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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

2.9.2015 A8-0228/2/rev. 

Módosítás  2 
Peter Liese és mások 
 
Jelentés A8-0228/2015 
Lynn Boylan 
A „Right2Water” európai polgári kezdeményezés nyomon követése 
2014/2239(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
18 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

18. felszólítja a Bizottságot a vízhez és a 
megfelelı higiénés körülményekhez való 
emberi jog, illetve a víz közjóként és 
valamennyi uniós polgár számára alapvetı 
értékként, nem pedig árucikként történı 
elismerésére; aggodalmát fejezi ki amiatt, 
hogy 2008 óta, a pénzügyi és gazdasági 
válság, valamint a megszorítási politikák 
következményeképpen, melyek 
következtében Európában nıtt a 
szegénység és emelkedett az alacsony 
jövedelmő háztartások száma, egyre több 
embernek okoz problémát a vízszámla 
kifizetése, és a megfizethetıség egyre 
nagyobb aggodalmat okozó kérdés; az 
emberi jogok megsértésének tekinti, és 
elítéli a vízellátás szüneteltetését és a 
vízhálózatról való erıszakos lekapcsolást, 
és kéri a tagállamokat, hogy haladéktalanul 
vessenek véget az olyan helyzeteknek, 
amikor a vízszámlák kifizetésének az 
alacsony jövedelmő háztartásokat érintı 
társadalmi-gazdasági tényezıkbıl fakadó 
elmaradása következtében teszik ezt; 
üdvözli, hogy néhány uniós tagállamban 

„vízbanknak” keresztelt megoldással, 

illetve minimumkvótával igyekeznek 

segíteni a legsérülékenyebb társadalmi 

rétegek közmőterheit, szavatolva ezzel, 

hogy a vízhez való jog az alapvetı jogok 

elidegeníthetetlen részét képezze; 

18. felszólítja a Bizottságot a vízhez és a 
megfelelı higiénés körülményekhez való 
emberi jog, illetve a víz közjóként és 
valamennyi uniós polgár számára alapvetı 
értékként, nem pedig árucikként történı 
elismerésére; aggodalmát fejezi ki amiatt, 
hogy 2008 óta, a pénzügyi és gazdasági 
válság következményeképpen, melynek 
következtében Európában nıtt a 
szegénység és emelkedett az alacsony 
jövedelmő háztartások száma, egyre több 
embernek okoz problémát a vízszámla 
kifizetése, és a megfizethetıség egyre 
nagyobb aggodalmat okozó kérdés; elítéli a 
vízellátás szüneteltetését és a vízhálózatról 
való erıszakos lekapcsolást, és kéri a 
tagállamokat, hogy haladéktalanul 
vessenek véget az olyan helyzeteknek, 
amikor a vízszámlák kifizetésének az 
alacsony jövedelmő háztartásokat érintı 
társadalmi-gazdasági tényezıkbıl fakadó 
elmaradása következtében teszik ezt; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 
2.9.2015 A8-0228/3/rev. 

Módosítás  3 
Peter Liese és mások 
 
Jelentés A8-0228/2015 
Lynn Boylan 
A „Right2Water” európai polgári kezdeményezés nyomon követése 
2014/2239(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
19 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

19. felszólítja a Bizottságot, hogy 
tekintettel a közelmúlt gazdasági válságára, 
fogjon össze a tagállamokkal, valamint a 
regionális és helyi hatóságokkal, és 
készítsen egy vízhiányról – többek között a 
hozzáféréssel és a megfizethetıséggel 
kapcsolatos problémákról – szóló 
tanulmányt; sürgeti a Bizottságot a 
vízszolgáltatók közötti nonprofit 
együttmőködés további támogatására és 
elımozdítására a kevésbé fejlett és vidéki 
térségekben mőködı szolgáltatók 
megsegítése érdekében, így támogatva az 
említett térségekben élı valamennyi polgár 
jó minıségő vízhez való hozzáférését; 

19. felszólítja a Bizottságot, hogy 
tekintettel a közelmúlt gazdasági válságára, 
fogjon össze a tagállamokkal, valamint a 
regionális és helyi hatóságokkal, és 
készítsen egy vízhiányról – többek között a 
hozzáféréssel és a megfizethetıséggel 
kapcsolatos problémákról – szóló 
tanulmányt; sürgeti a Bizottságot a 
vízszolgáltatók közötti együttmőködés 
további támogatására és elımozdítására a 
kevésbé fejlett és vidéki térségekben 
mőködı szolgáltatók megsegítése 
érdekében, így támogatva az említett 
térségekben élı valamennyi polgár jó 
minıségő vízhez való hozzáférését; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 
2.9.2015 A8-0228/4/rev. 

Módosítás  4 
Peter Liese és mások 
 
Jelentés A8-0228/2015 
Lynn Boylan 
A „Right2Water” európai polgári kezdeményezés nyomon követése 
2014/2239(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
21 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

21. hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak a 
víz tulajdonlásával és a vízgazdálkodással 
kapcsolatos állítólagos semlegessége 
ellentmond a trojka által néhány 

tagállamra ráerıltetett privatizációs 

programoknak; 

21. hangsúlyozza a Bizottságnak a víz 
tulajdonlásával és a vízgazdálkodással 
kapcsolatos semlegességét; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 
2.9.2015 A8-0228/5/rev. 

Módosítás  5 
Peter Liese és mások 
 
Jelentés A8-0228/2015 
Lynn Boylan 
A „Right2Water” európai polgári kezdeményezés nyomon követése 
2014/2239(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
22 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

22. elismeri – ahogy a víz-keretirányelvben 
is szerepel –, hogy a víz nem árucikk, 
hanem az emberi élethez és méltósághoz 
elengedhetetlen közjó, és emlékezteti a 
Bizottságot, hogy az Unió köteles semleges 
maradni a vízügyi vállalkozások tulajdoni 
rendszerére irányadó nemzeti döntéseket 
illetıen, ezért a gazdasági kiigazítási 
programmal vagy gazdaságpolitikai 

koordináció bármely más uniós 

eljárásával összefüggésben semmi esetre 

sem támogathatja a vízügyi vállalkozások 

privatizációját; mivel ezek a szolgáltatások 
az általános érdekő szolgáltatások 
részeként alapvetıen közérdekőek, 
felszólítja a Bizottságot, hogy véglegesen 
zárja ki a víz és a megfelelı higiénés 

körülmények, valamint a szennyvízkezelés 

kérdését a belsı piaci szabályozásból és 

minden kereskedelmi megállapodásból, és 

szolgáltassa ezeket megfizethetı áron, 

felszólítja továbbá mind a Bizottságot, 
mind pedig a tagállamokat, hogy 
biztosítsák, hogy mindez technikai, 
pénzügyi és adminisztratív szempontból is 
hatékony, eredményes és átlátható módon 
mőködjön; 

22. elismeri – ahogy a víz-keretirányelvben 
is szerepel –, hogy a víz nem árucikk, 
hanem az emberi élethez és méltósághoz 
elengedhetetlen közjó, és emlékezteti a 
Bizottságot, hogy az Unió köteles semleges 
maradni a vízügyi vállalkozások tulajdoni 
rendszerére irányadó nemzeti döntéseket 
illetıen, mivel ezek a szolgáltatások az 
általános érdekő szolgáltatások részeként 
alapvetıen közérdekőek; felszólítja mind a 
Bizottságot, mind pedig a tagállamokat 
annak biztosítására, hogy a víz és a 
megfelelı higiénés körülmények 

szolgáltatása megfizethetı áron történjen, 

és ezek technikai, pénzügyi és 
adminisztratív szempontból is hatékony, 
eredményes és átlátható módon 
mőködjenek, megvédve ezáltal a 

közérdeket; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

2.9.2015 A8-0228/6/rev. 

Módosítás  6 
Peter Liese és mások 
 
Jelentés A8-0228/2015 
Lynn Boylan 
A „Right2Water” európai polgári kezdeményezés nyomon követése 
2014/2239(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
29 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

29. elismeri, hogy a víz- és a higiénés 
szolgáltatás általános érdekő 
szolgáltatások, és hogy a víz nem árucikk, 
hanem közjó, ezért olyan megfizethetı 
áron kell szolgáltatni, amely tiszteletben 
tartja az embereknek a minimális 
vízminıséghez való jogát, és amely a 
felhasznált vízmennyiséggel arányosan 

emelkedı ár alkalmazását biztosítja; kéri a 
tagállamokat annak biztosítására, hogy a 
vízellátás és szennyvíz-elvezetés költségei 
tekintetében tisztességes, méltányos, 
átlátható és megfelelı rendszert 
alkalmazzanak oly módon, hogy a lakosság 
minden tagja – jövedelmétıl függetlenül – 
garantáltan hozzáférhessen színvonalas 
szolgáltatásokhoz; 

29. elismeri, hogy a víz- és a higiénés 
szolgáltatás általános érdekő 
szolgáltatások, és hogy a víz nem árucikk, 
hanem közjó, ezért olyan megfizethetı 
áron kell szolgáltatni, amely tiszteletben 
tartja az embereknek a minimális 
vízminıséghez való jogát; kéri a 
tagállamokat annak biztosítására, hogy a 
vízellátás és szennyvíz-elvezetés költségei 
tekintetében tisztességes, méltányos, 
átlátható és megfelelı rendszert 
alkalmazzanak oly módon, hogy a lakosság 
minden tagja – jövedelmétıl függetlenül – 
garantáltan hozzáférhessen színvonalas 
szolgáltatásokhoz; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 
2.9.2015 A8-0228/7/rev. 

Módosítás  7 
Peter Liese és mások 
 
Jelentés A8-0228/2015 
Lynn Boylan 
A „Right2Water” európai polgári kezdeményezés nyomon követése 
2014/2239(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
44 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

44. megjegyzi, hogy Unió-szerte több 
ország, például Spanyolország, Portugália, 
Görögország, Írország, Németország és 
Olaszország is tapasztalta már, hogy a 
vízszolgáltatások állami kézbıl való 
potenciális vagy tényleges kikerülése 
komoly aggodalmakat keltett a polgárok 
körében; emlékeztet, hogy a 
vízgazdálkodás módjának kiválasztása az 
Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés 
14. cikkében és az általános érdekő 
szolgáltatásokról szóló (26. sz.) 
jegyzıkönyvben – amely hangsúlyozza, 
hogy a közszolgáltatásoknak sajátos 
jelentıségük van a társadalmi és területi 
kohézió szempontjából az Unióban – 
meghatározott szubszidiaritás elvén alapul; 
emlékeztet arra, hogy a vízellátási és a 
szennyvízkezelési közszolgáltatásokat 
nyújtó társaságok általános érdekő 
szolgáltatók, és általános küldetésük, hogy 
a lakosság minden tagja számára 
társadalmilag elfogadható áron jó 
minıségő vizet biztosítsanak, és a lehetı 
legkisebbre csökkentsék a szennyvíz által a 
környezetre gyakorolt káros hatásokat; 

44. megjegyzi, hogy Unió-szerte több 
ország, például Spanyolország, Portugália, 
Görögország, Írország, Németország és 
Olaszország is tapasztalta már, hogy a 
vízhez és a megfelelı higiénés 

körülményekhez való jog komoly 
aggodalmakat keltett a polgárok körében; 
emlékeztet, hogy a vízgazdálkodás 
módjának kiválasztása az Európai Unió 
mőködésérıl szóló szerzıdés 14. cikkében 
és az általános érdekő szolgáltatásokról 
szóló (26.) jegyzıkönyvben – amely 
hangsúlyozza, hogy a közszolgáltatásoknak 
sajátos jelentıségük van a társadalmi és 
területi kohézió szempontjából az Unióban 
– meghatározott szubszidiaritás elvén 
alapul; emlékeztet arra, hogy a vízellátási 
és a szennyvízkezelési közszolgáltatásokat 
nyújtó társaságok általános érdekő 
szolgáltatók, és általános küldetésük, hogy 
a lakosság minden tagja számára 
társadalmilag elfogadható áron jó 
minıségő vizet biztosítsanak, és a lehetı 
legkisebbre csökkentsék a szennyvíz által a 
környezetre gyakorolt káros hatásokat; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

2.9.2015 A8-0228/8/rev. 

Módosítás  8 
Peter Liese és mások 
 
Jelentés A8-0228/2015 
Lynn Boylan 
A „Right2Water” európai polgári kezdeményezés nyomon követése 
2014/2239(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
46 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

46. megjegyzi, hogy számos tagállamban, 
köztük Franciaországban és 

Németországban is növekszik a 

vízszolgáltatások visszaállamosításának 

trendje; emlékeztet, hogy a 
vízszolgáltatásoknak a helyi közigazgatási 
szervek kezébe történı visszakerülésének 
lehetıségét továbbra is biztosítani kell a 
jövıben, mindenfajta megszorítás nélkül, 
valamint, hogy ezek a szolgáltatások helyi 
irányítás alatt maradhatnak, ha az illetékes 
közigazgatási szervek úgy döntenek; 
emlékeztet arra, hogy a víz alapvetı emberi 
jog, amelynek hozzáférhetınek és 
megfizethetınek kell lennie mindenki 
számára; hangsúlyozza, hogy a 
tagállamoknak kötelessége gondoskodni 
arról, hogy a víz mindenki számára 
biztosított legyen, szolgáltatóra való 
tekintet nélkül, valamint arról, hogy a 
szolgáltatók biztonságos ivóvizet és jobb 
higiénés körülményeket biztosítsanak; 

46. emlékeztet, hogy a 
vízszolgáltatásoknak a helyi közigazgatási 
szervek kezébe történı visszakerülésének 
lehetıségét továbbra is biztosítani kell a 
jövıben, mindenfajta megszorítás nélkül, 
valamint, hogy ezek a szolgáltatások helyi 
irányítás alatt maradhatnak, ha az illetékes 
közigazgatási szervek úgy döntenek; 
emlékeztet arra, hogy a víz alapvetı emberi 
jog, amelynek hozzáférhetınek és 
megfizethetınek kell lennie mindenki 
számára; hangsúlyozza, hogy a 
tagállamoknak kötelessége gondoskodni 
arról, hogy a víz mindenki számára 
biztosított legyen, szolgáltatóra való 
tekintet nélkül, valamint arról, hogy a 
szolgáltatók biztonságos ivóvizet és jobb 
higiénés körülményeket biztosítsanak; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

2.9.2015 A8-0228/9/rev. 

Módosítás  9 
Peter Liese és mások 
 
Jelentés A8-0228/2015 
Lynn Boylan 
A „Right2Water” európai polgári kezdeményezés nyomon követése 
2014/2239(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
47 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

47. hangsúlyozza, hogy a víz- és higiénés 
szolgáltatások, például a termelés, az 

elosztás és a kezelés sajátos jellegére való 

tekintettel ezeket mindenképpen ki kell 

zárni az Unió által tárgyalt vagy tárgyalni 

kívánt valamennyi kereskedelmi 

megállapodásból; sürgeti a Bizottságot, 

hogy biztosítsa a víz- és higiénés 

szolgáltatások, valamint a 

szennyvízkezelési szolgáltatások jogilag 

kötelezı érvényő kizárását a jelenleg 

tárgyalás alatt lévı transzatlanti 

kereskedelmi és beruházási partnerségbıl 

(TTIP) és a szolgáltatáskereskedelmi 

megállapodásból; hangsúlyozza, hogy 

valamennyi jövıbeni kereskedelmi és 

beruházási megállapodásnak tartalmaznia 

kell a megállapodás által érintett 

harmadik országok népességének az 

ivóvízhez való tényleges hozzáférésérıl 

szóló olyan záradékokat, amelyek 

egybeesnek az Unió fenntartható 

fejlıdésrıl és emberi jogokról szóló 

hosszú távú kötelezettségvállalásaival, 

valamint hogy a megállapodással érintett 

harmadik országok népességének az 

ivóvízhez való tényleges hozzáférése 

elıfeltétele kell, hogy legyen valamennyi 

jövıbeli szabadkereskedelmi 

megállapodásnak; 

47. törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

2.9.2015 A8-0228/10/rev. 

Módosítás  10 
Peter Liese és mások 
 
Jelentés A8-0228/2015 
Lynn Boylan 
A „Right2Water” európai polgári kezdeményezés nyomon követése 
2014/2239(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
54 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

54. emlékeztet arra, hogy már a belsı piaci 
szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK 
irányelvet is több szempontból erıteljesen 
ellenezte a civil társadalom, beleértve az 
általános gazdasági érdekő 
szolgáltatásokkal, például a vízelosztási és 
-ellátási szolgáltatásokkal és a 
szennyvízkezeléssel kapcsolatos ügyeket 
is; emlékeztet, hogy végül arra 
kényszerítették az uniós intézményeket, 

hogy ezeket az ágazatokat azon 

szolgáltatások körébe sorolják, amelyeket 

nem lehet liberalizálni; 

54. emlékeztet arra, hogy már a belsı piaci 
szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK 
irányelvet is több szempontból erıteljesen 
ellenezte a civil társadalom, beleértve az 
általános gazdasági érdekő 
szolgáltatásokkal, például a vízelosztási és 
-ellátási szolgáltatásokkal és a 
szennyvízkezeléssel kapcsolatos ügyeket 
is; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

2.9.2015 A8-0228/11/rev. 

Módosítás  11 
Peter Liese és mások 
 
Jelentés A8-0228/2015 
Lynn Boylan 
A „Right2Water” európai polgári kezdeményezés nyomon követése 
2014/2239(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
55 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

55. kiemeli a közszektoron belüli 
vízszolgáltatók közötti nonprofit 
együttmőködésen alapuló társulások 
jelentıs szerepét a bevált gyakorlatok 
cseréjében, és üdvözli, hogy a Bizottság a 
közleményben elsı alkalommal elismerte a 
közszektoron belüli társulások fontosságát; 

55. kiemeli a vízszolgáltatók közötti 
nonprofit együttmőködésen alapuló 
közszektoron belüli és köz-magán 
társulások jelentıs szerepét a bevált 
gyakorlatok cseréjében, és üdvözli, hogy a 
Bizottság a közleményben elsı alkalommal 
elismerte a közszektoron belüli társulások 
fontosságát; 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0228/12/rev. 

Módosítás  12 
Peter Liese és mások 
 
Jelentés A8-0228/2015 
Lynn Boylan 
A „Right2Water” európai polgári kezdeményezés nyomon követése 
2014/2239(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
61 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

61. elítéli, hogy bizonyos tagállamokban 
kényszerítı intézkedésként tagadják meg a 

víz és a megfelelı higiénés körülmények 

nyújtását a hátrányos helyzető és 

kiszolgáltatott közösségektıl; emlékeztet, 

hogy egyes tagállamokban a hatóságok a 

közkutak elzárásával nehezítették meg a 

legkiszolgáltatottabb társadalmi csoportok 

vízhez való hozzáférését; 

61. törölve 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0228/13/rev. 

Módosítás  13 
Peter Liese és mások 
 
Jelentés A8-0228/2015 
Lynn Boylan 
A „Right2Water” európai polgári kezdeményezés nyomon követése 
2014/2239(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
64 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

64. bátorítja a vízszolgáltató vállalatokat, 
hogy a vízgazdálkodási ciklusból származó 
bevételt a vízszolgáltatások fenntartására 
és javítására, illetve a vízkészletek 
védelmére forgassák vissza; emlékeztet 
arra, hogy a vízszolgáltatás költségei 
megtérülésének elve magában foglalja a 
környezeti és az erıforrásköltségeket, 
miközben tiszteletben tartja mind a 
méltányosság, mind az átláthatóság elvét, 
mind pedig a vízhez való emberi jogot, 
valamint azt, hogy a tagállamok költségeik 
megtérítésére vonatkozó kötelezettségeiket 
a lehetı legjobb módon teljesítik 
mindaddig, míg az nem veszélyezteti a víz-
keretirányelv célkitőzéseinek elérését; azt 
javasolja, hogy vessenek véget azoknak a 

gyakorlatoknak, amelyekben a gazdasági 

forrásokat a vízügyi ágazattól vonják el 

annak érdekében, hogy más politikákat 

finanszírozzanak, többek között amikor a 

vízszámlába olyan koncessziós díjakat 

építenek be, amelyeket nem a vízügyi 

infrastruktúrára kívánnak fordítani; 

emlékeztet bizonyos tagállamok aggasztó 
infrastrukturális állapotára, ahol a nem 
megfelelı és elavult elosztóhálózat miatti 
szivárgások következtében elvész a víz, 
valamint sürgeti a tagállamokat, hogy 
erısítsék meg az infrastruktúrára, valamint 
egyéb vízszolgáltatásokra irányuló 
beruházásokat, ami a jövıben a vízhez való 

64. bátorítja a felelıs hatóságokat és a 
vízszolgáltató vállalatokat, hogy a 
vízgazdálkodási ciklusból származó 
bevételt a vízszolgáltatások fenntartására 
és javítására, illetve a vízkészletek 
védelmére forgassák vissza; emlékeztet 
arra, hogy a vízszolgáltatás költségei 
megtérülésének elve magában foglalja a 
környezeti és az erıforrásköltségeket, 
miközben tiszteletben tartja mind a 
méltányosság, mind az átláthatóság elvét, 
mind pedig a vízhez való emberi jogot, 
valamint azt, hogy a tagállamok költségeik 
megtérítésére vonatkozó kötelezettségeiket 
a lehetı legjobb módon teljesítik 
mindaddig, míg az nem veszélyezteti a víz-
keretirányelv célkitőzéseinek elérését; 
emlékeztet bizonyos tagállamok aggasztó 
infrastrukturális állapotára, ahol a nem 
megfelelı és elavult elosztóhálózat miatti 
szivárgások következtében elvész a víz, 
valamint sürgeti a tagállamokat, hogy 
erısítsék meg az infrastruktúrára, valamint 
egyéb vízszolgáltatásokra irányuló 
beruházásokat, ami a jövıben a vízhez való 
emberi jog garantálásának elıfeltétele; 
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emberi jog garantálásának elıfeltétele; 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0228/14/rev. 

Módosítás  14 
Peter Liese és mások 
 
Jelentés A8-0228/2015 
Lynn Boylan 
A „Right2Water” európai polgári kezdeményezés nyomon követése 
2014/2239(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
76 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

76. hangsúlyozza, hogy az uniós fejlesztési 
politikáknak teljes mértékben magukban 
kell foglalniuk a vízhez és a megfelelı 
higiénés körülményekhez való egyetemes 
hozzáférést egyrészt a nonprofit elveken, 
másészt az egyes országok vízszolgáltatói 
és munkatársai közötti szolidaritáson 
alapuló közszektoron belüli társulások 
elımozdításán keresztül, és számos eszközt 
kell felhasználniuk a közszektoron belüli 
társulásoktól kezdve a bevált gyakorlatok 
és a tudástranszfer támogatásán keresztül 
az ágazaton belüli együttmőködési 
programok kidolgozásáig; megismétli, 
hogy a tagállamok fejlesztési politikáinak 
el kell ismerniük a biztonságos ivóvízhez 
és a megfelelı higiénés körülményekhez 
való hozzáférés emberi jogi dimenzióját, 
valamint hogy a jogokon alapuló 
megközelítés szükségessé teszi a 
jogszabályi keretek támogatását, a 
finanszírozást és a civil társadalom 
szerepének megerısítését is e jogok 
gyakorlatban való érvényesítésének 
érdekében; 

76. hangsúlyozza, hogy az uniós fejlesztési 
politikáknak teljes mértékben magukban 
kell foglalniuk a vízhez és a megfelelı 
higiénés körülményekhez való egyetemes 
hozzáférést az egyes országok 
vízszolgáltatói és munkatársai közötti 
szolidaritáson alapuló közszektoron belüli 
és köz-magán társulások elımozdításán 
keresztül, és számos eszközt kell 
felhasználniuk a bevált gyakorlatok és a 
tudástranszfer támogatásán keresztül az 
ágazaton belüli együttmőködési programok 
kidolgozásáig; megismétli, hogy a 
tagállamok fejlesztési politikáinak el kell 
ismerniük a biztonságos ivóvízhez és a 
megfelelı higiénés körülményekhez való 
hozzáférés emberi jogi dimenzióját, 
valamint hogy a jogokon alapuló 
megközelítés szükségessé teszi a 
jogszabályi keretek támogatását, a 
finanszírozást és a civil társadalom 
szerepének megerısítését is e jogok 
gyakorlatban való érvényesítésének 
érdekében; 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0228/15/rev. 

Módosítás  15 
Peter Liese és mások 
 
Jelentés A8-0228/2015 
Lynn Boylan 
A „Right2Water” európai polgári kezdeményezés nyomon követése 
2014/2239(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
92 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

92. felkéri a tagállamokat, hogy az 
Egészségügyi Világszervezet 
iránymutatásai alapján vezessenek be olyan 
árpolitikát, amely tiszteletben tartja az 
embereknek a minimális mennyiségő, az 
élethez nélkülözhetetlen vízhez való jogát, 
és amely a felhasznált vízmennyiséggel 

arányosan emelkedı ár alkalmazásával 

bünteti a pazarlást; 

92. felkéri a tagállamokat, hogy az 
Egészségügyi Világszervezet 
iránymutatásai alapján vezessenek be olyan 
árpolitikát, amely tiszteletben tartja az 
embereknek a minimális mennyiségő, az 
élethez nélkülözhetetlen vízhez való jogát; 
 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0228/16/rev. 

Módosítás  16 
Peter Liese és mások 
 
Jelentés A8-0228/2015 
Lynn Boylan 
A „Right2Water” európai polgári kezdeményezés nyomon követése 
2014/2239(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
10 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

10. felszólítja a Bizottságot, hogy a 
Right2Water európai polgári 
kezdeményezés elsıdleges célkitőzésével 
összhangban készítsen jogalkotási 
javaslatokat – szükség esetén a víz-
keretirányelv és az ivóvíz irányelv 

lehetséges felülvizsgálatával együtt –, 
amelyek elismernék a vízhez való 
egyetemes hozzáférést és emberi jogot, és 
sajnálatosnak tartja, hogy ez még a mai 
napig nem történt meg; úgy véli, hogy ha a 
Bizottság nem teszi meg ezt a lépést, az 

európai polgári kezdeményezés hitelét 

veszti; síkraszáll továbbá amellett, hogy a 
biztonságos ivóvízhez és a megfelelı 
higiénés körülményekhez való egyetemes 
hozzáférést ismerje el az Európai Unió 
Alapjogi Chartája; 

10. felszólítja a Bizottságot, hogy a 
Right2Water európai polgári 
kezdeményezés elsıdleges célkitőzésével 
összhangban terjesszen elı olyan 
javaslatokat, amelyek megırzik a vízhez 
való egyetemes hozzáférést és a vízhez 
való emberi jogot, és sajnálatosnak tartja, 
hogy ez még a mai napig nem történt meg; 
síkraszáll továbbá amellett, hogy a 
biztonságos ivóvízhez és a megfelelı 
higiénés körülményekhez való egyetemes 
hozzáférést ismerje el az Európai Unió 
Alapjogi Chartája; 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0228/17/rev. 

Módosítás  17 
Peter Liese és mások 
 
Jelentés A8-0228/2015 
Lynn Boylan 
A „Right2Water” európai polgári kezdeményezés nyomon követése 
2014/2239(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
71 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 71a. ösztönzi a Bizottságot, hogy 

különösen az érzékeny tevékenységek és 

területek védelme érdekében dolgozzon ki 

a kezelt szennyvíz újrafelhasználásáról 

szóló európai jogi keretet; felhívja továbbá 

a Bizottságot, hogy segítse elı a 

különbözı tagállamok egészségügyi 

ügynökségei közötti tapasztalatcserét; 

Or. en 

 
 
 
 
 
 


