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Pasiūlymas d÷l rezoliucijos (Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnio 4 dalis), keičiantis ne 

teis÷kūros pasiūlymą d÷l rezoliucijos A8-0228/2015 

Europos Parlamento rezoliucija d÷l Europos piliečių iniciatyvos „Right2Water“ tolesnių 

veiksmų 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į 1998 m. lapkričio 3 d. Tarybos direktyvą 98/83/EB d÷l žmon÷ms 
vartoti skirto vandens kokyb÷s (toliau – Geriamojo vandens direktyva)1, 

– atsižvelgdamas į 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2000/60/EB, nustatančią Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus 
(toliau – Vandens pagrindų direktyva)2, 

– atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 211/2011 d÷l 
piliečių iniciatyvos3, 

– atsižvelgdamas į 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2014/23/ES d÷l koncesijos sutarčių suteikimo4, 

– atsižvelgdamas į 2012 m. lapkričio 14 d. Komisijos komunikatą „Europos vandens 
išteklių išsaugojimo metmenys“ (COM(2012) 0673), 

– atsižvelgdamas į 2014 m. kovo 19 d. Komisijos komunikatą d÷l Europos piliečių 
iniciatyvos „Vanduo ir sanitarin÷s paslaugos yra žmogaus teis÷! Vanduo yra visuotin÷ 
nuosavyb÷, o ne prek÷!“ (COM(2014) 0177) (toliau – komunikatas), 

– atsižvelgdamas į Komisijos ataskaitą „Pagal Direktyvą 98/83/EB teikiama 2008–
2010 m. geriamojo vandens kokyb÷s Europos Sąjungos valstyb÷se nar÷se 
apibendrinamoji ataskaita“ (COM(2014) 0363), 

                                                 
1 OL L 330, 1998 12 5, p. 32. 
2 OL L 327, 2000 12 22, p. 1. 
3 OL L 65, 2011 3 11, p. 1. 
4 OL L 94, 2014 3 28, p. 1. 



 

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

LT Suvienijusi įvairovę LT 

– atsižvelgdamas į savo 2014 m. lapkričio 17 d. rezoliuciją d÷l ES ir visuotin÷s vystymosi 
programos po 2015 m.1, 

– atsižvelgdamas į 2014 m. kovo 19 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 
nuomonę d÷l min÷to Komisijos komunikato2, 

– atsižvelgdamas į 2010 m. liepos 28 d. Jungtinių Tautų Generalin÷s Asambl÷jos 
rezoliuciją „Žmogaus teis÷ į vandenį ir sanitarines sąlygas“3 ir į 2013 m. gruodžio 18 d. 
Jungtinių Tautų Generalin÷s Asambl÷jos rezoliuciją „Žmogaus teis÷ į saugų geriamąjį 
vandenį ir sanitarines sąlygas“4, 

– atsižvelgdamas į savo 2008 m. spalio 9 d. rezoliuciją d÷l vandens trūkumo ir sausrų 
problemos Europos Sąjungoje sprendimo5, 

– atsižvelgdamas į savo 2012 m. liepos 3 d. rezoliuciją d÷l ES vandens teis÷s aktų 
įgyvendinimo prieš nustatant būtiną bendrą požiūrį į Europos vandens problemas6, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomen÷s sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą 
ir Vystymosi komiteto bei Peticijų komiteto nuomones (A8–0000/2015), 

A. kadangi „Right2Water“ yra pirmoji Europos piliečių iniciatyva (EPI), kuri atitiko 
Reglamente (ES) Nr. 211/2011 d÷l piliečių iniciatyvos nustatytus reikalavimus ir kuriai, 
ją pateikiant pritar÷ 1,66 mln. piliečių, išnagrin÷jo Europos Parlamentas;  

B. kadangi vandens tiekimas ir sanitarin÷s paslaugos yra visuotin÷s svarbos paslaugos, o 
ne prek÷s; 

C. kadangi visapusiškai įgyvendinti JT pripažintą ir ES valstyb÷se nar÷se plačiai 
palaikomą žmogaus teisę į vandenį ir sanitarines paslaugas yra būtina gyvybei; kadangi, 
siekiant užtikrinti tausų vandens vartojimą ir išsaugoti Europos gamtinį kapitalą, 
tinkamas vandens išteklių valdymas yra labai svarbus; 

D. kadangi mažiausiai 748 mln. žmonių pasaulyje neturi tvarios prieigos prie saugaus 
geriamojo vandens, o trečdalis pasaulio gyventojų gyvena be elementarios sanitarijos; 
kadangi d÷l to gali būti pažeidžiama teis÷ į sveikatą ir plisti ligos, d÷l kurių kenčia ir 
miršta žmon÷s, be to, iškyla didelių kliūčių vystymuisi; kadangi kasmet 3,5 mln. 
žmonių miršta nuo per vandenį plintančių ligų; kadangi maždaug 4 000 vaikų kasdien 
miršta nuo per vandenį plintančių ligų arba d÷l netinkamo vandens, sanitarinių ir 
higienos sąlygų; kadangi d÷l nepakankamų galimybių gauti geriamojo vandens miršta 
daugiau vaikų nei nuo AIDS, maliarijos ir raupų kartu pa÷mus; kadangi, nepaisant to, 
aiškiai pastebima tokių mirties atvejų maž÷jimo tendencija ir šis maž÷jimas gali ir 

                                                 
1 Priimti tekstai, P8_TA(2014)0059. 
2 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje. 
3 A/RES/64/292. 
4 A/RES/68/157. 
5 OL C 9 E, 2010 1 15, p. 33. 
6 OL C 349 E, 2013 11 29, p. 9. 
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privalo būti spartinamas; 

E. kadangi ES yra didžiausia paramos teik÷ja vandens, sanitarijos ir higienos 
(angl. WASH) sektoriuje ir 25 proc. jos metin÷s pasaulin÷s humanitarin÷s pagalbos l÷šų 
skiriama vien tik šios srities vystymosi partneriams paremti;  

F. kadangi vandens tiekimas ir sanitarin÷s paslaugos – tai visuotin÷s svarbos paslaugos, o 
iš vandens valdymo ciklo gaunamos pajamos tur÷tų padengti išlaidas už vandens 
paslaugas ir jų tobulinimą, su sąlyga, kad užtikrinamas viešasis interesas; 

EPI kaip dalyvaujamosios demokratijos priemon÷  

1. laikosi nuomon÷s, kad EPI yra išskirtinis demokratinis mechanizmas, galintis labai 
pad÷ti suartinti Europos ir valstybių narių socialinius ir pilietin÷s visuomen÷s jud÷jimus 
ir skatinti dalyvaujamąją demokratiją ES lygmeniu; 

2.  pabr÷žia, kad Komisija tur÷tų užtikrinti didžiausią skaidrumą dviejų m÷nesių trukm÷s 
analiz÷s etapu, kad, siekiant s÷kmingai įgyvendinti EPI, Komisija tur÷tų teikti tinkamą 
teisinę pagalbą ir konsultacijas, o EPI tur÷tų būti tinkamai skelbiama, ir kad EPI 
skatintojams ir r÷m÷jams tur÷tų būti teikiama išsami ir atnaujinta informacija 
įgyvendinant EPI; 

3. pripažįsta tai, kad 1,66 mln. ES piliečių parama šiai EPI tur÷jo įtakos Komisijos 
sprendimui išbraukti vandenį ir sanitarines paslaugas iš Koncesijų direktyvos taikymo 
srities; 

4. ragina Komisiją, atsižvelgiant į pagrindinį EPI „Right2Water“ tikslą, pateikti 
pasiūlymų, kuriuose būtų išlaikoma visuotin÷ teis÷ į geriamąjį vandenį ir sanitarijos 
paslaugas, ir teigiamai vertina tai, kad juo pritariama skaidrumo didinimui vandens 
sektoriuje; be to, pasisako už tai, kad visuotin÷ prieiga prie saugaus geriamojo vandens 
ir sanitarijos paslaugų būtų pripažinta Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje; 

5. prašo Komisijos parengti išsamią informacinę kampaniją apie priemones, kurios jau 
buvo įgyvendintos vandens srityje ir apie tai, kaip šiomis priemon÷mis būtų galima 
prisid÷ti prie EPI „Right2Water“ tikslų siekimo; 

Teis÷ į vandenį ir sanitarines paslaugas 

6. primena, kad JT pripažino, jog pagal žmogaus teisę į vandenį ir sanitarines paslaugas 
kiekvienas asmuo nediskriminuojamas turi teisę gauti fiziškai prieinamo, priimtinos 
kokyb÷s vandens ir saugią prieigą prie jo tinkamomis sąlygomis asmeniniam ir namų 
ūkio vartojimui, užtikrinant privatumą ir žmogaus orumą; 

7. pritaria JT specialiajam praneš÷jui žmogaus teis÷s į geriamąjį vandenį ir sanitarines 
sąlygas klausimu ir pabr÷žia jo ir jo pirmtako darbo d÷l šios teis÷s pripažinimo svarbą; 

8.  apgailestauja, kad, anot Pasaulin÷s vandens tiekimo programos (angl. World Water 
Assessment Programme, WWAP), 28 valstyb÷se nar÷se daugiau kaip 1 mln. žmonių vis 
dar neturi galimyb÷s naudotis saugaus ir švaraus vandens tiekimo paslaugomis, o beveik 
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2 proc. gyventojų trūksta galimybių naudotis sanitarin÷mis paslaugomis, ir tod÷l 
primygtinai ragina Komisiją skubiai imtis veiksmų; 

9. ragina Komisiją nustatyti vietoves, kuriose šiuo metu trūksta vandens arba jo gali trūkti 
ateityje, ir pad÷ti valstyb÷ms nar÷ms, regionams ir atitinkamoms vietov÷ms, ypač kaimo 
ir skurdžioms miesto vietov÷ms, tinkamai spręsti šią problemą;  

10. ragina Komisiją, Europos investicijų banką ir valstybes nares remti ES vandens 
paslaugų teik÷jus ir kompetentingas valdžios institucijas, kuriems trūksta būtino 
kapitalo, kad gal÷tų gauti ES finansavimą ir ilgalaikes paskolas lengvatin÷mis palūkanų 
normomis, ypač siekiant investuoti į vandens infrastruktūros kūrimą, priežiūrą bei 
atnaujinimą ir teikti aukštos kokyb÷s vandens tiekimo paslaugas; 

11. primena valstyb÷ms nar÷ms jų atsakomybę įgyvendinant ES teisę; primygtinai jas 
ragina visapusiškai įgyvendinti Geriamojo vandens direktyvą ir visus susijusius teis÷s 
aktus; primena, kad valstyb÷s nar÷s turi nustatyti savo išlaidų prioritetus ir visiškai 
išnaudoti galimybes, susijusias su naujuoju finansinio programavimo laikotarpiu (2014–
2020 m.) skiriama ES finansine parama vandens sektoriui, ypač atsižvelgiant į 
konkrečiai su vandentvarka susijusį investavimo prioritetą; 

12. pažymi, kad nuo 1988 m. Europos Parlamento Peticijų komitetas gavo daugybę peticijų 
iš daugelio ES valstybių narių piliečių, kuriomis jie išreiškia susirūpinimą d÷l vandens 
tiekimo ir vandens kokyb÷s bei nuotekų valdymo; atkreipia d÷mesį į keletą neigiamų 
veiksnių, bloginančių vandens kokybę ir taip darančių poveikį aplinkai bei žmonių ir 
gyvūnų sveikatai, d÷l kurių apgailestauja peticijų pateik÷jai; mano, kad šiomis 
peticijomis išreiškiamas nuoširdus piliečių susidom÷jimas visapusišku tvarių ES 
vandens teis÷s aktų įgyvendinimu ir tolesniu jų kūrimu; 

13. pritaria socialin÷s politikos sistemų (pvz., vandens įperkamumo sistemų) kūrimui, 
siekiant užtikrinti prieigą prie vandens ir sanitarijos paslaugų asmenims, kurie neišgali 
sau leisti tokių paslaugų arba neturi prieigos prie jų; ragina Komisiją ir valstybes nares 
spręsti nepakankamų duomenų apie prieigą prie geriamojo vandens ir sanitarijos 
paslaugų ir galimybę jų gauti problemą, visų pirma teikiant tokias paslaugas, jei reikia, 
nepalankioje pad÷tyje esančioms naudotojų grup÷ms; 

14. skatina Komisiją parengti Europos teis÷s aktų sistemą d÷l išvalytų nuot÷kų pakartotinio 
naudojimo, visų pirma siekiant apsaugoti pažeidžiamą veiklą ir vietoves; taip pat ragina 
Komisiją skatinti valstybių narių sveikatos agentūras dalytis patirtimi;  

15. ragina valstybes nares skubiai užbaigti savo upių baseinų valdymo planus kaip vieną 
svarbiausių Vandens pagrindų direktyvos elementų ir juos tinkamai įgyvendinti deramai 
laikantis viršesnių ekologinių kriterijų; atkreipia d÷mesį į tai, kad kai kurias valstybes 
nares vis dažniau niokoja dideli potvyniai, d÷l kurių labai nukenčia vietos gyventojai; 
atkreipia d÷mesį į tai, kad upių baseinų valdymo planais pagal Vandens pagrindų 
direktyvą ir potvynių rizikos valdymo planais pagal Potvynių direktyvą suteikiamos 
puikios galimyb÷s išnaudoti šių priemonių sąveiką ir taip pad÷ti tiekti pakankamai švarų 
vandenį kartu mažinant potvynių riziką; taip pat primena, kad kiekviena valstyb÷ nar÷ 
tur÷tų tur÷ti pagrindinį tinklalapį, kuriame būtų teikiama informacija apie Vandens 
pagrindų direktyvos įgyvendinimą, siekiant sudaryti sąlygas lengviau vykdyti vandens 
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kokyb÷s ir vandentvarkos peržiūrą; 

Vandens paslaugos ir vidaus rinka  

16. pripažįsta, kad valstyb÷s nar÷s pagal subsidiarumo principą turi teisę nuspręsti naudoti 
skirtingas vandens tiekimo valdymo sistemas; 

17. primena, kad galimyb÷ grąžinti vandens tiekimo paslaugų priežiūrą savivaldybių 
kompetencijai, o kartu ir laisv÷ vandens ir sanitarinių paslaugų įmonių 
bendradarbiavimo atveju skirti sutartis garantuojant, kad laikomasi vidaus rinkos 
konkurencijos taisyklių, tur÷tų būti toliau užtikrinama ateityje be jokių apribojimų; 

18. pabr÷žia, kad regionin÷s ir vietos valdžios institucijos privalo garantuoti visuotinę 
prieigą prie vandens, užtikrindamos, kad būtų pasirinkti tinkamiausi paslaugų teik÷jai ir 
kad jie tiektų visuomenei kokybišką vandenį, saugų geriamąjį vandenį ir geresnes 
sanitarines paslaugas, tuo pačiu apsaugodami viešąjį interesą; 

19. pabr÷žia, kad bet kokiuose prekybos susitarimuose, d÷l kurių ES derasi, tur÷tų būti 
atsižvelgiama į ypatingą vandens ir sanitarinių paslaugų pobūdį; 

20. primena, kad vandens ir sanitarinių paslaugų koncesijoms taikomi Sutartyje išd÷styti 
principai ir tod÷l jos turi būti skiriamos pagal skaidrumo, vienodo požiūrio ir 
nediskriminavimo principus; 

21. pabr÷žia nacionalinių reguliavimo institucijų svarbą užtikrinant sąžiningą ir atvirą 
paslaugų teik÷jų konkurenciją, sudarant sąlygas greitesniam novatoriškų sprendimų 
įgyvendinimui ir techniniam progresui, skatinant vandens paslaugų veiksmingumą ir 
kokybę, tuo pačiu užtikrinant vartotojų interesų apsaugą, nuolatinį paslaugų teikimą ir, 
visų pirma, viešojo intereso apsaugą; ragina Komisiją remti reguliavimo institucijų 
bendradarbiavimo iniciatyvas ES, kad būtų remiamas abipusis mokymasis ir keitimasis 
geriausia reguliavimo praktika; 

22. atkreipia d÷mesį į s÷kmingą viešojo ir privataus sektorių ir viešojo sektoriaus subjektų 
partnerystę keičiantis geriausia patirtimi, susijusia su vandens tiekimu, tod÷l ragina 
Komisiją skatinti abi šias vandens paslaugų teik÷jų bendradarbiavimo formas teikiant 
finansines ir nefinansines paskatas; palankiai vertina tai, kad Komisija savo komunikate 
pirmą kartą pripažino viešojo sektoriaus subjektų partneryst÷s svarbą, tačiau ragina ją 
taip pat pripažinti viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimo svarbą, būtinybę ir 
naudą; 

23. palankiai vertina s÷kmingas kai kurių vandens paslaugų teik÷jų pastangas skatinti 
aktyvesnį naudotojų dalyvavimą vandens paslaugų teikimo tobulinimo ir vandens 
išteklių apsaugos procesuose ir primena, kad vietos valdžios institucijoms gali tekti 
svarbus vaidmuo priimant su vandens išteklių valdymu susijusius sprendimus;  

24. ragina valstybes nares ir vietos valdžios institucijas prad÷ti vykdyti, jei jos dar 
neprad÷jo, socialinę vandens politiką siekiant remti asmenis, kurie ne d÷l savo kalt÷s 
neišgali sau leisti vandens ir sanitarinių paslaugų; ragina Komisiją organizuoti valstybių 
narių keitimąsi patirtimi socialinių vandens politikos aspektų klausimais; 
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25. ragina vandens įmones ir valdžios institucijas reinvestuoti į vandens paslaugų teikimo 
priežiūrą bei tobulinimą ir į vandens išteklių apsaugą; 

26. atkreipia d÷mesį į tai, kad tinkama vandentvarka tampa prioritetu, kuris – vertinant ir 
ekologijos, ir aplinkosaugos požiūriais – bus svarbus ateinančiais dešimtmečiais, nes, 
tinkamai pl÷tojant vandentvarką, įgyvendinami energetikos ir žem÷s ūkio reikalavimai 
ir atsižvelgiama į ekonominius ir socialinius poreikius; 

27. ragina Komisiją investicijų plane Europai teikti pirmenybę senstančių vandentiekio 
tinklų atnaujinimui ir šiuos projektus įtraukti į ES projektų sąrašą; pabr÷žia, kad šių 
projektų sverto poveikis leistų kurti neperkeliamas darbo vietas ir tuo būdu Europoje 
skatinti žaliąją ekonomiką; 

28. ragina Komisiją skatinti valstybes nares dalytis žiniomis, kaip vykdyti savo tinklų 
būkl÷s tyrimus, kurie suteiktų galimybę prad÷ti atnaujinimo darbus ir užkirsti kelią 
švaistymui; 

29. ragina siekti didesnio skaidrumo, kad vartotojai būtų išsamiau informuojami apie 
vandenį ir būtų prisidedama prie tvaresnio vandens išteklių valdymo; tuo tikslu ragina 
Komisiją toliau dirbti su valstyb÷mis nar÷mis, kad būtų keičiamasi nacionaline 
patirtimi, susijusia su vandens informacijos sistemų kūrimu; 

ES išor÷s politika ir vystymosi politika vandens paslaugų sektoriuje 

30. pabr÷žia, kad į ES vystymosi politiką tur÷tų būti visapusiškai įtrauktas vandens ir 
sanitarinių paslaugų prieinamumo visiems aspektas skatinant geriausią praktiką, 
dalijimąsi žiniomis ir bendradarbiavimo programas šiame sektoriuje; 

31. pabr÷žia, kad skiriant ES finansavimą ir rengiant paramos programas reik÷tų 
pirmenyb÷s tvarka teikti paramą saugaus geriamojo vandens tiekimui ir sanitarijai; 
ragina Komisiją užtikrinti tinkamą finansinę paramą paj÷gumų didinimo vandens srityje 
veiksmams, remiantis esamomis tarptautin÷mis platformomis ir iniciatyvomis ir su 
jomis bendradarbiaujant; 

32. sudarant oficialios paramos vystymuisi (OPV) ir nacionalinius biudžetus, primygtinai 
ragina išskirtinį prioritetą teikti vandens, sanitarijos ir higienos (WASH) sektoriui 
besivystančiose šalyse; primena, kad atsakomyb÷ už vandentvarką yra bendra; teigiamai 
vertina atvirą požiūrį į skirtingas paramos teikimo sąlygas, tačiau mano, kad turi būti 
griežtai laikomasi veiksmingo vystymosi principų, užtikrinamas politikos nuoseklumas 
vystymuisi skatinti, o d÷mesys nuolat telkiamas į skurdo naikinimą ir kuo didesnį 
vystymosi politikos poveikį; atsižvelgdamas į tai remia vietos bendruomenių įtraukimą 
įgyvendinant projektus besivystančiose šalyse, taip pat bendruomen÷s atsakomyb÷s 
principą; 

33. pabr÷žia skandalingą faktą, kad, nors siekiant Tūkstantmečio vystymosi tikslo d÷l 
saugaus geriamojo vandens daroma pažanga, beveik milijardas žmonių vis dar geria 
nevalytą geriamąjį vandenį, o su sanitarin÷mis sąlygomis susijęs tikslas anaiptol 
nepasiektas; 
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34. mano, kad vanduo turi būti viena svarbiausių temų rengiantis 2015 m tarptautiniams 
renginiams, visų pirma aukščiausiojo lygio susitikimui d÷l laikotarpio po 2015 m. 
darbotvark÷s ir 21-ąjai JT klimato kaitos konferencijai (COP 21); atsižvelgdamas į tai, 
tvirtai pritaria, kad į 6-ąjį Darnaus vystymosi tikslą d÷l galimyb÷s gauti vandens ir jo 
tvaraus valdymo bei sanitarijos suteikimo visiems iki 2030 m. turi būti įtraukti 
ambicingi ir plataus užmojo tikslai d÷l vandens ir sanitarijos paslaugų, kurie turi būti 
patvirtinti 2015 m. rugs÷jo m÷n.; pakartoja, kad panaikinti skurdą procesu, kuris vyks 
laikotarpiu po 2015 m., bus galima tik tuomet, jei užtikrinsime, kad kiekvienas žmogus 
visur tur÷tų prieigą prie švaraus vandens ir elementarių sanitarijos bei higienos sąlygų; 

35. pabr÷žia, kad norint įgyvendinti visus darnaus vystymosi tikslus išsivysčiusiose ir 
besivystančiose šalyse reikia sutelkti daug daugiau l÷šų, nei šiuo metu skiriama 
vystymuisi; primygtinai ragina Komisiją užtikrinti, kad pagalbai skirtos l÷šos būtų 
naudojamos veiksmingai ir kad laikotarpio po 2015 m. vystymosi darbotvark÷s 
požiūriui ji būtų labiau nukreipiama į vandens, sanitarijos ir higienos sektorių; 

36. ragina sukurti visuotin÷s steb÷senos mechanizmą, kurį naudojant būtų galima steb÷ti 
pažangą, daromą užtikrinant visuotinę prieigą prie saugaus geriamojo vandens, tvariai 
naudojant ir vystant vandens išteklius bei stiprinant teisingą, dalyvavimu pagrįstą ir 
atskaitingą vandens išteklių valdymą visose šalyse; ragina veiksmingai steb÷ti 
projektus, vykdomus teikiant išor÷s pagalbą; 

37. primena, kad Pasaulio sveikatos organizacija iš pradžių, neatsižvelgdama į naujausias 
vandens valymo ir taupymo technologijas, nurod÷, kad vienam asmeniui per dieną 
optimaliai reikia 100–200 l vandens, nors pažym÷jo, kad 50–100 l reikia būtiniausiems 
poreikiams patenkinti ir užtikrinti, kad nekiltų didelių sveikatos problemų; 

38. teigiamai vertina tam tikrus vandens paslaugų teik÷jus, kurie tam tikrą savo metin÷s 
apyvartos procentinę dalį skiria vandens partnerystei besivystančiose šalyse, ir ragina 
valstybes nares ir ES sudaryti reikiamas sąlygas tokiems partneryst÷s ryšiams užmegzti; 

39. pabr÷žia, kad veiksmingas ir nešališkas vandens išteklių valdymas priklauso nuo vietos 
valdžios paj÷gumo teikti paslaugas; tod÷l ragina ES toliau remti vandens valdymo ir 
infrastruktūros stiprinimą besivystančiose šalyse, kartu sprendžiant būtent pažeidžiamų 
kaimo gyventojų poreikių klausimą; 

40. remia Pasaulinę solidarumo vandens srityje platformą, pagal Jungtinių Tautų vystymo 
programą (JTVP) inicijuotą vietos valdžios institucijoms įtraukti ieškant su iššūkiais 
vandens srityje susijusių sprendimų; taip pat teigiamai vertina iniciatyvą „1 proc. 
solidarumo mokestis – vandens ir sanitarijos projektams“ ir kitas iniciatyvas, kurių 
piliečiai ir valdžios institucijos kai kuriose valstyb÷se nar÷se ÷m÷si siekdami paremti 
besivystančiose šalyse vykdomus projektus l÷šomis, gaunamomis iš vartojimo 
mokesčių;  

41. ragina Komisiją iš naujo inicijuoti vandens infrastruktūros priemonę, kuri, kaip 
pasitvirtino, buvo veiksminga skatinant vietos bendruomenių paj÷gumų ugdymo 
priemones ir taip padedant užtikrinti geresnę prieigą prie vandens paslaugų 
besivystančiose šalyse; 
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42. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai. 

Or. en 

 


