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Pozměňovací návrh  117 

Julie Girling 

 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. konstatuje, že v zemích v celé EU, 

včetně Španělska, Portugalska, Řecka, 

Irska, Německa a Itálie, vyvolala otázka 

případné či skutečné liberalizace v oblasti 

vodohospodářských služeb velké obavy 

občanů; 

10. konstatuje, že v souladu se zásadou 

subsidiarity ve smyslu článku 14 Smlouvy 

o fungování Evropské unie a Protokolu 

č. 26 o službách obecného zájmu jsou 

členské státy oprávněny přijímat 

rozhodnutí o organizaci a řízení 

vodohospodářských služeb; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  118 

Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête 

 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. konstatuje, že v zemích v celé EU, 

včetně Španělska, Portugalska, Řecka, 

Irska, Německa a Itálie, vyvolala otázka 

případné či skutečné liberalizace v oblasti 

vodohospodářských služeb velké obavy 

občanů; 

10. konstatuje, že metoda řízení 

vodohospodářství se volí v souladu se 

zásadou subsidiarity; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  119 

Esther Herranz García 

 

Návrh usnesení 

Bod 10 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. konstatuje, že v zemích v celé EU, 

včetně Španělska, Portugalska, Řecka, 

Irska, Německa a Itálie, vyvolala otázka 

případné či skutečné liberalizace v oblasti 

vodohospodářských služeb velké obavy 
občanů; 

10. konstatuje, že v zemích v celé EU, 

včetně Španělska, Portugalska, Řecka, 

Irska, Německa a Itálie, se lidské právo na 

vodu a hygienu dostalo do popředí zájmu 
občanů; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  120 

Karin Kadenbach 

 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. konstatuje, že v zemích v celé EU, 

včetně Španělska, Portugalska, Řecka, 

Irska, Německa a Itálie, vyvolala otázka 

případné či skutečné liberalizace v oblasti 

vodohospodářských služeb velké obavy 

občanů; 

10. konstatuje, že v zemích v celé EU, 

včetně Španělska, Portugalska, Řecka, 

Irska, Německa a Itálie, se občané začali 

aktivně zasazovat o zabránění případné či 

skutečné liberalizace vodohospodářských 

služeb; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  121 

Iratxe García Pérez 

 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. konstatuje, že v zemích v celé EU, 

včetně Španělska, Portugalska, Řecka, 

Irska, Německa a Itálie, vyvolala otázka 

případné či skutečné liberalizace v oblasti 
vodohospodářských služeb velké obavy 

občanů; 

10. konstatuje, že v zemích v celé EU, 

včetně Španělska, Portugalska, Řecka, 

Irska, Německa a Itálie, vyvolala otázka 

případného či skutečného vynětí 
vodohospodářských služeb z veřejného 

sektoru velké obavy občanů; 

Or. es 
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Pozměňovací návrh  122 

Nicola Caputo 

 

Návrh usnesení 

Bod 10 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 10a. vyzývá členské státy a Komisi, aby 

zrevidovala řízení vodohospodářské 

politiky a aby ji přepracovala v souladu se 

zásadou aktivní účasti, tj. na základě 

transparentního rozhodovacího procesu 

a otevřenosti vůči občanům; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  123 

Julie Girling 

 

Návrh usnesení 

Bod 11 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. poukazuje na sílící trend, kterým je 

opětovný převod vodohospodářských 

služeb na místní samosprávu v několika 

členských státech, včetně Francie 

a Německa; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  124 

Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête 

 

Návrh usnesení 

Bod 11 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. poukazuje na sílící trend, kterým je 

opětovný převod vodohospodářských 

vypouští se 
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služeb na místní samosprávu v několika 

členských státech, včetně Francie 

a Německa 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  125 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Návrh usnesení 

Bod 11 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. poukazuje na sílící trend, kterým je 

opětovný převod vodohospodářských 

služeb na místní samosprávu v několika 

členských státech, včetně Francie 

a Německa 

11. poukazuje na sílící trend v několika 

členských státech, které se v souvislosti 

s poskytováním služeb 

vodohospodářskými subjekty snaží 

různými způsoby poskytnout účinnější 

záruky veřejnému zájmu; 

Or. nl 

 

Pozměňovací návrh  126 

Albert Deß 

 

Návrh usnesení 

Bod 11 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. poukazuje na sílící trend, kterým je 

opětovný převod vodohospodářských 

služeb na místní samosprávu v několika 

členských státech, včetně Francie 

a Německa 

11. poukazuje na sílící trend, kterým je 

opětovný převod vodohospodářských 

služeb na místní samosprávu v několika 

členských státech, včetně Francie 

a Německa, a proto důrazně žádá, aby tato 

možnost byla neomezeně zajištěna i do 

budoucna a současně aby bylo povoleno 

zadávat v souladu s místními zákony 

veřejné zakázky v případě spolupráce 

v rámci poskytování vodohospodářských 

a sanitárních služeb; 

Or. de 
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Pozměňovací návrh  127 

József Nagy 

 

Návrh usnesení 

Bod 11 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 11a. připomíná členským státům jejich 

odpovědnost za provádění právních 

předpisů EU; naléhavě je žádá, aby v plné 

míře provedly směrnici EU o pitné vodě a 

veškeré související právní předpisy; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  128 

Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Mireille D'Ornano 

 

Návrh usnesení 

Bod 11 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 11a. zdůrazňuje, že přístup k pitné vodě 

dokážou i nadále nejefektivněji zajistit 

místní orgány; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  129 

József Nagy 

 

Návrh usnesení 

Bod 11 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 11b. připomíná, že voda je jedním ze 

základních lidských práv, a že by tedy 

měla být fyzicky i cenově dostupná pro 

všechny občany; zdůrazňuje, že členské 

státy jsou povinny zajistit vodu všem 
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občanům a za tímto účelem by měli 

zvažovat nejvhodnější veřejné nebo 

soukromé dodavatele, kteří budou 

veřejnost zásobovat kvalitní a bezpečnou 

pitnou vodou a poskytovat jí lepší 

sanitární služby; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  130 

José Inácio Faria 

 

Návrh usnesení 

Bod 12 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. zdůrazňuje, že vodohospodářské 

služby a hygienické služby by měly být 

vyloučeny ze všech obchodních dohod, 

o nichž EU jedná, a naléhavě žádá 

Komisi, aby poskytla právně závaznou 

výjimkou pro vodohospodářské služby ze 

současných jednání o transatlantickém 

obchodním a investičním partnerství 

a dohodě o obchodu se službami; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  131 

Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête 

 

Návrh usnesení 

Bod 12 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. zdůrazňuje, že vodohospodářské služby 

a hygienické služby by měly být vyloučeny 

ze všech obchodních dohod, o nichž EU 

jedná, a naléhavě žádá Komisi, aby 

poskytla právně závaznou výjimkou pro 

vodohospodářské služby ze současných 

jednání o transatlantickém obchodním 

a investičním partnerství a dohodě 

12. zdůrazňuje, že zvláštní charakter 

vodohospodářských a hygienických služeb 

by měl být zohledněn ve všech obchodních 

dohodách, o nichž EU jedná; 
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o obchodu se službami; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  132 

Julie Girling 

 

Návrh usnesení 

Bod 12 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. zdůrazňuje, že vodohospodářské služby 

a hygienické služby by měly být vyloučeny 

ze všech obchodních dohod, o nichž EU 

jedná, a naléhavě žádá Komisi, aby 

poskytla právně závaznou výjimkou pro 

vodohospodářské služby ze současných 

jednání o transatlantickém obchodním 

a investičním partnerství a dohodě 

o obchodu se službami; 

12. zdůrazňuje, že vodohospodářské 

a hygienické služby jako služby obecného 

hospodářského zájmu lze ponechat pod 

veřejnou správou, rozhodne-li tak místní 

příslušný orgán, a to bez ohledu na platné 

obchodní dohody, jichž je EU smluvní 

stranou; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  133 

Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Mireille D'Ornano 

 

Návrh usnesení 

Bod 12 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. zdůrazňuje, že vodohospodářské služby 

a hygienické služby by měly být vyloučeny 

ze všech obchodních dohod, o nichž EU 

jedná, a naléhavě žádá Komisi, aby 

poskytla právně závaznou výjimkou pro 

vodohospodářské služby ze současných 

jednání o transatlantickém obchodním 

a investičním partnerství a dohodě 

o obchodu se službami; 

12. zdůrazňuje, že vodohospodářské 

a hygienické služby by měly být vyloučeny 

ze všech obchodních dohod, o nichž EU 

jedná nebo jež plánuje uzavřít, a naléhavě 

žádá Komisi, aby poskytla právně 

závaznou výjimkou pro vodohospodářské 

služby ze současných jednání 

o transatlantickém obchodním 

a investičním partnerství a dohodě 

o obchodu se službami; 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  134 

Karin Kadenbach 

 

Návrh usnesení 

Bod 12 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. zdůrazňuje, že vodohospodářské služby 

a hygienické služby by měly být vyloučeny 

ze všech obchodních dohod, o nichž EU 

jedná, a naléhavě žádá Komisi, aby 

poskytla právně závaznou výjimkou pro 

vodohospodářské služby ze současných 

jednání o transatlantickém obchodním 

a investičním partnerství a dohodě 

o obchodu se službami; 

12. zdůrazňuje, že vodohospodářské 

a hygienické služby by měly být vyloučeny 

ze všech obchodních dohod, o nichž EU 

v současnosti jedná nebo bude jednat, 

a naléhavě žádá Komisi, aby poskytla 

právně závaznou výjimkou pro 

vodohospodářské a hygienické služby ze 

současných jednání o transatlantickém 

obchodním a investičním partnerství 

a dohodě o obchodu se službami; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  135 

Albert Deß 

 

Návrh usnesení 

Bod 12 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. zdůrazňuje, že vodohospodářské služby 

a hygienické služby by měly být vyloučeny 

ze všech obchodních dohod, o nichž EU 

jedná, a naléhavě žádá Komisi, aby 

poskytla právně závaznou výjimkou pro 

vodohospodářské služby ze současných 

jednání o transatlantickém obchodním 

a investičním partnerství a dohodě 

o obchodu se službami; 

12. zdůrazňuje, že vodohospodářské 

a hygienické služby by měly být vyloučeny 

ze všech obchodních dohod, o nichž EU 

jedná, a naléhavě žádá Komisi, aby 

poskytla právně závaznou výjimkou pro 

vodohospodářské a hygienické služby ze 

současných jednání o transatlantickém 

obchodním a investičním partnerství 

a dohodě o obchodu se službami; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  136 

Claude Turmes 
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Návrh usnesení 

Bod 12 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. zdůrazňuje, že vodohospodářské služby 

a hygienické služby by měly být vyloučeny 

ze všech obchodních dohod, o nichž EU 

jedná, a naléhavě žádá Komisi, aby 

poskytla právně závaznou výjimkou pro 

vodohospodářské služby ze současných 

jednání o transatlantickém obchodním 

a investičním partnerství a dohodě 

o obchodu se službami; 

12. zdůrazňuje, že všechny aspekty 

vodohospodářských služeb, tj. výroba, 

distribuce a úprava vody, a hygienických 

služeb by měly být vyloučeny ze všech 

obchodních dohod, o nichž EU jedná, 

a naléhavě žádá Komisi, aby poskytla 

právně závaznou výjimkou pro 

vodohospodářské služby ze současných 

jednání o transatlantickém obchodním 

a investičním partnerství a dohodě 

o obchodu se službami; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  137 

Iratxe García Pérez 

 

Návrh usnesení 

Bod 12 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 12a. domnívá se, že v zájmu regulace 

a kontroly je třeba vodu chránit jako 

veřejný statek a za tímto účelem 

podporovat veřejné, transparentní 

a participativní modely řízení, v jejichž 

rámci by veřejné orgány mohly v určitých 

stanovených případech a za přísně 

vymezených podmínek pověřit některými 

úkoly řízení soukromé subjekty, přičemž 

by vždy zaručily právo na přístup ke zdroji 

a právo na odpovídající úroveň hygieny; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  138 

Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Mireille D'Ornano 
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Návrh usnesení 

Bod 12 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 12a. zdůrazňuje, že je nutné stanovit 

výchozí podmínky pro návrhy smluv o 

volném obchodu, které si Unie přeje 

sjednat, jež budou zahrnovat zaručení 

přístupu obyvatel dotčených třetích zemí 

k vodě; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  139 

Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Mireille D'Ornano 

 

Návrh usnesení 

Bod 12 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 12b. zdůrazňuje, že těžba břidlicového 

plynu pomocí frakování ohrožuje dodávky 

pitné vody, protože tato technologie je 

náročná na vodu a používá velké množství 

chemikálií, jejichž zbytky obsahuje voda, 

která je lidem distribuována v oblastech, 

v nichž probíhá těžba; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  140 

Julie Girling 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. uznává, že jak uvádí rámcová 

směrnice o vodě, není voda zboží ale 

veřejný statek, který má zásadní význam 

pro lidský život a důstojnost, a vyzývá 

proto Komisi, aby trvale vyloučila vodu 

vypouští se 
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a hygienu z předpisů v oblasti vnitřního 

trhu, a to vzhledem k tomu, že poskytování 

vodohospodářských služeb je přirozeným 

monopolem; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  141 

Catherine Bearder 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. uznává, že jak uvádí rámcová směrnice 

o vodě, není voda zboží ale veřejný statek, 

který má zásadní význam pro lidský život 

a důstojnost, a vyzývá proto Komisi, aby 

trvale vyloučila vodu a hygienu z předpisů 

v oblasti vnitřního trhu, a to vzhledem 

k tomu, že poskytování 

vodohospodářských služeb je přirozeným 

monopolem; 

13. uznává, že jak uvádí rámcová směrnice 

o vodě, není voda zboží ale veřejný statek, 

který má zásadní význam pro lidský život 

a důstojnost; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  142 

Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. uznává, že jak uvádí rámcová směrnice 

o vodě, není voda zboží ale veřejný statek, 

který má zásadní význam pro lidský život 

a důstojnost, a vyzývá proto Komisi, aby 

trvale vyloučila vodu a hygienu z předpisů 

v oblasti vnitřního trhu, a to vzhledem 

k tomu, že poskytování 

vodohospodářských služeb je přirozeným 

monopolem; 

13. uznává, že jak uvádí rámcová směrnice 

o vodě, není voda zboží ale veřejný statek, 

který má zásadní význam pro lidský život 

a důstojnost; 
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Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  143 

Esther Herranz García 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. uznává, že jak uvádí rámcová směrnice 

o vodě, není voda zboží ale veřejný statek, 

který má zásadní význam pro lidský život 

a důstojnost, a vyzývá proto Komisi, aby 

trvale vyloučila vodu a hygienu z předpisů 

v oblasti vnitřního trhu, a to vzhledem 

k tomu, že poskytování 

vodohospodářských služeb je přirozeným 

monopolem; 

13. uznává, že jak uvádí rámcová směrnice 

o vodě, není voda zboží ale veřejný statek, 

který má zásadní význam pro lidský život 

a důstojnost, a vyzývá proto Komisi, aby 

trvale vyloučila vodu a hygienu z předpisů 

v oblasti vnitřního trhu, a to vzhledem 

k tomu, že poskytování 

vodohospodářských služeb je přirozeným 

monopolem; vyzývá Komisi, aby zajistila 

jejich účinné, účelné a transparentní 

řízení; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  144 

José Inácio Faria 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. uznává, že jak uvádí rámcová směrnice 

o vodě, není voda zboží ale veřejný statek, 

který má zásadní význam pro lidský život 

a důstojnost, a vyzývá proto Komisi, aby 

trvale vyloučila vodu a hygienu z předpisů 

v oblasti vnitřního trhu, a to vzhledem 

k tomu, že poskytování 

vodohospodářských služeb je přirozeným 

monopolem; 

13. uznává, že jak uvádí rámcová směrnice 

o vodě, voda není zboží, ale veřejný statek, 

který má zásadní význam pro lidský život 

a důstojnost, a vyzývá proto Komisi, aby 

zajistila efektivní a transparentní 
zajišťování vody a hygieny, a to vzhledem 

k tomu, že poskytování 

vodohospodářských služeb je přirozeným 

monopolem; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  145 

Karin Kadenbach 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. uznává, že jak uvádí rámcová směrnice 

o vodě, není voda zboží ale veřejný statek, 

který má zásadní význam pro lidský život 

a důstojnost, a vyzývá proto Komisi, aby 

trvale vyloučila vodu a hygienu z předpisů 

v oblasti vnitřního trhu, a to vzhledem 

k tomu, že poskytování 

vodohospodářských služeb je přirozeným 

monopolem; 

13. uznává, že jak uvádí rámcová směrnice 

o vodě, voda není zboží ale veřejný statek, 

který má zásadní význam pro lidský život 

a důstojnost, a vyzývá proto Komisi, aby 

trvale vyloučila vodu, hygienu 

a zpracování odpadních vod z předpisů 

v oblasti vnitřního trhu, a to vzhledem 

k tomu, že se jedná o služby obecného, 

a tedy hlavně veřejného zájmu, které by 

proto měly být poskytovány za dostupné 

ceny; voda by měla být vyňata z programu 

liberalizace; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  146 

Claude Turmes 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 13a. zdůrazňuje, že vodohospodářské 

služby a zpracování odpadních vod nesmí 

být předmětem obchodních smluv; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  147 

Giorgos Grammatikakis 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 13a. zdůrazňuje, že Evropská komise by 

v rámci žádného ekonomického 

ozdravného programu ani procesu 

koordinace hospodářských politik EU 

neměla nikterak podporovat privatizaci 

vodohospodářských podniků; připomíná, 

že Evropská komise ve svém sdělení 

o evropské občanské iniciativě Právo na 

vodu (Right2Water) zdůraznila, že podle 

ustanovení Smlouvy nesmí EU zasahovat 

do rozhodnutí členských států o režimu 

vlastnictví vodohospodářských podniků; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  148 

José Inácio Faria 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 13a. naléhá na členské státy, aby zajistily 

efektivní institucionální rámec pro 

kontrolu a prosazování právních předpisu, 

norem, standardů a osvědčených postupů 

při poskytování služeb tím, že zaručí 

nezávislé a účinné fungování 

vnitrostátních regulačních orgánů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  149 

Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 13a. připomíná, že na veřejné zakázky na 
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vodohospodářské a sanitární služby se 

vztahují zásady stanovené ve Smlouvě, 

a proto musí být udělovány v souladu se 

zásadami transparentnosti, rovného 

zacházení a nediskriminace; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  150 

Claude Turmes 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 13b. zdůrazňuje, že směrnice o udělování 

koncesí se nesmí vztahovat na výrobu, 

distribuci a úpravu vody, ani na 

poskytování sanitárních služeb a že toto 

ustanovení musí zůstat zachováno i při 

všech budoucích revizích této směrnice; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  151 

José Inácio Faria, Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 13b. zdůrazňuje význam vnitrostátních 

regulačních orgánů při zajišťování 

spravedlivé a otevřené soutěže mezi 

poskytovateli služeb, při podpoře 

rychlejšího zavádění inovativních řešení 

a pokrokových technologií, při podpoře 

účinného poskytování kvalitních 

vodohospodářských služeb a při ochraně 

zájmů spotřebitelů; vyzývá Komisi, aby 

podporovala iniciativy na navázání 

spolupráce při tvorbě právních předpisů 

v EU v zájmu rychlejšího stanovování 
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referenčních hodnot a vzájemného 

předávání znalostí a osvědčených 

regulačních postupů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  152 

Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 13b. domnívá se, že pro řízení veřejných 

vodohospodářských služeb má prvořadý 

význam účinný a přísný regulační rámec, 

konkrétněji oddělení technické, finanční 

a administrativní správy bez ohledu na 

zvolenou metodu řízení; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  153 

Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. poukazuje na úspěch partnerství 

v rámci veřejného sektoru při výměně 

osvědčených postupů v oblasti dodávek 

vody, vyzývá proto Komisi, aby 

podporovala tuto formu neziskové 

spolupráce mezi dodavateli vody a vítá, že 

ve sdělení Komise vůbec poprvé uznala 

význam partnerství v rámci veřejného 

sektoru; 

vypouští se 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  154 

József Nagy 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. poukazuje na úspěch partnerství 

v rámci veřejného sektoru při výměně 

osvědčených postupů v oblasti dodávek 

vody, vyzývá proto Komisi, aby 

podporovala tuto formu neziskové 

spolupráce mezi dodavateli vody a vítá, že 

ve sdělení Komise vůbec poprvé uznala 

význam partnerství v rámci veřejného 

sektoru; 

14. poukazuje na úspěch některých 

partnerství v rámci veřejného sektoru při 

výměně osvědčených postupů v oblasti 

dodávek vody, a vítá, že Komise ve svém 

sdělení vůbec poprvé uznala význam 

partnerství v rámci veřejného sektoru; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  155 

José Inácio Faria, Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. poukazuje na úspěch partnerství 

v rámci veřejného sektoru při výměně 

osvědčených postupů v oblasti dodávek 

vody, vyzývá proto Komisi, aby 

podporovala tuto formu neziskové 

spolupráce mezi dodavateli vody a vítá, že 

ve sdělení Komise vůbec poprvé uznala 

význam partnerství v rámci veřejného 

sektoru; 

14. poukazuje na úspěch partnerství 

v rámci veřejného sektoru i partnerství 

veřejného a soukromého sektoru při 

výměně osvědčených postupů v oblasti 

dodávek vody, a vyzývá proto Komisi, aby 

spolupráci mezi dodavateli vody 

podporovala, a vítá, že Komise ve svém 

sdělení vůbec poprvé uznala význam 

partnerství v rámci veřejného sektoru; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  156 

Esther Herranz García 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. poukazuje na úspěch partnerství 

v rámci veřejného sektoru při výměně 

osvědčených postupů v oblasti dodávek 

vody, vyzývá proto Komisi, aby 

podporovala tuto formu neziskové 

spolupráce mezi dodavateli vody a vítá, že 

ve sdělení Komise vůbec poprvé uznala 

význam partnerství v rámci veřejného 

sektoru; 

14. poukazuje na úspěch partnerství 

v rámci veřejného sektoru i partnerství 

veřejného a soukromého sektoru při 

výměně osvědčených postupů v oblasti 

dodávek vody, vyzývá proto Komisi, aby 

podporovala tuto formu neziskové 

spolupráce mezi dodavateli vody, a vítá, že 

Komise ve svém sdělení vůbec poprvé 

uznala význam partnerství v rámci 

veřejného sektoru; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  157 

Claude Turmes 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. poukazuje na úspěch partnerství 

v rámci veřejného sektoru při výměně 

osvědčených postupů v oblasti dodávek 

vody, vyzývá proto Komisi, aby 

podporovala tuto formu neziskové 

spolupráce mezi dodavateli vody a vítá, že 

ve sdělení Komise vůbec poprvé uznala 

význam partnerství v rámci veřejného 

sektoru; 

14. poukazuje na úspěch partnerství 

v rámci veřejného sektoru při výměně 

osvědčených postupů v oblasti dodávek 

vody, vyzývá proto Komisi, aby 

podporovala tuto formu neziskové 

spolupráce mezi veřejnými 

vodohospodářskými subjekty, a vítá, že 

Komise ve svém sdělení vůbec poprvé 

uznala význam partnerství v rámci 

veřejného sektoru; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  158 

Julie Girling 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. poukazuje na úspěch partnerství 

v rámci veřejného sektoru při výměně 

osvědčených postupů v oblasti dodávek 

vody, vyzývá proto Komisi, aby 

podporovala tuto formu neziskové 
spolupráce mezi dodavateli vody a vítá, že 

ve sdělení Komise vůbec poprvé uznala 

význam partnerství v rámci veřejného 

sektoru; 

14. poukazuje na úspěch partnerství 

v rámci veřejného sektoru i partnerství 

veřejného a soukromého sektoru při 

výměně osvědčených postupů v oblasti 

dodávek vody, a vyzývá proto Komisi, aby 

tyto formy spolupráce mezi dodavateli 

vody ve vhodných případech podporovala, 

a vítá, že Komise ve svém sdělení vůbec 

poprvé uznala význam partnerství v rámci 

veřejného sektoru; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  159 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. poukazuje na úspěch partnerství 

v rámci veřejného sektoru při výměně 

osvědčených postupů v oblasti dodávek 

vody, vyzývá proto Komisi, aby 

podporovala tuto formu neziskové 
spolupráce mezi dodavateli vody a vítá, že 

ve sdělení Komise vůbec poprvé uznala 

význam partnerství v rámci veřejného 

sektoru; 

14. poukazuje na úspěch partnerství 

veřejného a soukromého sektoru 

i partnerství v rámci veřejného sektoru při 

výměně osvědčených postupů v oblasti 

dodávek vody, a vyzývá proto Komisi, aby 

obě formy spolupráce mezi dodavateli 

vody podporovala finančními 

i nefinančními pobídkami; vítá, že Komise 

ve svém sdělení vůbec poprvé uznala 

význam partnerství v rámci veřejného 

sektoru, avšak vyzývá ji, aby taktéž uznala 

význam, nepostradatelnost a užitečnost 

spolupráce veřejného a soukromého 

sektoru; 

Or. nl 

 

Pozměňovací návrh  160 

József Nagy 
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Návrh usnesení 

Bod 14 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 14a. uznává, že členské státy mají 

v souladu se zásadou subsidiarity právo 

zvolit si různé systémy pro dodávky vody; 

prohlašuje, že voda by neměla být zdrojem 

nezákonného zisku pro veřejné, ani 

soukromé subjekty, a žádá zvýšení 

transparentnosti a lepší poskytování 

informací o hospodaření s vodou 

a o schématech tvorby cen za vodu 

v členských státech; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  161 

Lynn Boylan, Marijana Petir 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 14a. naléhá na Komisi, aby podporovala 

a usnadňovala neziskovou spolupráci 

poskytovatelů vodohospodářských služeb 

s cílem podpořit poskytovatele v méně 

rozvinutých a venkovských oblastí, aby 

všichni občané žijící v těchto oblastech 

měli přístup ke kvalitní vodě; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  162 

Julie Girling 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. vítá úspěšné úsilí některých místních 15. vítá úspěšné úsilí některých místních 



 

AM\1062731CS.doc 23/63 PE557.291v01-00 

 CS 

samospráv, jako například v Paříži, týkající 

se posílení veřejné účasti na zlepšování 

služeb v oblasti dodávek vody a ochrany 

vodních zdrojů a připomíná, že místní 

orgány a instituce jsou nejkompetentnější 

k tomu, aby rozhodovaly o řízení vodních 

zdrojů; 

samospráv, jako například v Paříži, 

o posílení veřejné účasti na zlepšování 

služeb v oblasti dodávek vody a ochrany 

vodních zdrojů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  163 

José Inácio Faria, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. vítá úspěšné úsilí některých místních 

samospráv, jako například v Paříži, 

týkající se posílení veřejné účasti na 

zlepšování služeb v oblasti dodávek vody 

a ochrany vodních zdrojů a připomíná, že 

místní orgány a instituce jsou 

nejkompetentnější k tomu, aby 

rozhodovaly o řízení vodních zdrojů; 

15. vítá úspěšné úsilí některých místních 

samospráv o posílení veřejné účasti na 

zlepšování služeb v oblasti dodávek vody 

a ochrany vodních zdrojů a připomíná, že 

místní orgány a instituce hrají významnou 

úlohu při přijímání rozhodnutí o řízení 

vodních zdrojů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  164 

Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Mireille D'Ornano 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. vítá úspěšné úsilí některých místních 

samospráv, jako například v Paříži, 

týkající se posílení veřejné účasti na 

zlepšování služeb v oblasti dodávek vody 

a ochrany vodních zdrojů a připomíná, že 

místní orgány a instituce jsou 

nejkompetentnější k tomu, aby 

rozhodovaly o řízení vodních zdrojů; 

15. vítá úspěšné úsilí některých místních 

samospráv o posílení veřejné účasti na 

zlepšování služeb v oblasti dodávek vody 

a ochrany vodních zdrojů a zdůrazňuje, že 

30 % pitné vody se vyplýtvá kvůli 

nevyhovujícím a zastaralým vodovodním 

sítím; připomíná, že místní orgány 

a instituce jsou nejkompetentnější k tomu, 
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aby rozhodovaly o řízení vodních zdrojů; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  165 

Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. vítá úspěšné úsilí některých místních 

samospráv, jako například v Paříži, týkající 

se posílení veřejné účasti na zlepšování 

služeb v oblasti dodávek vody a ochrany 

vodních zdrojů a připomíná, že místní 

orgány a instituce jsou nejkompetentnější 

k tomu, aby rozhodovaly o řízení vodních 

zdrojů; 

15. vítá úspěšné úsilí některých místních 

samospráv, jako například v Paříži, 

o posílení účasti uživatelů na zlepšování 

služeb v oblasti dodávek vody a ochrany 

vodních zdrojů a připomíná, že místní 

orgány a instituce jsou nejkompetentnější 

k tomu, aby rozhodovaly o řízení vodních 

zdrojů; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  166 

Josu Juaristi Abaunz 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 15a. naléhá na Komisi, členské státy 

a regionální a místní orgány, aby řídili 

poptávku po vodě stanovením cen za 

vodu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  167 

Julie Girling 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. naléhavě vyzývá členské státy, aby 

provedly politiky, jako je zřízení fondů pro 

solidaritu v oblasti vodního hospodářství, 

aby se poskytla pomoc lidem, kteří si 

nemohou dovolit přístup 

k vodohospodářským a hygienickým 

službám; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  168 

Karin Kadenbach 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. naléhavě vyzývá členské státy, aby 

provedly politiky, jako je zřízení fondů pro 

solidaritu v oblasti vodního hospodářství, 

aby se poskytla pomoc lidem, kteří si 

nemohou dovolit přístup 

k vodohospodářským a hygienickým 

službám; 

16. naléhavě vyzývá členské státy, aby 

provedly politiky, jako je zřízení fondů pro 

solidaritu v oblasti vodního hospodářství, 

aby se poskytla pomoc lidem, kteří si 

nemohou dovolit přístup 

k vodohospodářským a hygienickým 

službám, a aby se tak splnily požadavky na 

zabezpečení dodávek a aby se neohrozilo 

lidské právo na vodu; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  169 

José Inácio Faria 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. naléhavě vyzývá členské státy, aby 

provedly politiky, jako je zřízení fondů pro 

solidaritu v oblasti vodního hospodářství, 

aby se poskytla pomoc lidem, kteří si 

16. naléhavě vyzývá členské státy, aby 

provedly sociální politiky, jako je zřízení 

fondů pro solidaritu v oblasti vodního 

hospodářství a projekty cenově dostupné 
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nemohou dovolit přístup 

k vodohospodářským a hygienickým 

službám; 

vody, aby se poskytla pomoc lidem, kteří si 

nemohou dovolit přístup 

k vodohospodářským a hygienickým 

službám; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  170 

Iratxe García Pérez 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. naléhavě vyzývá členské státy, aby 

provedly politiky, jako je zřízení fondů pro 

solidaritu v oblasti vodního hospodářství, 

aby se poskytla pomoc lidem, kteří si 

nemohou dovolit přístup 

k vodohospodářským a hygienickým 

službám; 

16. naléhavě vyzývá členské státy, aby 

podnikly kroky k přijetí skutečné sociální 

dohody o vodě, která by zajistila 

disponibilitu a stabilitu tohoto zdroje 

a bezpečné hospodaření s vodou, 

a zejména aby za tímto účelem provedly 

politiky, jako je zřízení fondů pro solidaritu 

v oblasti vodního hospodářství a další 

mechanismy pro sociální opatření, aby se 

poskytla pomoc lidem, kteří si nemohou 

dovolit přístup k vodohospodářským 

a hygienickým službám; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  171 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. naléhavě vyzývá členské státy, aby 

provedly politiky, jako je zřízení fondů pro 

solidaritu v oblasti vodního hospodářství, 
aby se poskytla pomoc lidem, kteří si 

nemohou dovolit přístup 

k vodohospodářským a hygienickým 

službám; 

16. vyzývá členské státy a místní orgány, 

aby zavedly sociální vodohospodářskou 

politiku, aby se poskytla pomoc lidem, 

kteří si z důvodů, které nemohou ovlivnit, 

nemohou dovolit přístup 

k vodohospodářským a hygienickým 

službám; součástí této politiky by byly 
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např. programy prominutí dluhu 

či upravené poplatky pro osoby, jejichž 

prostředky jsou (trvale nebo dočasně) 

omezené; 

Or. nl 

 

Pozměňovací návrh  172 

Esther Herranz García 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. naléhavě vyzývá členské státy, aby 

provedly politiky, jako je zřízení fondů pro 

solidaritu v oblasti vodního hospodářství, 

aby se poskytla pomoc lidem, kteří si 

nemohou dovolit přístup 

k vodohospodářským a hygienickým 

službám; 

16. naléhavě vyzývá členské státy, aby 

provedly politiky, jako je zřízení fondů pro 

solidaritu v oblasti vodního hospodářství, 

aby se poskytla pomoc lidem, kteří si 

nemohou dovolit přístup 

k vodohospodářským a hygienickým 

službám; vybízí všechny členské státy, aby 

po vzoru některých zemí EU zavedly 

mechanismy sociálních opatření, aby 

zajistily dodávky pitné vody občanům, 

kteří se nacházejí  ve skutečně těžké 

životní situaci; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  173 

Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. naléhavě vyzývá členské státy, aby 

provedly politiky, jako je zřízení fondů pro 

solidaritu v oblasti vodního hospodářství, 

aby se poskytla pomoc lidem, kteří si 

nemohou dovolit přístup 

k vodohospodářským a hygienickým 

službám; 

16. vyzývá členské státy a místní orgány, 

aby provedly politiky, jako je zavedení 

programů přístupu k vodě, aby se poskytla 

pomoc lidem, kteří si nemohou dovolit 

přístup k vodohospodářským 

a hygienickým službám; 
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Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  174 

Ivan Jakovčić 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. naléhavě vyzývá členské státy, aby 

provedly politiky, jako je zřízení fondů pro 

solidaritu v oblasti vodního hospodářství, 

aby se poskytla pomoc lidem, kteří si 

nemohou dovolit přístup 

k vodohospodářským a hygienickým 

službám; 

16. naléhavě vyzývá členské státy 

a regionální a místní orgány, aby provedly 

politiky, jako je zřízení fondů pro solidaritu 

v oblasti vodního hospodářství, aby se 

poskytla pomoc lidem, kteří si nemohou 

dovolit přístup k vodohospodářským 

a hygienickým službám; 

Or. hr 

Pozměňovací návrh  175 

József Nagy 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 16a. konstatuje, že členské státy by měly 

zvláštní pozornost věnovat zranitelným 

skupinám ve společnosti a zajistit 

i potřebným osobám přístup ke kvalitní 

vodě za rozumné ceny; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  176 

Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Mireille D'Ornano 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 16a. připomíná, že vzhledem k nákladům 

komunit a ekonomickým možnostem lidí 

žijících v nejhůře zásobovaných regionech 

a v rozvojových zemích by přístup k vodě 

neměl být bezplatný a že by za něj měla 

být požadována alespoň symbolická 

částka; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  177 

Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 16a. vyzývá Komisi, aby zorganizovala 

předávání zkušeností členských států se 

sociálními aspekty vodohospodářské 

politiky; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  178 

Julie Girling 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. vyjadřuje své obavy nad tím, že 

odepření poskytování vodohospodářských 

a hygienických služeb znevýhodněným 

a zranitelným skupinám obyvatel, jako 

jsou Romové, slouží v některých 

členských státech jako donucovací 

prostředek; 

vypouští se 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  179 

Csaba Molnár 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. vyjadřuje své obavy nad tím, že 

odepření poskytování vodohospodářských 

a hygienických služeb znevýhodněným 

a zranitelným skupinám obyvatel, jako jsou 

Romové, slouží v některých členských 

státech jako donucovací prostředek; 

17. vyjadřuje své obavy nad tím, že 

odepření poskytování vodohospodářských 

a hygienických služeb znevýhodněným 

a zranitelným skupinám obyvatel, jako jsou 

Romové, slouží v některých členských 

státech jako donucovací prostředek; znovu 

poukazuje na skutečnost, že 

orgány některých členských států nechaly 

zavřít veřejné studny, a tak 

nejzranitelnějším skupinám 

zkomplikovaly přístup k vodě; 

Or. hu 

Pozměňovací návrh  180 

Esther Herranz García 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. vyjadřuje své obavy nad tím, že 

odepření poskytování vodohospodářských 

a hygienických služeb znevýhodněným 

a zranitelným skupinám obyvatel, jako 

jsou Romové, slouží v některých členských 

státech jako donucovací prostředek; 

17. vyjadřuje své obavy nad tím, že 

odepření poskytování vodohospodářských 

a hygienických služeb znevýhodněným 

a zranitelným skupinám obyvatel slouží 

v některých členských státech jako 

donucovací prostředek; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  181 

Iratxe García Pérez 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. vyjadřuje své obavy nad tím, že 

odepření poskytování vodohospodářských 

a hygienických služeb znevýhodněným 

a zranitelným skupinám obyvatel, jako jsou 

Romové, slouží v některých členských 

státech jako donucovací prostředek; 

17. odsuzuje skutečnost, že odepření 

poskytování vodohospodářských 

a hygienických služeb znevýhodněným 

a zranitelným skupinám obyvatel, jako jsou 

Romové, slouží v některých členských 

státech jako donucovací prostředek; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  182 

Nicola Caputo 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 17a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

vodu začaly využívat jako prostředek 

k nastolení míru a rovnosti, a to 

prostřednictvím iniciativ, v nichž místní 

komunity a regiony dají najevo, že 

odmítání přístupu k vodě je politickým 

nástrojem k vyloučení nebo útlaku; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  183 

José Inácio Faria, Lynn Boylan 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 17a. vyzývá členské státy, aby pro 

vodohospodářské služby vytvořily úřad 

veřejného ochránce, aby zajistily nezávislé 

posouzení všech otázek spojených 

s vodou, jakou jsou stížnosti a návrhy 

v souvislosti s kvalitou a dostupností vody; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  184 

József Nagy 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. vyzývá vodohospodářské společnosti, 

aby veškeré hospodářské zisky 

vyprodukované v rámci řízení 

vodohospodářského cyklu byly znovu 

investovány do poskytování a zlepšování 

vodohospodářských služeb a ochrany 

vodních zdrojů; 

18. vyzývá vodohospodářské společnosti, 

aby zisky znovu investovaly do 

poskytování a zlepšování 

vodohospodářských služeb a ochrany 

vodních zdrojů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  185 

Julie Girling 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. vyzývá vodohospodářské společnosti, 

aby veškeré hospodářské zisky 

vyprodukované v rámci řízení 

vodohospodářského cyklu byly znovu 

investovány do poskytování a zlepšování 

vodohospodářských služeb a ochrany 

vodních zdrojů; 

18. připomíná, že členské státy mají v 

současnosti povinnost brát v úvahu 

zásadu návratnosti nákladů na 
vodohospodářské služby, včetně 

environmentálních nákladů a nákladů na 

využívané zdroje, s cílem zachovat a 

zlepšovat vodohospodářské služby a 

chránit vodní zdroje; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  186 

Annie Schreijer-Pierik 
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Návrh usnesení 

Bod 18 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. vyzývá vodohospodářské společnosti, 

aby veškeré hospodářské zisky 

vyprodukované v rámci řízení 

vodohospodářského cyklu byly znovu 

investovány do poskytování a zlepšování 

vodohospodářských služeb a ochrany 

vodních zdrojů; 

18. opakuje, že v souvislosti s 

vodohospodářskými službami mají členské 

státy povinnost dodržovat zásadu 

návratnosti nákladů, včetně návratnosti 

environmentálních nákladů a nákladů na 

využívané zdroje, s cílem zaručit v souladu 

se zásadami „znečišťovatel platí“ a 

„uživatel platí“ poskytování a zlepšování 

vodohospodářských služeb a ochranu 

vodních zdrojů; 

Or. nl 

 

Pozměňovací návrh  187 

Esther Herranz García 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. vyzývá vodohospodářské společnosti, 

aby veškeré hospodářské zisky 

vyprodukované v rámci řízení 

vodohospodářského cyklu byly znovu 

investovány do poskytování a zlepšování 

vodohospodářských služeb a ochrany 

vodních zdrojů; 

18. vyzývá vodohospodářské společnosti, 

aby hospodářské zisky vyprodukované v 

rámci řízení vodohospodářského cyklu 

byly znovu investovány do poskytování a 

zlepšování vodohospodářských služeb, a 

vybízí členské státy, aby účinně 

uplatňovaly rámcovou směrnici o vodě, 

zejména článek 9 o úplné návratnosti 

nákladů na vodohospodářské služby a 

ochraně vodních zdrojů; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  188 

Iratxe García Pérez 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. vyzývá vodohospodářské společnosti, 

aby veškeré hospodářské zisky 

vyprodukované v rámci řízení 

vodohospodářského cyklu byly znovu 

investovány do poskytování a zlepšování 

vodohospodářských služeb a ochrany 

vodních zdrojů; 

18. naléhavě žádá členské státy, aby 

účinně uplatňovaly rámcovou směrnici o 

vodě, zejména článek 9 o úplné 

návratnosti nákladů na vodohospodářské 

služby, za účelem poskytování a 

zlepšování vodohospodářských služeb a 

ochrany vodních zdrojů; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  189 

José Inácio Faria, Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. vyzývá vodohospodářské společnosti, 

aby veškeré hospodářské zisky 

vyprodukované v rámci řízení 

vodohospodářského cyklu byly znovu 

investovány do poskytování a zlepšování 

vodohospodářských služeb a ochrany 

vodních zdrojů; 

18. vyzývá vodohospodářské společnosti, 

aby hospodářské zisky vyprodukované 

v rámci řízení vodohospodářského cyklu 

byly znovu investovány do poskytování 

a zlepšování vodohospodářských služeb 

a ochrany vodních zdrojů; připomíná 

zásady návratnosti nákladů na 

vodohospodářské služby, včetně 

environmentálních nákladů a nákladů na 

využívané zdroje, v souladu se zásadami 

„znečišťovatel platí“ a „uživatel platí“; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  190 

Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. vyzývá vodohospodářské společnosti, 

aby veškeré hospodářské zisky 

18. vyzývá distributory vody, aby jednali 

v souladu se zásadou „znečišťovatel platí“ 
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vyprodukované v rámci řízení 

vodohospodářského cyklu byly znovu 

investovány do poskytování a zlepšování 

vodohospodářských služeb a ochrany 

vodních zdrojů; 

s cílem zachovat a zlepšovat 

vodohospodářské služby a chránit vodní 

zdroje; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  191 

Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Lynn Boylan 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. vyzývá vodohospodářské společnosti, 

aby veškeré hospodářské zisky 

vyprodukované v rámci řízení 

vodohospodářského cyklu byly znovu 

investovány do poskytování a zlepšování 

vodohospodářských služeb a ochrany 

vodních zdrojů; 

18. vyzývá vodohospodářské společnosti, 

aby veškeré hospodářské zisky 

vyprodukované v rámci řízení 

vodohospodářského cyklu byly znovu 

investovány do poskytování a zlepšování 

vodohospodářských služeb a ochrany 

vodních zdrojů; vyzývá členské státy, aby 

nepřijímaly opatření, která by 

přesměrovala hospodářské zdroje z 

vodohospodářského odvětví za účelem 

financování jiných politik; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  192 

Tibor Szanyi 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. vyzývá vodohospodářské společnosti, 

aby veškeré hospodářské zisky 

vyprodukované v rámci řízení 

vodohospodářského cyklu byly znovu 

investovány do poskytování a zlepšování 

vodohospodářských služeb a ochrany 

vodních zdrojů; 

18. vyzývá vodohospodářské společnosti 

nebo členské státy, aby veškeré 

hospodářské zisky vyprodukované v rámci 

řízení vodohospodářského cyklu byly 

znovu investovány do poskytování 

a zlepšování vodohospodářských služeb 

a ochrany vodních zdrojů; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  193 

Claude Turmes 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. vyzývá vodohospodářské společnosti, 

aby veškeré hospodářské zisky 

vyprodukované v rámci řízení 

vodohospodářského cyklu byly znovu 

investovány do poskytování a zlepšování 

vodohospodářských služeb a ochrany 

vodních zdrojů; 

18. žádá vodohospodářské společnosti, aby 

veškeré hospodářské zisky vyprodukované 

v rámci řízení vodohospodářského cyklu 

byly znovu investovány do poskytování 

a zlepšování vodohospodářských služeb 

a ochrany vodních zdrojů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  194 

José Inácio Faria 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 18a. naléhavě žádá Evropskou komisi a 

členské státy, aby zvýšily investice do 

infrastruktury i dalších 

vodohospodářských služeb, má-li být 

v budoucnosti zaručeno lidské právo na 

vodu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  195 

Iratxe García Pérez 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 18a. zastává názor, že poplatky by měly 

v souladu se zásadami spravedlnosti a 

transparentnosti odrážet skutečné náklady 

a že by měly sloužit výhradně ke 

kompenzaci nákladů na službu; v této 

souvislosti doporučuje, aby již nebyly 

uplatňovány postupy, kdy účty za vodu 

zahrnují koncesní poplatky, které nejsou 

určeny na vodohospodářskou 

infrastrukturu, ale na jiné finanční 

potřeby obce či místního orgánu 

zajišťujícího službu; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  196 

Iratxe García Pérez, Lynn Boylan 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 18b. bere na vědomí znepokojivý stav 

infastruktury v některých členských 

státech, zejména dochází-li k plýtvání 

vodou v důsledku jejího úniku a špatného 

stavu hlavních vodovodních řadů, a 

vyzývá ke zvýšení investic a k přijetí 

naléhavých opatření ke zlepšení a 

modernizaci této infrastruktury; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  197 

Julie Girling 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 



 

PE557.291v01-00 38/63 AM\1062731CS.doc 

CS 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. vyzývá proto, aby bylo dosaženo větší 

transparentnosti, pokud jde o  

vodohospodářské subjekty, především 

vytvořením kodexu veřejné správy 

vodohospodářských podniků v EU; 

19. vyzývá proto, aby bylo dosaženo větší 

transparentnosti, pokud jde o 

vodohospodářské subjekty, především 

podporou stávajících vnitrostátních a 

mezinárodních iniciativ zaměřených na 

prosazování lepší správy ve 

vodohospodářském odvětví; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  198 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. vyzývá proto, aby bylo dosaženo větší 

transparentnosti, pokud jde 

o vodohospodářské subjekty, především 

vytvořením kodexu veřejné správy 

vodohospodářských podniků v EU; 

19. vyzývá proto, aby bylo dosaženo větší 

transparentnosti, pokud jde 

o vodohospodářské subjekty, především 

vytvořením nových iniciativ a podporou 

stávajících iniciativ na prosazování 

kodexů správy na celostátní a místní 

úrovni; 

Or. nl 

 

Pozměňovací návrh  199 

Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. vyzývá proto, aby bylo dosaženo větší 

transparentnosti, pokud jde 

o vodohospodářské subjekty, především 

vytvořením kodexu veřejné správy 

vodohospodářských podniků v EU; 

19. vyzývá proto, aby bylo dosaženo větší 

transparentnosti, pokud jde o 

vodohospodářské subjekty, především 

podporou inciativ zaměřených na 

prosazování lepší správy ve 

vodohospodářském odvětví; 
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Pozměňovací návrh  200 

Iratxe García Pérez 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. vyzývá proto, aby bylo dosaženo větší 

transparentnosti, pokud jde o  

vodohospodářské subjekty, především 

vytvořením kodexu veřejné správy 

vodohospodářských podniků v EU; 

19. vyzývá proto, aby bylo dosaženo větší 

transparentnosti, pokud jde o  

vodohospodářské subjekty, především 

vytvořením kodexu veřejné správy 

vodohospodářských podniků v EU; 

domnívá se, že tento kodex by měl 

vycházet ze zásady účinnosti a vždy by se 

na něj měla vztahovat ustanovení rámcové 

směrnice o vodě týkající se životního 

prostředí, hospodářství, infrastruktury a 

účasti veřejnosti; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  201 

Esther Herranz García 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. vyzývá proto, aby bylo dosaženo větší 

transparentnosti, pokud jde o  

vodohospodářské subjekty, především 

vytvořením kodexu veřejné správy 

vodohospodářských podniků v EU; 

19. vyzývá proto, aby bylo dosaženo větší 

transparentnosti, pokud jde o  

vodohospodářské subjekty, především 

vytvořením kodexu veřejné správy 

vodohospodářských podniků v EU; rovněž 

vyzývá k vytvoření vnitrostátního 

regulačního orgánu; 

Or. es 
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Pozměňovací návrh  202 

Karin Kadenbach 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. vyzývá proto, aby bylo dosaženo větší 

transparentnosti, pokud jde 

o vodohospodářské subjekty, především 

vytvořením kodexu veřejné správy 

vodohospodářských podniků v EU; 

19. vyzývá proto, aby bylo dosaženo větší 

transparentnosti, pokud jde 

o vodohospodářské subjekty, především 

vytvořením kodexu soukromé a veřejné 

správy vodohospodářských podniků v EU; 

Or. de 

Pozměňovací návrh  203 

José Inácio Faria 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. vyzývá proto, aby bylo dosaženo větší 

transparentnosti, pokud jde o  

vodohospodářské subjekty, především 

vytvořením kodexu veřejné správy 

vodohospodářských podniků v EU; 

19. vyzývá proto, aby bylo dosaženo větší 

transparentnosti, pokud jde o  

vodohospodářské subjekty, především 

vytvořením srozumitelného kodexu správy 

vodohospodářských podniků v EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  204 

Monika Flašíková Beňová 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 – pododstavec 1 (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 zdůrazňuje, že je důležité zlepšit a zpřísnit 

ochranu podzemní vody a předcházet 

jejímu znečišťování např. v důsledku 

nelegálních a neregulovaných skládek 

nebezpečného odpadu; 
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Pozměňovací návrh  205 

Josu Juaristi Abaunz 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 19a. vyzývá Komisi, aby dodržovala 

zásadu subsidiarity i pravomoci a 

odpovědnosti související s vodou, a to jak 

pokud jde o různé úrovně správy, tak o 

místní vodohospodářská sdružení, která 

spravují vodohospodářské služby 

(prameny a jejich údržba); 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  206 

Claude Turmes 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 19a. vyjadřuje politování nad skutečností, 

že směrnice o čištění městských 

odpadních vod nebyla dosud v členských 

státech plně provedena; žádá, aby 

finanční prostředky Unie byly v prvé řadě 

využity v oblastech, kde nejsou 

dodržovány právní předpisy EU týkající se 

životního prostředí, včetně čištění 

odpadních vod; konstatuje, že míra 

dodržování předpisů se ukázala být vyšší v 

oblastech, kde byla zajištěna návratnost 

nákladů a uplatněna zásada 

„znečišťovatel platí“, a vyzývá Komisi, 

aby přezkoumala, zda stávající nástroje 

jsou vhodné k zajištění vysoké míry 

ochrany a ke zlepšení kvality životního 

prostředí; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  207 

Iratxe García Pérez, Lynn Boylan 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 19a. poukazuje na to, že odvětví služeb 

může v případě vody vytvořit řadu 

pracovních míst prostřednictvím 

začleňování problematiky životního 

prostředí a že skýtá rovněž značný 

potenciál, pokud jde o podporu inovací 

prostřednictvím přenosu technologií mezi 

jednotlivými odvětvími a prostřednictvím 

výzkumu, vývoje a inovací, které se 

uplatní na celý cyklus vody; žádá proto, 

aby byla věnována zvláštní pozornost 

podpoře udržitelného využívání vody jako 

obnovitelného zdroje energie; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  208 

Lynn Boylan 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 19a. konstatuje, že případné srovnávací 

posouzení není ekvivalentem 

transparentních opatření a poskytování 

vyčerpávajících informací občanům; 

ukazatele vedou často ke složitým a 

matoucím výsledkům, které by měly být 

občanům předloženy srozumitelným 

způsobem; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  209 

Lynn Boylan 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 19b. domnívá se, že vzhledem ke 

skutečnosti, že vodohospodářské služby 

v Evropě se výrazně liší v důsledku 

zřejmých regionálních a místních 

charakteristik, Komise by se neměla snažit 

přimět subjekty k účasti na povinném 

srovnávacím posouzení EU, ale podpořit 

spíše dobrovolné srovnávací posouzení 

vodohospodářských subjektů, které by 

mělo přispět k podpoře spolupráce mezi 

vodohospodářskými subjekty 

prostřednictvím výměny osvědčených 

postupů a sdílených zkušeností; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  210 

Lynn Boylan 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 19c. zdůrazňuje, že provádění jakéhokoli 

srovnávacího posouzení musí zahrnovat 

nejen finanční ukazatele, ale i jiná 

kritéria, která jsou klíčová pro občany, 

např. kvalita vody, opatření ke zmírnění 

problémů s finanční dostupností, 

informace o tom, jaká část populace má 

přístup k dostatečným dodávkám vody, a o 

tom, do jaké míry se veřejnost podílí na 

správě vodních zdrojů; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  211 

Lynn Boylan 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 d (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 19d. zdůrazňuje, že z hlediska životního 

prostředí je nezbytné chránit vodní zdroje 

a zároveň dodržovat právo členských států 

rozhodovat o tom, jak vyhoví požadavkům 

na návratnost nákladů podle rámcové 

směrnice o vodě; 

 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  212 

Lynn Boylan 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 e (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 19e. vybízí Komisi a členské státy, aby 

přijaly politiky, které účinným způsobem 

spojí a sladí cíle na ochranu vodních 

zdrojů s úsporami nákladů, jako např. 

přístupy založené na kontrole u zdroje a 

komunikační strategie za účelem úspor 

vody; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  213 

Lynn Boylan, Marijana Petir 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 f (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 19f. naléhavě žádá Komisi, aby při 

jakékoli revizi rámcové směrnice o vodě 

zajistila, aby členské státy byly povinny 

zařazovat kvantitativní posouzení 

problémů s finanční dostupností vody do 

zpráv, které vypracovávají v souvislosti 

s prováděním rámcové směrnice o vodě; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  214 

Lynn Boylan 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 g (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 19g. žádá Komisi, aby zjistila, zda 

Evropská nadace pro zlepšení životních a 

pracovních podmínek (Eurofound) 

nemůže sledovat problematiku finanční 

dostupnosti vody v 28 členských státech a 

podávat o ní zprávy; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  215 

Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête 

 

Návrh usnesení 

Nadpis 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Rozvojová politika EU v oblasti vody Vnější politika a rozvojová politika EU ve 

vodohospodářském odvětví 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  216 

Catherine Bearder 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. zdůrazňuje, že rozvojové politiky EU 

by měly v plném rozsahu začlenit 

univerzální přístup k vodě a hygieně, a to 

prosazováním partnerství v rámci 

veřejného sektoru na základě zásad 

neziskového přístupu a solidarity mezi 

vodohospodářskými subjekty a pracovníky 

v různých zemích; 

20. zdůrazňuje, že rozvojové politiky EU 

by měly v plném rozsahu začlenit 

univerzální přístup k vodě a hygieně; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  217 

Julie Girling 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. zdůrazňuje, že rozvojové politiky EU 

by měly v plném rozsahu začlenit 

univerzální přístup k vodě a hygieně, a to 

prosazováním partnerství v rámci 

veřejného sektoru na základě zásad 

neziskového přístupu a solidarity mezi 

vodohospodářskými subjekty a pracovníky 

v různých zemích; 

20. zdůrazňuje, že rozvojové politiky EU 

by měly v plném rozsahu začlenit 

univerzální přístup k vodě za využití 

rozmanitých partnerství v rámci veřejného 

sektoru a partnerství veřejného a 

soukromého sektoru, a vybízí k výměně 

osvědčených postupů a znalostí; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  218 

Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. zdůrazňuje, že rozvojové politiky EU 

by měly v plném rozsahu začlenit 

univerzální přístup k vodě a hygieně, a to 

prosazováním partnerství v rámci 

veřejného sektoru na základě zásad 

neziskového přístupu a solidarity mezi 

vodohospodářskými subjekty a pracovníky 

v různých zemích; 

20. zdůrazňuje, že rozvojové politiky EU 

by měly v plném rozsahu začlenit 

univerzální přístup k vodě a hygieně, a to 

jak podněcováním výměny osvědčených 

postupů a sdílení znalostí, tak pomocí 

programů spolupráce v tomto odvětví; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  219 

José Inácio Faria, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. zdůrazňuje, že rozvojové politiky EU 

by měly v plném rozsahu začlenit 

univerzální přístup k vodě a hygieně, a to 

prosazováním partnerství v rámci 

veřejného sektoru na základě zásad 

neziskového přístupu a solidarity mezi 

vodohospodářskými subjekty a pracovníky 

v různých zemích; 

20. zdůrazňuje, že rozvojové politiky EU 

by měly v plném rozsahu začlenit 

univerzální přístup k vodě a hygieně a 

využívat širokého spektra nástrojů 

sahajícího od prosazování partnerství v 

rámci veřejného sektoru na základě zásad 

neziskového přístupu a solidarity mezi 

vodohospodářskými subjekty a pracovníky 

v různých zemích až po podporu 

osvědčených postupů, přenos znalostí a 

programy rozvoje a spolupráce; 

 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  220 

Esther Herranz García 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. zdůrazňuje, že rozvojové politiky EU 20. zdůrazňuje, že rozvojové politiky EU 
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by měly v plném rozsahu začlenit 

univerzální přístup k vodě a hygieně, a to 

prosazováním partnerství v rámci 

veřejného sektoru na základě zásad 

neziskového přístupu a solidarity mezi 

vodohospodářskými subjekty a pracovníky 

v různých zemích; 

by měly v plném rozsahu začlenit 

univerzální přístup k vodě a hygieně, a to 

prosazováním partnerství v rámci 

veřejného sektoru a partnerství veřejného 

a soukromého sektoru na základě zásad 

neziskového přístupu a solidarity mezi 

vodohospodářskými subjekty a pracovníky 

v různých zemích; 

Or. es 

Pozměňovací návrh  221 

Iratxe García Pérez, Lynn Boylan 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. zdůrazňuje, že rozvojové politiky EU 

by měly v plném rozsahu začlenit 

univerzální přístup k vodě a hygieně, a to 

prosazováním partnerství v rámci 

veřejného sektoru na základě zásad 

neziskového přístupu a solidarity mezi 

vodohospodářskými subjekty a pracovníky 

v různých zemích; 

20. zdůrazňuje, že rozvojové politiky EU 

by měly v plném rozsahu začlenit do svých 

plánů univerzální přístup k vodě a hygieně 

a podporovat partnerství v rámci veřejného 

sektoru na základě zásad neziskového 

přístupu a solidarity mezi 

vodohospodářskými subjekty a pracovníky 

v různých zemích; připomíná, že rozvojové 

politiky členských států EU by měly 

uznávat lidskoprávní rozměr přístupu k 

nezávadné pitné vodě a sanitárním 

zařízením a že přístup založený na 

právech si žádá podporu legislativních 

rámců, financování i větší vliv občanské 

společnosti, mají-li být tato práva uvedena 

do praxe; 
 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  222 

Iratxe García Pérez, Lynn Boylan 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 20a. zdůrazňuje, že při přidělování 

prostředků EU a při plánování pomoci by 

mezi hlavní priority měla patřit pomoc 

určená na dodávky nezávadné pitné vody 

a budování sanitárních zařízení; vyzývá 

Evropskou komisi, aby pro činnosti na 

rozvoj kapacit v oblasti vody zajistila 

odpovídající finanční podporu a aby při 

tom využívala stávající mezinárodní 

platformy a iniciativy a spolupracovala 

s nimi; 
 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  223 

Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 20a. domnívá se, že na vodu by se měly 

soustředit činnosti související s přípravou 

dvou významných mezinárodních událostí 

v roce 2015, tj. summitu věnovaného 

programu pro období po roce 2015 a 21. 

konference smluvních stran (COP 21) o 

klimatu; v této souvislosti zdůrazňuje, že 

je nutné vypracovat program pro období 

po roce 2015, jehož součástí bude cíl 

udržitelného rozvoje v oblasti vody, 

požadavek, aby voda byla zohledňována v 

politikách souvisejících s přizpůsobením 

se změně klimatu, a podpora 

mezinárodních úmluv o hraničních 

vodních plochách; 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  224 

Julie Girling 

 

Návrh usnesení 

Bod 21 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. zdůrazňuje, že i když je dosahováno 

pokroku při plnění rozvojového cíle 

tisíciletí, který se týká bezpečné pitné 

vody, konzumuje stále téměř jedna 

miliarda lidí neupravenou pitnou vodu, 

přičemž pokrok při plnění cíle týkajícího se 

hygieny je velmi malý; 

21. zdůrazňuje, že i když je dosahováno 

pokroku při plnění rozvojového cíle 

tisíciletí, který se týká bezpečné pitné 

vody, nemá 748 milionů lidí přístup k 

lepšímu zásobování vodou a odhaduje se, 

že nejméně 1,8 miliardy lidí konzumuje 

vodu kontaminovanou fekáliemi, a pokrok 

při plnění cíle týkajícího se hygieny je 

velmi malý; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  225 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Návrh usnesení 

Bod 21 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. zdůrazňuje, že i když je dosahováno 

pokroku při plnění rozvojového cíle 

tisíciletí, který se týká bezpečné pitné 

vody, konzumuje stále téměř jedna 

miliarda lidí neupravenou pitnou vodu, 

přičemž pokrok při plnění cíle týkajícího se 

hygieny je velmi malý; 

21. zdůrazňuje ostudnou skutečnost, že 

i když je dosahováno pokroku při plnění 

rozvojového cíle tisíciletí, který se týká 

bezpečné pitné vody, konzumuje stále 

téměř jedna miliarda lidí na celém světě 

neupravenou pitnou vodu, přičemž pokrok 

při plnění cíle týkajícího se hygieny je 

velmi malý; 

Or. nl 

 

Pozměňovací návrh  226 

Iratxe García Pérez, Lynn Boylan 

 

Návrh usnesení 

Bod 21 



 

AM\1062731CS.doc 51/63 PE557.291v01-00 

 CS 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. zdůrazňuje, že i když je dosahováno 

pokroku při plnění rozvojového cíle 

tisíciletí, který se týká bezpečné pitné 

vody, konzumuje stále téměř jedna 

miliarda lidí neupravenou pitnou vodu, 

přičemž pokrok při plnění cíle týkajícího se 

hygieny je velmi malý; 

21. zdůrazňuje, že i když je dosahováno 

pokroku při plnění rozvojového cíle 

tisíciletí, který se týká bezpečné pitné 

vody, konzumuje stále téměř jedna 

miliarda lidí neupravenou pitnou vodu, 

přičemž pokrok při plnění cíle týkajícího se 

hygieny je velmi malý; připomíná, že 

ukončit chudobu prostřednictvím procesu 

pro období po roce 2015 je možné pouze 

tehdy, pokud zajistíme, aby všichni a 

všude měli přístup k čisté vodě, základním 

sanitárním zařízením a hygieně; 

 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  227 

Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Lynn Boylan 

 

Návrh usnesení 

Bod 21 – bod 1 (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 1. změna klimatu má výrazný dopad na 

přístup k vodě a na její dostupnost; 

naléhavě žádá, aby mezi témata, která 

budou projednávána na 21. konferenci 

smluvních stran (COP21), bylo zařazeno 

strategické řízení vodních zdrojů a 

dlouhodobé plány přizpůsobení s cílem 

začlenit strategii v oblasti vody odolnou 

vůči změně klimatu do budoucí 

celosvětové dohody o klimatu; pro rozvoj 

a snížení míry chudoby je rovněž nezbytná 

vodohospodářská infrastruktura odolná 

vůči změnám klimatu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  228 

Iratxe García Pérez, Lynn Boylan 
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Návrh usnesení 

Bod 21 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 21a. zdůrazňuje, že mezi cíle udržitelného 

rozvoje by měly být zahrnuty ambiciózní a 

dalekosáhlé cíle v oblasti vody a 

sanitárních zařízení, neboť problematika 

vody a sanitárních zařízení je základem 

téměř všech ostatních ukazatelů rozvoje 

obsažených ve stávajících a v budoucích 

rámcích pro rozvoj; zdůrazňuje, že cíle by 

měly být zaměřeny na základní nebo 

minimální přístup, ale měly by být i 

ambicióznější a usilovat o účinné, cenově 

přijatelné a udržitelné vodohospodářské a 

sanitární služby; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  229 

Claude Turmes 

 

Návrh usnesení 

Bod 21 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 21a. rozhodně podporuje úmysl zahrnout 

mezi cíle udržitelného rozvoje, které mají 

být přijaty v září 2015, cíl zajištění 

bezpečné pitné vody a adekvátních 

sanitárních a hygienických zařízení pro 

všechny, který by měl být splněn do roku 

2030; 
 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  230 

Lynn Boylan 
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Návrh usnesení 

Bod 21 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 21a. se znepokojením konstatuje, že 

nedostatečný přístup k vodě a sanitárním 

zařízením v rozvojových zemích může mít 

neúměrný dopad na dívky a ženy, zejména 

ve školním věku, u nichž absence a míra 

předčasného ukončování školní docházky 

souvisí s nedostatkem čistých, 

nezávadných a přístupných sanitárních 

zařízení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  231 

Iratxe García Pérez 

 

Návrh usnesení 

Bod 21 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 21b. zdůrazňuje, že v důsledku změny 

klimatu hrozí větší nebezpečí nedostatku 

vody; opakuje, že nebudeme-li i nadále 

vyvíjet úsilí o zmírnění dopadů změny 

klimatu a o zlepšení správy vodních 

zdrojů, mohl by být ohrožen pokrok na 

cestě k cílům v oblasti snižování míry 

chudoby, rozvojovým cílům tisíciletí a 

udržitelnému rozvoji ve všech jeho 

hospodářských, sociálních a 

environmentálních rozměrech; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  232 

Claude Turmes 

 

Návrh usnesení 

Bod 21 b (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 21b. vyzývá k vyčlenění finančních 

prostředků Unie a členských států s 

ohledem na doporučení zvláštního 

zpravodaje OSN pro lidské právo na 

nezávadnou pitnou vodu a hygienu, podle 

kterého je zejména třeba upřednostňovat 

malé infrastruktury a vyčlenit více 

prostředků na jejich provoz a údržbu, na 

budování kapacit a osvětu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  233 

Julie Girling 

 

Návrh usnesení 

Bod 22 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. připomíná, že Světová zdravotnická 

organizace prohlásila, že optimální 

množství vody na osobu a den činí 100 až 

200 litrů, přičemž uvedla, že k zajištění 

základních potřeb a uspokojivých 

zdravotních podmínek je třeba 50 až 100 

litrů; 

22. připomíná, že Světová zdravotnická 

organizace odhaduje, že optimální 

množství poskytované vody na osobu a den 

činí více než 100 litrů, neboť to odpovídá 

množství vody dodávanému do domovů, 

přičemž konstatuje, že k zajištění 

základních potřeb a uspokojivých 

zdravotních podmínek je třeba 20 litrů; 

  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  234 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Návrh usnesení 

Bod 22 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. připomíná, že Světová zdravotnická 

organizace prohlásila, že optimální 

22. připomíná, že Světová zdravotnická 

organizace prohlásila, že ve výchozí 
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množství vody na osobu a den činí 100 až 

200 litrů, přičemž uvedla, že k zajištění 

základních potřeb a uspokojivých 

zdravotních podmínek je třeba 50 až 100 

litrů; 

situaci, kdy nejsou využity nejnovější 

inovativní technologie na čištění a úsporu 

vody, činí optimální množství vody na 

osobu a den 100 až 200 litrů, přičemž 

uvedla, že k zajištění základních potřeb 

a uspokojivých zdravotních podmínek je 

třeba 50 až 100 litrů; 

Or. nl 

Pozměňovací návrh  235 

Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Lynn Boylan 

 

Návrh usnesení 

Bod 22 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. připomíná, že Světová zdravotnická 

organizace prohlásila, že optimální 

množství vody na osobu a den činí 100 až 

200 litrů, přičemž uvedla, že k zajištění 

základních potřeb a uspokojivých 

zdravotních podmínek je třeba 50 až 100 

litrů; 

22. připomíná, že Světová zdravotnická 

organizace prohlásila, že optimální 

množství vody na osobu a den činí 100 až 

200 litrů, přičemž uvedla, že k zajištění 

základních potřeb a uspokojivých 

zdravotních podmínek je třeba 50 až 100 

litrů; v souladu s uznávanými základními 

lidskými právy je stanovení minimální 

kvóty na osobu nezbytné pro uspokojení 

základních potřeb obyvatelstva 

v souvislosti s vodou; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  236 

Nicola Caputo 

 

Návrh usnesení 

Bod 22 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 22a. vyzývá členské státy, aby v souladu 

s pokyny Světové zdravotnické organizace 

zavedly cenovou politiku, která bude 

respektovat právo lidí na minimální 

množství vody pro život a bude bojovat 

proti plýtvání tím, že zajistí uplatňování 
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progresivního poplatku úměrného 

množství spotřebované vody; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  237 

Josu Juaristi Abaunz 

 

Návrh usnesení 

Bod 22 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 22a. vybízí k tomu, aby byla přijata 

opatření, jež zajistí racionální využívání 

vody s cílem zabránit jejímu plýtvání; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  238 

Davor Ivo Stier 

 

Návrh usnesení 

Bod 22 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 22a. podporuje úmysl, aby byl do 

globálního rámce pro rozvoj po roce 2015, 

který by měl být přijat v září 2015, zahrnut 

cíl udržitelného rozvoje č. 6, tj. aby byla 

do roku 2030 zajištěna univerzální 

dostupnost vody a udržitelné 

vodohospodářství a aby byly pro všechny 

zajištěny hygienické podmínky; 

zdůrazňuje, že nový program bude mít 

univerzální charakter, což znamená, že se 

bude vztahovat na rozvojové i rozvinuté 

země včetně členských států EU; opakuje, 

že pro dosažení tohoto cíle i případných 

budoucích cílů udržitelného rozvoje je 

důležitá celosvětová řádná správa, a v této 

souvislosti zdůrazňuje, že je třeba zvětšit 

ambice v případě navrženého cíle 

týkajícího se spravedlnosti a budování 
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účinných institucí (cíl udržitelného 

rozvoje č. 16) v rámci nového rámce; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  239 

Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Mireille D'Ornano 

 

Návrh usnesení 

Bod 22 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 22a. připomíná, že intenzivní zemědělství, 

zejména průmyslový chov hospodářských 

zvířat, patří mezi hlavní odběratele vody, a 

vyzývá členské státy, aby podporovaly 

udržitelnější metody rostlinné a živočišné 

výroby; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  240 

Nicola Caputo 

 

Návrh usnesení 

Bod 22 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 22b. vyzývá členské státy, aby bezplatně 

poskytovaly až 100 litrů vody; 

Or. it 

Pozměňovací návrh  241 

Iratxe García Pérez 

 

Návrh usnesení 

Bod 23 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

23. vyjadřuje uznání některým 23. vyjadřuje uznání některým 
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vodohospodářským subjektům, které 

vyčleňují určité procento svého ročního 

obratu na vodohospodářská partnerství 

v rozvojových zemích, a vybízí členské 

státy a EU, aby vytvořily nezbytné 

podmínky pro vznik takovýchto 

partnerství; 

vodohospodářským subjektům, které 

vyčleňují určité procento svého ročního 

obratu na vodohospodářská partnerství 

v rozvojových zemích, a vybízí členské 

státy a EU, aby vytvořily nezbytný právní 

rámec pro vznik takovýchto partnerství; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  242 

Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Lynn Boylan 

 

Návrh usnesení 

Bod 23 – bod 1 (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 1. připomíná, že zajištění udržitelné 

ochrany přírodních oblastí, jako jsou 

sladkovodní ekosystémy, je rovněž zásadní 

pro rozvoj a rozhodující pro poskytování 

dodávek pitné vody; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  243 

Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Návrh usnesení 

Bod 23 – bod 2 (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 2. vyzývá proto Komisi, aby přijala 

všechna potřebná opatření ke sledování a 

posuzování dopadu hledání ropných 

nalezišť a těžby ropy na lidské zdraví a 

životní prostředí, a zejména dopadu těžby 

ropy na souši na kvalitu vody určené 

k lidské spotřebě; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  244 

Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Mireille D'Ornano 

 

Návrh usnesení 

Bod 23 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 23a. připomíná, že přístup k vodě nesmí 

být zneužíván jako geopolitická zbraň 

proti civilnímu obyvatelstvu; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  245 

Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête 

 

Návrh usnesení 

Bod 23 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 23a. vyzývá Komisi, aby prověřila, zda je 

možné rozšířit na evropskou úroveň 

nástroje finanční podpory v odvětví 

mezinárodní spolupráce týkající se vody a 

sanitárních zařízení; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  246 

Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Lynn Boylan 

 

Návrh usnesení 

Bod 24 – bod 1 (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 1. vyzývá členské státy, aby: 

 – pro dodavatele vody stanovily povinnost 

uvádět na fakturách za vodu fyzikálně-

chemické vlastnosti vody; 
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 – navrhovaly územní plány v závislosti na 

dostupnosti vodních zdrojů; 

 – zintenzivnily kontroly a sledování 

znečišťujících látek a naplánovaly 

okamžitá opatření k odstranění a sanaci 

toxických látek; 

 – trvá na tom, že je třeba přijmout 

opatření ke snížení úniku značného 

množství vody z potrubí v Evropě, a to 

modernizací nevyhovujících distribučních 

sítí; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  247 

Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Mireille D'Ornano 

 

Návrh usnesení 

Bod 24 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 24a. připomíná, že je třeba napomoci 

vytvoření podmínek umožňujících lidem 

v rozvojových zemích přístup k vodě, a to 

především proto, aby se zabránilo 

hromadnému přesídlování uprchlíků za 

vodou;  

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  248 

Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête 

 

Návrh usnesení 

Bod 24 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 24a. vyzývá Komisi, aby modernizaci 

zastaralé distribuční sítě pitné vody 

stanovila jako prioritu investičního plánu 

pro Evropu tím, že tyto projekty zařadí na 
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seznam projektů Unie; zdůrazňuje 

aktivační účinek, kterého by bylo možno 

dosáhnout díky těmto projektům v oblasti 

nepřesunutelných pracovních míst, což by 

podnítilo zelenou ekonomiku v Evropě; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  249 

Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête 

 

Návrh usnesení 

Bod 24 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 24b. vyzývá Komisi, aby podporovala 

sdílení znalostí, které by členským státům 

umožnily zkontrolovat stav státních 

vodovodních sítí, na základě čehož by bylo 

možné zahájit renovaci a ukončit tak 

plýtvání; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  250 

Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête 

 

Návrh usnesení 

Bod 24 c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 24c. vybízí Komisi, aby vypracovala 

evropský legislativní rámec pro opětovné 

použití vyčištěných odpadních vod s cílem 

chránit zejména zranitelné činnosti a 

oblasti; dále Komisi vybízí, aby 

podporovala sdílení zkušeností mezi 

zdravotnickými agenturami různých 

členských států; 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  251 

Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête 

 

Návrh usnesení 

Bod 24 d (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 24d. žádá větší transparentnost s cílem 

poskytnout spotřebitelům více informací o 

vodě a zlepšit hospodárnost správy 

vodních zdrojů; za tímto účelem vybízí 

Komisi, aby i nadále spolupracovala s 

členskými státy za účelem sdílení jejich 

vnitrostátních zkušeností se zřizováním 

informačních systémů o vodě; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  252 

Michel Dantin 

 

Návrh usnesení 

Bod 24 e (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 24e. domnívá se, že je nezbytné lépe 

koordinovat provádění směrnic o vodě se 

směrnicemi o mořském prostředí, 

biologické rozmanitosti a povodních; 

vyzývá Komisi, aby při případných 

přepracováních kladla důraz na lepší 

koordinaci těchto směrnic; 

Or. fr 

Pozměňovací návrh  253 

Monika Flašíková Beňová 

 

Návrh usnesení 

Bod 25 – pododstavec 1 (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 v souladu se stávajícími právními předpisy 
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EU a jejich požadavky zdůrazňuje význam 

pravidelného hodnocení kvality, čistoty a 

nezávadnosti vody a vodních zdrojů 

v Evropském společenství i mimo ně; 

Or. en 

 

 

 


