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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o řešení problému nedostatku vody a sucha v Evropské unii 
(2008/2074(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, 
kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (dále jen: 
„rámcová směrnice o vodě“)1,

– s ohledem na své usnesení týkající se sdělení Komise o řízení vodních zdrojů 
v rozvojových zemích: politiky a priority pro rozvojovou spolupráci EU2,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 18. července 2007 o řešení problému nedostatku 
vody a sucha v Evropské unii (KOM(2007) 414 v konečném znění; dále jen „sdělení“),

– s ohledem na zprávu o posouzení dopadů a na studie připravené Ústavem pro evropskou 
environmentální politiku (IEEP) a Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA),

– s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
a stanoviska Hospodářského a měnového výboru, Výboru pro regionální rozvoj a Výboru 
pro zemědělství (A6-0000/2008),

A. vzhledem k tomu, že problém sucha a nedostatku vody se geograficky neomezuje na 
Evropskou unii, ale má mezinárodní dopad; vzhledem k tomu, že kvůli vodě již probíhají 
mezinárodní konflikty a vzrůstá nebezpečí, že tyto konflikty budou stále četnější3, 

B. vzhledem k tomu, že nedostatek vody a sucho představují závažný problém s rozsáhlými 
socio-ekonomickými a environmentálními dopady na EU, kdy jsou celkové ekonomické 
ztráty EU v důsledku sucha za posledních třicet let odhadovány na 100 miliard EUR, 

C. vzhledem k tomu, že s nedostatkem vody a suchem se již potýkají různé oblasti EU a že 
přibližně jedna pětina obyvatel EU žije v zemích, které řeší tlak na vodní zdroje,

D. vzhledem k tomu, že během posledních třiceti let se stále častěji vyskytuje problém sucha 
a nedostatku vody a že tuto situaci patrně zhorší změna klimatu, neboť v jejím důsledku 
dojde na území EU i mimo něj k nárůstu extrémních hydrologických jevů,

E. vzhledem k tomu, že trendy v EU, pokud jde o užívání vody, nejsou udržitelné, neboť 
kvůli neúčinnému hospodaření se 20 % vody vyplýtvá,

F. vzhledem k tomu, že neexistuje souhrnné, technicky a vědecky spolehlivé posouzení 
                                               
1 Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1.
2 Úř. věst. C 76 E, 25.03.2004, s. 430.
3 Dokument vysokého představitele Evropské komise určený Evropské radě, 14. března 2008, S113/08
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vydatnosti vodních zdrojů v EU; vzhledem k tomu, že údaje dostupné na regionální úrovni 
a údaje o situaci podle jednotlivých ročních období jsou velmi omezené,

G. vzhledem k tomu, že zvyšování povědomí a poskytování spolehlivých informací občanům 
mají klíčový význam, má-li se změnit jejich chování a návyky či docílit kultura úsporné 
spotřeby vody,

1. vítá sdělení Komise a podporuje první navržený soubor politických alternativ činnosti, ale 
lituje, že jeho působnost je omezena pouze na EU a jednotlivé členské státy; připomíná, že 
nedostatek vody a sucho představují problém s mezinárodním dosahem, což je třeba při 
přijímání opatření zohlednit; 

2. vyjadřuje politování nad tím, že se Komise omezuje na podporu obecných cílů, kdy 
navrhla pouze několik konkrétních opatření a nestanovila jasný harmonogram pro jejich 
uplatňování v regionech ohrožených nedostatkem vody a suchem; dále lituje, že v úzké 
spolupráci s regionálními a místními orgány nevytyčila realistické cíle a lhůty pro jejich 
dosažení;

3. připomíná, že při hospodaření s vodními zdroji by měl být zvolen přístup orientovaný na 
poptávku; konstatuje, že opatření zaměřená na dodávku by měla být zvážena až poté, co 
budou vyčerpány možnosti, které nabízí hospodárnější využívání vody, lepší řízení 
poptávky a informovanost; 

4. znovu upozorňuje na spojitost mezi změnou klimatu, nedostatkem vody a suchem a je 
velmi znepokojen možným dopadem na veřejné zdraví; zdůrazňuje, že otázku vodních 
zdrojů je nutné zařadit do všech oblastí politik a vypracovat vskutku integrovaný přístup 
k jejímu řešení, jenž bude využívat všechny finanční nástroje EU; zdůrazňuje, že do 
tohoto procesu by měly být zapojeny orgány na všech politických úrovních (vnitrostátní, 
regionální a místní); 

5. vyzývá Komisi, aby zohlednila souvislost mezi sociálním a ekonomickým dopadem 
změny klimatu na využívání půdy a energetickými náklady spojenými se změnou klimatu;

6. uznává, že rámcová směrnice o vodě je zásadním dokumentem pro dosažení dobrého 
stavu vody v celé Evropě, podporu udržitelného užívání vody a ochranu všech dostupných 
vodních zdrojů a že zároveň pomáhá zmírňovat důsledky povodní a such; vyzývá Komisi 
a všechny členské státy, aby její ustanovení plně uplatňovaly;

7. domnívá se, že plán pro řízení povodí požadovaný rámcovou směrnicí o vodě by měl 
zahrnovat i řízení během sucha a vytvořit postup pro řízení krizí, které by byl uzpůsoben 
konkrétním potřebám povodí ohrožených nedostatkem vody a suchem;

8. připomíná, že téměř 20 % vody v EU se plýtvá, a zdůrazňuje, že jsou zapotřebí rozsáhlé 
investice na urychlení technického pokroku a zlepšení distribuční sítě;

9. vyzývá EU, aby podporovala technologie a inovace usilující o hospodárnější využívání 
vody; 
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10. zdůrazňuje, že by mohlo být ušetřeno 40 % vody spotřebované v EU1; žádá zavedení 
konkrétních opatření a finančních pobídek v zájmu hospodárnějšího a udržitelnějšího 
užívání vody;

11. připomíná, že čl. 9 odst. 1 rámcové směrnice o vodě stanoví, že „členské státy vezmou 
v úvahu zásadu návratnosti nákladů na vodohospodářské služby (...) v souladu se zásadou, 
že znečišťovatel platí,“ a že členské státy do roku 2010 zajistí , aby „politika poplatků 
v oblasti vody vytvořila uživatelům dostatečné podněty k tomu, aby užívali vodní zdroje 
efektivně (...) [a ] aby různá hospodářská odvětví (...) přiměřeně přispívala k úhradě 
nákladů na vodohospodářské služby“;  

12. vyzývá EU, aby podporovala technologie a inovace usilující o hospodárnější užívání 
vody; 

13. zdůrazňuje, že v zemědělství lze vodu používat mnohem účinněji, a doufá, že v rámci 
kontroly stavu společné zemědělské politiky bude tento problém zvážen a že budou 
navrženy konkrétní kroky, které podpoří udržitelnější užívání vody pomocí pobídek 
určených na použití nejlepších dostupných technologií;

14. připomíná, že chceme-li významně snížit spotřebu vody v EU, musí být spotřebitelům 
přisouzena významná úloha; vyzývá proto EU, aby zahájila veřejnou informační kampaň 
o této problematice, v níž občany vyzve k přijetí konkrétních kroků;

15. zastává názor, že současný systém pro označování energetické účinnosti by měl být 
rozšířen a že měl by uvádět spotřebu vody; dále je třeba zpřísnit konstrukční normy;

16. vyzývá všechny zúčastněné strany, aby vypracovaly dobrovolný systém označování 
udržitelného vodohodpodářství; 

17. vyzývá Komisi, aby zvážila financování pilotního projektu pro rok 2009, jenž by 
zahrnoval výzkum, pozorování a monitorování přípravy preventivních opatření na 
zastavení dezertifikace v Evropě, díky nimž se tak zabrání erozím, zemědělským ztrátám a 
úbytku biologické rozmanitosti a zvýší se úrodnost půdy a její schopnost zadržovat vodu 
a uhlík;

18. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

                                               
1 Zpráva „EU Water Saving potential“ vypracovaná institutem Ecologic; zadána Evropskou komisí, zveřejněna 
19. července 2007 ENV.D.2/ETU/2007/0001r
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Voda je nezbytná pro celou společnost. Ke svému životu ji potřebují lidé, zvířata i rostliny 
a je rovněž nepostradatelným zdrojem pro ekonomiku. Voda je však vzácným přírodním 
zdrojem. Jedním ze základních úkolů ochrany životního prostředí je ochrana vodních zdrojů, 
vodních ekosystémů, pitné vody či vody užívané k osobní hygieně. Má-li být tedy tento cenný 
zdroj účinně chráněn, je zapotřebí koordinované akce na úrovni EU.

Během posledních třiceti let jsme stále častěji svědky extrémních výkyvů počasí. V minulých 
letech způsobily častější srážky v některých částech Evropy povodně, zatímco jiné oblasti se 
potýkají se suchem a horkým počasím. Kvůli změně klimatu, která tyto výkyvy umocňuje, 
mohou 3,2 miliardy lidí v budoucnu čelit nedostatku vody. EEA v roce 2007 odhadovala, že 
třetina Evropanů již žije v oblastech, kde dodávky vody nepokrývají poptávku. V posledních 
třiceti letech vzrostly ztráty v důsledku sucha na téměř 100 miliard EUR a jen sucho v roce 
2003 stálo ekonomiku EU 8,7 miliard EUR.

Třemi hlavními úkoly, jimiž by se EU měla zabývat, jsou: extenzivní, neudržitelná a neúčinná 
spotřeba vody a v tím související plýtvání vodou, nedostatečná informovanost o této 
problematice a absence integrovaného přístupu k řešení otázky vodních zdrojů.

Změna klimatu není jediným problémem, jemuž se Evropa musí postavit. Navzdory sílícímu 
tlaku na vodní zdroje se s vodou nadále hospodaří extenzivním, neudržitelným a neúčinným 
způsobem a její spotřeba roste téměř dvakrát rychleji než světová populace. V samotné 
Evropě se kvůli neúčinnému hospodaření plýtvá nejméně 20 % vody. Jedním ze způsobů, jak 
řešit tento problém, by bylo plné uplatňování rámcové směrnice o vodě a jejích ustanovení 
o cenách. Dále jsou zapotřebí investice do technologií s úspornou spotřebou vody. 

Před pouhým zvýšením dodávek vody by měla být upřednostněna opatření zaměřená na 
poptávku. Opatření zaměřená na dodávku by měla být zvážena až poté, co budou vyčerpány 
možnosti, které nabízí hospodárnější využívání vody, lepší řízení poptávky a informovanost. 
Nedostatek vody by se neměl řešit přepravou vody na velké vzdálenosti a otázka 
přeshraničního přívodu vody by měla zůstat výlučně v kompetenci jednotlivých členských 
států.

Vzhledem k závažnosti vznikajícího problému je nedostatek údajů a absence rozsáhlé 
informační kampaně zarážející. Vytvoření návyků zaměřených na odpovědné, úsporné 
a účinné užívání vody musí předcházet aktivní informační politika, do níž je třeba zapojit 
všechny subjekty působící ve vodohospodářství. Hlavní činnosti se musí soustředit na 
poskytování informací, vzdělávání a školení. Tohoto úkolu se lze zhostit různými způsoby. 
Označování jako účinný způsob cíleného informování veřejnosti o spotřebě vody a postupech 
udržitelného hospodaření s vodními zdroji představuje pouze jednu z možností.

Je nutné, aby otázka vodních zdrojů byla zohledněna ve všech oblastech politik a aby byl pro
její řešení vypracován vskutku integrovaný přístup. Do tohoto procesu by měly být zapojeny 
orgány na všech politických úrovních (vnitrostátní, regionální a místní). Rostoucí nedostatek 
vody by měly zohlednit všechny politiky i finanční nástroje EU.
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Problém sucha a nedostatku vody se navíc geograficky neomezuje na Evropskou unii, ale má 
mezinárodní důsledky. Kvůli vodě se již vedou mezinárodní konflikty a vzrůstá nebezpečí, že 
tyto konflikty budou stále častější. Pro řešení sucha a nedostatku vody je tudíž nezbytné 
přijmout komplexnější přístup.
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