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Доклад A8-0228/2015 
Лин Бойлан 
Действия, предприети вследствие на Европейската гражданска инициатива „Право на 

вода“ („Right2Water“) 

2014/2239(INI) 

Предложение за резолюция (член 170, параграф 4 от Правилника за дейността), 
заместващо незаконодателно предложение за резолюция A8-0228/2015 

Резолюция на Европейския парламент относно действията, предприети 
вследствие на Европейската гражданска инициатива „Право на вода“ 
(„Right2Water“) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид Директива 98/83/ЕО на Съвета от 3 ноември 1998 година 

относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека (оттук 

нататък „Директива за питейната вода“)
1
, 

– като взе предвид Директива 2000/60/EО на Европейския парламент и на Съвета от 

23 октомври 2000 година за установяване на рамка за действията на Общността в 

областта на политиката за водите (оттук нататък „Рамкова директива за водите“)
2
, 

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на 

Съвета относно гражданската инициатива
3
, 

– като взе предвид Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 

26 февруари 2014 година за възлагане на договори за концесия
4
, 

– като взе предвид съобщението на Комисията от 14 ноември 2012 г., озаглавено 

„План за опазване на водните ресурси на Европа“ (COM(2012)0673), 

– като взе предвид съобщението на Комисията от 19 март 2014 г. относно 

Европейската гражданска инициатива „Водата и санитарно-хигиенните условия са 

човешко право! Водата е обществено благо, а не стока!“ (COM(2014)0177) (оттук 

нататък „съобщението“), 

                                                 
1 ОВ L 330, 5.12.1998 г., стр. 32. 
2 ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1. 
3 ОВ L 65, 11.3.2011 г., стр. 1. 
4 ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 1. 
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– като взе предвид обобщаващия доклад на Комисията относно качеството на 

питейната вода в ЕС, разглеждащ докладите на държавите членки за периода 2008 

– 2010 г., предоставени съгласно Директива 98/83/ЕО (COM(2014)0363), 

– като взе предвид своята резолюция от 17 ноември 2014 г. относно ЕС и рамката за 

световно развитие след 2015 г.
1
, 

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 

относно горепосоченото съобщение на Комисията от 19 март 2014 г.
2
, 

– като взе предвид резолюцията на Общото събрание на ООН от 28 юли 2010  г., 

озаглавена „Правото на човека на вода и канализационна инфраструктура“
3
 и 

резолюцията на Общото събрание на ООН от 18 декември 2013 г., озаглавена 

„Правото на човека на безопасна питейна вода и канализационна 

инфраструктура“
4
, 

– като взе предвид своята резолюция от 9 октомври 2008 г. относно посрещането на 

предизвикателствата, свързани с недостига на вода и сушите в Европейския 

съюз
5
, 

– като взе предвид своята резолюция от 3 юли 2012 г. относно прилагането на 

законодателството на ЕС относно водите преди приемането на необходимия 

цялостен подход към предизвикателствата пред Европа в областта на водите
6
, 

– като взе предвид член 52 от своя правилник, 

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 

безопасност на храните и становището на комисията по развитие и становището 

на комисията по петиции (A8-0000/2015), 

A. като има предвид, че „Право на вода“ е първата Европейска гражданска 

инициатива (ЕГИ), която отговори на изискванията на Регламент (ЕС) № 211/2011 

относно гражданската инициатива и във връзка с която граждани беше проведено 

изслушване в Парламента, след като получи подкрепата на почти 1,66 милиона 

граждани към момента на своето подаване;  

Б. като има предвид, че водоснабдяването и канализацията са услуги от общ 

интерес, а не стоки; 

В. като има предвид, че пълното прилагане на правото на човека на вода и на 

санитарно-хигиенни условия, както е признато от ООН и е подкрепено от 

държавите – членки на ЕС, е от съществено значение за живота; като има 

предвид, че правилното управление на водните ресурси играе решаваща роля за 

                                                 
1 Приети текстове, P8_TA(2014)0059. 
2 Все още не е достъпно в Официален вестник. 
3 A/RES/64/292. 
4 A/RES/68/157. 
5 ОВ C 9 E, 15.1.2010 г., стр. 33. 
6 ОВ C 349 E, 29.11.2013 г., стр. 9. 
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гарантирането на устойчивото използване на водите и за опазването на природния 

капитал на Европа; 

Г. като има предвид, че най-малко 748 милиона души нямат устойчив достъп до 

безопасна питейна вода и една трета от световното население не разполага с 

основни санитарно-хигиенни условия; като има предвид, че това води до 

застрашаване на правото на здраве и до разпространение на болести, което 

предизвиква страдания и смърт и създава сериозни пречки за развитието; като има 

предвид, че всяка година 3,5 милиона души умират от болести, предавани чрез 

водата; като има предвид, че около 4 000 деца умират всеки ден от болести, 

предавани чрез водата, или поради неадекватно водоснабдяване, канализация и 

хигиена; като има предвид, че липсата на достъп до питейна вода причинява 

смъртта на повече деца, отколкото СПИН, малария и едра шарка, взети заедно; 

като има предвид, че по отношение на тези данни все пак съществува ясна 

тенденция за намаляване и че тяхното намаляване може и трябва да бъде 

ускорено; 

Д. като има предвид, че ЕС е най-големият донор в сектора на водата, канализацията 

и хигиената (ВиК сектора), като 25% от предоставяната от него ежегодна 

хуманитарна помощ в световен мащаб е предназначена единствено за 

подпомагане на партньорите за развитие в тази област;  

Е. като има предвид, че водоснабдяването и санитарно-хигиенните условия са 

услуги от общ интерес и приходите от цикъла на управление на водата следва да 

покриват неговите разходи и разходите за неговото подобрение, при условие че 

общественият интерес е защитен; 

Европейската гражданска инициатива като инструмент на демокрацията на 
участието  

1. счита, че ЕГИ е уникален демократичен механизъм, който има значителен 

потенциал да спомогне за преодоляване на пропастта между европейските и 

националните социални движения и движения на гражданското общество, както и 

за насърчаване на демокрацията на участието на равнището на ЕС; 

2.  подчертава, че Комисията следва да гарантира максимална прозрачност по време 

на двумесечния етап на анализа, че една успешна гражданска инициатива следва 

да получава подходяща правна помощ и съвети от страна на Комисията и следва 

да бъде надлежно оповестявана, както и че на организаторите и поддръжниците 

следва да се предоставя пълна и актуализирана информация по време на процеса 

на ЕГИ; 

3. признава факта, че подкрепата на 1,66 милиона граждани на ЕС за тази ЕГИ 

повлия на решението на Комисията да изключи водните и санитарно-хигиенните 

услуги от Директивата за концесиите; 

4. призовава Комисията, в съответствие с основната цел на Европейската 

гражданска инициатива „Право на вода“, да представи предложения, които 

гарантират всеобщ достъп до питейна вода и канализационна инфраструктура, и 
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приветства нейната подкрепа за увеличаване на прозрачността в сектора на 

водите; освен това препоръчва всеобщият достъп до безопасна питейна вода и 

канализационна инфраструктура да бъде признат в Хартата на основните права на 

Европейския съюз; 

5. изисква от Комисията да проведе всеобхватна информационна кампания във 

връзка с предприетите вече мерки в областта на водите и за това как тези мерки 

биха могли да допринесат за постигането на целите на Европейската гражданска 

инициатива „Право на вода“; 

Правото на вода и на канализационна инфраструктура 

6. припомня, че ООН е признала, че правото на човека на вода и санитарно-

хигиенни условия е право на всеки, без дискриминация, на физически достъпна 

вода, в достатъчно количество и на безопасна от гледна точка на достъпа вода при 

здравословни условия за домакински и лични нужди, което осигурява право на 

неприкосновеност на личния живот и гарантира човешкото достойнство; 

7. подкрепя специалния докладчик на ООН по въпросите на правото на човека на 

безопасна питейна вода и канализационна инфраструктура и подчертава 

значението на неговата работа за признаването на това право; 

8.  изразява съжаление във връзка с факта, че в ЕС-28 все още има над 1 милион 

души, които нямат достъп до безопасна и чиста питейна вода, и почти 2% от 

населението е лишено от достъп до канализация съгласно Световната програма за 

оценка на водите, като поради това настоятелно призовава Комисията да 

предприеме незабавни действия; 

9. призовава Комисията да определи областите, в които недостигът на вода е 

съществуващ или потенциален проблем, и да подпомага засегнатите държави 

членки, региони и сектори, по-специално селските райони и бедните градски 

райони, с цел правилно разрешаване на този въпрос;  

10. призовава Комисията, Европейската инвестиционна банка и държавите членки да 

подкрепят операторите на водни услуги и компетентните органи в ЕС, които не 

разполагат с необходимия капитал при достъпа до наличното финансиране от ЕС 

и с дългосрочни заеми при преференциални лихвени проценти, особено за целите 

на инвестиране в изграждане, поддръжка и обновяване на водната 

инфраструктура, за да осигурят достъп до висококачествени услуги, свързани с 

водоснабдяване; 

11. напомня на държавите членки за тяхната отговорност по отношение на 

прилагането на правото на ЕС; настоятелно ги призовава за пълно прилагане на 

Директивата за питейната вода и на цялото свързано с нея законодателство; 

напомня на държавите членки да определят своите приоритети по отношение на 

разходите и да се възползват в пълна степен от възможностите за финансова 

подкрепа от ЕС в областта на водите, предвидена за новия финансов програмен 

период (2014 – 2020 г.), по-специално чрез приоритетни инвестиции, насочени 

специално към управлението на водите; 
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12. отбелязва, че от 1988 г. насам комисията по петиции е получила значителен брой 

петиции от граждани на ЕС в множество държави членки, в които те изразяват 

своите опасения относно качеството на водата и управлението на отпадъчните 

води; обръща внимание на редица отрицателни фактори, във връзка с които 

вносителите на петиции изразяват съжаление и които са отговорни за лошото 

качество на водата и по този начин оказват въздействие върху околната среда и 

върху здравето на хората и животните; счита, че петициите свидетелстват за 

истински интерес от страна на гражданите към цялостното прилагане и по-

нататъшното развитие на устойчиво законодателство на ЕС в областта на водите; 

13. подкрепя развитието на схемите на социалната политика (например схеми за 

достъпност на водата), за да се осигури достъп до вода и санитарно-хигиенни 

услуги за хората, които не могат да си позволят или нямат достъп до тези услуги; 

призовава Комисията и държавите членки да разрешат проблема с липсата на 

данни относно наличността и достъпа до питейна вода и санитарно-хигиенни 

услуги, като по целесъобразност отдадат приоритет на предоставянето им на 

маргинализираните групи потребители; 

14. насърчава Комисията да разработи европейска законодателна рамка за повторната 

употреба на третирани отпадъчни води, по-специално с цел да се защитят 

чувствителни дейности и райони; призовава също така Комисията да способства 

за споделянето на опит между здравните ведомства на държавите членки;  

15. призовава държавите членки да завършат в най-кратък срок и като ключов 

елемент от изпълнението на Рамковата директива за водите своите планове за 

управление на речните басейни и да ги прилагат правилно при пълно зачитане на 

първостепенните екологични критерии; обръща внимание на факта, че някои 

държави членки все по-често трябва да се справят с опустошителни наводнения, 

които имат изключително неблагоприятно въздействие върху местното 

население; посочва, че плановете за управление на речните басейни съгласно 

Рамковата директива за водите и плановете за управление на риска от наводнения 

съгласно Директивата за наводненията дават отлична възможност да се 

оптимизира взаимодействието между инструментите, които спомагат за постигане 

на наличието на чиста вода в достатъчни количества, като същевременно се 

намалява рискът от наводнения; освен това припомня, че всяка държава членка 

следва да разполага с централизирана уеб страница, която да предоставя 

информация относно прилагането на Рамковата директива за водите, за да се 

улесни прегледът на управлението на водите и тяхното качество; 

Водни услуги и вътрешният пазар  

16. признава, че държавите членки, в съответствие с принципа на субсидиарност, 

имат право да решат да изберат различни схеми за управление на 

водоснабдяването; 

17. припомня, че възможността за връщане на водните услуги към общините следва 

да продължи да бъде осигурявана в бъдеще без каквото и да е ограничение, както 

и свободата да се възлагат договори в случай на сътрудничество в областта на 

водните и санитарно-хигиенните услуги, като същевременно се гарантира 



 

AM\1071382BG.doc  PE565.787v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

спазване на правилата на вътрешния пазар в областта на конкуренцията; 

18. подчертава, че регионалните и местните органи имат задължение да осигуряват 

всеобщ достъп до водата, като гарантират, че се избират най-подходящите 

оператори и че те осигуряват качествена вода, безопасна питейна вода и по-добри 

санитарно-хигиенни услуги за обществеността, като същевременно се защитава 

общественият интерес; 

19. подчертава, че спецификата на водните и санитарно-хигиенните услуги следва да 

бъде отчитана при всички търговски споразумения, договаряни от ЕС; 

20. припомня, че концесиите на водни и санитарно-хигиенни услуги са подчинени на 

принципите на Договора и следователно трябва да се отдават при зачитане на 

принципите на прозрачност, равно третиране и недопускане на дискриминация; 

21. подчертава значението на националните регулаторни органи за гарантиране на 

лоялна и открита конкуренция между доставчиците на услуги, за улесняване на 

по-бързото прилагане на новаторски решения и технически постижения, за 

насърчаване на ефективността и качеството на водните услуги, като 

същевременно защитават интересите на потребителите, осигуряват 

непрекъснатост на доставките и преди всичко защитават обществения интерес; 

призовава Комисията да подкрепя инициативи за регулаторно сътрудничество в 

рамките на ЕС с цел подкрепа за взаимното обучение и обмена на най-добри 

регулаторни практики; 

22. подчертава успеха както на публично-частни, така и на публично-публични 

партньорства в обмена на най-добри практики в областта на водоснабдяването и 

призовава Комисията да насърчава и двете форми на сътрудничество между 

водните оператори посредством финансови и нефинансови стимули; приветства 

съобщението на Комисията, в което за първи път се признава важността на 

публично-публичните партньорства, но призовава Комисията също така да 

признае значимостта, необходимостта и полезността на публично-частното 

сътрудничество; 

23. приветства успешните усилия на някои водни оператори за увеличаване на 

участието на потребители в подобряването на предоставянето на водни услуги и 

защитата на водните ресурси и припомня, че местните институции могат да 

играят важна роля в процеса на вземане на решения по отношение на 

управлението на водите;  

24. призовава държавите членки и местните органи да въведат, ако все още не са го 

направили, социална политика в областта на водите в подкрепа на лицата, които 

поради причини извън техния контрол не са в състояние да си позволят достъп до 

вода и санитарно-хигиенни услуги; призовава Комисията да организира 

споделяне на опит между държавите членки относно социалния аспект на 

политиката за водите; 

25. насърчава водните дружества и компетентните публични органи да реинвестират 

в поддържането и подобряването на водните услуги и в опазването на водните 
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ресурси; 

26. посочва, че правилното управление на водите се очертава като приоритет както от 

екологична, така и от гледна точка на околната среда, за следващите десетилетия, 

тъй като то изпълнява изискванията на енергетиката и селското стопанство и 

отговаря на икономическите и социалните потребности; 

27. призовава Комисията да отдаде приоритет на обновяването на остаряващите 

мрежи за питейна вода в Плана за инвестиции за Европа посредством 

включването на тези проекти в регистъра на инвестиционните проекти на ЕС; 

подчертава ефекта на лоста, който тези проекти биха имали за неподлежащите на 

делокализация работни места, допринасяйки по този начин за стимулиране на 

екологосъобразната икономика в Европа; 

28. призовава Комисията да насърчава споделянето на знания сред държавите членки 

относно това как да проведат проучвания за диагностика на състоянието на своите 

мрежи, които следва да доведат до започването на обновителни работи и до 

прекратяване на прахосничеството; 

29. призовава да се повиши прозрачността с цел по-интензивно осведомяване на 

потребителите относно водата и допринасяне за по-устойчиво управление на 

водните ресурси; за тази цел насърчава Комисията да продължи работата си с 

държавите членки за споделяне на национален опит във връзка със създаването на 

системи за информиране по въпросите на водата; 

Външната политика на ЕС и политиката му за развитие в сектора на водите 

30. подчертава, че политиките на ЕС за развитие следва да интегрират напълно 

всеобщия достъп до вода и санитарно-хигиенни условия посредством 

насърчаването на добри практики и споделянето на знания, както и програмите за 

сътрудничество в този сектор; 

31. подчертава, че на помощта за осигуряване на безопасна питейна вода и 

канализация следва да се придава голямо и приоритетно значение при 

разпределянето на средствата на ЕС и планирането на подпомагането; призовава 

Комисията да осигури подходяща финансова подкрепа за действия за развитие на 

капацитет в областта на водите, като се позовава на и си сътрудничи със 

съществуващи международни платформи и инициативи; 

32. настоява, че на сектора на водата, канализацията и хигиената (ВиК сектора) в 

развиващите се страни следва да се дава голям приоритет както в официалната 

помощ за развитие (ОПР), така и в националните бюджети; припомня, че 

управлението на водите е колективна отговорност; насърчава възприемчивостта 

по отношение на различните начини и форми на помощ, но препоръчва строго 

придържане към принципите на ефективност на развитието, към 

последователност на политиките за развитие и към непрестанно фокусиране 

върху премахването на бедността и извличането на максимални ползи от 

развитието; в този контекст подкрепя участието на местните общности в 

изпълнението на проекти в развиващите се страни, както и принципа на 
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ангажираност от страна на общностите; 

33. подчертава скандалния факт, че въпреки че има напредък към постигането на 

целта на хилядолетието за развитие по отношение на безопасна питейна вода, 

почти един милиард хора продължават да пият нетретирана питейна вода, а 

постигането на целта по отношение на санитарно-хигиенните условия остава 

далече; 

34. счита, че водата следва да е в центъра на работата по подготовката на двете 

големи международни прояви през 2015 г., а именно срещата на върха относно 

програмата за периода след 2015 г. и 21-вата конференция на страните по 

РКООНИК относно климата; в този контекст решително подкрепя включването 

на амбициозни и далновидни цели за водоснабдяване и канализационна 

инфраструктура, като целта за устойчиво развитие № 6 за гарантиране наличието 

и устойчивото управление на водата и канализационната инфраструктура за 

всички до 2030 г., която предстои да бъде приета през септември 2015 г.; отново 

заявява, че премахването на бедността чрез процеса в периода след 2015 г. ще 

бъде възможно само ако се гарантира, че всеки и навсякъде има достъп до чиста 

вода и до основни санитарно-хигиенни условия; 

35. подчертава, че осъществяването на всички цели за устойчиво развитие изисква 

мобилизиране на финансиране за развитие в много по-голяма степен, отколкото се 

предоставя понастоящем както от развитите, така и от развиващите се страни; 

настоятелно призовава Комисията да гарантира, че помощта се изразходва по 

ефективен начин и че е насочена в по-голяма степен към ВиК в контекста на 

програмата за развитие за периода след 2015 г.; 

36. призовава за създаването на глобален механизъм за мониторинг с цел 

проследяване на напредъка в постигането на всеобщ достъп до безопасна питейна 

вода, устойчивото използване и развитие на водните ресурси и засилването на 

справедливо, ориентирано към широко участие и отговорно управление на водите 

във всички държави; призовава за ефективен мониторинг на проекти, 

осъществявани чрез външна помощ; 

37. припомня, че Световната здравна организация заяви, че в първоначалното 

състояние, без да се прилагат най-новите авангардни технологии за пречистване и 

икономии на водата, оптималното е между 100 и 200 литра вода на човек на ден, 

като същевременно отбеляза, че от 50 до 100 литра се изискват, за да се гарантира, 

че са спазени основните потребности и че възникват малко здравни рискове; 

38. приветства някои водни оператори, които отделят процент от общия си годишен 

оборот за партньорства в областта на водите в развиващите се страни, и насърчава 

държавите – членки и ЕС, да създадат необходимите условия за въвеждането на 

такива партньорства; 

39. подчертава, че ефективното и справедливо управление на водните ресурси 

разчита на капацитета на местната администрация за предоставяне на услуги; във 

връзка с това призовава ЕС да продължава да подкрепя засилването на 

управлението на водите и инфраструктурата в развиващите се страни, като 
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същевременно се обръща по-специално внимание на потребностите на уязвимите 

групи от населението в селските райони; 

40. подкрепя Световната платформа за водна солидарност, създадена от програмата 

на ООН за развитие (ПРООН), с цел ангажиране на местните органи за намиране 

на решения на свързаните с водата предизвикателства; приветства също така 

инициативата „1% солидарност за вода и канализация“ и другите инициативи, 

предприети от европейските граждани и органи в някои държави членки с цел 

подпомагане на проекти в развиващите се страни със средства от данъци върху 

потреблението;  

41. призовава Комисията да стартира отново „Инструмента за вода“, който доказа 

своята ефективност при насърчаването на по-добър достъп до услуги в сферата на 

водоснабдяването в развиващите се страни чрез насърчаване на мерки за 

изграждане на капацитет за местните общности; 

42. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 

Комисията. 

Or. en 

 


