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2.9.2015 A8-0228/2 

Pakeitimas  2 

Peter Liese ir kiti 

 

Pranešimas A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Europos piliečių iniciatyvos „Right2Water“ tolesni veiksmai 

2014/2239(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

18 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

18. ragina Komisiją pripažinti žmogaus 

teis÷s į vandenį ir sanitarines paslaugas, 

taip pat vandens, kaip viešosios g÷ryb÷s ir 

pagrindin÷s visų ES piliečių vertyb÷s, 

svarbą ir tai, kad jis n÷ra prek÷; reiškia 

susirūpinimą, kad nuo 2008 m. d÷l finansų 

ir ekonomikos kriz÷s ir griežtos taupymo 

politikos, kurių rezultatas – didesnis 

skurdas Europoje ir mažas pajamas 

gaunančių namų ūkių skaičius, vis daugiau 

žmonių, apmok÷dami vandens sąskaitas, 

susiduria su sunkumais ir kad įperkamumas 

tampa vis didesnį nerimą keliančiu 

klausimu; nepritaria vandens tiekimo 

nutraukimui ir priverstiniam tiekiamo 

vandens išjungimui kaip žmogaus teisių 

pažeidimui ir ragina valstybes nares 

nedelsiant užkirsti kelią tokiems atvejams, 

kurių atsiranda d÷l socialinių ir 

ekonominių veiksnių mažas pajamas 

gaunančiuose namų ūkiuose; palankiai 

vertina tai, kad kai kuriose valstyb÷se 

nar÷se naudojami „vandens bankai“ arba 

minimalios vandens kvotos siekiant pad÷ti 

pažeidžiamiausioms grup÷ms sumažinti 

išlaidas už komunalines paslaugas ir 

garantuoti, kad vanduo būtų laikomas 

neatsiejama pagrindinių teisių dalimi; 

18. ragina Komisiją pripažinti žmogaus 

teis÷s į vandenį ir sanitarines paslaugas, 

taip pat vandens, kaip viešosios g÷ryb÷s ir 

pagrindin÷s visų ES piliečių vertyb÷s, 

svarbą ir tai, kad jis n÷ra prek÷; reiškia 

susirūpinimą, kad nuo 2008 m. d÷l finansų 

ir ekonomikos kriz÷s, d÷l kurios padid÷jo 

skurdo Europoje mastas ir mažas pajamas 

gaunančių namų ūkių skaičius, vis daugiau 

žmonių, apmok÷dami vandens sąskaitas, 

susiduria su sunkumais ir kad įperkamumas 

tampa vis didesnį nerimą keliančiu 

klausimu; nepritaria vandens tiekimo 

nutraukimui ir priverstiniam tiekiamo 

vandens išjungimui ir ragina valstybes 

nares nedelsiant užkirsti kelią tokiems 

atvejams, kai jų atsiranda d÷l socialinių ir 

ekonominių veiksnių mažas pajamas 

gaunančiuose namų ūkiuose; 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0228/3 

Pakeitimas  3 

Peter Liese ir kiti 

 

Pranešimas A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Europos piliečių iniciatyvos „Right2Water“ tolesni veiksmai 

2014/2239(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

19 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

19. ragina Komisiją, atsižvelgiant į 

pastarojo meto ekonomikos kriz÷s poveikį, 

bendradarbiauti su valstyb÷mis nar÷mis, 

vietos ir regionų valdžios institucijomis ir 

atlikti tyrimą apie vandens trūkumo 

problemas, įskaitant su galimyb÷mis gauti 

vandens ir jo įperkamumu susijusias 

problemas; ragina Komisiją toliau remti 

pelno nesiekiantį vandens paslaugų teik÷jų 

bendradarbiavimą ir sudaryti jam 

palankias sąlygas teikiant pagalbą mažiau 

išsivysčiusių ir kaimo vietovių vandens 

paslaugų teik÷jams siekiant pad÷ti 

užtikrinti tose vietov÷se gyvenantiems 

piliečiams prieigą prie geros kokyb÷s 

vandens; 

19. ragina Komisiją, atsižvelgiant į 

pastarojo meto ekonomikos kriz÷s poveikį, 

bendradarbiauti su valstyb÷mis nar÷mis, 

vietos ir regionų valdžios institucijomis ir 

atlikti tyrimą apie vandens trūkumo 

problemas, įskaitant su galimyb÷mis gauti 

vandens ir jo įperkamumu susijusias 

problemas; ragina Komisiją toliau remti 

vandens paslaugų teik÷jų 

bendradarbiavimą ir sudaryti jam 

palankesnes sąlygas siekiant pad÷ti 

mažiau išsivysčiusių ir kaimo vietovių 

vandens paslaugų teik÷jams, kad būtų 

galima pad÷ti užtikrinti visiems tose 

vietov÷se gyvenantiems piliečiams prieigą 

prie geros kokyb÷s vandens; 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0228/4 

Pakeitimas  4 

Peter Liese ir kiti 

 

Pranešimas A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Tolesni Europos piliečių iniciatyvos „Right2Water“ veiksmai 

2014/2239(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

21 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

21. pabr÷žia, kad Komisijos tariamas 

neutralumas vandens įmonių nuosavyb÷s 

ir valdymo atžvilgiu neatitinka 

privatizavimo programų nuostatų, kurių, 

trejeto reikalavimu, turi laikytis kai kurios 

valstyb÷s nar÷s; 

21. pabr÷žia Komisijos neutralumą 

vandens įmonių nuosavyb÷s ir valdymo 

atžvilgiu; 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0228/5 

Pakeitimas  5 

Peter Liese ir kiti 

 

Pranešimas A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Europos piliečių iniciatyvos „Right2Water“ tolesni veiksmai 

2014/2239(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

22 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

22. pripažįsta, kad, kaip nurodyta Vandens 

pagrindų direktyvoje, vanduo yra ne prek÷, 

o viešoji g÷ryb÷, kuri yra labai svarbi 

žmogaus gyvybei ir orumui, ir primena 

Komisijai, kad pagal Sutarties taisykles ES 

turi išlikti neutrali nacionalinių sprendimų, 

kuriais reguliuojama vandens įmonių 

nuosavyb÷s sistema, atžvilgiu, tod÷l ji 

jokiu būdu netur÷tų skatinti vandens 

paslaugų įmonių privatizavimo pagal 

ekonominio koregavimo programą arba 

bet kurią kitą ES ekonomin÷s politikos 

koordinavimo procedūrą; atsižvelgdamas į 

tai, kad šios paslaugos yra visuotin÷s 

svarbos ir tod÷l jos iš esm÷s atitinka viešąjį 

interesą, ragina Komisiją visam laikui 

pašalinti vandenį, sanitarines paslaugas ir 

vandens nuotekų šalinimą iš vidaus 

rinkos taisyklių ir bet kokio prekybos 

susitarimo taikymo srities, teikti jas 

prieinamomis kainomis ir ragina 

Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad 

techniniu, finansiniu ir administraciniu 

požiūriu jos būtų tvarkomos efektyviai, 

veiksmingai ir skaidriai; 

22. pripažįsta, kad, kaip nurodyta Vandens 

pagrindų direktyvoje, vanduo yra ne prek÷, 

o viešoji g÷ryb÷, kuri yra labai svarbi 

žmogaus gyvybei ir orumui, ir primena 

Komisijai, kad pagal Sutarties taisykles ES 

turi išlikti neutrali nacionalinių sprendimų, 

kuriais reguliuojama vandens įmonių 

nuosavyb÷s sistema, atžvilgiu, nes šios 

paslaugos yra visuotin÷s svarbos ir tod÷l 

jos iš esm÷s atitinka viešąjį interesą; ragina 

Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad 

vanduo ir sanitarin÷s paslaugos būtų 

teikiami prieinamomis kainomis ir 

techniniu, finansiniu ir administraciniu 

požiūriu būtų tvarkomi efektyviai, 

veiksmingai ir skaidriai, taip apsaugant 

viešąjį interesą; 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0228/6 

Pakeitimas  6 

Peter Liese ir kiti 

 

Pranešimas A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Europos piliečių iniciatyvos „Right2Water“ tolesni veiksmai 

2014/2239(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

29 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

29. pripažįsta, kad vanduo ir sanitarin÷s 

paslaugos yra visuotin÷s svarbos paslaugos 

ir kad vanduo n÷ra prek÷, o bendras turtas, 

ir tod÷l tur÷tų būti teikiamos už prieinamą 

kainą, kad būtų paisoma žmonių teis÷s į 

mažiausią gyvenimui būtiną vandens kiekį 

ir numatytas progresinio mokesčio 

taikymas; ragina valstybes nares užtikrinti, 

kad sąžininga, teisinga, skaidri ir tinkama 

sistema, skirta mokesčiams už vandenį ir 

sanitarijos paslaugas, būtų taikoma taip, 

kad visiems visuomen÷s atstovams būtų 

užtikrinta galimyb÷ naudotis aukštos 

kokyb÷s paslaugomis, nepriklausomai nuo 

jų pajamų; 

29. pripažįsta, kad vanduo ir sanitarin÷s 

paslaugos yra visuotin÷s svarbos paslaugos 

ir kad vanduo n÷ra prek÷, o bendras turtas, 

ir tod÷l tur÷tų būti teikiamos už prieinamą 

kainą, kad būtų paisoma žmonių teis÷s į 

mažiausią gyvenimui būtiną vandens kiekį; 

ragina valstybes nares užtikrinti, kad 

sąžininga, teisinga, skaidri ir tinkama 

sistema, skirta mokesčiams už vandenį ir 

sanitarijos paslaugas, būtų taikoma taip, 

kad visiems visuomen÷s nariams būtų 

užtikrinta galimyb÷ naudotis aukštos 

kokyb÷s paslaugomis, nepriklausomai nuo 

jų pajamų; 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0228/7 

Pakeitimas  7 

Peter Liese ir kiti 

 

Pranešimas A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Europos piliečių iniciatyvos „Right2Water“ tolesni veiksmai 

2014/2239(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

44 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

44. pažymi, kad ES valstyb÷se nar÷se, 

įskaitant Ispaniją, Portugaliją, Graikiją, 

Airiją, Vokietiją ir Italiją, piliečiams didelį 

susirūpinimą k÷l÷ tai, kad vandens 

paslaugos gali tapti arba tapo nebe 

valstyb÷s nuosavyb÷; primena, kad 

vandentvarkos metodo pasirinkimas 

grindžiamas subsidiarumo principu, 

išd÷stytu Sutarties d÷l Europos Sąjungos 

veikimo 14 straipsnyje ir Protokole 

(Nr. 26) d÷l bendrus interesus tenkinančių 

paslaugų, kuriame pabr÷žiama ypatinga 

viešųjų paslaugų svarba teritorinei ir 

socialinei sanglaudai Sąjungoje; primena, 

kad vandentiekio ir nuotekų bendrov÷s yra 

bendrus interesus tenkinančios tarnybos ir 

jų bendrasis tikslas yra visiems 

gyventojams socialiai priimtinomis 

kainomis užtikrinti aukštos kokyb÷s 

vandens tiekimą ir sumažinti nuotekų 

neigiamą poveikį aplinkai; 

44. pažymi, kad nemažai šalių visoje ES, 

įskaitant Ispaniją, Portugaliją, Graikiją, 

Airiją, Vokietiją ir Italiją, piliečiams didelį 

susirūpinimą kelia žmogaus teis÷ į vandenį 

ir sanitarines paslaugas; primena, kad 

vandentvarkos metodo pasirinkimas 

grindžiamas subsidiarumo principu, 

išd÷stytu Sutarties d÷l Europos Sąjungos 

veikimo 14 straipsnyje ir Protokole Nr. 26 

d÷l bendrus interesus tenkinančių paslaugų, 

kuriame pabr÷žiama ypatinga viešųjų 

paslaugų svarba teritorinei ir socialinei 

sanglaudai Sąjungoje; primena, kad 

vandentiekio ir nuotekų bendrov÷s yra 

bendrus interesus tenkinančios tarnybos ir 

jų bendrasis tikslas yra visiems 

gyventojams socialiai priimtinomis 

kainomis užtikrinti aukštos kokyb÷s 

vandens tiekimą ir sumažinti nuotekų 

neigiamą poveikį aplinkai; 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0228/8 

Pakeitimas  8 

Peter Liese ir kiti 

 

Pranešimas A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Europos piliečių iniciatyvos „Right2Water“ tolesni veiksmai 

2014/2239(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

46 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

46. atkreipia d÷mesį į keliose valstyb÷se 

nar÷se, įskaitant Prancūziją ir Vokietiją, 

stipr÷jančią tendenciją grąžinti vandens 

paslaugų priežiūrą ir kontrolę 

savivaldybių kompetencijai; primena, kad 

galimyb÷ grąžinti vandens tiekimo 

paslaugų priežiūrą savivaldybių 

kompetencijai tur÷tų būti toliau 

užtikrinama ateityje be jokių apribojimų ir 

gali likti vietos valdžios institucijų rankose, 

jei taip nuspręs kompetentingos valdžios 

institucijos; primena, kad vanduo yra 

pagrindin÷ žmogaus teis÷ ir kad jis tur÷tų 

būti prieinamas ir įperkamas visiems; 

pabr÷žia, jog valstyb÷s nar÷s privalo 

užtikrinti, kad vanduo būtų prieinamas 

visiems nepriklausomai nuo paslaugų 

teik÷jo, ir kartu užtikrinant, kad paslaugų 

teik÷jai tiektų saugų geriamąjį vandenį ir 

pagerintų sanitarines sąlygas; 

46. primena, kad galimyb÷ grąžinti 

vandens tiekimo paslaugų priežiūrą 

savivaldybių kompetencijai tur÷tų būti 

toliau užtikrinama ateityje be jokių 

apribojimų ir gali likti vietos valdžios 

institucijų rankose, jei taip nuspręs 

kompetentingos valdžios institucijos; 

primena, kad vanduo yra pagrindin÷ 

žmogaus teis÷ ir kad jis tur÷tų būti 

prieinamas ir įperkamas visiems; pabr÷žia, 

jog valstyb÷s nar÷s privalo užtikrinti, kad 

vanduo būtų prieinamas visiems 

nepriklausomai nuo paslaugų teik÷jo, ir 

kartu užtikrinant, kad paslaugų teik÷jai 

tiektų saugų geriamąjį vandenį ir pagerintų 

sanitarines sąlygas; 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0228/9 

Pakeitimas  9 

Peter Liese ir kiti 

 

Pranešimas A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Europos piliečių iniciatyvos „Right2Water“ tolesni veiksmai 

2014/2239(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

47 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

47. pabr÷žia, kad d÷l ypatingo vandens ir 

sanitarinių paslaugų pobūdžio, kaip antai 

gamyba, paskirstymas ir valymas, būtina, 

kad jos nebūtų įtrauktos į jokius prekybos 

susitarimus, d÷l kurių ES derasi arba 

svarsto galimybę juos sudaryti; 

primygtinai ragina Komisiją per 

vykstančias derybas d÷l Transatlantin÷s 

prekybos ir investicijų partneryst÷s bei 

Prekybos paslaugomis susitarimo 

vandens, sanitarin÷ms ir vandens nuotekų 

šalinimo paslaugoms suteikti teisiškai 

privalomą išimtį; pabr÷žia, kad į visus 

būsimus prekybos ir investicijų 

susitarimus tur÷tų būti įtrauktos 

nuostatos d÷l realios prieigos prie 

geriamojo vandens tos trečiosios šalies 

gyventojams, su kuria susijęs susitarimas, 

atsižvelgiant į Sąjungos ilgalaikį 

įsipareigojimą siekti tvaraus vystymosi ir 

gerbti žmogaus teises, ir kad reali prieiga 

prie geriamojo vandens trečiosios šalies 

gyventojams, su kuria susijęs susitarimas, 

turi būti išankstin÷ bet kokio būsimo 

laisvosios prekybos susitarimo sąlyga; 

Išbraukta. 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0228/10 

Pakeitimas  10 

Peter Liese ir kiti 

 

Pranešimas A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Europos piliečių iniciatyvos „Right2Water“ tolesni veiksmai 

2014/2239(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

54 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

54. primena, kad Direktyva 2006/123/EB 

d÷l paslaugų vidaus rinkoje susilauk÷ 

didelio pilietin÷s visuomen÷s 

pasipriešinimo d÷l daugelio aspektų, 

įskaitant klausimus, susijusius su 

visuotin÷s ekonomin÷s svarbos 

paslaugomis, pavyzdžiui, vandens 

paskirstymo ir tiekimo sistemomis bei 

vandentvarka; primena, kad ES 

institucijos galiausiai buvo priverstos 

įtraukti šiuos sektorius į paslaugas, kurios 

negali būti liberalizuotos; 

54. primena, kad Direktyva 2006/123/EB 

d÷l paslaugų vidaus rinkoje susilauk÷ 

didelio pilietin÷s visuomen÷s 

pasipriešinimo d÷l daugelio aspektų, 

įskaitant klausimus, susijusius su 

visuotin÷s ekonomin÷s svarbos 

paslaugomis, pavyzdžiui, vandens 

paskirstymo ir tiekimo sistemomis bei 

vandentvarka; 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0228/11 

Pakeitimas  11 

Peter Liese ir kiti 

 

Pranešimas A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Europos piliečių iniciatyvos „Right2Water“ tolesni veiksmai 

2014/2239(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

55 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

55. atkreipia d÷mesį į tai, kaip svarbu 

viešojo sektoriaus partneryst÷ms keistis 

geriausia patirtimi remiantis pelno 

nesiekiančio vandens paslaugų teik÷jų 

bendradarbiavimu ir palankiai vertina tai, 

kad Komisija savo komunikate pirmą kartą 

pripažino viešojo sektoriaus partnerysčių 

svarbą; 

55. atkreipia d÷mesį į tai, kad viešojo 

sektoriaus, taip pat viešojo ir privačiojo 

sektorių partneryst÷ms svarbu keistis 

geriausia patirtimi remiantis pelno 

nesiekiančio vandens paslaugų teik÷jų 

bendradarbiavimu ir palankiai vertina tai, 

kad Komisija savo komunikate pirmą kartą 

pripažino viešojo sektoriaus partnerysčių 

svarbą; 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0228/12 

Pakeitimas  12 

Peter Liese ir kiti 

 

Pranešimas A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Europos piliečių iniciatyvos „Right2Water“ tolesni veiksmai 

2014/2239(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

61 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

61. smerkia tai, kad kai kuriose valstyb÷se 

nar÷se palankių sąlygų neturinčioms ir 

pažeidžiamoms bendruomen÷ms 

priverstinai liepiama atsisakyti vandens 

tiekimo ir sanitarinių paslaugų teikimo; 

dar kartą tvirtina, kad kai kuriose 

valstyb÷se nar÷se valdžios institucijoms 

uždarius viešuosius vandens šulinius, 

daugumai pažeidžiamų grupių kilo 

sunkumų gauti vandens; 

Išbraukta. 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0228/13 

Pakeitimas  13 

Peter Liese ir kiti 

 

Pranešimas A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Europos piliečių iniciatyvos „Right2Water“ tolesni veiksmai 

2014/2239(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

64 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

64. ragina vandens įmones iš vandens 

valdymo ciklo gaunamas pajamas 

pakartotinai investuoti į vandens paslaugų 

teikimo palaikymą bei tobulinimą ir į 

vandens išteklių apsaugą; primena, kad 

vandens paslaugų sąnaudų padengimo 

principas taikomas įskaitant aplinkosaugos 

ir išteklių sąnaudas, tuo pat metu paisant 

sąžiningumo, skaidrumo ir žmogaus teis÷s 

į vandenį ir valstybių narių įsipareigojimų 

įgyvendinti sąnaudų padengimo prievoles 

kuo geriau, jeigu tai nekelia pavojaus 

ketinimams ir netrukdo siekti Vandens 

pagrindų direktyvos tikslų; rekomenduoja 

nutraukti praktiką, kai vandens paslaugų 

sektoriuje švaistomi ekonominiai ištekliai, 

siekiant finansuoti kitas politikos kryptis, 

įskaitant atvejus, kai į vandens sąskaitas 

įtraukiami koncesijos mokesčiai, 

nenumatyti vandens infrastruktūrai; 

primena nerimą keliančią infrastruktūros 

būklę kai kuriose valstyb÷se nar÷se, 

kuriose vandens išeikvojama d÷l 

netinkamų ir pasenusių paskirstymo tinklų, 

ir primygtinai ragina valstybes nares didinti 

investicijas į infrastruktūros gerinimą bei 

kitas vandens tiekimo paslaugas, nes tai 

būtina sąlyga siekiant ateityje užtikrinti 

žmogaus teisę į vandenį; 

64. ragina atsakingas valdžios institucijas 

ir vandens įmones iš vandens valdymo 

ciklo gaunamas pajamas pakartotinai 

investuoti į vandens paslaugų teikimo 

palaikymą bei tobulinimą ir į vandens 

išteklių apsaugą; primena, kad vandens 

paslaugų sąnaudų padengimo principas 

taikomas įskaitant aplinkosaugos ir išteklių 

sąnaudas, tuo pat metu paisant 

sąžiningumo, skaidrumo ir žmogaus teis÷s 

į vandenį ir valstybių narių įsipareigojimų 

įgyvendinti sąnaudų padengimo prievoles 

kuo geriau, jeigu tai nekelia pavojaus 

ketinimams ir netrukdo siekti Vandens 

pagrindų direktyvos tikslų; primena nerimą 

keliančią infrastruktūros būklę kai kuriose 

valstyb÷se nar÷se, kuriose vandens 

išeikvojama d÷l netinkamų ir pasenusių 

paskirstymo tinklų, ir primygtinai ragina 

valstybes nares didinti investicijas į 

infrastruktūros gerinimą bei kitas vandens 

tiekimo paslaugas, nes tai būtina sąlyga 

siekiant ateityje užtikrinti žmogaus teisę į 

vandenį; 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0228/14 

Pakeitimas  14 

Peter Liese ir kiti 

 

Pranešimas A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Europos piliečių iniciatyvos „Right2Water“ tolesni veiksmai 

2014/2239(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

76 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

76. pabr÷žia, kad į ES vystymosi politiką 

tur÷tų būti visapusiškai įtrauktas vandens ir 

sanitarinių paslaugų prieinamumo visiems 

aspektas skatinant viešojo sektoriaus 

partnerystes, grindžiamas ne pelno 

principais ir įvairių šalių vandens paslaugų 

teik÷jų ir darbuotojų solidarumu; ją taikant 

turi būti naudojamasi daugeliu įvairių 

priemonių, pradedant viešojo sektoriaus 

partneryst÷mis siekiant populiarinti 

geriausią praktiką dalijantis žiniomis, taip 

pat vystymosi ir bendradarbiavimo 

programomis šiame sektoriuje; pakartoja, 

kad ES valstybių narių vystymosi 

politikoje tur÷tų būti pripažįstamas 

žmogaus teisių aspektas d÷l galimyb÷s 

gauti saugų geriamąjį vandenį ir sanitarines 

paslaugas ir kad teis÷mis pagrįstam 

požiūriui taikyti reikia paramos teis÷s aktų 

sistemoms, finansavimo ir pilietin÷s 

visuomen÷s balso stiprinimo, kad šios 

teis÷s būtų įgyvendintos praktikoje; 

76. pabr÷žia, kad į ES vystymosi politiką 

tur÷tų būti visapusiškai įtrauktas vandens ir 

sanitarinių paslaugų prieinamumo visiems 

aspektas skatinant viešojo sektoriaus, taip 

pat viešojo ir privačiojo sektorių 

partnerystes, grindžiamas įvairių šalių 

vandens paslaugų teik÷jų ir darbuotojų 

solidarumu; ją taikant turi būti naudojamasi 

įvairiomis priemon÷mis, kuriomis 

populiarinama geriausia patirtis dalijantis 

žiniomis, taip pat vystymosi ir 

bendradarbiavimo programomis šiame 

sektoriuje; pakartoja, kad valstybių narių 

vystymosi politikoje tur÷tų būti 

pripažįstamas žmogaus teisių aspektas d÷l 

galimyb÷s gauti saugų geriamąjį vandenį ir 

sanitarines paslaugas ir kad teis÷mis 

pagrįstam požiūriui taikyti reikia paramos 

teis÷s aktų sistemoms, finansavimo ir 

pilietin÷s visuomen÷s balso stiprinimo, kad 

šios teis÷s būtų įgyvendintos praktikoje; 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0228/15 

Pakeitimas  15 

Peter Liese ir kiti 

 

Pranešimas A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Europos piliečių iniciatyvos „Right2Water“ tolesni veiksmai 

2014/2239(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

92 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

92. ragina valstybes nares laikantis 

Pasaulio sveikatos organizacijos gair÷mis 

nustatyti kainodaros politiką, kuria būtų 

paisoma žmonių teis÷s į mažiausią 

gyvenimui būtiną vandens kiekį, 

mažinamas švaistymas ir taikomi 

progresiniai įkainiai, kurie būtų 

proporcingi sunaudoto vandens kiekiui; 

92. ragina valstybes nares laikantis 

Pasaulio sveikatos organizacijos gairių 

nustatyti kainodaros politiką, kuria būtų 

paisoma žmonių teis÷s į mažiausią 

gyvenimui būtiną vandens kiekį ir 

mažinamas švaistymas; 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0228/16 

Pakeitimas  16 

Peter Liese ir kiti 

 

Pranešimas A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Europos piliečių iniciatyvos „Right2Water“ tolesni veiksmai 

2014/2239(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

10 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

10. ragina Komisiją, atsižvelgiant į 

pagrindinį EPI „Right2Water“ tikslą, 

pateikti pasiūlymų d÷l teis÷kūros 

procedūra priimamų aktų ir prireikus 

Vandens pagrindų direktyvos peržiūrą, 

kuriais būtų pripažįstama žmogaus teis÷ į 

vandenį ir tai, kad vanduo turi būti 

prieinamas visiems, ir apgailestauja, kad 

iki šiol tai dar nepadaryta; mano, kad 

Komisijai to nepadarius piliečiai praras 

pasitik÷jimą EPI; be to, pasisako už tai, 

kad visuotin÷ prieiga prie saugaus 

geriamojo vandens ir sanitarijos paslaugų 

būtų pripažinta Europos Sąjungos 

pagrindinių teisių chartijoje; 

10. ragina Komisiją, atsižvelgiant į 

pagrindinį EPI „Right2Water“ tikslą, 

pateikti pasiūlymų d÷l dokumentų, kuriais 

būtų išsaugoma žmogaus teis÷ į vandenį ir 

tai, kad vanduo turi būti prieinamas 

visiems, ir apgailestauja, kad iki šiol to dar 

nepadaryta; be to, pasisako už tai, kad 

visuotin÷ prieiga prie saugaus geriamojo 

vandens ir sanitarinių paslaugų būtų 

pripažinta Europos Sąjungos pagrindinių 

teisių chartijoje; 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0228/17 

Pakeitimas  17 

Peter Liese ir kiti 

 

Pranešimas A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Europos piliečių iniciatyvos „Right2Water“ tolesni veiksmai 

2014/2239(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

71 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 71a. skatina Komisiją parengti pakartotinį 

išvalytų nuotekų naudojimą 

reglamentuojančią Europos Sąjungos 

teis÷s aktų sistemą, visų pirma siekiant 

apsaugoti pažeidžiamą veiklą ir vietoves; 

taip pat ragina Komisiją skatinti skirtingų 

valstybių narių sveikatos agentūras dalytis 

patirtimi; 

Or. en 

 

 


