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Jakost vody v Bulharsku, Maďarsku a Rumunsku se
zlepšila, ale stále je zapotřebí výrazného objemu
finančních prostředků, říkají auditoři
Podle nové zprávy Evropského účetního dvora se jakost pitné vody, kterou má k dispozici
obyvatelstvo v Bulharsku, Maďarsku a Rumunsku, v posledních letech díky financování EU
zlepšila, ale stále je zapotřebí značných investic.
Auditoři kontrolovali opatření EU týkající se jakosti pitné vody ve třech členských státech. Audit
zahrnoval období od přistoupení těchto členských států do EU do konce roku 2016. Celkově
auditoři zjistili, že přístup k vodě a dodávky se zlepšily, a to z velké míry díky výrazným investicím
EU v posledních letech.
Podpora poskytnutá z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti na období
mezi lety 2007 a 2020 na hospodaření s pitnou vodou a dodávky pitné vody v Bulharsku,
Maďarsku a Rumunsku dosáhne celkem 3,7 miliardy EUR.
Auditoři však upozorňují, že stále existují oblasti, kde voda z veřejné sítě není plně v souladu se
směrnicí EU o pitné vodě z roku 1998. Navíc bude potřeba vynaložit další značné vnitrostátní
veřejné a soukromé investice, aby byl pro všechny obyvatele v těchto členských státech
zabezpečen přístup k vodě řádné jakosti a aby bylo možno investice financované z EU
odpovídajícím způsobem udržovat.
„Finanční podpora z rozpočtu EU určená na tyto vodovodní sítě je značná, ale neměla by
nahrazovat výdaje členských států,“ uvedl George Pufan, člen Evropského účetního dvora
odpovědný za tuto zprávu. „Aby tyto tři státy pokryly své potřeby, budou muset do konce roku
2020 investovat přes 6 miliard EUR.“
Auditoři doporučují, aby Evropská komise:
•

prováděla následnou kontrolu nedostatků v monitorování ze strany členských států a
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CS
vymáhala plnění směrnice o pitné vodě,
•
upravila směrnici tak, aby zajistila, že členské státy budou Komisi informovat
o odchylkách týkajících se malých oblastí zásobování vodou, vyžadovala od členských států
pravidelné a včasné podávání zpráv a tento požadavek rozšířila i na malé oblasti zásobování
vodou, zlepšila požadavky na poskytování dostačujících a aktuálních informací o jakosti vody
určené spotřebitelům, podporovala členské státy v prosazování opatření, jejichž cílem je snížit
ztráty vody.
Členské státy by měly:
•
vyžadovat, aby byly plány na omezení ztrát vody zařazeny jako výběrová kritéria u všech
projektů vodohospodářských zařízení, které přispívají ke splnění vnitrostátních cílů,
•

zajistit, aby sazby vodného umožňovaly udržitelnost vodohospodářské infrastruktury,

•
v případě potřeby poskytnout finanční nebo jinou podporu domácnostem, u nichž
náklady na vodohospodářské služby převyšují míru finanční dostupnosti.
Poznámky pro redaktory
Ochrana zdraví občanů EU prostřednictvím bezpečného přístupu ke kvalitní pitné vodě je
dlouhodobě důležitým prvkem politiky EU. Od roku 1975 má EU právní předpisy týkající se vody,
jejichž účelem je chránit spotřebitele a uživatele vody před škodlivými účinky. Směrnice o pitné
vodě, která se týká norem pro vodu určenou k lidské spotřebě, byla přijata v roce 1980 a
následně revidována v roce 1998. V současné době prochází tato směrnice další revizí.
V prosinci 2013 shromáždila občanská iniciativa v EU „Right2Water“ téměř 1,9 milionu podpisů.
Vyzvala Evropskou komisi „[…] k návrhu legislativy, která zavede lidské právo na vodu a hygienu,
tak jak je uznáváno Organizací spojených národů, a aby podporovala zajištění vody a hygieny jako
základní veřejné služby pro všechny.“ V roce 2014 Komise vyzvala členské státy k tomu, aby všem
občanům EU zajistily přístup k minimálním dodávkám vody.
Zvláštní zpráva č. 12/2017: „Provádění směrnice o pitné vodě: jakost pitné vody a přístup k ní se
v Bulharsku, Maďarsku a Rumunsku zlepšily, potřeba investic je však nadále značná“ je k dispozici
na internetové stránce EÚD (eca.europa.eu) ve 23 jazycích EU.
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