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2.9.2015 A8-0228/2 

Изменение  2 

Петер Лизе и други 

 

Доклад A8-0228/2015 

Лин Бойлан 

Действия, предприети вследствие на Европейската гражданска инициатива „Право на 

вода“ („Right2Water“) 

2014/2239(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 18 

 

Предложение за резолюция Изменение 

18. призовава Комисията да признае 

значението на човешкото право на вода 

и канализационна инфраструктура, 

както и че водата е обществено благо и 

основна ценност за всички граждани на 

ЕС, а не стока; изразява загриженост, че 

от 2008 г. насам, поради финансовата и 

икономическа криза и политиките на 

бюджетни ограничения, които 

увеличиха бедността в Европа и броя на 

домакинствата с ниски доходи, все по-

голям брой хора са изправени пред 

затруднения при плащането на сметките 

за вода, като въпросът за разумната цена 

на водата се превръща в повод за 

нарастващо безпокойство; отхвърля 

прекъсването на водоподаването и 

принудителното спиране на 

водоснабдяването като нарушения на 

правата на човека и изисква от 

държавите членки незабавно да сложат 

край на тези практики, когато се дължат 

на социалноикономически фактори в 

домакинства с ниски доходи; 

приветства факта, че в някои 

държави членки се използват „водни 

банки“ или минимални водни квоти в 

рамките на усилието за подпомагане 

на най-уязвимите по отношение на 

техните разходи за комунални услуги, 

за да се гарантира водата като 

неразривен елемент на основните 

18. призовава Комисията да признае 

значението на човешкото право на вода 

и канализационна инфраструктура, 

както и че водата е обществено благо и 

основна ценност за всички граждани на 

ЕС, а не стока; изразява загриженост, че 

от 2008 г. насам, поради финансовата и 

икономическа криза, която доведе до 

увеличение на бедността в Европа и на 

броя на домакинствата с ниски доходи, 

все по-голям брой хора са изправени 

пред затруднения при плащането на 

сметките за вода, като въпросът за 

разумната цена на водата се превръща в 

повод за нарастващо безпокойство; 

отхвърля прекъсването на 

водоподаването и принудителното 

спиране на водоснабдяването и изисква 

от държавите членки незабавно да 

сложат край на тези практики, когато се 

дължат на социалноикономически 

фактори в домакинства с ниски доходи; 
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2.9.2015 A8-0228/3 

Изменение  3 

Петер Лизе и други 

 

Доклад A8-0228/2015 

Лин Бойлан 

Действия, предприети вследствие на Европейската гражданска инициатива „Право на 

вода“ („Right2Water“) 

2014/2239(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 19 

 

Предложение за резолюция Изменение 

19. призовава Комисията, предвид 

последиците от неотдавнашната 

икономическа криза, да си сътрудничи с 

държавите членки и регионалните и 

местни органи при провеждането на 

проучване за водната бедност, 

включително във връзка с въпросите за 

достъпа до вода и за разумността на 

цените; настоятелно призовава 

Комисията да продължи да подкрепя и 

улеснява сътрудничеството с 

нестопанска цел между водните 

оператори за подпомагане на тези в по-

слабо развитите и селските региони, с 

цел да се подкрепи достъпът до вода с 

добро качество за всички граждани в 

тези региони; 

19. призовава Комисията, предвид 

последиците от неотдавнашната 

икономическа криза, да си сътрудничи с 

държавите членки и регионалните и 

местни органи при провеждането на 

проучване за водната бедност, 

включително във връзка с въпросите за 

достъпа до вода и за разумността на 

цените; настоятелно призовава 

Комисията да продължи да подкрепя и 

улеснява сътрудничеството между 

водните оператори за подпомагане на 

тези в по-слабо развитите и селските 

региони, с цел да се подкрепи достъпът 

до вода с добро качество за всички 

граждани в тези региони; 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0228/4 

Изменение  4 

Петер Лизе и други 

 

Доклад A8-0228/2015 

Лин Бойлан 

Действия, предприети вследствие на Европейската гражданска инициатива „Право на 

вода“ („Right2Water“) 

2014/2239(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 21 

 

Предложение за резолюция Изменение 

21. подчертава, че предполагаемата 

неутралност на Комисията по 

отношение на собствеността и 

управлението на водите е в 

противоречие с програмите за 

приватизация, наложени на някои 

държави членки от Тройката; 

21. подчертава неутралността на 

Комисията по отношение на 

собствеността и управлението на 

водите;  

Or. en 
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2.9.2015 A8-0228/5 

Изменение  5 

Петер Лизе и други 

 

Доклад A8-0228/2015 

Лин Бойлан 

Действия, предприети вследствие на Европейската гражданска инициатива „Право на 

вода“ („Right2Water“) 

2014/2239(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 22 

 

Предложение за резолюция Изменение 

22. признава, че, както се заявява в 

Рамковата директива за водата, водата 

не е стока, а обществено благо, което е 

от жизнено значение за човешкия живот 

и достойнство, като напомня на 

Комисията, че Договорът изисква от ЕС 

да запази неутралност по отношение на 

националните решения, регулиращи 

режима на собственост за водните 

дружества, поради което по никакъв 

начин не следва да насърчава 

приватизацията на водните 

дружества в контекста на 

програмата за икономически реформи 

или на всяка друга процедура на ЕС за 

координиране на икономическите 

политики; като се има предвид, че тези 

услуги са от общ интерес и 

следователно са главно в интерес на 

обществото, призовава Комисията да 

изключи за постоянно 

водоснабдяването, канализационната 

инфраструктура и отпадните води 

от правилата на вътрешния пазар и 

от всяко търговско споразумение и да 

ги предоставя на достъпни цени, 

призовава още както Комисията, така и 

държавите членки, да гарантират 

управлението им по ефикасен, 

ефективен и прозрачен начин от 

техническа, финансова и 

22. признава, че, както се заявява в 

Рамковата директива за водата, водата 

не е стока, а обществено благо, което е 

от жизнено значение за човешкия живот 

и достойнство, като напомня на 

Комисията, че Договорът изисква от ЕС 

да запази неутралност по отношение на 

националните решения, регулиращи 

режима на собственост за водните 

дружества, като се има предвид, че тези 

услуги са от общ интерес и 

следователно са главно в интерес на 

обществото; призовава както 

Комисията, така и държавите членки, да 

гарантират, че водата и 

канализационната инфраструктура 

се предоставят на достъпни цени и 

управлението им се извършва по 

ефикасен, ефективен и прозрачен начин 

от техническа, финансова и 

административна гледна точка, 

защитавайки по този начин 

обществения интерес; 
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2.9.2015 A8-0228/6 

Изменение  6 

Петер Лизе и други 

 

Доклад A8-0228/2015 

Лин Бойлан 

Действия, предприети вследствие на Европейската гражданска инициатива „Право на 

вода“ („Right2Water“) 

2014/2239(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 29 

 

Предложение за резолюция Изменение 

29. признава, че водоснабдяването и 

санитарно-хигиенните услуги са услуги 

от общ интерес и, че водата не е 

продукт, а общо благо, и затова трябва 

да се предоставя на достъпни цени, 

които зачитат правото на гражданите на 

минимално качество на водата и 

предвиждат въвеждането на 

прогресивно нарастващи такси, 

пропорционални на употребеното 

количество вода; изисква от държавите 

членки да осигурят прилагането на 

справедлива, безпристрастна, прозрачна 

и адекватна система за таксите за вода и 

канализационна инфраструктура, така 

че на членовете на обществото да се 

осигури достъп до висококачествени 

услуги, независимо от техния доход; 

29. признава, че водоснабдяването и 

санитарно-хигиенните услуги са услуги 

от общ интерес и, че водата не е 

продукт, а общо благо, и затова трябва 

да се предоставя на достъпни цени, 

които зачитат правото на гражданите на 

минимално качество на водата; изисква 

от държавите членки да осигурят 

прилагането на справедлива, 

безпристрастна, прозрачна и адекватна 

система за таксите за вода и 

канализационна инфраструктура, така 

че на членовете на обществото да се 

осигури достъп до висококачествени 

услуги, независимо от техния доход; 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0228/7 

Изменение  7 

Петер Лизе и други 

 

Доклад A8-0228/2015 

Лин Бойлан 

Действия, предприети вследствие на Европейската гражданска инициатива „Право на 

вода“ („Right2Water“) 

2014/2239(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 44 

 

Предложение за резолюция Изменение 

44. отбелязва, че държавите в ЕС, 

включително Испания, Португалия, 

Гърция, Ирландия, Германия и Италия, 

са установили, че потенциалната или 

действителната загуба на 

публичната собственост върху 

водните услуги се превърна в основен 

повод за загриженост на гражданите; 

припомня, че изборът на метод на 

управление на водите се основава на 

принципа на субсидиарност съгласно 

член 14 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз 

и Протокол (№ 26) относно услугите от 

общ интерес, в който се подчертава 

особеното значение на обществените 

услуги за социално и териториално 

сближаване в Съюза; припомня, че 

дружествата за водоснабдяване и 

канализация осигуряват услуги от общ 

интерес и имат основната мисия да 

осигурят на цялото население 

висококачествена вода на социално 

приемливи цени, както и да 

минимизират отрицателните 

въздействия върху околната среда, 

причинени от отпадъчните води. 

44. отбелязва, че държавите в ЕС, 

включително Испания, Португалия, 

Гърция, Ирландия, Германия и Италия, 

са установили, че правото на човека на 

вода и на канализационна 

инфраструктура се е превърнало в 

основен повод за загриженост на 

гражданите; припомня, че изборът на 

метод на управление на водите се 

основава на принципа на субсидиарност 

съгласно член 14 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз 

и Протокол № 26 относно услугите от 

общ интерес, в който се подчертава 

особеното значение на обществените 

услуги за социално и териториално 

сближаване в Съюза; припомня, че 

дружествата за водоснабдяване и 

канализация осигуряват услуги от общ 

интерес и имат основната мисия да 

осигурят на цялото население 

висококачествена вода на социално 

приемливи цени, както и да 

минимизират отрицателните 

въздействия върху околната среда, 

причинени от отпадъчните води. 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0228/8 

Изменение  8 

Петер Лизе и други 

 

Доклад A8-0228/2015 

Лин Бойлан 

Действия, предприети вследствие на Европейската гражданска инициатива „Право на 

вода“ („Right2Water“) 

2014/2239(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 46 

 

Предложение за резолюция Изменение 

46. отбелязва нарастващата 

тенденция за връщане на водните 

услуги към общините в няколко 

държави членки, включително 

Франция и Германия; припомня, че 

възможността за връщане на водните 

услуги към общините следва да 

продължи да бъде гарантирана в бъдеще 

без никакво ограничение, като по 

преценка на компетентните публични 

органи те могат да останат под местно 

управление; припомня, че водата е 

основно право на човека, което следва 

да бъде физически и финансово 

достъпно за всички; подчертава, че 

държавите членки са длъжни да се 

уверят, че всички граждани имат достъп 

до вода, независимо от оператора, като 

същевременно следят за това 

операторите да осигуряват чиста 

питейна вода и подобрени 

канализационни услуги; 

46. Припомня, че възможността за 

връщане на водните услуги към 

общините следва да продължи да бъде 

гарантирана в бъдеще без никакво 

ограничение, като по преценка на 

компетентните публични органи те 

могат да останат под местно 

управление; припомня, че водата е 

основно право на човека, което следва 

да бъде физически и финансово 

достъпно за всички; подчертава, че 

държавите членки са длъжни да се 

уверят, че всички граждани имат достъп 

до вода, независимо от оператора, като 

същевременно следят за това 

операторите да осигуряват чиста 

питейна вода и подобрени 

канализационни услуги; 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0228/9 

Изменение  9 

Петер Лизе и други 

 

Доклад A8-0228/2015 

Лин Бойлан 

Действия, предприети вследствие на Европейската гражданска инициатива „Право на 

вода“ („Right2Water“) 

2014/2239(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 47 

 

Предложение за резолюция Изменение 

47. подчертава, че специалният 

характер на услугите, свързани с 

водата и канализационната 

инфраструктура, по отношение на 

производство, дистрибуция и 

обработка, прави наложително те да 

бъдат изключени от всички 

търговски споразумения, които ЕС 

договаря или обмисля; призовава 

Комисията да разреши правно 

обвързващо изключение за водните и 

канализационните услуги, както и за 

услугите в областта на изхвърлянето 

на отпадъчните води в рамките на 

текущите преговори за 

Трансатлантическо партньорство за 

търговия и инвестиции (ТПТИ) и за 

Споразумението по търговията с 

услуги; подчертава, че всички бъдещи 

търговски и инвестиционни 

споразумения следва да включват 

клаузи за действителен достъп до 

питейна вода за хората от третата 

държава, за която се отнася 

споразумението, в съответствие с 

дългосрочния ангажимент на Съюза в 

областта на устойчивото развитие и 

правата на човека, като 

гарантирането на реален достъп до 

питейна вода за хората от третата 

държава, за която се отнася 

заличава се 
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предварително условие за всички 

бъдещи споразумения за свободна 

търговия; 
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2.9.2015 A8-0228/10 

Изменение  10 

Петер Лизе и други 

 

Доклад A8-0228/2015 

Лин Бойлан 

Действия, предприети вследствие на Европейската гражданска инициатива „Право на 

вода“ („Right2Water“) 

2014/2239(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 54 

 

Предложение за резолюция Изменение 

54. припомня, че Директива 

2006/123/ЕО относно услугите на 

вътрешния пазар е довела до силно 

противопоставяне от страна на 

гражданското общество в много 

отношения, включително въпроси, 

свързани с услугите от общ 

икономически интерес, като например 

услуги по водоразпределение, 

водоснабдяване и управление на 

отпадъчните води; припомня, че в 

крайна сметка институциите на ЕС 

бяха принудени да включат тези 

сектори сред услугите, които не 

могат да бъдат либерализирани; 

54. припомня, че Директива 

2006/123/ЕО относно услугите на 

вътрешния пазар е довела до силно 

противопоставяне от страна на 

гражданското общество в много 

отношения, включително въпроси, 

свързани с услугите от общ 

икономически интерес, като например 

услуги по водоразпределение, 

водоснабдяване и управление на 

отпадъчните води; 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0228/11 

Изменение  11 

Петер Лизе и други 

 

Доклад A8-0228/2015 

Лин Бойлан 

Действия, предприети вследствие на Европейската гражданска инициатива „Право на 

вода“ („Right2Water“) 

2014/2239(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 55 

 

Предложение за резолюция Изменение 

55. подчертава успеха на партньорствата 

в рамките на публичния сектор в обмена 

на най-добри практики на основата на 

сътрудничество с нестопанска цел 

между водните оператори, като 

приветства това, че в съобщението си 

Комисията за първи път признава 

важността на партньорствата в рамките 

на публичния сектор; 

55. подчертава успеха на партньорствата 

в рамките на публичния сектор и на 

публично-частните партньорства в 

обмена на най-добри практики на 

основата на сътрудничество с 

нестопанска цел между водните 

оператори, като приветства това, че в 

съобщението си Комисията за първи път 

признава важността на партньорствата в 

рамките на публичния сектор; 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0228/12 

Изменение  12 

Петер Лизе и други 

 

Доклад A8-0228/2015 

Лин Бойлан 

Действия, предприети вследствие на Европейската гражданска инициатива „Право на 

вода“ („Right2Water“) 

2014/2239(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 61 

 

Предложение за резолюция Изменение 

61. осъжда факта, че отказът за 

предоставяне на вода и 

канализационни услуги на общности в 

неравностойно положение и на 

уязвими общности се използва по 

принудителен начин в някои държави 

членки; потвърждава, че в някои 

държави членки затварянето на 

обществените водоизточници от 

държавните органи затруднява 

достъпа до вода за най-уязвимите 

групи; 

заличава се 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0228/13 

Изменение  13 

Петер Лизе и други 

 

Доклад A8-0228/2015 

Лин Бойлан 

Действия, предприети вследствие на Европейската гражданска инициатива „Право на 

вода“ („Right2Water“) 

2014/2239(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 64 

 

Предложение за резолюция Изменение 

64. насърчава водните дружества да 

реинвестират икономически приходи от 

цикъла на управление на водите в 

поддържането и подобряването на 

водните услуги и за опазването на 

водните ресурси; припомня, че 

принципът за възстановяване на 

разходите за водните услуги включва 

разходите за околна среда и ресурси, 

като същевременно се спазват 

принципите на справедливост, 

прозрачност и правото на човека на вода 

и задълженията на държавите членки да 

изпълняват своите задължения за 

възстановяване на разходите по 

възможно най-добрия начин, при 

условие че това не застрашава 

постигането на целите на РДВ; 

препоръчва да се сложи край на 

практиките, при които 

икономическите ресурси са 

отклонени от водния сектор за 

финансиране на други политики, 

включително когато сметките за 

вода съдържат концесионни такси, 

които не са били заделени за водна 

инфраструктура; припомня 

тревожното състояние на 

инфраструктурата в някои държави 

членки, където водата се губи поради 

течове от неподходящи и остарели 

64. насърчава компетентните 

публични органи и водните дружества 

да реинвестират икономически приходи 

от цикъла на управление на водите в 

поддържането и подобряването на 

водните услуги и за опазването на 

водните ресурси; припомня, че 

принципът за възстановяване на 

разходите за водните услуги включва 

разходите за околна среда и ресурси, 

като същевременно се спазват 

принципите на справедливост, 

прозрачност и правото на човека на вода 

и задълженията на държавите членки да 

изпълняват своите задължения за 

възстановяване на разходите по 

възможно най-добрия начин, при 

условие че това не застрашава 

постигането на целите на РДВ; 

припомня тревожното състояние на 

инфраструктурата в някои държави 

членки, където водата се губи поради 

течове от неподходящи и остарели 

мрежи за разпространение, и 

настоятелно призовава държавите 

членки да увеличат инвестициите в 

подобряване на инфраструктурата, 

както и за други водни услуги като 

предварително условие за гарантиране 

на правото на човека на вода в бъдеще; 
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мрежи за разпространение, и 

настоятелно призовава държавите 

членки да увеличат инвестициите в 

подобряване на инфраструктурата, 

както и за други водни услуги като 

предварително условие за гарантиране 

на правото на човека на вода в бъдеще; 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0228/14 

Изменение  14 

Петер Лизе и други 

 

Доклад A8-0228/2015 

Лин Бойлан 

Действия, предприети вследствие на Европейската гражданска инициатива „Право на 

вода“ („Right2Water“) 

2014/2239(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 76 

 

Предложение за резолюция Изменение 

76. подчертава, че политиките за 

развитие на ЕС следва да интегрират 

напълно всеобщия достъп до вода и 

канализационна инфраструктура 

посредством насърчаването 

партньорства в рамките на публичния 

сектор, основаващи се на нестопански 

принципи и солидарност между 

водните оператори и работниците в 

различните държави, както използват 

набор от инструменти от 

партньорствата в рамките на 

публичния сектор за насърчаване на 

най-добрите практики чрез споделяне на 

знания, както и чрез програми за 

развитие и сътрудничество в този 

сектор; отново подчертава, че 

политиките за развитие на държавите 

членки следва да признаят измерението, 

свързано с правата на човека, на достъпа 

до безопасна питейна вода и 

канализационна инфраструктура, и че 

подход, основан на правата, изисква 

както подкрепа за законодателни рамки 

и финансиране, така и засилване на 

гласа на гражданското общество, така че 

тези права да се осъществят на 

практика; 

76. подчертава, че политиките за 

развитие на ЕС следва да интегрират 

напълно всеобщия достъп до вода и 

канализационна инфраструктура 

посредством насърчаването 

партньорства в рамките на публичния 

сектор и публично-частните 

партньорства, основаващи се на 

солидарност между водните оператори 

и работниците в различните държави, 

както използват набор от инструменти 

за насърчаване на най-добрите практики 

чрез споделяне на знания, както и чрез 

програми за развитие и сътрудничество 

в този сектор; отново подчертава, че 

политиките за развитие на държавите 

членки следва да признаят измерението, 

свързано с правата на човека, на достъпа 

до безопасна питейна вода и 

канализационна инфраструктура, и че 

подход, основан на правата, изисква 

както подкрепа за законодателни рамки 

и финансиране, така и засилване на 

гласа на гражданското общество, така че 

тези права да се осъществят на 

практика; 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0228/15 

Изменение  15 

Петер Лизе и други 

 

Доклад A8-0228/2015 

Лин Бойлан 

Действия, предприети вследствие на Европейската гражданска инициатива „Право на 

вода“ („Right2Water“) 

2014/2239(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 92 

 

Предложение за резолюция Изменение 

92. призовава държавите членки да 

въведат политика на ценообразуване в 

съответствие с указанията на 

Световната здравна организация, при 

която се зачита правото на хората на 

минимално количество вода за живот и 

се възпира прахосничеството 

посредством прилагане на прогресивно 

нарастващи такси, пропорционални 

на употребеното количество вода; 

92. призовава държавите членки да 

въведат политика на ценообразуване в 

съответствие с указанията на 

Световната здравна организация, при 

която се зачита правото на хората на 

минимално количество вода за живот и 

се възпира прахосничеството; 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0228/16 

Изменение  16 

Петер Лизе и други 

 

Доклад A8-0228/2015 

Лин Бойлан 

Действия, предприети вследствие на Европейската гражданска инициатива „Право на 

вода“ („Right2Water“) 

2014/2239(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 10 

 

Предложение за резолюция Изменение 

10. призовава Комисията, в 

съответствие с основната цел на 

Европейската гражданска инициатива 

„Право на вода“, да излезе със 

законодателни предложения и, ако е 

целесъобразно, с преразгледан текст 

на РДВ, в който да се признае 

всеобщият достъп и човешкото право 

на вода, като счита, че е жалко, че това 

не е направено до момента; счита, че 

ако Комисията не постъпи по този 

начин ЕГИ ще загуби своята 

надеждност; освен това препоръчва 

всеобщият достъп до безопасна питейна 

вода и канализационна инфраструктура 

да бъде признат в Хартата на основните 

права на Европейския съюз; 

10. призовава Комисията, в 

съответствие с основната цел на 

Европейската гражданска инициатива 

„Право на вода“, да излезе с 

предложения, които запазват 

всеобщия достъп и човешкото право на 

вода, като счита, че е жалко, че това не е 

направено до момента; освен това 

препоръчва всеобщият достъп до 

безопасна питейна вода и 

канализационна инфраструктура да бъде 

признат в Хартата на основните права 

на Европейския съюз; 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0228/17 

Изменение  17 

Петер Лизе и други 

 

Доклад A8-0228/2015 

Лин Бойлан 

Действия, предприети вследствие на Европейската гражданска инициатива „Право на 

вода“ („Right2Water“) 

2014/2239(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 71 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 71a. 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 

различните държави членки; 

Or. en 

 

 


