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Rezolūcijas priekšlikums (Reglamenta 170. panta 4. punkts), ar kuru paredzēts aizstāt 
nenormatīvās rezolūcijas priekšlikumu A8-0228/2015 

Eiropas Parlamenta rezolūcija par turpmākajiem pasākumiem saistībā ar Eiropas 
pilsoĦu iniciatīvu "Right2Water" 

Eiropas Parlaments, 

– Ħemot vērā Padomes 1998. gada 3. novembra Direktīvu 98/83/EK par dzeramā ūdens 
kvalitāti ("Dzeramā ūdens direktīva")1, 

– Ħemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 23. oktobra 
Direktīvu 2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas 
jomā („Ūdens pamatdirektīva”)2, 

– Ħemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.°211/2011 par pilsoĦu 
iniciatīvu3, 

– Ħemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra 
Direktīvu 2014/23/ES par koncesijas līgumu slēgšanas tiesību piešėiršanu4, 

– Ħemot vērā Komisijas 2012. gada 14. novembra paziĦojumu „Eiropas ūdens resursu 
aizsardzības konceptuālais plāns” (COM(2012)0673), 

– Ħemot vērā Komisijas 2014. gada 19. marta paziĦojumu par Eiropas pilsoĦu iniciatīvu 
„Ūdens un sanitārija ir cilvēka tiesības! Ūdens ir sabiedriskais labums, nevis prece!” 
(COM(2014)0177) (turpmāk tekstā –– "paziĦojums"), 

– Ħemot vērā Komisijas Kopsavilkuma ziĦojumu par dzeramā ūdens kvalitāti ES, izskatot 
dalībvalstu ziĦojumus par laikposmu no 2008. gada līdz 2010. gadam saskaĦā ar 
Direktīvu 98/83/EK (COM(2014)0363), 

                                                 
1 OV L 330, 5.12.1998., 32. lpp. 
2 OV L 327, 22.12.2000., 1. lpp. 
3 OV L 65, 11.3.2011., 1. lpp. 
4 OV L 94, 28.3.2014., 1. lpp. 
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– Ħemot vērā Parlamenta 2014. gada 17. novembra rezolūciju par ES un globālo 
regulējumu attīstības jomā pēc 2015. gada1, 

– Ħemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2014. gada 19. martā sniegto 
atzinumu par iepriekšminēto Komisijas ziĦojumu2, 

– Ħemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Ăenerālās Asamblejas 2010. gada 28. jūlija 
rezolūciju „Cilvēktiesības uz ūdeni un sanitāriju”3 un Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Ăenerālās Asamblejas 2013. gada 18. decembra rezolūciju "Cilvēktiesības uz drošu 
dzeramo ūdeni un sanitāriju"4, 

– Ħemot vērā 2008. gada 9. oktobra rezolūciju par risinājumu meklēšanu sausuma un 
ūdens trūkuma problēmai Eiropas Savienībā5, 

– Ħemot vērā Eiropas Parlamenta 2012. gada 3. jūlija rezolūciju par ES tiesību aktu 
īstenošanu ūdens apsaimniekošanas jomā, pirms tiek pieĦemta nepieciešamā vispārējā 
pieeja ar ūdeni saistītajai problemātikai Eiropā6, 

– Ħemot vērā Reglamenta 52. pantu, 

– Ħemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziĦojumu un 
Attīstības komitejas un Lūgumrakstu komitejas atzinumus (A8-0000/2015), 

A. tā kā "Right2Water" ir pirmā Eiropas pilsoĦu iniciatīva (EPI), kas atbilst Regulā (ES) 
Nr. 211/2011 par pilsoĦu iniciatīvu noteiktajām prasībām, un pēc tam, kad līdz tās 
iesniegšanai tā bija saĦēmusi 1,66 miljonu pilsoĦu atbalstu, Parlaments to uzklausīja;  

B. tā kā ūdensapgāde un sanitārija ir vispārējas nozīmes pakalpojumi, bet ne preces; 

C. tā kā ANO atzīto un ES dalībvalstu atbalstīto cilvēktiesību uz ūdeni un sanitāriju pilnīga 
īstenošana ir dzīvībai svarīgs jautājums; tā kā ūdens resursu pienācīga apsaimniekošana 
ir izšėiroši svarīga, lai nodrošinātu ūdens ilgtspējīgu izmantošanu un saglabātu Eiropas 
dabas kapitālu; 

D. tā kā vismaz 748 miljoniem cilvēku nav ilgtspējīgas iespējas izmantot drošu dzeramo 
ūdeni un tā kā trešā daĜa pasaules iedzīvotāju dzīvo bez pamatsanitārijas nodrošinājuma; 
tā kā šā iemesla dēĜ ir apdraudētas tiesības uz veselību un izplatās slimības, kas izraisa 
ciešanas un nāvi, un tas rada būtiskus šėēršĜus attīstībai; tā kā katru gadu 3,5 miljoni 
cilvēku mirst no slimībām, ko izraisa piesārĦots ūdens; tā kā ik dienas apmēram 
4000 bērnu mirst no slimībām, ko izraisa piesārĦots ūdens, vai saistībā ar nepietiekamu 
ūdens, sanitārijas un higiēnas nodrošinājumu; tā kā dzeramā ūdens pieejamības trūkums 
izraisa vairāk bērnu nāvi nekā AIDS, malārija un bakas kopā; tā kā tomēr ir vērojama 
minēto rādītāju uzlabošanās, ko var veicināt un šis process ir jāpaātrina; 

                                                 
1 PieĦemtie teksti, P8_TA(2014)0059. 
2 OV vēl nav publicēts. 
3 A/RES/64/292 
4 A/RES/68/157 
5 OV C 9 E, 15.1.2010., 33. lpp. 
6 OV C 349 E, 29.11.2013., 9. lpp. 
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E. tā kā ES ir lielākais donors ūdens, sanitārijas un higiēnas (WASH) jomā –– 25 % tās 
ikgadējā humānās palīdzības finansējuma ir paredzēti tieši tam, lai sniegtu atbalstu 
jaunattīstības valstu partneriem šajā jomā;  

F. tā kā ūdensapgāde un sanitārija ir vispārējas nozīmes pakalpojumi un ienākumiem no 
ūdens apsaimniekošanas cikla vajadzētu segt gan darbības, gan sistēmas uzlabošanas 
izmaksas ar nosacījumu, ka tiek ievērotas sabiedrības intereses; 

EPI kā līdzdalības demokrātijas instruments  

1. uzskata, ka EPI ir unikāls demokrātijas mehānisms, kam ir būtisks potenciāls mazināt 
plaisu starp Eiropas un valstu sociālajām un pilsoniskās sabiedrības kustībām un 
veicināt līdzdalības demokrātiju ES līmenī; 

2.  uzsver, ka Komisijai būtu jānodrošina maksimāla pārredzamība divu mēnešu analīzes 
posmā, ka sekmīgai EPI būtu jāsaĦem pienācīgs juridiskais atbalsts un konsultācijas no 
Komisijas, ka tā būtu pienācīgi jāpopularizē un ka sponsori un atbalstītāji būtu pilnībā 
jāinformē par notikumu gaitu visa EPI procesa laikā; 

3. atzīst, ka gandrīz 1,66 miljonu ES pilsoĦu atbalsts šai EPI ir ietekmējis Komisijas 
lēmumu izslēgt ūdensapgādes un sanitārijas pakalpojumus no Koncesijas līgumu 
direktīvas; 

4. aicina Komisiju saskaĦā ar EPI "Right2Water" primāro mērėi nākt klajā ar tiesību akta 
priekšlikumu, kas paredz saglabāt dzeramā ūdens un sanitārijas pakalpojumu vispārēju 
pieejamību, un atzinīgi vērtē tās atbalstu pārredzamības palielināšanai ūdens 
apsaimniekošanas nozarē; turklāt iestājas par to, lai vispārēja piekĜuve drošam 
dzeramam ūdenim un sanitārijai tiktu atzīta Eiropas Savienības Pamattiesību hartā; 

5. aicina Komisiju vadīt visaptverošu informācijas kampaĦu par pasākumiem, kas jau ir 
īstenoti ūdens jomā, un par to, kā šie pasākumi varētu veicināt EPI "Right2Water" 
mērėu sasniegšanu; 

Tiesības uz ūdeni un sanitārijas pakalpojumiem 

6. atgādina, ka ANO ir atzinusi ikvienas personas cilvēktiesības uz ūdeni un sanitārijas 
pakalpojumiem un ka šādas tiesības īsteno bez diskriminācijas, ūdens un sanitārijas 
pakalpojumi ir fiziski pieejami, pietiekamā daudzumā un droši pieejami drošai 
lietošanai personīgām un mājsaimniecības vajadzībām, tā nodrošinot privātumu un 
cilvēka cieĦas ievērošanu; 

7. atbalsta ANO Īpašo referentu par cilvēktiesībām uz drošu dzeramo ūdeni un sanitāriju 
un uzsver, cik nozīmīgs ir viĦa un viĦa priekšgājēja darbs šo tiesību atzīšanai; 

8.  pauž nožēlu par to, ka saskaĦā ar Pasaules ūdensresursu novērtēšanas programmas 
datiem vēl joprojām vairāk nekā 1 miljonam iedzīvotāju ES 28 valstīs nav pieejams 
drošs un tīrs dzeramais ūdens un gandrīz 2 % iedzīvotāju nav pieejami sanitārijas 
pakalpojumi, un tādēĜ mudina Komisiju nekavējoties rīkoties; 
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9. aicina Komisiju noteikt apgabalus, kur ūdens trūkums ir pastāvoša vai potenciāla 
problēma, un palīdzēt dalībvalstīm, reăioniem un attiecīgajiem apgabaliem pienācīgi 
risināt šo jautājumu, jo īpaši lauku apvidos un trūcīgos pilsētu rajonos;  

10. aicina Komisiju, Eiropas investīciju banku un dalībvalstis atbalstīt tos ūdens 
apsaimniekošanas uzĦēmumus un kompetentās iestādes Eiropas Savienībā, kurām trūkst 
nepieciešamā kapitāla, lai piekĜūtu ES finansējumam un ilgtermiĦa aizdevumiem ar 
samazinātām procentu likmēm, kuru jo īpaši izmantotu ūdensapgādes infrastruktūru 
būvniecībai, uzturēšanai un atjaunošanai, lai nodrošinātu piekĜuvi kvalitatīviem 
ūdensapgādes pakalpojumiem; 

11. atgādina dalībvalstīm par pienākumu īstenot ES tiesību aktus; aicina dalībvalstis pilnībā 
īstenot Dzeramā ūdens direktīvu un ar to saistītos tiesību aktus; atgādina tām par 
nepieciešamību noteikt izdevumu prioritātes un pilnībā izmantot nākamajā finanšu 
plānošanas periodā (2014.–2020. gads) paredzētā ES finansiālā atbalsta sniegtās 
iespējas ūdens apsaimniekošanas jomā, jo sevišėi, nosakot īpašas investīciju prioritātes 
ūdens apsaimniekošanai; 

12. norāda, ka kopš 1988. gada Lūgumrakstu komiteja katru gadu saĦem ievērojamu skaitu 
lūgumrakstu no ES pilsoĦiem daudzās dalībvalstīs, kas pauž bažas par ūdens kvalitāti 
un notekūdeĦu apsaimniekošanu; pievērš uzmanību vairākām negatīvām parādībām, 
kuras lūgumrakstu iesniedzēji nosoda un kuras ietekmē vidi un cilvēku un dzīvnieku 
veselību; uzskata, ka šie lūgumraksti parāda iedzīvotāju patieso interesi par ES tiesību 
aktu, kas saistīti ar ilgtspējīgu ūdens apsaimniekošanu, rūpīgu īstenošanu un tālāku 
attīstību; 

13. atbalsta sociālās politikas sistēmu (piemēram, saistībā ar ūdens pieejamību) izstrādi, lai 
sekmētu to cilvēku iespējas izmantot ūdensapgādes un sanitārijas pakalpojumus, kuri 
šādus pakalpojumus nevar atĜauties vai kuriem nav iespējams tiem piekĜūt; aicina 
Komisiju un dalībvalstis novērst datu trūkumu par dzeramā ūdens nodrošinājumu un 
sanitārijas pakalpojumu pieejamību, attiecīgā gadījumā prioritizējot šādu pakalpojumu 
nodrošināšanu lietotājiem no atstumtām grupām; 

14. mudina Komisiju izstrādāt Eiropas tiesisko regulējumu attīrīto notekūdeĦu atkārtotai 
izmantošanai, lai īpaši aizsargātu jutīgās darbības un jomas; turklāt aicina Komisiju 
veicināt zināšanu apmaiĦu starp dalībvalstu veselības aizsardzības aăentūrām;  

15. aicina dalībvalstis steidzami pabeigt savus upju baseinu apsaimniekošanas plānus, 
Ħemot vērā, ka tie ir Ūdens pamatdirektīvas ieviešanas pamatelements, un tos pienācīgi 
īstenot, pilnībā ievērojot primāri svarīgos ekoloăijas kritērijus; vērš uzmanību uz to, ka 
dažas dalībvalstis aizvien biežāk ir pakĜautas postošiem plūdiem un to smagajai 
ietekmei uz vietējiem iedzīvotājiem; norāda, ka upju baseinu apsaimniekošanas plāni 
saskaĦā ar Ūdens pamatdirektīvu un plūdu riska pārvaldības plāni saskaĦā ar Plūdu 
direktīvu piedāvā lielisku iespēju izmantot šo instrumentu sinerăiju, tādējādi palīdzot 
nodrošināt tīru ūdeni pietiekamā daudzumā un vienlaikus samazinot plūdu risku; turklāt 
atgādina, ka, lai atvieglotu ūdens kvalitātes un apsaimniekošanas pārredzamību, katrai 
dalībvalstij būtu jāuztur centrāla tīmekĜvietne ar informāciju par Ūdens pamatdirektīvas 
īstenošanu; 
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Ūdensapgādes pakalpojumi un iekšējais tirgus  

16. atzīst, ka saskaĦā ar subsidiaritātes principu dalībvalstīm ir tiesības pieĦemt lēmumu par 
atšėirīgas ūdensapgādes sistēmas izmantošanu; 

17. atgādina, ka turpmāk bez jebkādiem ierobežojumiem ir jānodrošina iespēja pašvaldību 
pārziĦā atkārtoti pārĦemt ūdensapgādes pakalpojumus tāpat kā brīvība slēgt līgumus, ja 
veido sadarbību ūdensapgādes un sanitārijas pakalpojumu jomā, vienlaikus nodrošinot 
atbilstību iekšējā tirgus konkurences noteikumiem; 

18. uzsver, ka dalībvalstu reăionālajām un vietējām iestādēm ir pienākums nodrošināt 
vispārēju piekĜuvi ūdenim, izvēloties piemērotākos pakalpojumu sniedzējus un to, ka 
pakalpojumu sniedzēji piegādā kvalitatīvu ūdeni un drošu dzeramo ūdeni un sniedz 
uzlabotus sanitārijas pakalpojumus, vienlaikus ievērojot sabiedrības intereses; 

19. uzsver, ka ūdensapgādes un sanitārijas pakalpojumu īpatnības ir jāĦem vērā 
tirdzniecības nolīgumos, kuru sagatavošanas sarunās ES piedalās; 

20. atgādina, kā ūdensapgādes un sanitārijas pakalpojumu koncesijas ir pakĜautas Līgumā 
noteiktajiem principiem un tāpēc tās jāpiešėir saskaĦā ar pārredzamības, vienlīdzīgas 
attieksmes un nediskriminēšanas principiem; 

21. uzsver valsts regulatīvo iestāžu nozīmi, nodrošinot taisnīgu un atklātu konkurenci starp 
pakalpojumu sniedzējiem, veicinot inovatīvu risinājumu un tehniskā progresa straujāku 
ieviešanu, veicinot ūdensapgādes pakalpojumu efektivitāti un kvalitāti un vienlaikus 
aizsargājot patērētāju intereses, nodrošinot piegādes nepārtrauktību un –– pats galvenais 
–– ievērojot sabiedrības intereses; aicina Komisiju atbalstīt iniciatīvas regulatīvai 
sadarbībai Savienībā, lai veicinātu kopēju mācīšanos un labākās regulatīvās prakses 
apmaiĦu; 

22. norāda uz publiskā sektora un publiskā un privātā sektora partnerību panākumiem, 
apmainoties ar labāko praksi ūdensapgādes jomā, tāpēc aicina Komisiju veicināt šīs 
abas sadarbības formas starp ūdensapgādes pakalpojumu sniedzējiem, piedāvājot 
finanšu un citus stimulus; atzinīgi vērtē to, ka Komisija savā paziĦojumā pirmo reizi ir 
atzinusi publiskā sektora partnerību nozīmi, taču aicina to arī atzīt publiskā un privātā 
sektora sadarbības nozīmi, nepieciešamību un lietderību; 

23. atzinīgi vērtē dažu ūdensapgādes uzĦēmumu centienus veicināt lietotāju dalību 
ūdensapgādes pakalpojumu nodrošināšanas uzlabošanā un atgādina, ka vietējām 
iestādēm var būt svarīga loma lēmumu pieĦemšanas procesā ūdens apsaimniekošanas 
jomā;  

24. aicina dalībvalstis un vietējās iestādes, kuras vēl nav ieviesušas ūdensapgādes politikas 
sociālo aspektu, to ieviest tādu cilvēku atbalstam, kuri no viĦiem neatkarīgu iemeslu dēĜ 
nevar atĜauties izmantot ūdensapgādes un sanitārijas pakalpojumus; aicina Komisiju 
organizēt pieredzes apmaiĦu starp dalībvalstīm ūdensapgādes politikas sociāla aspekta 
jomā; 

25. mudina ūdensapgādes uzĦēmumus un atbildīgās publiskās iestādes gūto peĜĦu atkārtoti 
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ieguldīt ūdensapgādes pakalpojumu uzturēšanā un uzlabošanā, kā arī ūdens resursu 
aizsardzībā; 

26. norāda, ka saprātīga ūdens apsaimniekošana nākamajās desmitgadēs kĜūs par ekoloăijas 
un vides prioritāti, jo tā ir saistīta ar enerăētikas un lauksaimniecības vajadzībām un ar 
ekonomiskajām un sociālajām prasībām; 

27. aicina Komisiju Investīciju plānā Eiropai prioritāti piešėirt novecojušu dzeramā ūdens 
tīklu atjaunošanai, šos projektus ietverot ES nozīmes projektu sarakstā;  uzsver šo 
projektu līdzsvarojošo ietekmi uz nepārvietojamām darbvietām, kas palīdz stimulēt zaĜo 
ekonomiku Eiropā; 

28. aicina Komisiju veicināt zināšanu apmaiĦu starp dalībvalstīm par to, kā veikt 
apsekojumus par tīklu stāvokli, kas dotu iespēju sākt atjaunošanas darbus un novērst 
ūdens zudumus; 

29. prasa nodrošināt lielāku pārredzamību, lai plašāk informētu patērētājus par ūdeni un 
veicinātu ilgtspējīgāku ūdens resursu apsaimniekošanu; lai to panāktu, mudina Komisiju 
turpināt darbu ar dalībvalstīm valstu pieredzes apmaiĦas jomā attiecībā uz ūdens jomas 
informācijas sistēmu izveidošanu; 

ES ārpolitika un attīstības politika ūdens jomā 

30. uzsver, ka ūdensapgādes un sanitārijas pakalpojumu vispārējās pieejamības principam ir 
jābūt pilnībā integrētam ES attīstības politikā, veicinot labākās prakses un zināšanu 
apmaiĦu, kā arī sadarbības programmas šajā nozarē; 

31. uzsver, ka, piešėirot ES fondu līdzekĜus un veidojot palīdzības programmas, augsta 
prioritāte būtu jāpiešėir palīdzībai droša dzeramā ūdens un sanitārijas pakalpojumu 
nodrošināšanai; aicina Komisiju nodrošināt atbilstīgu finansiālo atbalstu kapacitātes 
veidošanas pasākumiem ūdens jomā, paĜaujoties uz un sadarbojoties ar pastāvošajām 
starptautiskajām platformām un iniciatīvām; 

32. uzstāj, ka ūdens, sanitārijas un higiēnas (WASH) jomai jaunattīstības valstīs būtu 
jāpiešėir svarīga prioritāte gan oficiālās attīstības palīdzības (OAP), gan valstu 
budžetos; atgādina, ka ūdens resursu apsaimniekošana ir kolektīva atbildība; atbalsta 
atvērtību attiecībā uz dažādiem atbalsta veidiem, taču arī to, ka ir stingri jāievēro 
attīstības efektivitātes principi, jānodrošina attīstības politikas konsekvence un 
nelokāma virzība uz nabadzības izskaušanu, kā arī maksimāli jāpalielina ietekme uz 
attīstību; šajā sakarībā atbalsta vietējo kopienu iesaistīšanu projektu īstenošanā 
jaunattīstības valstīs, kā arī kopienas īpašumtiesību principu; 

33. uzsver skandalozo faktu, ka joprojām viens miljards cilvēku dzer neattīrītu ūdeni, 
neraugoties uz to, ka Tūkstošgades attīstības mērėis par drošu dzeramo ūdeni tiek pildīts 
apmierinoši, bet sanitārijas nodrošinājuma mērėis vēl nebūt nav izpildīts; 

34. uzskata, ka ūdens jautājumam ir jābūt vienam no galvenajiem divu svarīgu starptautisku 
pasākumu sagatavošanas procesā 2015. gadā, proti, gatavojoties augstākā līmeĦa 
sanāksmei par attīstības programmu laikposmam pēc 2015. gada un COP21 par klimata 
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pārmaiĦām; šajā sakarībā visnotaĜ atbalsta vērienīgu un tālejošu mērėu iekĜaušanu 
attiecībā uz ūdeni un sanitāriju, piemēram, Ilgtspējīgas attīstības mērėa (IAM) Nr. 6 par 
ūdens un sanitārijas pieejamības un ilgtspējīgas apsaimniekošanas nodrošināšanu visiem 
līdz 2030. gadam, pieĦemšanu 2015. gada septembrī; atkārtoti uzsver, ka nabadzības 
izskaušana, īstenojot attīstības programmu laikposmam pēc 2015. gada, būs iespējama 
vienīgi tad, ja nodrošināsim, ka ikvienam neatkarīgi no viĦa atrašanās vietas ir pieejams 
tīrs ūdens un ir nodrošinātas pamatsanitārijas un higiēnas vajadzības; 

35. uzsver, ka visu IAM īstenošanai attīstības vajadzībām būtu jāmobilizē daudz vairāk 
finanšu līdzekĜu nekā pašlaik tam sniegušas rūpnieciski attīstītās un jaunattīstības 
valstis; mudina Komisiju nodrošināt, lai atbalsts tiktu tērēts efektīvi un attīstības 
programmā laikposmam pēc 2015. gada tas būtu lielākā mērā vērsts uz WASH jomu; 

36. aicina izveidot vispārēju uzraudzības mehānismu, lai izsekotu progresam, kas panākts, 
nodrošinot vispārēju pieejamību drošam dzeramajam ūdenim, ūdens resursu ilgtspējīgu 
izmantošanu un  attīstību, un sekmējot taisnīgu, uz līdzdalību balstītu un atbildīgu ūdens 
resursu apsaimniekošanu visās valstīs; aicina efektīvi uzraudzīt projektus, ko īsteno, 
izmantojot ārējo palīdzību; 

37. atgādina, ka Pasaules Veselības organizācija ir noteikusi, ka sākotnējā situācijā, 
nepiemērojot jaunākās inovatīvās ūdens attīrīšanas un taupīšanas tehnoloăijas, 100 līdz 
200 litru ūdens dienā vienai personai ir optimālais daudzums, vienlaikus norādot, ka 50 
līdz 100 litru ir nepieciešami, lai nodrošinātu pamatvajadzības un lai novērstu galveno 
veselības problēmu rašanos; 

38. izsaka atzinību tiem ūdensapgādes uzĦēmumiem, kas savu gada ienākumu procentuālu 
daĜu piešėir ūdens partnerībām jaunattīstības valstīs, un mudina dalībvalstis un ES radīt 
nepieciešamos nosacījumus, lai šādas partnerības varētu veidoties; 

39. uzsver, ka efektīva un taisnīga ūdens resursu apsaimniekošana balstās uz pašvaldību 
spēju sniegt pakalpojumus; tādēĜ aicina ES turpināt atbalstīt ūdens apsaimniekošanas un 
infrastruktūras stiprināšanu jaunattīstības valstīs, vienlaikus īpaši reaăējot uz 
neaizsargāto lauku iedzīvotāju vajadzībām; 

40. atbalsta ANO Attīstības programmas (UNDP) dibināto Pasaules ūdens solidaritātes 
platformu, lai vietējās pašvaldības iesaistītu ar ūdens problēmām saistīto risinājumu 
rašanā; atzinīgi vērtē „1 % solidaritātes ūdenim un sanitārijai“ iniciatīvu un citas 
iniciatīvas, ko īsteno iedzīvotāji un iestādes dažās dalībvalstīs, lai ar līdzekĜiem, kas 
iegūti no maksām par ūdens patēriĦu, atbalstītu projektus jaunattīstības valstīs;  

41. aicina Komisiju atjaunot „Water Facility“ instrumenta darbību, jo tas ir izrādījies 
efektīvs līdzeklis ūdensapgādes pakalpojumu pieejamības uzlabošanai jaunattīstības 
valstīs, veicinot vietējo kopienu spēju uzlabošanas pasākumus; 

42. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai. 
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