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Pisna izjava o učinkoviti rabi vode 

Evropski parlament, 

 

– ob upoštevanju člena 116 svojega poslovnika, 

 

A. ker se podnebje hitro spreminja, zaradi česar je pomanjkanje vode vse večje in viri sveže 

vode po vsem svetu vse bolj izčrpani,   

B. ker je to tudi vse večji evropski problem, saj so težave s pomanjkanjem vode vse 

pogostejše, zlasti v okolici večjih mest in v južni Evropi, 

C. ker okvirna direktiva o vodah posredno obravnava vprašanja o pomanjkanju vode in 

sušah, zlasti v okviru izvajanja načrtov za upravljanje vodnega okolja in podobnih 

ukrepov, vendar tako okvirna direktiva o vodah kot veljavna zakonodaja Skupnosti na 

splošno še vedno ne dajeta prednosti ukrepom na strani povpraševanja,  

D. ker so za zagotavljanje trajnostnega upravljanja količine sveže vode in za večjo 

razpoložljivost vode potrebni tudi ukrepi na ravni Skupnosti, 

E. ker pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti poziva k skrbni in preudarni rabi naravnih 

virov ter predvideva, da je za upravljanje s količino vodnih virov odgovorna Skupnost, 

1. institucije EU poziva, naj: 

– razmislijo o uvedbi ukrepov za učinkovito rabo sveže vode, 

– razmislijo o uvedbi ukrepov za končne uporabnike, da bi se tako zmanjšala pretirana 

in nesmiselna raba sveže vode; 

2. poziva Komisijo, naj v okviru svoje zakonodajne pobude predlaga ukrepe, ki bodo 

prispevali k razumnemu upravljanju s količino vode in k varčevanju z vodo; 

3. poziva Svet in vlade držav članic, naj resno razmislijo o uvedbi ukrepov za varčevanje z 

vodo; 

4. naroči svojemu predsedniku, naj to izjavo skupaj z imeni podpisnikov posreduje Svetu, 

Komisiji in državam članicam. 

 


