
 

AD\1059362NL.doc  PE551.789v02-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

  

 EUROPEES PARLEMENT 2014 - 2019 

 

Commissie ontwikkelingssamenwerking 
 

2014/2239(INI) 

12.5.2015 

ADVIES 

van de Commissie ontwikkelingssamenwerking 

aan de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

over de follow-up van het Europees burgerinitiatief Right2Water 

(2014/2239(INI)) 

Rapporteur voor advies: Cristian Dan Preda 

 



 

PE551.789v02-00 2/8 AD\1059362NL.doc 

NL 

PA_NonLeg 



 

AD\1059362NL.doc 3/8 PE551.789v02-00 

 NL 

SUGGESTIES 

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande suggesties in haar 

ontwerpresolutie op te nemen: 

A. overwegende dat in resolutie 64/292 van de Algemene Vergadering van de VN van 28 juli 

2010 het recht op veilig en schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen expliciet als een 

mensenrecht wordt erkend, en dat eveneens duidelijk naar dit recht wordt verwezen in 

diverse andere internationale instrumenten en overeenkomsten; overwegende dat toegang 

tot veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen onlosmakelijk is verbonden met het recht 

op leven, gezondheid en menselijke waardigheid, en met de behoefte aan een toereikende 

levensstandaard; 

B. overwegende dat ten minste 748 miljoen mensen geen duurzame toegang hebben tot veilig 

drinkwater hebben, terwijl een derde van de wereldbevolking niet beschikt over sanitaire 

basisvoorzieningen; overwegende dat, als gevolg hiervan, het recht op gezondheid gevaar 

loopt en ziekten zich verspreiden, waarbij zij leed en dood veroorzaken, terwijl zij een van 

de belangrijkste belemmeringen voor ontwikkeling vormen; overwegende dat circa 4 000 

kinderen dagelijks overlijden aan ziekten die door vervuild water veroorzaakt worden of 

door ontoereikende sanitaire en watervoorzieningen en een gebrek aan hygiëne; 

overwegende dat door de gebrekkige toegang tot drinkwater meer kinderen sterven dan 

door AIDS, malaria en de pokken samen; overwegende dat met betrekking tot deze cijfers 

een duidelijk dalende trend is waar te nemen en dat deze daling kan en moet worden 

versneld; 

C. overwegende dat aan water ook een veiligheidsaspect is verbonden dat vraagt om betere 

regionale samenwerking;  

D. overwegende dat de gebrekkige toegang tot water en sanitaire voorzieningen gevolgen 

heeft voor de verwezenlijking van andere mensenrechten; overwegende dat vrouwen 

onevenredig hard worden geraakt door watertekorten, aangezien zij in vele 

ontwikkelingslanden traditioneel verantwoordelijk zijn voor de watervoorziening voor 

huishoudelijk gebruik; overwegende dat vrouwen en meisjes het sterkst lijden onder de 

gebrekkige toegang tot toereikende en behoorlijke sanitaire voorzieningen, waardoor hun 

toegang tot onderwijs wordt beperkt en zij kwetsbaarder worden voor ziekten; 

E. overwegende dat elk jaar 3,5 miljoen mensen sterven aan ziekten die veroorzaakt worden 

door vervuild water; 

F. overwegende dat toegang tot water een van de belangrijkste voorwaarden is voor 

duurzame ontwikkeling; overwegende dat het toespitsen van ontwikkelingshulp op de 

verbetering van de drinkwatervoorziening en sanitaire voorzieningen een efficiënte manier 

is om doelstellingen inzake fundamentele armoedebestrijding na te streven, alsook om 

sociale gelijkheid, volksgezondheid, voedselveiligheid en economische groei te 

bevorderen; 

G. overwegende dat bij het facultatief protocol bij het Internationaal Verdrag inzake 
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economische, sociale en culturele rechten, dat in 2013 in werking is getreden, een 

klachtenmechanisme is ingesteld dat personen of groepen in staat stelt formele klachten in 

te dienen betreffende schendingen van het mensenrecht op water en sanitaire 

voorzieningen, evenals van andere rechten; 

H. overwegende dat in ontwikkelingslanden en opkomende economieën de vraag naar water 

in alle sectoren toeneemt, in het bijzonder in de energiesector en de landbouw; 

overwegende dat klimaatverandering, verstedelijking en demografische ontwikkelingen 

een serieuze dreiging kunnen vormen voor de beschikbaarheid van water in veel 

ontwikkelingslanden, en dat volgens verwachtingen naar schatting twee derde van de 

wereldbevolking in 2025 in landen met een watertekort zal wonen; 

I. overwegende dat de EU de belangrijkste geldschieter is op het gebied van water, sanitaire 

voorzieningen en hygiëne (WASH), en dat 25 % van haar jaarlijkse financiering voor 

wereldwijde humanitaire doeleinden uitsluitend bestemd is voor de ondersteuning van 

haar ontwikkelingspartners op dit gebied; overwegende dat in een speciaal verslag van de 

Europese Rekenkamer uit 2012 over ontwikkelingssteun van de Europese Unie voor 

drinkwater- en sanitaire basisvoorzieningen in landen ten zuiden van de Sahara echter 

wordt gewezen op de noodzaak om de doeltreffendheid van de steun en de duurzaamheid 

van de door de EU ondersteunde projecten te verbeteren; 

J. overwegende dat de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa heeft verklaard 

dat "de toegang tot water moet worden erkend als een fundamenteel mensenrecht omdat 

water essentieel is voor het leven op aarde en een hulpbron is die de mensheid moet 

delen"; 

K. overwegende dat in de EU-kaderrichtlijn Water wordt erkend dat "water […] geen 

gewone handelswaar [is], maar een erfgoed dat als zodanig beschermd, verdedigd en 

behandeld moet worden”. 

L. overwegende dat de privatisering van basisvoorzieningen in Afrikaanse landen ten zuiden 

van de Sahara in de jaren negentig van de vorige eeuw onder meer de verwezenlijking van 

de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling (MDG´s) op het gebied van water en 

sanitaire voorzieningen heeft belemmerd, aangezien de focus van beleggers op 

kostendekking onder andere de ongelijkheden bij de verstrekking van dergelijke diensten 

heeft versterkt, ten koste van huishoudens met lage inkomsten; overwegende dat het 

overdragen van diensten op het gebied van water van particuliere ondernemingen aan 

plaatselijke autoriteiten in het licht van het mislukken van de privatisering van deze 

diensten, over de hele wereld steeds vaker voorkomt in de watersector; 

M. overwegende dat de EU en de lidstaten zich aan de verbintenissen en de doelstellingen die 

zij in het kader van de Verenigde Naties en andere bevoegde internationale organisaties 

hebben onderschreven, moeten houden; 

N. overwegende dat toegang tot water van wezenlijk belang is voor het leven, gezondheid, 

voedsel, welzijn en ontwikkeling en dat water om deze reden niet eenvoudigweg als 

grondstof kan worden beschouwd; 

1. is ingenomen met de belofte van de Commissie te waarborgen dat de 
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mensenrechtendimensie van toegang tot veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen 

centraal blijft staan in haar ontwikkelingsbeleid1; benadrukt met grote instemming het 

belang van het instrument van het Europees burgerinitiatief en hoopt dat dit instrument in 

de toekomst nog doeltreffender zal worden en, vooral, tot wetgeving zal leiden; 

2. benadrukt dat het mensenrecht op water en sanitaire voorzieningen nauw samenhangt met 

een aantal belangrijke wereldwijde uitdagingen, zoals gezondheid, energie, voedsel, 

werkgelegenheid, gendergelijkheid en ecologische duurzaamheid; is er een krachtig 

voorstander van dat de voorgestelde doelstelling 6 inzake duurzame ontwikkeling (SDG) 

om voor 2030 de toegankelijkheid en het duurzaam beheer van water en sanitaire 

voorzieningen voor iedereen te waarborgen, wordt opgenomen in het mondiaal 

ontwikkelingskader voor de periode na 2015, met inbegrip van de doelstelling om 

universele en gelijke toegang tot veilig en betaalbaar drinkwater voor iedereen te 

verwezenlijken; benadrukt dat de verwezenlijking van alle doelstellingen inzake duurzame 

ontwikkeling de terbeschikkingstelling van veel meer financiële middelen door zowel 

ontwikkelde als ontwikkelingslanden vereist dan momenteel het geval is, en dat hiertoe 

ook nieuwe bronnen en innovatieve instrumenten moeten worden aangeboord; verzoekt de 

Europese Unie en haar lidstaten ervoor te zorgen dat de toegang tot drinkwater en 

sanitaire voorzieningen tot topprioriteiten van de komende VN-conferentie over 

klimaatverandering (COP21) worden gemaakt; 

3. brengt in herinnering dat toegang tot water van wezenlijk belang is voor de landbouw, om 

het recht op toereikend voedsel te kunnen verwezenlijken; 

4. benadrukt dat toegang tot basiswatervoorzieningen een onbetwistbaar fundamenteel 

mensenrecht zou moeten zijn dat impliciet en expliciet wordt ondersteund door het 

internationaal recht, verklaringen en nationale praktijken; 

5. dringt er bij regeringen, internationale hulporganisaties, niet-gouvernementele organisaties 

en plaatselijke gemeenschappen op aan ertoe bij te dragen dat eenieder toegang krijgt tot 

basiswatervoorzieningen en te waarborgen dat water een mensenrecht is; 

6. roept op tot de opname van het "mensenrecht op water", met inbegrip van het recht op 

voldoende water van toereikende kwaliteit in de lijst van universele fundamentele 

mensenrechten, om het expliciete recht op leven en de bredere rechten op gezondheid en 

welzijn te kunnen eerbiedigen; 

7. benadrukt dat water, sanitaire voorzieningen en hygiëne (WASH) in ontwikkelingslanden 

een hoge prioriteit moeten krijgen zowel in de officiële ontwikkelingshulp (ODA) als in 

nationale begrotingen; herinnert eraan dat waterbeheer een collectieve 

verantwoordelijkheid is; pleit voor een open houding ten aanzien van verschillende 

vormen van hulpverlening, maar voor strikte naleving van de beginselen inzake 

doeltreffendheid van ontwikkelingshulp, voor samenhang van het ontwikkelingsbeleid, 

alsook voor een onverminderde nadruk op armoedebestrijding en de optimalisering van 

het ontwikkelingseffect; ondersteunt in dit verband de betrokkenheid van lokale 

gemeenschappen bij de verwezenlijking van projecten in ontwikkelingslanden, evenals het 

                                                 
1 Mededeling van de Commissie over het Europees burgerinitiatief “Water en sanitaire voorzieningen zijn een 

mensenrecht! Water is een publiek goed, geen handelswaar!” (COM(2014)0177), blz. 10. 
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beginsel van collectief eigenaarschap; 

8. herinnert eraan dat het waarborgen van duurzaam grondwaterbeheer van essentieel belang 

is voor armoedebestrijding en gedeelde welvaart, aangezien grondwater het potentieel 

heeft om miljoenen arme mensen in steden en plattelandsgebieden van beter drinkwater te 

voorzien; 

9. roept op tot doeltreffend toezicht op projecten die worden uitgevoerd met externe steun; 

benadrukt de noodzaak om toezicht te houden op financieringsstrategieën en begrotingen 

om te waarborgen dat met toegewezen middelen bestaande ongelijkheden in de toegang 

tot water worden aangepakt en de mensenrechtenbeginselen van non-discriminatie, 

toegang tot informatie en betrokkenheid, worden geëerbiedigd;  

10. dringt er bij de EU op aan haar ontwikkelingshulp te richten op de aanleg, de exploitatie 

en het onderhoud van kleinschalige infrastructuur, capaciteitsopbouw en bewustmaking;  

11. merkt met bezorgdheid op dat volgens de speciale rapporteur van de VN voor het 

mensenrecht op veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen, mensen in sloppenwijken in 

het algemeen meer betalen dan mensen op formele verblijfsplaatsen voor ongereguleerde 

diensten van lage kwaliteit; roept ontwikkelingslanden op om in de eerste plaats 

begrotingsmiddelen toe te wijzen aan diensten voor achtergestelde en geïsoleerde 

personen; 

12. onderstreept dat het doeltreffend en eerlijk beheer van watervoorraden afhankelijk is van 

de capaciteit van plaatselijke overheden om diensten te verlenen; roept de EU dan ook op 

om de versterking van het waterbeheer en de waterinfrastructuur in ontwikkelingslanden 

verder te ondersteunen, met bijzondere aandacht voor de behoeften van kwetsbare 

plattelandsbevolkingen; 

13. roept de Commissie en de lidstaten op om beleid aan te nemen om het recht van mensen 

op water en sanitaire voorzieningen, zoals erkend door de Verenigde Naties, toe te passen 

en de voorziening van water en sanitaire voorzieningen als cruciale openbare diensten 

voor iedereen, te bevorderen; 

14. ondersteunt het Global Water Solidarity Platform dat door het Ontwikkelingsprogramma 

van de Verenigde Naties (UNDP) is opgezet om plaatselijke autoriteiten te betrekken bij 

het vinden van oplossingen voor watervraagstukken; is dan ook ingenomen met het 

initiatief "1 % solidariteit voor water en sanitaire voorzieningen" en andere initiatieven 

van burgers en autoriteiten in enkele lidstaten die ten doel hebben hulpprojecten in 

ontwikkelingslanden te ondersteunen met geld afkomstig van consumptieheffingen; merkt 

op dat dergelijke initiatieven in de praktijk zijn gebracht door verschillende 

waterbedrijven; herhaalt zijn verzoek aan de Commissie om solidariteitsregelingen op dit 

gebied en op andere gebieden aan te moedigen, bijvoorbeeld door de verspreiding van 

informatie, de bevordering van partnerschappen en de uitwisseling van ervaring, onder 

andere door middel van mogelijke partnerschappen tussen de Commissie en de lidstaten, 

waarbij wordt voorzien in aanvullende EU-steun voor projecten die via dit initiatief 

worden uitgevoerd; moedigt in het bijzonder de bevordering van publiek-publieke 

partnerschappen in waterfaciliteiten in ontwikkelingslanden aan, overeenkomstig de door 

het VN-Habitatprogramma gecoördineerde Global Water Operators' Partnerships Alliance 
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(GWOPA); 

15. spoort de Commissie aan ervoor te zorgen dat hulpmiddelen doeltreffend worden besteed 

en beter worden toegespitst op water, sanitaire voorzieningen en hygiëne, met het oog op 

de ontwikkelingsagenda voor de periode na 2015; roept op tot de invoering van een 

wereldwijd toezichtsmechanisme om de vooruitgang vast te kunnen stellen die wordt 

geboekt bij de verwezenlijking van universele toegang tot veilig drinkwater, het duurzaam 

gebruik en de ontwikkeling van watervoorraden, en de versterking van rechtvaardig, op 

participatie gebaseerd waterbeheer met verantwoordingsplicht van alle betrokkenen in alle 

landen; 

16. moedigt openbare en deels door de staat beheerde waterondernemingen in 

ontwikkelingslanden aan om alle baten uit de waterbeheercyclus te investeren in het 

behoud en de verbetering van waterdiensten en de bescherming van watervoorraden; 

verzoekt de Europese Unie en haar lidstaten om met het oog hierop de uitwisseling van 

beste praktijken te bevorderen, op gebieden zoals waterbeheer, de behandeling van water 

en waterbesparing, tussen Europese ondernemingen en ondernemingen die in 

ontwikkelingslanden actief zijn; 

17. verzoekt de Commissie het waterfaciliteitsinstrument opnieuw in te voeren, dat 

doeltreffend is gebleken bij de verbetering van de toegang tot waterdiensten in 

ontwikkelingslanden door maatregelen voor capaciteitsopbouw van plaatselijke 

gemeenschappen te bevorderen; 

18. bevestigt nogmaals dat toegang tot voldoende drinkwater van toereikende kwaliteit een 

fundamenteel mensenrecht is, en meent dat het de taak van nationale regeringen is om 

deze verplichting na te leven; 

19. benadrukt dat plaatselijke overheidsautoriteiten moeten worden ondersteund bij hun 

inspanningen ter invoering van een innovatief, op participatie gebaseerd, democratisch 

systeem van openbaar waterbeheer, dat doeltreffend, transparant en door regels omkaderd 

is en in overeenstemming is met de doelstellingen van duurzame ontwikkeling; 

20. benadrukt dat waterdistributie in de eerste plaats moet worden beschouwd als een 

openbare dienst en bijgevolg ook zodanig moet worden georganiseerd dat betaalbare 

toegang tot water voor iedereen wordt gewaarborgd. 
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