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Förslag till resolution 
Punkt 18 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

18. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att erkänna betydelsen av 

den mänskliga rätten till vatten och sanitet 

och till vatten som en kollektiv nyttighet av 

grundläggande värde för alla 

unionsmedborgare, och inte som någon 

handelsvara. Till följd av den finansiella 

och ekonomiska krisen och den 

åtstramningspolitik som har ökat 

fattigdomen i Europa och antalet 

låginkomsthushåll har allt fler människor 

sedan 2008 svårt att betala sina 

vattenräkningar och att vatten till ett 

överkomligt pris håller på att bli ett allt 

större problem, något som parlamentet 

finner oroande. Parlamentet finner det 

förkastligt att vattnet i vissa fall stängs av 

tillfälligt eller permanent och betraktar 

detta som en kränkning av de mänskliga 

rättigheterna. Medlemsstaterna uppmanas 

att omedelbart sätta stopp för sådana 

situationer i de fall då de beror på den 

socioekonomiska situationen i 

låginkomsthushåll. Parlamentet 

välkomnar att det i vissa medlemsstater 

finns ”vattenbanker” eller minsta 

vattenkvoter som hjälp för de mest utsatta 

att klara av sina konsumtionskostnader 

och som en garant för tillgång till vatten 

som en oskiljaktig del av de 

grundläggande rättigheterna. 

18. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att erkänna betydelsen av 

den mänskliga rätten till vatten och sanitet 

och till vatten som en kollektiv nyttighet av 

grundläggande värde för alla 

unionsmedborgare, och inte som någon 

handelsvara. Till följd av den finansiella 

och ekonomiska krisen som har ökat 

fattigdomen i Europa och antalet 

låginkomsthushåll har allt fler människor 

sedan 2008 svårt att betala sina 

vattenräkningar och att vatten till ett 

överkomligt pris håller på att bli ett allt 

större problem, något som parlamentet 

finner oroande. Parlamentet finner det 

förkastligt att vattnet i vissa fall stängs av 

tillfälligt eller permanent. Medlemsstaterna 

uppmanas att omedelbart sätta stopp för 

sådana situationer i de fall då de beror på 

den socioekonomiska situationen i 

låginkomsthushåll. 

Or. en 
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Förslag till resolution 
Punkt 19 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

19. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att mot bakgrund av 

konsekvenserna av den senaste tidens 

ekonomiska kris i samarbete med 

medlemsstaterna och de regionala och 

lokala myndigheterna genomföra en studie 

om frågor kring vattenfattigdom, bland 

annat tillgång och överkomliga priser. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att 

ytterligare stödja och underlätta 

samarbeten utan vinstsyfte mellan 

vattenoperatörer för att hjälpa människor i 

mindre utvecklade områden och 

landsbygdsområden genom att främja 

tillgången till vatten av god kvalitet för alla 

människor i dessa områden. 

19. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att mot bakgrund av 

konsekvenserna av den senaste tidens 

ekonomiska kris i samarbete med 

medlemsstaterna och de regionala och 

lokala myndigheterna genomföra en studie 

om frågor kring vattenfattigdom, bland 

annat tillgång och överkomliga priser. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att 

ytterligare stödja och underlätta 

samarbeten mellan vattenoperatörer för att 

hjälpa människor i mindre utvecklade 

områden och landsbygdsområden genom 

att främja tillgången till vatten av god 

kvalitet för alla människor i dessa 

områden. 

Or. en 
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Förslag till resolution 
Punkt 21 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

21. Europaparlamentet betonar att 

kommissionens förment neutrala 

inställning till vattenägande och 

vattenförvaltning strider mot de 

privatiseringsprogram som trojkan påfört 

vissa medlemsstater. 

21. Europaparlamentet betonar 

kommissionens neutrala inställning till 

vattenägande och vattenförvaltning. 

Or. en 
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Förslag till resolution 
Punkt 22 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

22. Europaparlamentet erkänner att vatten 

inte är en handelsvara utan en kollektiv 

nyttighet som är nödvändig för människans 

överlevnad och värdighet, vilket också 

anges i vattendirektivet, och påminner 

kommissionen om att EU enligt 

bestämmelserna i fördragen ska förhålla sig 

neutralt i förhållande till nationella beslut 

om egendomsordningen för vattenbolag 

och därför på intet sätt bör främja 

privatiseringen av vattenbolag inom 

ramen för ett makroekonomiskt 

anpassningsprogram eller något annat 

EU-förfarande för samordning av den 

ekonomiska politiken. Eftersom det rör sig 

om tjänster av allmänt intresse och därmed 

i huvudsak ligger i allmänhetens intresse 

uppmanas kommissionen att permanent 

undanta vatten, sanitet och avlopp från 

inremarknadsreglerna och från alla 

handelsavtal samt att se till att priserna 

för dessa tjänster är överkomliga, och 

både kommissionen och medlemsstaterna 

uppmanas att säkerställa att sådana tjänster 

ur teknisk, ekonomisk och administrativ 

synvinkel förvaltas på ett effektivt, 

ändamålsenligt och insynsvänligt sätt. 

22. Europaparlamentet erkänner att vatten 

inte är en handelsvara utan en kollektiv 

nyttighet som är nödvändig för människans 

överlevnad och värdighet, vilket också 

anges i vattendirektivet, och påminner 

kommissionen om att EU enligt 

bestämmelserna i fördragen ska förhålla sig 

neutralt i förhållande till nationella beslut 

om egendomsordningen för vattenbolag, 

eftersom det rör sig om tjänster av allmänt 

intresse och därmed i huvudsak ligger i 

allmänhetens intresse. Både kommissionen 

och medlemsstaterna uppmanas att 

säkerställa att vatten och sanitet 

tillhandahålls till ett överkomligt pris och 

ur teknisk, ekonomisk och administrativ 

synvinkel förvaltas på ett effektivt, 

ändamålsenligt och insynsvänligt sätt för 

att därigenom skydda allmänintresset. 

Or. en 
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Förslag till resolution 
Punkt 29 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

29. Europaparlamentet erkänner att vatten 

och sanitet är tjänster av allmänt intresse 

och att vatten inte är en handelsvara utan 

en kollektiv nyttighet, varför det bör 

tillhandahållas till ett överkomligt pris, så 

att människor garanteras sin rätt till en 

minimikvalitet på vattnet och progressiva 

avgifter tillämpas. Parlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att garantera ett korrekt, 

rättvist, insynsvänligt och adekvat 

avgiftssystem för att säkerställa tillgången 

till högkvalitativa tjänster, oberoende av 

människors tillgångar. 

29. Europaparlamentet erkänner att vatten 

och sanitet är tjänster av allmänt intresse 

och att vatten inte är en handelsvara utan 

en kollektiv nyttighet, varför det bör 

tillhandahållas till ett överkomligt pris, så 

att människor garanteras sin rätt till en 

minimikvalitet på vattnet. Parlamentet 

uppmanar medlemsstaterna att garantera ett 

korrekt, rättvist, insynsvänligt och adekvat 

avgiftssystem för att säkerställa tillgången 

till högkvalitativa tjänster, oberoende av 

människors tillgångar. 

Or. en 
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Förslag till resolution 
Punkt 44 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

44. Europaparlamentet konstaterar att fall 

då vattentjänsterna eventuellt skulle eller 

faktiskt har upphört att vara statligt ägda 

har orsakat stor oro för medborgarna i 

länder runt om i hela EU, bland annat 

Spanien, Portugal, Grekland, Irland, 

Tyskland och Italien. Parlamentet 

påminner om att valet av 

vattenförvaltningsmetod grundas på 

subsidiaritetsprincipen i enlighet med 

artikel 14 i fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt och protokoll (nr 

26) om tjänster i allmänhetens intresse, där 

de offentliga tjänsternas särskilda betydelse 

för den sociala och territoriella 

sammanhållningen i unionen lyfts fram. 

Parlamentet påminner om att vatten- och 

avloppsbolag tillhandahåller tjänster av 

allmänt intresse och har som generellt 

uppdrag att till socialt sett överkomliga 

priser tillförsäkra hela befolkningen vatten 

av god kvalitet och att minimera 

avloppsvattnets skadeverkningar på miljön. 

44. Europaparlamentet konstaterar att den 

mänskliga rättigheten till vatten och 

sanitet har blivit en viktig fråga för 

medborgarna i länder runt om i hela EU, 

bl.a. Spanien, Portugal, Grekland, Irland, 

Tyskland och Italien. Parlamentet 

påminner om att valet av 

vattenförvaltningsmetod grundas på 

subsidiaritetsprincipen i enlighet med 

artikel 14 i fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt och protokoll (nr 

26) om tjänster i allmänhetens intresse, där 

de offentliga tjänsternas särskilda betydelse 

för den sociala och territoriella 

sammanhållningen i unionen lyfts fram. 

Parlamentet påminner om att vatten- och 

avloppsbolag tillhandahåller tjänster av 

allmänt intresse och har som generellt 

uppdrag att till socialt sett överkomliga 

priser tillförsäkra hela befolkningen vatten 

av god kvalitet och att minimera 

avloppsvattnets skadeverkningar på miljön. 

Or. en 
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Förslag till resolution 
Punkt 46 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

46. Europaparlamentet noterar den 

växande trenden mot en 

återkommunalisering av vattentjänsterna 

i flera medlemsstater, bland annat 

Frankrike och Tyskland. Parlamentet 

påminner om att man bör bevara 

möjligheten utan begränsningar för de 

behöriga myndigheterna att 

återkommunalisera vattentjänsterna och att 

låta dem fortsätta att stå under lokal 

förvaltning, om de så väljer. Vatten är en 

grundläggande mänsklig rättighet som alla 

måste kunna ta del av till ett överkomligt 

pris. Parlamentet framhåller att 

medlemsstaterna är skyldiga att se till att 

alla garanteras vatten oavsett leverantör 

och att säkerställa att leverantörerna 

tillhandahåller ofarligt dricksvatten och 

förbättrad sanitet. 

46. Europaparlamentet påminner om att 

man bör bevara möjligheten utan 

begränsningar för de behöriga 

myndigheterna att återkommunalisera 

vattentjänsterna och att låta dem fortsätta 

att stå under lokal förvaltning, om de så 

väljer. Vatten är en grundläggande 

mänsklig rättighet som alla måste kunna ta 

del av till ett överkomligt pris. Parlamentet 

framhåller att medlemsstaterna är skyldiga 

att se till att alla garanteras vatten oavsett 

leverantör och att säkerställa att 

leverantörerna tillhandahåller ofarligt 

dricksvatten och förbättrad sanitet. 

Or. en 
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Betänkande A8-0228/2015 
Lynn Boylan 
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2014/2239(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 47 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

47. Europaparlamentet understryker att 

vatten- och sanitetstjänsternas särskilda 

karaktär sett till exempelvis produktion, 

distribution och behandling gör att de 

måste undantas från alla handelsavtal 

som EU förhandlar om eller avser att 

ingå. Parlamentet uppmanar 

kommissionen eftertryckligen att bevilja 

ett rättsligt bindande undantag för vatten- 

och santitetstjänster samt tjänster för 

undanskaffande av avloppsvatten i de 

pågående förhandlingarna om det 

transatlantiska partnerskapet för handel 

och investeringar samt 

tjänstehandelsavtalet. Parlamentet 

framhåller att alla framtida handels- och 

investeringsavtal måste innehålla 

bestämmelser om faktisk tillgång till 

dricksvatten för människorna i det 

tredjeland som berörs av avtalet, i enlighet 

med EU:s långvariga åtaganden 

beträffande hållbar utveckling och 

mänskliga rättigheter, och att faktisk 

tillgång till dricksvatten för människorna 

i det tredjeland som berörs av avtalet 

måste vara en förutsättning för alla 

framtida frihandelsavtal. 

utgår 

Or. en 
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2014/2239(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 54 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

54. Europaparlamentet erinrar om att 

direktiv 2006/123/EG om tjänster på den 

inre marknaden i många hänseenden 

ådragit sig stark ovilja från det civila 

samhället, bland annat i frågor om tjänster 

av allmänt ekonomiskt intresse, såsom 

vattendistribution, vattenförsörjning och 

avloppsvattenhantering. Parlamentet 

erinrar om att EU-institutionerna till sist 

blev tvungna att ta med dessa sektorer 

bland tjänster som inte får liberaliseras. 

54. Europaparlamentet erinrar om att 

direktiv 2006/123/EG om tjänster på den 

inre marknaden i många hänseenden 

ådragit sig stark ovilja från det civila 

samhället, bland annat i frågor om tjänster 

av allmänt ekonomiskt intresse, såsom 

vattendistribution, vattenförsörjning och 

avloppsvattenhantering. 

Or. en 
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Betänkande A8-0228/2015 
Lynn Boylan 
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2014/2239(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 55 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

55. Europaparlamentet framhåller vikten av 

partnerskapen mellan offentliga aktörer för 

utbyte av bästa praxis på basis av 

samarbete utan vinstsyfte mellan 

vattenoperatörer samt välkomnar att 

kommissionen i meddelandet för första 

gången erkänner betydelsen av partnerskap 

mellan offentliga aktörer. 

55. Europaparlamentet framhåller vikten av 

partnerskapen mellan offentliga aktörer 

och mellan offentliga och privata aktörer 

för utbyte av bästa praxis på basis av 

samarbete utan vinstsyfte mellan 

vattenoperatörer samt välkomnar att 

kommissionen i meddelandet för första 

gången erkänner betydelsen av partnerskap 

mellan offentliga aktörer. 

Or. en 
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Betänkande A8-0228/2015 
Lynn Boylan 
Uppföljning av det europeiska medborgarinitiativet Right2Water 
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Förslag till resolution 
Punkt 61 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

61. Europaparlamentet fördömer vissa 

medlemsstaters metod att, som ett 

tvångsmedel, neka missgynnade och 

utsatta befolkningsgrupper tillgång till 

vatten och sanitet. Parlamentet upprepar 

att myndigheterna i vissa medlemsstater 

genom att stänga offentliga brunnar har 

gjort det svårt för de mest utsatta 

grupperna i samhället att få tillgång till 

vatten. 

utgår 

Or. en 
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Förslag till resolution 
Punkt 64 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

64. Europaparlamentet uppmuntrar 

vattenbolagen att återinvestera ekonomiska 

vinster från vattenförvaltningscykeln i 

underhåll och förbättring av 

vattentjänsterna och skyddet av 

vattenresurser. Parlamentet påminner om 

att principen om kostnadstäckning för 

vattentjänster även täcker miljö- och 

resurskostnader, samtidigt som både 

principerna om rättvisa och insyn och den 

mänskliga rätten till vatten ska respekteras, 

liksom medlemsstaternas skyldighet att 

fullgöra sina 

kostnadstäckningsskyldigheter på bästa 

möjliga sätt, förutsatt att detta inte 

äventyrar ändamålen och uppnåendet av 

vattendirektivets mål. Parlamentet 

rekommenderar att man upphör med 

åtgärder som innebär att ekonomiska 

resurser tas från vattensektorn för att 

finansiera annan politik, bland annat 

genom att man i vattenräkningarna 

inbegriper koncessionsavgifter som inte 

öronmärkts för vatteninfrastruktur. 

Parlamentet påminner om att 

infrastrukturerna i vissa medlemsstater 

befinner sig i ett oroväckande dåligt skick, 

där vatten förslösas på grund av läckor från 

olämpliga och omoderna distributionsnät, 

och uppmanar medlemsstaterna 

eftertryckligen att öka sina investeringar i 

förbättrad infrastruktur och andra 

64. Europaparlamentet uppmuntrar de 

ansvariga offentliga myndigheterna och 

vattenbolagen att återinvestera ekonomiska 

vinster från vattenförvaltningscykeln i 

underhåll och förbättring av 

vattentjänsterna och skyddet av 

vattenresurser. Parlamentet påminner om 

att principen om kostnadstäckning för 

vattentjänster även täcker miljö- och 

resurskostnader, samtidigt som både 

principerna om rättvisa och insyn och den 

mänskliga rätten till vatten ska respekteras, 

liksom medlemsstaternas skyldighet att 

fullgöra sina 

kostnadstäckningsskyldigheter på bästa 

möjliga sätt, förutsatt att detta inte 

äventyrar ändamålen och uppnåendet av 

vattendirektivets mål. Parlamentet 

påminner om att infrastrukturerna i vissa 

medlemsstater befinner sig i ett 

oroväckande dåligt skick, där vatten 

förslösas på grund av läckor från olämpliga 

och omoderna distributionsnät, och 

uppmanar medlemsstaterna eftertryckligen 

att öka sina investeringar i förbättrad 

infrastruktur och andra vattentjänster som 

en förutsättning för att alla människor ska 

garanteras sin rätt till vatten i framtiden. 
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vatten i framtiden. 
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Förslag till resolution 
Punkt 76 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

76. Europaparlamentet betonar att allmän 

tillgång till vatten och sanitet till fullo bör 

ingå i EU:s utvecklingspolitik genom att 

man främjar partnerskap mellan offentliga 

aktörer som baseras på icke-vinstbaserade 

principer och solidaritet mellan 

vattenoperatörer och arbetstagare inom 

vattensektorn i olika länder samt använder 

sig av en rad instrument, från partnerskap 

mellan offentliga aktörer för att främja 

bästa praxis genom kunskapsöverföring till 

utvecklings- och samarbetsprogram inom 

denna sektor. Parlamentet upprepar att 

medlemsstaterna i sin utvecklingspolitik 

bör ta hänsyn till att tillgången till säkert 

dricksvatten och sanitet är en mänsklig 

rättighet och att man med en 

rättighetsbaserad strategi måste stödja 

rättsliga ramar, säkerställa finansiering och 

ge det civila samhället en starkare röst för 

att dessa rättigheter ska kunna förverkligas. 

76. Europaparlamentet betonar att allmän 

tillgång till vatten och sanitet till fullo bör 

ingå i EU:s utvecklingspolitik genom att 

man främjar partnerskap mellan offentliga 

aktörer och mellan offentliga och privata 

aktörer som baseras på solidaritet mellan 

vattenoperatörer och arbetstagare inom 

vattensektorn i olika länder samt använder 

sig av en rad instrument för att främja bästa 

praxis genom kunskapsöverföring till 

utvecklings- och samarbetsprogram inom 

denna sektor. Parlamentet upprepar att 

medlemsstaterna i sin utvecklingspolitik 

bör ta hänsyn till att tillgången till säkert 

dricksvatten och sanitet är en mänsklig 

rättighet och att man med en 

rättighetsbaserad strategi måste stödja 

rättsliga ramar, säkerställa finansiering och 

ge det civila samhället en starkare röst för 

att dessa rättigheter ska kunna förverkligas. 

Or. en 
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Betänkande A8-0228/2015 
Lynn Boylan 
Uppföljning av det europeiska medborgarinitiativet Right2Water 

2014/2239(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 92 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

92. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att på grundval av 

Världshälsoorganisationens riktlinjer införa 

en prispolitik som respekterar människors 

rätt till en minimikvantitet av livsviktigt 

vatten och som motverkar slöseri genom 

progressiva avgifter som står i proportion 

till den mängd vatten som används. 

92. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att på grundval av 

Världshälsoorganisationens riktlinjer införa 

en prispolitik som respekterar människors 

rätt till en minimikvantitet av livsviktigt 

vatten och som motverkar slöseri. 

Or. en 
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Betänkande A8-0228/2015 
Lynn Boylan 
Uppföljning av det europeiska medborgarinitiativet Right2Water 

2014/2239(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 10 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

10. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att, i linje med det primära 

målet för det europeiska 

medborgarinitiativet Right2Water, lägga 

fram lagstiftningsförslag och i lämpliga 

fall en översyn av vattendirektivet, där 

man erkänner universella tillgång till 

vatten och den mänskliga rätten till vatten, 

och beklagar att detta ännu inte har gjorts. 

Parlamentet anser att 

medborgarinitiativet kommer att förlora 

sin trovärdighet om kommissionen inte 

gör detta. Dessutom anser parlamentet att 

den universella rätten till säkert 

dricksvatten och sanitet bör skrivas in i 

EU:s stadga om de grundläggande 

rättigheterna. 

10. 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 vatten 

och den mänskliga rätten till vatten, och 

beklagar att detta ännu inte har gjorts 

Dessutom anser parlamentet att den 

universella rätten till säkert dricksvatten 

och sanitet bör skrivas in i EU:s stadga om 

de grundläggande rättigheterna. 

Or. en 
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Betänkande A8-0228/2015 
Lynn Boylan 
Uppföljning av det europeiska medborgarinitiativet Right2Water 

2014/2239(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 71a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 71a. 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. 

Or. en 

 

 


