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Módosítás  1 

Esther Herranz García 

a PPE képviselıcsoport nevében 
Jørn Dohrmann 

az ECR képviselıcsoport nevében 
 
Jelentés A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

A „Right2Water” európai polgári kezdeményezés nyomon követése 
2014/2239(INI) 

Az A8-0228/2015. számú nem jogalkotási állásfoglalásra irányuló indítvány helyébe lépı 

alternatív állásfoglalásra irányuló indítvány (az eljárási szabályzat 170. cikkének (4) 

bekezdése) 

Az Európai Parlament állásfoglalása a „Right2Water” európai polgári kezdeményezés 

nyomon követésérıl 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az emberi fogyasztásra szánt víz minıségérıl szóló 1998. november 3-i 
98/83/EK tanácsi irányelvre (a továbbiakban: „ivóvíz irányelv”)1, 

– tekintettel a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló 
2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (a 
továbbiakban: „víz-keretirányelv”)2, 

– tekintettel a polgári kezdeményezésrıl szóló 211/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre3, 

– tekintettel a koncessziós szerzıdésekrıl szóló 2014. február 26-i 2014/23/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelve4, 

– tekintettel „Az európai vízkészletek megırzésére irányuló terv” címő 2012. november 
14-i bizottsági közleményre (COM(2012)0673), 

– tekintettel a „Minden embernek joga van a vízhez és a megfelelı higiénés 
körülményekhez! A víz közjó, nem árucikk!” európai polgári kezdeményezésrıl szóló 
2014. március 19-i bizottsági közleményre (COM(2014)0177) (a továbbiakban: „a 
közlemény”), 

– tekintettel a Bizottság „Összegzı jelentés az ivóvíz minıségérıl az EU-ban a 98/83/EK 

                                                 
1 HL L 330., 1998.12.5., 32. o. 
2 HL L 327., 2000.12.22., 1. o. 
3 HL L 65., 2011.3.11, 1. o. 
4 HL L 94., 2014.3.28., 1. o. 
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irányelv szerinti, a 2008–2010 közötti idıszakra vonatkozó tagállami jelentések 
vizsgálata alapján” címő dokumentumára (COM(2014)0363), 

– tekintettel a 2015 utáni uniós és globális fejlesztési keretrıl szóló, 2014. november 25-i 
állásfoglalására1, 

– tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére a fent említett 2014. március 
19-i bizottsági közleményrı2, 

– tekintettel az ENSZ Közgyőlésének „A vízhez és a köztisztasághoz való emberi jog” 
címő 2010. július 28-i határozatára3, valamint „A biztonságos ivóvízellátáshoz és a 
megfelelı higiénés körülményekhez való emberi jog” címő 2013. december 18-i 
határozatára4, 

– tekintettel az Európai Unióban a vízhiány és az aszály jelentette kihívás kezelésérıl 
szóló, 2008. október 9-i állásfoglalására5, 

– tekintettel az európai vízgazdálkodással kapcsolatos kihívások szükséges átfogó 
megközelítésének kidolgozását megelızıen készült, a vízgazdálkodással kapcsolatos 
uniós jogszabályok végrehajtásáról szóló 2012. július 3-i állásfoglalására6, 

– tekintettel eljárási szabályzata 52. cikkére, 

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére, valamint a Fejlesztési és a Petíciós Bizottság véleményére (A8-0000/2015), 

A. mivel a „Right2Water” az elsı olyan európai polgári kezdeményezés, amely 
benyújtásakor teljesítette a polgári kezdeményezésrıl szóló 211/2011/EU rendeletben 
foglalt követelményeket, és 1,66 millió polgár támogatása után a Parlament is 
meghallgatta;  

B. mivel a víz- és a higiénés szolgáltatás általános érdekő szolgáltatások, nem pedig 
árucikkek; 

C. mivel az ENSZ által elismert és az uniós tagállamok által támogatott, a vízhez és a 
megfelelı higiénés szolgáltatatáshoz való emberi jog maradéktalan végrehajtása 
alapvetı fontosságú az élethez; mivel a megfelelı vízkészlet-gazdálkodás 
kulcsfontosságú szerepet játszik a fenntartható vízhasználat szavatolásában és Európa 
természeti tıkéjének megóvásában; 

D. mivel legalább 748 millió embernek nincs fenntartható hozzáférése biztonságos 
ivóvízhez, és a világ népességének harmada nem az alapvetı higiénés körülmények 
között él; mivel ennek következtében veszélybe került az egészséghez való jog és 

                                                 
1 Elfogadott szövegek, P8_TA(2014)0059. 
2 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé. 
3 A/RES/64/292 
4 A/RES/68/157 
5 HL C 9. E, 2010.1.15., 33. o. 
6 HL C 349. E, 2013.11.29., 9. o. 
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terjednek a szenvedést és halált okozó betegségek, amelyek nagyban akadályozzák a 
fejlıdést; mivel évente három és félmillió ember hal meg vízzel terjedı betegségek 
miatt; mivel naponta közel 4000 gyermek hal meg vízzel terjedı betegségek, illetve 
nem megfelelı tisztaságú víz és higiénés körülmények miatt; mivel az ivóvízhez való 
hozzáférés hiánya miatt több gyermek halálozik el, mint az AIDS, a malária és a himlı 
következtében együttvéve; mivel azonban egyértelmően csökkenı tendencia figyelhetı 
meg a fenti adatokban, és ez a csökkenés felgyorsítható, és gyorsabbá is kell tenni; 

E. mivel az Unió a legfıbb adományozó a vízszolgáltatás, a szennyvízkezelés és a higiénés 
ágazatokban, és éves globális humanitárius segélyeinek 25%-át kizárólag ezen a 
területen mőködı fejlesztési partnerek támogatására fordítja;  

F. mivel a vízellátás és a megfelelı higiénés körülmények biztosítása közérdekő 
szolgáltatások, és a vízgazdálkodásból származó teljes bevételt az ezekkel kapcsolatos 
költségek, valamint a javításukra fordított kiadások fedezésére kell fordítani, azzal a 
feltétellel, hogy a közérdek oltalomban részesü; 

Az európai polgári kezdeményezés mint a részvételi demokrácia eszköze  

1. úgy véli, hogy az európai polgári kezdeményezés egy egyedi demokratikus 
mechanizmus, amely jelentıs mértékben segíthet az európai és a nemzeti társadalmi és 
civil társadalmi mozgalmak közötti távolság áthidalásában, illetve uniós szinten 
támogathatja a részvételi demokráciát; 

2.  hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak a két hónapos elemzési idıszak során maximális 
átláthatóságot kellene biztosítania, hogy a sikeres polgári kezdeményezésnek meg 
kellene kapnia a Bizottság megfelelı jogi támogatását és tanácsait, továbbá megfelelı 
nyilvánosságot kellene biztosítani a számára, valamint támogatóit és segítıit az európai 
polgári kezdeményezés folyamata során teljes körően és a legfrissebb fejleményekrıl is 
tájékoztatni kellene; 

3. elismeri, hogy az ezen európai polgári kezdeményezést támogató 1,66 millió uniós 
polgár nyomására a Bizottság úgy határozott, hogy kizárja a víz- és higiénés 
szolgáltatásokat a koncessziós szerzıdésekrıl szóló irányelvbıl; 

4. felszólítja a Bizottságot, hogy a Right2Water európai polgári kezdeményezés elsıdleges 
célkitőzésével összhangban terjesszen elı olyan javaslatokat, amelyek megırzik az 
ivóvízhez és a megfelelı higiénés körülményekhez való egyetemes hozzáférést, 
valamint üdvözli, hogy a Bizottság támogatja a vízágazat fokozottabb átláthatóságát; 
síkraszáll továbbá amellett, hogy a biztoságos ivóvízhez és a megfelelı higiénés 
körülményekhez való egyetemes hozzáférést ismerje el az Európai Unió Alapjogi 
Chartája; 

5. felkéri a Bizottságot, hogy folytasson átfogó tájékoztató kampányt a vízügy területén 
már megtett intézkedésekrıl és arról, hogy ezek az intézkedések miként járulhatnak 
hozzá a „Right2Water” európai polgári kezdeményezés célkitőzéseinek eléréséhez; 

A vízhez és a megfelelı higiénés körülményekhez való jog 
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6. emlékeztet, hogy az ENSZ elismerte, hogy a vízhez és a megfelelı higiénés 
körülményekhez való emberi jog mindenkit, hátrányos megkülönböztetés nélkül 
feljogosít a fizikailag elérhetı, elegendı vízhez való, egészséges körülmények között 
történı, biztonságos hozzáférésre, valamint e víznek személyes és háztartási célokra 
való, a magánéletet tiszteletben tartó és az emberi méltóságot biztosító felhasználására; 

7. támogatja az Egyesült Nemzetek Szervezetének a biztonságos ivóvízhez és a megfelelı 
higiénés körülményekhez való emberi joggal foglalkozó különmegbízottját, és 
hangsúlyozza az e jog elismertetéséért folytatott munkájának, valamint elıdje 
munkájának jelentıségét; 

8.  sajnálatát fejezi ki, hogy a Vízgazdálkodási Világprogram (World Water Assessment 
Programme – WWAP) szerint a 28 tagú Unióban még mindig több mint 1 millió olyan 
ember él, aki nem fér hozzá a biztonságos és tiszta ivóvízhez, a lakosságnak pedig 
csaknem 2%-a nem fér hozzá a megfelelı higiénés körülményekhez, ezért azonnali 
intézkedésre sürgeti a Bizottságot; 

9. felhívja a Bizottságot, hogy azonosítsa azokat a területeket, ahol a vízhiány létezı vagy 
lehetséges probléma, és segítsen az érintett tagállamoknak, régióknak és területeknek, 
különösen a vidéki és a nélkülözı városi területeknek e probléma megfelelı 
kezelésében;  

10. felszólítja a Bizottságot, az Európai Beruházási Bankot és a tagállamokat, hogy 
támogassák azokat a vízszolgáltató gazdasági szereplıket és illetékes hatóságokat az 
EU-ban, amelyek nem rendelkeznek elég tıkével a rendelkezésre álló uniós 
támogatáshoz és kedvezményes kamatozású hosszú távú kölcsönökhöz való 
hozzáféréshez, lehetıvé téve különösen, hogy beruházásokat hajtsanak végre a vízügyi 
infrastruktúra kiépítése, fenntartása és felújítása terén azzal a céllal, hogy színvonalas 
vízügyi szolgáltatásokhoz biztosítsanak hozzáférést; 

11. emlékezteti a tagállamokat az uniós jog végrehajtása során rájuk háruló felelısségre; 
sürgeti a tagállamokat, hogy teljes körően hajtsák végre az ivóvíz-irányelvet és az 
összes kapcsolódó jogszabályt; emlékezteti a tagállamokat, hogy azonosítsák kiadási 
prioritásaikat, teljes mértékben használják ki az új (2014 és 2020 közötti) pénzügyi 
programozási idıszakban a vízügyi ágazatban nyújtott uniós pénzügyi támogatásban 
rejlı jelentıs lehetıségeket, különösen azáltal, hogy beruházási prioritásaikat 
kifejezetten a vízgazdálkodásra összpontosítják; 

12. megállapítja, hogy 1998 óta Petíciós Bizottsága minden évben számos petíciót kap sok 
tagállam uniós polgáraitól, akik aggodalmuknak adnak hangot a vízellátás, a 
vízminıség és a szennyvízgazdálkodás miatt; felhívja a figyelmet arra a petíciók 
benyújtói által helytelenített számos negatív tényezıre, amelyek számlájára írható a 
rossz vízminıség, és amelyek így hatást gyakorolnak a környezetre, valamint az 
emberek és állatok egészségére; úgy véli, hogy e petíciók azt bizonyítják, hogy a 
polgárok valóban érdekeltek a vízzel kapcsolatos fenntartható uniós jogszabályok 
alapos végrehajtásában és továbbfejlesztésében; 

13. támogatja szociálpolitikai rendszerek (pl. a víz megfizethetıségével kapcsolatos 
rendszerek) kialakítását annak érdekében, hogy biztosítsák a víz- és higiénés 
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szolgáltatásokhoz való hozzáférést olyan emberek számára, akik nem tudják megfizetni 
ezeket a szolgáltatásokat vagy nincs hozzájuk hozzáférésük; felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy kezeljék az ivóvíz és a higiénés szolgáltatások rendelkezésre 
állására és az ezekhez való hozzáférésre vonatkozó adatok hiányát, és e szolgáltatások 
nyújtása során szükség esetén részesítsék elınyben a marginalizált fogyasztói 
csoportokat; 

14. ösztönzi a Bizottságot, hogy a tevékenységek és az érzékeny területek védelme 
érdekében dolgozza ki a kezelt szennyvíz újrahasznosításáról szóló uniós jogi keretet; 
felhívja továbbá a Bizottságot, hogy segítse elı a tagállamok egészségügyi ügynökségei 
közötti tapasztalatcserét;  

15. felszólítja a tagállamokat, hogy a víz-keretirányelv végrehajtásának kulcselemeként 
minél elıbb készítsék el vízgyőjtı-gazdálkodási terveiket, és e terveket megfelelıen 
hajtsák végre, teljes mértékben tiszteletben tartva az elsıbbséget élvezı ökológiai 
kritériumokat; felhívja a figyelmet arra, hogy bizonyos tagállamok egyre gyakrabban 
szembesülnek pusztító árvizekkel és az azok által a helyi lakosságra gyakorolt súlyos 
hatásokkal; rámutat arra, hogy a víz-keretirányelv szerinti vízgyőjtı-gazdálkodási 
tervek és az árvizekrıl szóló irányelv értelmében kidolgozott árvízkockázat-kezelési 
tervek nagy lehetıséget kínálnak az eszközök közötti szinergiák kiaknázására, így 
segítve a kellı mennyiségő tiszta víz biztosítását, egyúttal csökkentve az 
árvízkockázatot; emlékeztet továbbá arra, hogy minden tagállamnak központi weboldalt 
kell készítenie a víz-keretirányelv végrehajtására vonatkozó információkról, elısegítve 
a vízminıség és a vízgazdálkodás áttekintését; 

Vízszolgáltatások és a belsı piac  

16. elismeri, hogy a tagállamoknak a szubszidiaritás elvével összhangban jogukban áll a 
vízellátási rendszer mőködtetéséért felelıs különbözı rendszerek között választani; 

17. emlékeztet arra, hogy a vízszolgáltató társaságok visszaállamosításának lehetıségét, 
csakúgy mint a szerzıdéseknek a víz- és higiénés szolgáltatásokkal kapcsolatos 
együttmőködés során történı szabad odaítélését a jövıben is korlátlanul biztosítani kell, 
biztosítva egyúttal a belsı piac versenyszabályainak való megfelelést; 

18. hangsúlyozza, hogy a regionális és helyi hatóságok kötelesek biztosítani a vízhez való 
általános hozzáférést, biztosítva, hogy a legmegfelelıbb szolgáltatókat válasszák, és 
hogy ezek minıségi vizet, biztonságos ivóvizet és jobb higiénés körülményeket 
biztosítsanak a lakosság számára, egyúttal pedig védjék a közérdeket; 

19. hangsúlyozza, hogy a víz- és higiénés szolgáltatások sajátos jellegét figyelembe kell 
venni az Unió által tárgyalt összes kereskedelmi megállapodás során; 

20. emlékeztet, hogy a Szerzıdésben megfogalmazott elvek kiterjednek a víz- és higiénés 
szolgáltatások nyújtásával összefüggı koncessziókra, amelyeket következésképpen az 
átláthatóság, az egyenlı bánásmód és a megkülönböztetésmentesség elvének 
tiszteletben tartásával kell odaítélni; 

21. hangsúlyozza, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok fontos szerepet játszanak a 
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szolgáltatók közötti tisztességes és nyílt verseny biztosításában, az innovatív 
megoldások és a technikai fejlıdés megvalósításának elısegítésében, a hatékony és 
minıségi vízszolgáltatás támogatásában, egyúttal védik a fogyasztók érdekeit és 
biztosítják az ellátás folyamatosságát, mindenekelıtt pedig védik a közérdeket; felhívja 
a Bizottságot, hogy a kölcsönös tanulásnak és a bevált szabályozási gyakorlatok 
cseréjének támogatása érdekében támogassa az EU-n belüli szabályozási 
együttmőködésre vonatkozó kezdeményezéseket; 

22. kiemeli mind a köz- és magánszféra közötti, mind a közszektoron belüli társulások 
sikerét a vízellátás bevált gyakorlatainak cseréjében, ezért felszólítja a Bizottságot a 
vízszolgáltatók közötti együttmőködés mindkét formájának pénzügyi és nem pénzügyi 
ösztönzık révén történı elımozdítására; üdvözli, hogy a Bizottság a közleményben elsı 
alkalommal ismerte el a közszektoron belüli társulások fontosságát, de felhívja a 
Bizottságot, hogy ismerje el a köz- és magánszféra közötti együttmőködés fontosságát, 
szükségességét és hasznosságát is; 

23. üdvözli néhány vízszolgáltató sikeres erıfeszítéseit a fogyasztói részvétel erısítésére a 
vízszolgáltatások nyújtásának javításában és a vízkészletek védelmében, és emlékeztet, 
hogy a helyi intézmények fontos szerepet játszhatnak a vízgazdálkodással kapcsolatos 
döntéshozatali eljárásban;  

24. kéri a tagállamokat és a helyi hatóságokat szociális vízpolitika bevezetésére – 
amennyiben ezt még nem tették meg – olyan emberek támogatása céljából, akik – rajtuk 
kívül álló okok miatt – nem tudják megfizetni a víz- és higiénés szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést; felhívja a Bizottságot, hogy szervezze meg a tagállamok közötti 
tapasztalatcserét a vízpolitika társadalmi dimenziójáról; 

25. ösztönzi a vízszolgáltató vállalatokat és az illetékes közigazgatási szerveket, hogy a 
bevételt a vízszolgáltatások fenntartására és javítására, illetve a vízkészletek védelmére 
fordítsák; 

26. emlékeztet arra, hogy a megfelelı vízgazdálkodás mind ökológiai, mind 
környezetvédelmi szempontból kiemelt feladat lesz az elkövetkezı évtizedek során, 
mert energetikai és mezıgazdasági követelményeket teljesít, továbbá gazdasági és 
társadalmi szükségleteket elégít ki; 

27. felhívja a Bizottságot, hogy az Európai Befektetési Terv keretei között részesítse 
elınyben az elöregedı ivóvízhálózat felújítását oly módon, hogy az erre irányuló 
terveket felveszi az uniós projektek listájára; e tekintetben hangsúlyozza e projekteknek 
a nem áttelepíthetı munkahelyekre kifejtett húzóhatását, amely lehetıvé teszi az európai 
zöld gazdaság ösztönzését; 

28. felhívja a Bizottságot, hogy segítse a hálózatok állapotfelmérésének tagállami 
megvalósításához szükséges ismeretek megosztását a tagállamok között, lehetıvé téve 
ezáltal a felújítási munkák megkezdését és a pazarlás megszüntetését; 

29. a fogyasztók vízzel kapcsolatos teljeskörőbb tájékoztatása és a vízkészlet fenntarthatóbb 
felhasználásának elısegítése érdekében kéri az átláthatóság növelését; e tekintetben 
ösztönzi a Bizottságot, hogy folytassa a tagállamok bevonásával végzett munkáját a 
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vízzel kapcsolatos információs rendszer létrehozására vonatkozó nemzeti tapasztalatok 
cseréjét illetıen; 

Az uniós kül- és fejlesztési politika a vízügyi ágazatban 

30. hangsúlyozza, hogy az uniós fejlesztési politikáknak teljes mértékben magukba kell 
foglalniuk a vízhez és a megfelelı higiénés körülményekhez való egyetemes 
hozzáférést a bevált gyakorlatok és a tudásmegosztás, valamint az ágazati 
együttmőködési programok ösztönzése révén; 

31. hangsúlyozza, hogy a biztonságos ivóvíz és a megfelelı higiénés körülmények 
biztosítására nyújtott támogatásnak elsıbbséget kell élveznie az uniós források elosztása 
és a támogatások programozása során; felhívja a Bizottságot, hogy biztosítson 
megfelelı pénzügyi támogatást a vízügyi kapacitásbıvítési intézkedésekhez, a meglévı 
nemzetközi platformokra és kezdeményezésekre támaszkodva, és együttmőködve 
azokkal; 

32. hangsúlyozza, hogy a vízellátási, szennyvízkezelési és higiénés (WASH) ágazatoknak 
kiemelt elsıbbséget kell élvezniük mind a hivatalos fejlesztési támogatások (ODA) 
terén, mind a nemzeti költségvetésekben; emlékeztet arra, hogy a vízgazdálkodás 
kollektív felelısség; a segélynyújtás különbözı módjait illetıen támogatja a 
nyitottságot, ám elvárja a fejlesztéshatékonyság és a fejlesztési szempontú szakpolitikai 
koherencia alapelveinek szigorú betartását, a szegénység felszámolásának folyamatos 
középpontba helyezését, valamint a fejlesztési hatás maximalizálását; a segélynyújtás 
különbözı módjait illetıen támogatja a nyitottságot, ám elvárja a fejlesztéshatékonyság 
és a fejlesztési szempontú szakpolitikai koherencia alapelveinek szigorú betartását, a 
szegénység felszámolásának folyamatos középpontba helyezését, valamint a fejlesztési 
hatás maximalizálását; 

33. hangsúlyozza azt a felháborító tényt, hogy bár a biztonságos ivóvízre vonatkozó 
millenniumi fejlesztési cél elérése irányába stabil a haladás, közel egymilliárdan még 
mindig kezeletlen ivóvizet fogyasztanak, a megfelelı higiénés körülmények 
biztosításának célja pedig messze van még a teljesítéstıl; 

34. úgy véli, hogy a 2015. év legnagyobb nemzetközi eseményei – a 2015 utáni 
menetrendrıl szóló csúcstalálkozó és az ENSZ 21. klímakonferenciája (COP21) – 
elıkészítésére irányuló tevékenységek középpontjába a víz kérdését kell helyezni; 
határozottan támogatja a 6. fejlesztési cél – a víz rendelkezésre állása, valamint a 
fenntartható vízgazdálkodásnak és a megfelelı higiénés körülményeknek a 2030-ig 
mindenki számára történı biztosítása – felvételét a 2015 szeptemberében elfogadandó 
fenntartható fejlesztési célok közé; megismétli, hogy a szegénységnek a 2015 utáni 
idıszakra vonatkozó folyamat révén történı felszámolása csak akkor lesz lehetséges, ha 
biztosítjuk, hogy mindenki mindenhol hozzáférjen a tiszta vízhez és az alapvetı 
higiénés körülményekhez; 

35. hangsúlyozza, hogy az összes fenntartható fejlesztési cél megvalósításához a 
jelenleginél sokkal több támogatást kell mobilizálni a fejlesztésre mind a fejlett, mint a 
fejlıdı országokból; sürgeti az Európai Bizottságot, hogy biztosítsa a segély hatékony 
módon történı felhasználását, valamint azt, hogy a segély célirányosabban a 



 

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

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

vízszolgáltatási, szennyvízkezelési és higiénés ágazatokba (WASH) kerüljön a 2015 
utáni fejlesztési menetrend távlatában; 

36. globális felügyeleti mechanizmus kialakítására szólít fel, hogy valamennyi országban 
nyomon követhetık legyenek a biztonságos ivóvízhez való egyetemes hozzáférés, a 
víztartalékok fenntartható használata és fejlesztése és a méltányos, részvételen alapuló 
és elszámoltatható vízügyi kormányzás terén eddig elért eredmények; felhív a külsı 
segítségnyújtás révén megvalósított projektek tényleges felügyeletére; 

37. emlékeztet, hogy az Egészségügyi Világszervezet nyilatkozata szerint – az eredeti 
helyzetben, a legújabb innovatív vízkezelési és víztakarékossági technológiák 
alkalmazása nélkül – fejenként napi 100–200 liter víz az ideális, de megjegyzi, hogy 
50–100 liter vízre van szükség a legalapvetıbb szükségletek kielégítéséhez és az 
egészségügyi aggályok minimálisra csökkentéséhez; 

38. elismerését fejezi ki azon vízszolgáltatók felé, amelyek éves forgalmuk bizonyos 
százalékát vízgazdálkodási partnerségek támogatására fordítják a fejlıdı országokban, 
és arra ösztönzi a tagállamokat és az Uniót, hogy alakítsák ki az ilyen partnerségek 
felállításához szükséges feltételeket; 

39. hangsúlyozza, hogy a vízforrásokkal való hatékony és méltányos gazdálkodás a helyi 
önkormányzatok szolgáltatási képességein múlik; ezért felhívja az Uniót, hogy továbbra 
is támogassa a fejlıdı országokban a vízügyi kormányzás és infrastruktúra 
megerısítését, különös figyelmet fordítva a veszélyeztetett vidéki lakosság 
szükségleteire; 

40. támogatja az Egyesült Nemzetek Fejlesztési Programja (UNDP) által indított Vízügyi 
Szolidaritási Platformot, amelynek célja a helyi önkormányzatok bevonása a 
vízellátással összefüggı problémák megoldásainak keresésébe; üdvözli továbbá a 
bizonyos tagállamok polgárai és kormányai által indított „1% szolidaritás a vízért és a 
megfelelı higiénés körülményekért” kezdeményezést és egyéb olyan 
kezdeményezéseket, amelyek fogyasztási díjakból származó összegekkel támogatják a 
fejlıdı országokban indított projekteket;  

41. kéri a Bizottságot, hogy indítsa újra a Vízalap eszközt, amely hatékonynak bizonyult a 
vízszolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés elısegítésében a fejlıdı országokban, a helyi 
közösségek kapacitásépítési intézkedéseinek elımozdítása révén; 

 
42. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak. 

Or. en 

 


