musia 
zabezpečiť, aby títo prevádzkovatelia 
poskytovali bezpečnú pitnú vodu 
a kvalitnejšiu sanitáciu; 
 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0228/9/rev 

Pozmeňujúci návrh  9 

Peter Liese a ďalší 

 
Správa A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Opatrenia v nadväznosti na európsku iniciatívu občanov Right2Water (Právo na vodu) 
2014/2239(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 47 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

47. zdôrazňuje, že vzhľadom na osobitný 
charakter vodohospodárskych a 
sanitačných služieb, akými je výroba, 
distribúcia a čistenie, je nevyhnutné, aby 
sa tieto služby vylúčili zo všetkých 
obchodných dohôd, o ktorých EÚ rokuje 
alebo o ktorých uvažuje; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby s právnou záväznosťou 
vylúčila vodohospodárske služby, 
sanitačné služby a služby v oblasti 
zneškodňovania splaškov z prebiehajúcich 
rokovaní o Transatlantickom obchodnom 
a investičnom partnerstve (TTIP) a 
dohode o obchode so službami; 
zdôrazňuje, že v súlade s dlhodobým 
záväzkom Únie, pokiaľ ide o trvalo 
udržateľný rozvoj a ľudské práva, všetky 
budúce obchodné a investičné dohody by 
mali obsahovať doložky o skutočnom 
prístupe ľudí z tretej krajiny, ktorej sa 
dohoda týka, a že skutočný prístup ľudí z 
tretej krajiny, ktorej sa dohoda týka musí 
byť základnou podmienkou všetkých 
budúcich dohôd o voľnom obchode; 

47. vypúšťa sa 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0228/10/rev 

Pozmeňujúci návrh  10 

Peter Liese a ďalší 

 
Správa A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Opatrenia v nadväznosti na európsku iniciatívu občanov Right2Water (Právo na vodu) 
2014/2239(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 54 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

54. pripomína, že smernicu 2006/123/ES 
o službách na vnútornom trhu už občianska 
spoločnosť napadla v mnohých aspektoch, 
a to i z hľadiska služieb všeobecného 
ekonomického záujmu, ako sú napríklad 
distribúcia vody a dodávky pitnej vody, 
ako aj nakladanie s odpadovými vodami; 
pripomína, že inštitúcie EÚ boli napokon 
donútené zahrnúť tieto sektory do služieb, 
ktoré nemožno liberalizovať; 

54. pripomína, že smernicu 2006/123/ES 
o službách na vnútornom trhu už občianska 
spoločnosť napadla v mnohých aspektoch, 
a to i z hľadiska služieb všeobecného 
ekonomického záujmu, ako sú napríklad 
distribúcia vody a dodávky pitnej vody, 
ako aj nakladanie s odpadovými vodami; 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0228/11/rev 

Pozmeňujúci návrh  11 

Peter Liese a ďalší 

 
Správa A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Opatrenia v nadväznosti na európsku iniciatívu občanov Right2Water (Právo na vodu) 
2014/2239(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 55 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

55. zdôrazňuje význam verejno-verejných 
partnerstiev pri výmene najlepších 
postupov na základe neziskovej spolupráce 
medzi poskytovateľmi vodohospodárskych 
služieb, a víta skutočnosť, že Komisia v 
oznámení prvý raz uznala dôležitosť 
partnerstiev medzi verejnými orgánmi; 

55. zdôrazňuje význam verejno-verejných 
a verejno-súkromných partnerstiev pri 
výmene najlepších postupov na základe 
neziskovej spolupráce medzi 
poskytovateľmi vodohospodárskych 
služieb a víta skutočnosť, že Komisia v 
oznámení prvý raz uznala dôležitosť 
partnerstiev medzi verejnými orgánmi; 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0228/12/rev 

Pozmeňujúci návrh  12 

Peter Liese a ďalší 

 
Správa A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Opatrenia v nadväznosti na európsku iniciatívu občanov Right2Water (Právo na vodu) 
2014/2239(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 61 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

61. odsudzuje skutočnosť, že v niektorých 
štátoch sa odopieranie zásobovania vodou 
a poskytovania sanitačných služieb 
znevýhodneným a zraniteľným 
spoločenstvám používa ako donucovací 
prostriedok; opakuje, že zatvorenie 
verejných studní zo strany verejných 
orgánov v niektorých členských štátoch 
sťažilo najzraniteľnejším skupinám 
prístup k vode; 

61. vypúšťa sa 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0228/13/rev 

Pozmeňujúci návrh  13 

Peter Liese a ďalší 

 
Správa A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Opatrenia v nadväznosti na európsku iniciatívu občanov Right2Water (Právo na vodu) 
2014/2239(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 64 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

64. podporuje vodohospodárske 
spoločnosti, aby opätovne investovali 
hospodárske výnosy z procesov vodného 
hospodárstva do údržby a zlepšovania 
vodohospodárskych služieb a ochrany 
vodných zdrojov; pripomína, že zásada 
návratnosti nákladov na vodohospodárske 
služby zahŕňa environmentálne náklady a 
náklady na zdroje, pričom dodržuje zásady 
spravodlivosti, transparentnosti a ľudského 
práva na vodu, ako aj povinnosti členských 
štátov plniť si povinnosti týkajúce sa 
návratnosti nákladov čo najlepším 
spôsobom, pokiaľ nie sú ohrozené účely a 
dosiahnutie cieľov rámcovej smernice o 
vode; odporúča skoncovať s praktikami, 
keď sa odkláňajú hospodárske zdroje zo 
sektora vodného hospodárstva na 
financovanie iných politík, vrátane 
situácií, keď účty za vodu zahŕňajú 
koncesionárske poplatky, ktoré neboli 
vyčlenené na vodohospodársku 
infraštruktúru,; pripomína znepokojujúci 
stav infraštruktúry v niektorých členských 
štátoch, keď sa vodou plytvá v dôsledku 
únikov z nevhodných a zastaraných 
vodovodných sietí, a naliehavo vyzýva 
členské štáty, aby zvýšili investície do 
zlepšenia infraštruktúry, ako aj iných 
vodohospodárskych služieb, ako 
predpoklad zaručenia ľudského práva na 
vodu v budúcnosti; 

64. podporuje zodpovedné verejné orgány 
a vodohospodárske spoločnosti, aby 
opätovne investovali hospodárske výnosy z 
procesov vodného hospodárstva do údržby 
a zlepšovania vodohospodárskych služieb a 
ochrany vodných zdrojov; pripomína, že 
zásada návratnosti nákladov na 
vodohospodárske služby zahŕňa 
environmentálne náklady a náklady na 
zdroje, pričom sa dodržujú zásady 
spravodlivosti, transparentnosti a ľudského 
práva na vodu, ako aj povinnosti členských 
štátov plniť si povinnosti týkajúce sa 
návratnosti nákladov čo najlepším 
spôsobom, pokiaľ nie sú ohrozené účely a 
dosiahnutie cieľov rámcovej smernice o 
vode; pripomína znepokojujúci stav 
infraštruktúry v niektorých členských 
štátoch, keď sa vodou plytvá v dôsledku 
únikov z nevhodných a zastaraných 
vodovodných sietí, a naliehavo vyzýva 
členské štáty, aby zvýšili investície do 
zlepšenia infraštruktúry, ako aj iných 
vodohospodárskych služieb, ako 
predpoklad zaručenia ľudského práva na 
vodu v budúcnosti; 
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2.9.2015 A8-0228/14/rev 

Pozmeňujúci návrh  14 

Peter Liese a ďalší 

 
Správa A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Opatrenia v nadväznosti na európsku iniciatívu občanov Right2Water (Právo na vodu) 
2014/2239(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 76 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

76. zdôrazňuje, že rozvojové politiky EÚ 
by mali v plnej miere zahŕňať všeobecný 
prístup k vode a sanitácii prostredníctvom 
podpory verejno-verejných partnerstiev 
založených na zásadách neziskovosti a 
solidarite medzi poskytovateľmi 
vodohospodárskych služieb a pracovníkmi 
v rozličných krajinách, a využívať škálu 
nástrojov od verejno-verejných 
partnerstiev s cieľom podporiť najlepšie 
postupy prenosom poznatkov, až po 
programy rozvoja a spolupráce v tomto 
sektore; opakuje, že tvorba politík 
členských štátov by mala zohľadňovať 
ľudskoprávny rozmer prístupu k bezpečnej 
pitnej vode a sanitácii, a že ľudskoprávny 
prístup si vyžaduje podporu legislatívnych 
rámcov, financovanie a posilnenie hlasu 
občianskej spoločnosti s cieľom uplatňovať 
tieto práva v praxi; 

76. zdôrazňuje, že rozvojové politiky EÚ 
by mali v plnej miere zahŕňať všeobecný 
prístup k vode a sanitácii prostredníctvom 
podpory verejno-verejných a verejno-
súkromných partnerstiev založených na 
solidarite medzi poskytovateľmi 
vodohospodárskych služieb a pracovníkmi 
v rozličných krajinách a využívať škálu 
nástrojov s cieľom podporiť najlepšie 
postupy prenosom poznatkov, ako aj 
programy rozvoja a spolupráce v tomto 
sektore; opakuje, že tvorba politík 
členských štátov by mala zohľadňovať 
ľudskoprávny rozmer prístupu k bezpečnej 
pitnej vode a sanitácii, a že ľudskoprávny 
prístup si vyžaduje podporu legislatívnych 
rámcov, financovanie a posilnenie hlasu 
občianskej spoločnosti s cieľom uplatňovať 
tieto práva v praxi; 
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2.9.2015 A8-0228/15/rev 

Pozmeňujúci návrh  15 

Peter Liese a ďalší 

 
Správa A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Opatrenia v nadväznosti na európsku iniciatívu občanov Right2Water (Právo na vodu) 
2014/2239(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 92 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

92. vyzýva členské štáty, aby v súlade s 
usmerneniami Svetovej zdravotníckej 
organizácie zaviedli cenovú politiku, ktorá 
rešpektuje právo na minimálne množstvo 
vody na prežitie a podniká kroky na 
zníženie odpadu, pričom upravuje 
uplatňovanie progresívnych poplatkov, 
ktoré sú úmerné objemu spotrebovanej 
vody, 

92. vyzýva členské štáty, aby v súlade s 
usmerneniami Svetovej zdravotníckej 
organizácie zaviedli cenovú politiku, ktorá 
rešpektuje právo na minimálne množstvo 
vody na prežitie a podniká kroky na 
zníženie odpadu; 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0228/16/rev 

Pozmeňujúci návrh  16 

Peter Liese a ďalší 

 
Správa A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Opatrenia v nadväznosti na európsku iniciatívu občanov Right2Water (Právo na vodu) 
2014/2239(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

10. vyzýva Komisiu, aby v súlade s 
hlavným cieľom európskej iniciatívy 
občanov Right2Water predložila 
legislatívne návrhy a v prípade potreby 
navrhla revíziu rámcovej smernice o vode, 
v ktorých by sa uznalo ľudské právo na 
vodu a všeobecný prístup k nej, a pokladá 
za poľutovaniahodné, že sa tak dosiaľ 
nestalo; verí, že ak tak Komisia neurobí, 
európska iniciatíva občanov stratí 
dôveryhodnosť; okrem toho sa zasadzuje 
za to, aby sa všeobecný prístup k bezpečnej 
pitnej vode a sanitácii uznal v Charte 
základných práv Európskej únie; 

10. vyzýva Komisiu, aby v súlade s 
hlavným cieľom európskej iniciatívy 
občanov Right2Water predložila návrhy, 
ktoré chránia ľudské právo na vodu a 
všeobecný prístup k nej, a pokladá za 
poľutovaniahodné, že sa tak dosiaľ nestalo; 
okrem toho sa zasadzuje za to, aby sa 
všeobecný prístup k bezpečnej pitnej vode 
a sanitácii uznal v Charte základných práv 
Európskej únie; 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0228/17/rev 

Pozmeňujúci návrh  17 

Peter Liese a ďalší 

 
Správa A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Opatrenia v nadväznosti na európsku iniciatívu občanov Right2Water (Právo na vodu) 
2014/2239(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 71 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 71a. nabáda Komisiu, aby vypracovala 
európsky legislatívny rámec pre 
používanie vyčistenej odpadovej vody 
predovšetkým v záujme ochrany citlivých 
činností a oblastí; vyzýva ďalej Komisiu, 
aby podporovala výmenu skúseností medzi 
zdravotníckymi agentúrami rôznych 
členských štátov; 

Or. en 

 
 


