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Alternativt förslag till resolution (artikel 170.4 i arbetsordningen) som ersätter ett 
resolutionsförslag som inte avser lagstiftning A8-0228/2015 

Europaparlamentets resolution om uppföljning av det europeiska medborgarinitiativet 
Right2Water 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om kvaliteten på 
dricksvatten (dricksvattendirektivet)1, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 
23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på 
vattenpolitikens område (vattendirektivet)2, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 211/2011 om 
medborgarinitiativet3, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 
26 februari 2014 om tilldelning av koncessioner4, 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 14 november 2012 Strategi för 
att skydda Europas vattenresurser (COM(2012)0673), 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 19 mars 2014 om det europeiska 
medborgarinitiativet ”Vatten och sanitet är en mänsklig rättighet! Vatten är en 
samhällsnytta, inte en handelsvara!” (COM(2014)0177) (nedan kallat ”meddelandet”), 

– med beaktande av kommissionens rapport Sammanfattande rapport om kvaliteten på 
dricksvattnet i EU med en granskning av medlemsstaternas rapporter för perioden 

2008–2010 enligt direktiv 98/83/EG (COM(2014)0363), 

                                                 
1 EGT L 330, 5.12.1998, s. 32. 
2 EGT L 327, 22.12.2000, s. 1. 
3 EUT L 65, 11.3.2011, s. 1. 
4 EUT L 94, 28.3.2014, s. 1. 
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– med beaktande av sin resolution av den 17 november 2014 om EU och den globala 
utvecklingsramen efter 20151, 

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande om 
kommissionens ovannämnda meddelande av den 19 mars 20142, 

– med beaktande av FN:s generalförsamlings resolution av den 28 juli 2010 om den 
mänskliga rätten till vatten och sanitet3 och FN:s generalförsamlings resolution av den 
18 december 2013 om den mänskliga rätten till dricksvatten och sanitet4, 

– med beaktande av sin resolution av den 9 oktober 2008 om problemet med vattenbrist 
och torka i Europeiska unionen5, 

– med beaktande av sin resolution av den 3 juli 2012 om genomförandet av EU:s 
vattenlagstiftning, i väntan på ett nödvändigt övergripande synsätt på europeiska 
vattenutmaningar6, 

– med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandena från utskottet för utveckling och utskottet för framställningar (A8-
0000/2015), och av följande skäl: 

A. Initiativet Right2Water är det första europeiska medborgarinitiativ som uppfyller kraven 
i förordning (EU) nr 211/2011 om medborgarinitiativet och som har blivit föremål för 
en utfrågning i parlamentet, efter att ha fått stöd från nästan 1,9 miljoner medborgare.  

B. Vattenförsörjning och sanitet är tjänster av allmänt intresse, inte handelsvaror. 

C. Ett fullständigt förverkligande av den mänskliga rätten till vatten och sanitet – som 
erkänts av FN och vunnit stöd i EU:s medlemsstater – är en livsnödvändighet. Att 
vattentillgångarna sköts ordentligt är oerhört viktigt för att man ska kunna garantera en 
hållbar användning av vatten och slå vakt om Europas naturkapital. 

D. Minst 748 miljoner människor saknar varaktig tillgång till säkert dricksvatten, och en 
tredjedel av världens befolkning saknar grundläggande sanitet. Följden blir att rätten till 
hälsa hotas och sjukdomar som orsakar lidande och död sprids, något som i hög grad 
hämmar utvecklingen. Varje år dör 3,5 miljoner människor av vattenburna sjukdomar. 
Omkring 4 000 barn dör varje dag av vattenburna sjukdomar eller på grund av brist på 
vatten, sanitet och hygien. Fler barn dör av brist på tillgång till dricksvatten än av aids, 
malaria och smittkoppor tillsammans. Man kan dock se en tydlig minskning i antalet, 
och detta antal kan och måste minska i snabbare takt. 

                                                 
1 Antagna texter, P8_TA(2014)0059. 
2 Ännu ej offentliggjort i EUT. 
3 A/RES/64/292. 
4 A/RES/68/157. 
5 EUT C 9 E, 15.1.2010, s. 33. 
6 EUT C 349 E, 29.11.2013, s. 9. 
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E. EU är den största givaren i sektorn för vatten, sanitet och hygien – 25 procent av dess 
årliga totala humanitära bistånd avsätts uteslutande till att stödja utvecklingspartner på 
detta område.  

F. Vattenförsörjning och sanitet är tjänster av allmänt intresse och intäkterna från 
vattenförvaltningscykeln bör täcka både utgifterna för den och kostaderna för att 
förbättra den, så länge allmänintresset skyddas. 

Det europeiska medborgarinitiativet som ett instrument för deltagandedemokrati  

1. Europaparlamentet anser att medborgarinitiativet är en unik demokratisk mekanism som 
har stora möjligheter att bidra till att överbrygga klyftan mellan europeiska och 
nationella sociala rörelser och civilsamhällesrörelser och att främja 
deltagandedemokrati på EU-nivå. 

2.  Europaparlamentet betonar att kommissionen därför ska tillförsäkra största möjliga 
insyn under den två månader långa analysfasen samt att ett framgångsrikt europeiskt 
medborgarinitiativ får lämpligt juridiskt stöd och lämplig juridisk rådgivning från 
kommissionens sida och offentliggörs i vederbörlig ordning samt att de som främjar och 
stöder det hålls fullt informerade och uppdaterade under hela processen. 

3. Europaparlamentet välkomnar att stödet från 1,66 miljoner EU-medborgare för detta 
medborgarinitiativ har påverkat kommissionens beslut att undanta tjänster i anslutning 
till vattenförsörjning och sanitet från koncessionsdirektivet. 

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, i linje med det primära målet i det 
europeiska medborgarinitiativet Right2Water, lägga fram förslag om att bevara den 
allmänna tillgången till dricksvatten och sanitet samt välkomnar kommissionens stöd 
för ökad transparens i vattensektorn. Dessutom anser parlamentet att den universella 
rätten till säkert dricksvatten och sanitet bör skrivas in i EU:s stadga om de 
grundläggande rättigheterna. 

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inleda en omfattande 
informationskampanj om de åtgärder som redan vidtagits på vattenområdet och om hur 
dessa åtgärder skulle kunna bidra till uppnåendet av målen för det europeiska 
medborgarinitiativet Right2Water. 

Rätten till vatten och sanitet 

6. Europaparlamentet påminner om att FN har erkänt att den mänskliga rättigheten till 
vatten och sanitet ger alla, utan åtskillnad, rätt till säker och tillräcklig tillgång till vatten 
under hälsosamma förhållanden, för hushållsbruk och personligt bruk, som tryggar 
privatlivet och den mänskliga värdigheten. 

7. Europaparlamentet stöder FN:s särskilda rapportör för den mänskliga rätten till 
dricksvatten och sanitet och framhåller vikten av det arbete som denna rapportör och 
hans företrädare bedriver för erkännandet av denna rättighet. 

8.  Europaparlamentet beklagar att det inom EU-28 finns över en miljon människor som 
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fortfarande saknar tillgång till säkert och rent dricksvatten och att nästan 2 procent av 
befolkningen saknar tillgång till sanitet, enligt FN:s världsprogram för bedömning av 
vatten (World Water Assessment Programme, WWAP), och uppmanar därför 
kommissionen med kraft att omedelbart vidta åtgärder. 

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att peka ut områden med rådande eller 
potentiell vattenbrist och att hjälpa dessa medlemsstater, regioner och områden att 
korrekt åtgärda denna fråga, framför allt i landsbygdsområden och missgynnade 
stadsområden.  

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen, Europeiska investeringsbanken och 
medlemsstaterna att hjälpa vattentjänsteleverantörer och behöriga myndigheter i EU 
som saknar nödvändigt kapital att få tillgång till tillgänglig EU-finansiering och 
långsiktiga lån med fördelaktig ränta, särskilt för investeringar i att anlägga, underhålla 
och renovera infrastrukturen för vatten så att åtkomliga tjänster i anslutning till 
vattenförsörjning med god kvalitet kan erbjudas. 

11. Europaparlamentet påminner medlemsstaterna om deras ansvar för genomförandet av 
unionslagstiftningen och uppmanar dem med kraft att fullständigt genomföra 
dricksvattendirektivet och all tillhörande lagstiftning. Parlamentet påminner 
medlemsstaterna om att fastställa vilka utgifter som ska prioriteras och dra full nytta av 
det ekonomiska stöd som EU ger vattensektorn under den nya 
programplaneringsperioden (2014–2020), framför allt genom att särskilt prioritera 
investeringar i vattenförvaltning. 

12. Europaparlamentet konstaterar att dess framställningsutskott sedan 1988 fått ta emot ett 
betydande antal framställningar från unionsmedborgare i många medlemsstater som 
uttrycker sin oro över vattenförsörjningen, vattenkvaliteten och 
avloppsvattenhanteringen. Parlamentet vill uppmärksamma ett antal negativa faktorer 
som påtalats av framställarna och som ligger bakom den dåliga vattenkvaliteten och 
således får konsekvenser för både miljön och för människors och djurs hälsa. 
Parlamentet anser att dessa framställningar visar att allmänheten hyser ett seriöst 
intresse för att hållbar unionslagstiftning i vattenfrågor grundligt ska verkställas och 
vidareutvecklas. 

13. Europaparlamentet stöder utvecklingen av sociala stödprogram (till exempel program 
för att säkerställa att vatten tillhandahålls till ett överkomligt pris) för att säkerställa 
tillgången till vatten och sanitetstjänster för människor som inte har råd med eller 
tillgång till sådana tjänster. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna 
att ta itu med bristen på information om tillgänglighet och tillgång till dricksvatten och 
sanitetstjänster och att prioritera tillhandahållandet till utsatta grupper, där det behövs. 

14. Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen att utarbeta en rättslig ram för EU i fråga 
om återanvändning av renat vatten för att skydda känsliga verksamheter och områden. 
Parlamentet uppmanar också kommissionen att främja erfarenhetsutbyte mellan organ 
på hälsoområdet i olika medlemsstater.  

15. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att snarast slutföra sina 
förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt som ett centralt inslag i genomförandet av 
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vattendirektivet och att genomföra dem ordentligt, med full respekt för de övergripande 
miljökriterierna. Parlamentet påpekar att vissa medlemsstater i allt högre grad 
konfronteras med skadevållande översvämningar som får svåra konsekvenser för 
lokalbefolkningen. Förvaltningsplanerna för avrinningsdistrikt inom ramen för 
vattendirektivet och planerna för hantering av översvämningsrisker inom ramen för 
översvämningsdirektivet erbjuder ett ypperligt tillfälle att ta vara på samverkansvinster 
mellan dessa instrument, så att vi kan få rent vatten i tillräckliga mängder och samtidigt 
minska översvämningsriskerna. Parlamentet påminner dessutom om att varje 
medlemsstat bör ha en central webbplats för information om genomförandet av 
vattendirektivet, för att få en bättre överblick över vattenkvaliteten och 
vattenförvaltningen. 

Vattentjänster och den inre marknaden  

16. Europaparlamentet erkänner att subsidiaritetsprincipen ger medlemsstaterna rätt att 
välja olika system för vattenförsörjningen. 

17. Europaparlamentet påminner om att möjligheten till återkommunalisering av 
vattenbolagen under alla omständigheter bör garanteras i framtiden, liksom friheten att 
besluta om tilldelningen av kontrakt vid samarbete på vattenförsörjnings- och 
sanitetsområdet, samtidigt som efterlevnaden av konkurrensreglerna för den inre 
marknaden säkerställs. 

18. Europaparlamentet betonar att regionala och lokala myndigheter är skyldiga att 
garantera allmän tillgång till vatten och se till att de lämpligaste leverantörerna väljs och 
att dessa levererar vatten av god kvalitet, säkert dricksvatten och bättre sanitetstjänster 
till allmänheten, samtidigt som allmänintresset skyddas. 

19. Europaparlamentet betonar att de särskilda egenskaperna hos tjänster i anslutning till 
vattenförsörjning och sanitet bör beaktas i handelsavtal som EU förhandlar om. 

20. Europaparlamentet påminner om att koncessioner för vatten- och sanitetstjänster 
omfattas av fördragets principer och därför måste tilldelas med respekt för principerna 
om insyn, likabehandling och icke-diskriminering. 

21. Europaparlamentet betonar vikten av att nationella tillsynsmyndigheter säkerställer en 
rättvis och öppen konkurrens mellan tjänsteleverantörer, möjliggör ett snabbare 
genomförande av innovativa lösningar och tekniska framsteg, främjar effektiva och 
kvalitativa vattentjänster, skyddar konsumenternas intressen, säkerställer 
leveranssäkerhet och framförallt skyddar allmänintresset. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att stödja initiativ till tillsynssamarbete i EU för att stödja ömsesidigt 
lärande och utbyte av bästa tillsynspraxis. 

22. Europaparlamentet uppmärksammar de framgångsrika partnerskapen mellan såväl 
privata och offentliga aktörer som mellan offentliga aktörer för utbyte av bästa praxis 
inom vattenförsörjning och uppmanar därför kommissionen att främja båda formerna av 
samarbete mellan vattenleverantörer med hjälp av ekonomiska och icke-ekonomiska 
stimulansåtgärder. Parlamentet välkomnar att kommissionen i meddelandet för första 
gången erkänner betydelsen av partnerskap mellan offentliga aktörer, men uppmanar 
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kommissionen att även erkänna betydelsen, nödvändigheten och nyttan av samverkan 
mellan privata och offentliga aktörer. 

23. Europaparlamentet välkomnar vissa vattenleverantörers framgångsrika satsningar på att 
öka användarnas deltaktighet i arbetet med att förbättra tillhandahållandet av 
vattentjänster och skydda vattenresurserna och påminner om att lokala institutioner kan 
spela en viktig roll i beslutsfattandet om vattenförvaltningen.  

24. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att, om de inte redan har gjort det, införa 
en social vattenpolitik till stöd för människor som av skäl bortom deras kontroll inte har 
råd med tjänster i anslutning till vattenförsörjning och sanitet. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att organisera erfarenhetsutbyte mellan medlemsstaterna om 
vattenpolitikens sociala aspekter. 

25. Europaparlamentet uppmuntrar vattenbolagen och de behöriga myndigheterna att 
återinvestera i underhållet och förbättringen av vattentjänster och i skyddet av 
vattenresurser. 

26. Europaparlamentet påpekar att en sund vattenförvaltning är på väg att bli en prioritering 
för kommande årtionden, både ur ekologins och miljöns synvinkel, eftersom den 
tillgodoser kraven på energins och jordbrukets område och svarar mot ekonomiska och 
sociala nödvändigheter. 

27. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att prioritera förnyelse av åldrande 
dricksvattennät i investeringsplanen för Europa genom att föra upp dessa projekt på 
förteckningen över EU-projekt. Parlamentet framhåller den hävstångseffekt dessa 
projekt skulle få på sysselsättning som inte går att utlokalisera, och på så sätt skulle de 
bidra till att stimulera den gröna ekonomin i EU. 

28. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja kunskapsutbyte mellan 
medlemsstaterna om hur man undersöker nätens skick, vilket skulle göra det möjligt att 
inleda renoveringsarbeten och sätta stopp för slöseriet. 

29. Europaparlamentet efterlyser större öppenhet så att konsumenterna får mer omfattande 
information om vatten, vilket skulle bidra till en mer hållbar förvaltning av 
vattenresurserna. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att arbeta tillsammans 
med medlemsstaterna för att utbyta nationella erfarenheter av att införa 
vatteninformationssystem. 

EU:s utrikes- och utvecklingspolitik inom vattensektorn 

30. Europaparlamentet betonar att allmän tillgång till vatten och sanitet till fullo bör ingå i 
EU:s utvecklingspolitik genom att man uppmuntrar god praxis och kunskapsdelning 
samt samarbetsprogram inom denna sektor. 

31. Europaparlamentet betonar att bistånd för säkert dricksvatten och sanitetstjänster bör 
ges högsta prioritet vid fördelningen av medel och i biståndsprogram. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att se till att det finns tillräckligt med ekonomiskt stöd till 
kapacitetsutvecklingsåtgärder på vattenområdet som bygger på och vidtas i samarbete 
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med befintliga internationella plattformar och initiativ. 

32. Europaparlamentet insisterar att sektorn för vatten, sanitet och hygien i 
utvecklingsländerna bör ges högsta prioritet både i det officiella utvecklingsbiståndet 
och i de nationella budgetarna. Parlamentet påminner om att vattenförvaltningen är ett 
gemensamt ansvar. Parlamentet vill att man ska vara öppen för olika biståndsformer, 
men anser att man måste följa principerna för effektivitet i utvecklingsarbetet, föra en 
konsekvent utvecklingspolitik och ha ett ständigt fokus på att utrota fattigdomen och 
maximera utvecklingseffekterna. Parlamentet stöder i detta avseende lokalsamhällenas 
delaktighet i förverkligandet av projekt i utvecklingsländerna samt principen om lokalt 
inflytande. 

33. Europaparlamentet betonar det skandalösa faktum att trots de framsteg som gjorts för att 
uppfylla millennieutvecklingsmålet för säkert dricksvatten är det fortfarande är en 
miljard människor som dricker obehandlat vatten, och att sanitetsmålet är långt ifrån 
uppnått. 

34. Europaparlamentet anser att vatten bör stå i fokus för arbetet med att förbereda de två 
stora internationella evenemangen 2015, det vill säga toppmötet om agendan för 
perioden efter 2015 och FN:s klimatkonferens COP 21. Parlamentet stöder i detta 
sammanhang helhjärtat införandet av ambitiösa och långtgående mål om vatten och 
sanitet, till exempel mål 6 för hållbar utveckling om att säkerställa tillgång till och 
hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla senast 2030, vilket ska antas i 
september 2015. Parlamentet upprepar att det enda sättet att utrota fattigdomen genom 
agendan för perioden efter 2015 är att se till att alla, överallt, har tillgång till rent vatten, 
grundläggande sanitet och hygien. 

35. Europaparlamentet betonar att om samtliga mål för hållbar utveckling ska nås krävs det 
betydligt mer utvecklingsfinansiering än i nuläget, från både utvecklade länder och 
utvecklingsländer. Parlamentet uppmanar kommissionen eftertryckligen att se till att 
bistånd används ändamålsenligt och är bättre riktat till sektorn för vatten, sanitet och 
hygien i enlighet med utvecklingsagendan för perioden efter 2015. 

36. Europaparlamentet efterlyser en global övervakningsmekanism för att följa framstegen 
med att åstadkomma universell tillgång till säkert dricksvatten, hållbar användning och 
utveckling av vattenresurser och att göra vattenförvaltningen i alla länder mer rättvis, 
deltagande och ansvarstagande. Parlamentet efterlyser en effektiv övervakning av 
projekt som genomförs med externt bistånd. 

37. Europaparlamentet påminner om att Världshälsoorganisationen har uppgivit att den 
optimala mängden vatten per person i den inledande fasen, utan den senaste innovativa 
vattenrenings- och besparingstekniken, uppgår till 100–200 liter om dagen och att det 
krävs 50–100 liter vatten för att tillgodose de mest grundläggande behoven och för att 
endast begränsade hälsorisker ska uppstå. 

38. Europaparlamentet berömmer vissa vattenleverantörer som låter en procentandel av sin 
årsomsättning gå till partnerskap i utvecklingsländerna, och uppmanar medlemsstaterna 
och EU att skapa de nödvändiga förutsättningarna för att upprätta sådana partnerskap. 
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39. Europaparlamentet understryker att en effektiv och rättvis förvaltning av 
vattenresurserna hänger samman med de lokala myndigheternas förmåga att 
tillhandahålla tjänster. Parlamentet uppmanar EU att ge ytterligare stöd till bättre 
vattenförvaltning och vatteninfrastruktur i utvecklingsländerna och att samtidigt 
tillgodose behoven hos den utsatta befolkningen på landsbygden. 

40. Europaparlamentet stöder plattformen Global Water Solidarity som lanserades av FN:s 
utvecklingsprogram (UNDP) för att få lokala myndigheter att hitta lösningar på 
vattenutmaningarna. Parlamentet välkomnar också initiativet 1 % solidarity for water 
and sanitation och andra initiativ från medborgare och myndigheter i vissa 
medlemsstater för att stödja projekt i utvecklingsländer med intäkter från 
konsumtionsavgifter.  

41. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lansera mekanismen för 
vatteninvesteringar, som har visat sig vara effektiv i främjandet av bättre tillgång till 
vattentjänster i utvecklingsländerna genom att den stöder kapacitetsbyggande åtgärder 
för lokalsamhällen. 

42. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen. 

Or. en 

 


