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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o riešení problému nedostatku vody a súch v Európskej únii
(2008/2074(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, 
ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného 
hospodárstva1;

– so zreteľom na svoje uznesenie týkajúce sa oznámenia Komisie o vodnom hospodárstve 
v rozvojových krajinách a prioritách rozvojovej spolupráce EÚ2,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 18. júla 2007 s názvom Riešenie problému 
nedostatku vody a súch v Európskej únii (KOM(2007) 414 v konečnom znení (ďalej 
„oznámenie“),

– so zreteľom na správu o hodnotení vplyvu a štúdie, ktoré pripravili Inštitút pre európsku 
politiku v oblasti životného prostredia (IEEP) a Európska environmentálna agentúra 
(EEA),

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a stanoviská Výboru pre hospodárske a menové veci, Výboru pre regionálny 
rozvoj a Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A6-0000/2008),

A. keďže problém nedostatku vody a súch nie je geograficky ohraničený na Európsku úniu 
a má medzinárodný rozmer; keďže voda je už príčinou medzinárodných konfliktov 
a existuje rastúce nebezpečenstvo, že konflikty sa budú vyskytovať častejšie3,

B. keďže nedostatok vody a suchá predstavujú v EÚ významný problém s vážnymi sociálno-
ekonomickými a environmentálnymi následkami a celková hospodárska škoda v EÚ 
v dôsledku sucha za posledných 30 rokov sa odhaduje na 100 miliárd EUR, 

C. keďže nedostatok vody a suchá už postihujú rôzne časti EÚ, pričom asi jedna pätina 
populácie EÚ žije v krajinách, kde existuje napätie v súvislosti so zdrojmi pitnej vody,

D. keďže nedostatok vody a suchá sa v posledných tridsiatich rokoch vyskytujú čoraz 
častejšie a zmena klímy pravdepodobne ešte zhorší situáciu, keď prispeje k nárastu 
extrémnych hydrologických udalostí v EÚ i mimo nej,

E. keďže vývoj v oblasti využívania vody v EÚ nie je trvalo udržateľný, pretože sa tu 
v dôsledku neefektívnosti vyplytvá 20 % vody, 

                                               
1 Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1
2 Ú. v. EÚ C 76 E, 25.3.2004, s. 430.
3 Dokument vysokého splnomocnenca a Európskej komisie pre Európsku radu zo 14. marca 2008, S113/08
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F. keďže neexistuje komplexné, technicky a vedecky podložené vyhodnotenie stavu zásob 
vody v EÚ; keďže dostupné regionálne údaje a údaje o rozdieloch v jednotlivých ročných 
obdobiach sú veľmi obmedzené,

G. keďže zvyšovanie povedomia a poskytovanie kvalitných informácií obyvateľom má 
kľúčový význam, ak majú zmeniť svoje správanie, zaužívanú prax a vypestovať si kultúru 
šetrenia vodou;

1. víta oznámenie a podporuje navrhnutý prvý súbor politických možností na uskutočnenie 
opatrení, ale vyjadruje poľutovanie, že jeho pôsobnosť je obmedzená len na EÚ a členské 
štáty; pripomína, že nedostatok vody a sucho predstavujú problém s medzinárodným 
rozmerom a podľa toho je potrebné prijímať aj opatrenia; 

2. vyjadruje poľutovanie, že oznámenie sa obmedzuje len na podporu všeobecných cieľov, 
navrhuje iba obmedzený počet konkrétnych opatrení, ale žiadny presný harmonogram ich 
plnenia v regiónoch ohrozených nedostatkom vody a suchom; ľutuje, že oznámenie 
neobsahuje reálne ciele a časové vymedzenie ich plnenia v úzkej spolupráci 
s regionálnymi a miestnymi orgánmi;

3. pripomína, že pri riadení vodných zdrojov by sa mal uplatňovať prístup založený na 
dopyte; konštatuje, že o opatreniach zameraných na dodávky by sa malo uvažovať až 
potom, keď sa vyčerpajú možnosti v oblasti efektívnejšieho využívania vody, zlepšenia 
riadenia dopytu a informovanosti;

4. pripomína spojitosť medzi zmenou klímy, nedostatkom vody a suchom a vyjadruje vážne 
obavy v súvislosti s ich možným vplyvom na verejné zdravie; zdôrazňuje potrebu zaradiť 
otázku vody do všetkých oblastí politiky a pristupovať k jej riešeniu skutočne integrovane 
so zahrnutím všetkých finančných nástrojov EÚ; zdôrazňuje, že do tohto procesu by sa 
mali zapojiť všetky politické úrovne (celoštátna, regionálna i miestna); 

5. žiada Komisiu, aby vzala do úvahy medzisektorová súvislosť medzi sociálnym 
a ekonomickým vplyvom zmeny klímy na využívanie pôdy a energetickými nákladmi 
spojenými so zmenou klímy;

6. uznáva dôležitosť rámcovej smernice o vode ako rámca na dosiahnutie „dobrej situácie“ 
v oblasti vody vo všetkých európskych krajinách, ktorý podporuje trvalo udržateľné 
využívanie a ochranu dostupných vodných zdrojov, pričom prispieva k zmierneniu 
účinkov záplav a súch, a vyzýva Komisiu a všetky členské štáty, aby v plnej miere 
uplatňovali jej ustanovenia;

7. je toho názoru, že plán vodohospodárskeho manažmentu povodia požadovaný v rámcovej 
smernici o vode by mal zahrnúť aj manažment sucha a ustanoviť krízový manažment 
prispôsobený konkrétnym potrebám povodí ohrozených nedostatkom vody a suchom; 

8. pripomína, že takmer 20 % vody v EÚ sa vyplytvá, a zdôrazňuje potrebu veľkých 
investícií na zlepšenie technického pokroku a distribučnej siete;
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9. vyzýva EÚ, aby podporovala technológie a inovácie zamerané na zlepšenie efektívnosti 
využívania vody; 

10. zdôrazňuje, že by sa mohlo ušetriť 40 % vody používanej v EÚ1; požaduje konkrétne 
opatrenia a finančné stimuly na podporu efektívnejšieho a trvalo udržateľného využívania 
vody;

11. pripomína, že článok 9 ods. 1 rámcovej smernice o vode stanovuje, že „členské štáty 
zohľadnia princíp úhrady nákladov za vodohospodárske služby (...) v súlade s princípom 
znečisťovateľ platí" a zabezpečia, aby do roku 2010 „cenová politika v oblasti vôd 
dostatočne motivovala užívateľov k efektívnemu využívaniu vodných zdrojov (...) [a] 
primeraný príspevok rozličných spôsobov využívania vody k úhrade nákladov za 
vodohospodárske služby“;  

12. vyzýva EÚ, aby podporovala technológie a inovácie zamerané na zlepšenie efektívnosti 
využívania vody;

13. zdôrazňuje, že v odvetví poľnohospodárstva možno dosiahnuť oveľa efektívnejšie 
využívanie vody; dúfa, že revízia stavu Spoločnej poľnohospodárskej politiky zohľadní 
tento problém a navrhne konkrétne opatrenia na podporu trvalejšie udržateľného 
využívania vody vo prostredníctvom stimulov na zabezpečenie najlepších dostupných 
technológií;

14. pripomína, že v úsilí dosiahnuť výrazné zníženie spotreby vody v EÚ zohrávajú 
spotrebitelia významnú úlohu; vyzýva preto EÚ, aby začala verejnú kampaň, v ktorej 
bude obyvateľov informovať o problematike vody a nabádať ich ku konkrétnym 
opatreniam;

15. domnieva sa, že súčasný systém označovania energetickej účinnosti by sa mal rozšíriť 
o údaj o spotrebe vody a mali by sa sprísniť aj konštrukčné normy;

16. vyzýva všetky zúčastnené strany, aby vypracovali dobrovoľný systém označovania 
v súvislosti s trvalo udržateľným hospodárením s vodou; 

17. vyzýva Komisiu, aby na rok 2009 zvážila financovanie pilotného projektu v oblasti 
výskumu, posudzovania a monitorovania vývoja preventívnych činností na zastavenie 
dezertifikácie v Európe, vďaka ktorým by sa zabránilo erózii a stratám 
v poľnohospodárstve a v biodiverzite a zároveň by sa zvýšila úrodnosť pôdy a schopnosť 
pôdy zadržiavať vodu, ako aj jej schopnosť zachytávať uhlík;

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

                                               
1 Správa o potenciáli EÚ na úsporu vody, ktorú vypracoval inštitút Ecologic, zadala Európska komisia a správa 
bola zverejnená 19. júla 2007, ENV.D.2/ETU/2007/0001r. 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Otázka vody sa týka každého člena spoločnosti. Je nevyhnutným predpokladom života ľudí, 
živočíchov a rastlín, ako aj nenahraditeľným prírodným zdrojom pre hospodárstvo. Voda je 
však vzácnym zdrojom. Ochrana vodných zdrojov, vodných ekosystémov, pitnej vody a vody 
na hygienické účely je jedným zo základných prvkov ochrany životného prostredia. Preto je 
potrebné skoordinovať opatrenia na zabezpečenie ochrany tohto vzácneho prírodného zdroja 
na úrovni EÚ.

Za posledných tridsať rokov narastá výskyt extrémnych výkyvov počasia. V ostatných rokoch 
zvýšená zrážková činnosť spôsobila v niektorých častiach Európy záplavy, kým iné oblasti 
zasiahli suchá a horúčavy. So zvyšujúcimi sa dôsledkami zmeny klímy by v budúcnosti 
mohlo 3,2 miliardy ľudí čeliť nedostatku vody. Podľa odhadu EEA z roku 2007 jedna tretina 
Európanov už žije v oblastiach s nedostatkom vody, kde dopyt prevyšuje dodávky. Náklady 
spôsobené suchom sa za posledných tridsať rokov zvýšili takmer na 100 miliárd EUR a suchá 
len za rok 2003 stáli ekonomiku EÚ 8,7 miliárd EUR.

Sú tri hlavné problémy, ktoré by EÚ mala riešiť: extenzívna, neudržateľná a neefektívna 
spotreba vody a s tým súvisiace plytvanie vodou; nedostatok informovanosti o probléme 
a chýbajúci integrovaný prístup k riešeniu problému s vodou.

Zmena klímy nie je jediným problémom, ktorému musí Európa čeliť. Napriek zvyšujúcemu 
sa tlaku na vodné zdroje pokračuje extenzívna, neudržateľná a neefektívna spotreba vody, 
ktorá rastie takmer dvakrát rýchlejšie než svetová populácia. Samotná Európa v dôsledku 
neefektívnosti vyplytvá najmenej 20 % svojej vody. Jedným zo spôsobov riešenia tohto 
problému by bolo v plnej miere uplatňovať rámcovú smernicu o vode a jej ustanovenia o 
cenách. Potrebné sú aj investície do technológií s úspornou spotrebou vody. 

Opatrenia založené na dopyte by sa mali uprednostňovať pred jednoduchým zvyšovaním 
dodávok vody. Opatrenia založené na dodávkach by sa mali zvažovať až potom, keď sa 
vyčerpajú možnosti v oblasti efektívnejšieho využívania vody, zlepšenia riadenia dopytu 
a informovanosti. Riešením nedostatku vody by nemala byť preprava vody na veľké 
vzdialenosti a otázka cezhraničnej prepravy by mala zostať výlučne v kompetencii každého 
členského štátu.

Ak sa vezme do úvahy rozmer tohto vznikajúceho problému, nedostatok informácií a absencia 
rozsiahlej informačnej kampane sú zarážajúce. Vypestovanie kultúry zodpovedného šetrenia 
vodou a jej efektívneho využívania si vyžaduje aktívnu politiku zvyšovania povedomia 
verejnosti, do ktorej sa musia zapojiť všetci aktéri odvetvia vodohospodárstva. Je potrebné 
prijať opatrenia najmä v oblasti informovanosti, vzdelávania a odbornej prípravy. Na riešenie 
tohto problému existuje viacero možností. Označovanie ako účinný spôsob poskytovania 
cielených informácií verejnosti o hospodárnom využívaní vody a o trvalo udržateľných 
vodohospodárskych postupoch je len jednou z možností, ktoré možno uplatniť.

Pri riešení tohto problému je potrebné začleňovať otázku vody do všetkých oblastí politiky, 
a vytvoriť tak skutočne integrovaný prístup. Do tohto procesu by sa mali zapojiť orgány  na 
všetkých politických úrovniach – štátnej, regionálnej i miestnej. Všetky politiky EÚ a všetky 
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finančné nástroje EÚ by mali brať do úvahy rastúci nedostatok vody.

Na záver treba pripomenúť, že problém nedostatku vody a súch nie je geograficky ohraničený 
na Európsku úniu, ale má medzinárodný rozmer. Voda už je príčinou medzinárodných 
konfliktov a vzrastá nebezpečenstvo, že konflikty sa budú vyskytovať čoraz častejšie. Je preto 
potrebné, aby sa v súvislosti s nedostatkom vody a suchami prijal širší prístup. 
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