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Předmět: Krize dostupnosti vody v Bulharsku

Do vodohospodářské infrastruktury Bulharska byly v posledních letech investovány stovky milionů 
EUR, přičemž značná část pochází z evropských fondů. V roce 2019 nemělo během vánočních 
svátků přístup k pitné vodě téměř 130 000 bulharských občanů, režim dodávek vody se pro ně přitom 
stále zpřísňuje a vyhlídky na řešení této krize jsou nulové. Tyto osoby se potýkají s bezprostředními 
zdravotními riziky a dlouhodobým ohrožením svého ekonomického postavení.

Uvedený stav však nezapříčinila přírodní pohroma, jedná se o důsledky dlouhodobého odvádění vody 
ve prospěch průmyslového odvětví v Perniku, jednom z největších měst v Bulharsku. Tato činnost 
navzdory setrvale klesající hladině jediného městského zdroje vody – přehrady Studena – probíhá již 
měsíce.

Problém Perniku však není ojedinělý. Obyvatelé desátého největšího města země Šumenu žijí bez 
přístupu k pitné vodě již po desetiletí. V praktické rovině totéž platí pro Varnu, třetí největší město a 
středisko cestovního ruchu. Seznam měst a obcí bez přístupu k pitné vodě by bohužel vydal na 
mnoho stran textu.

Přístup k pitné vodě je právo zaručené občanům EU. Je předmětem evropské občanské iniciativy a 
výslovně je uznává rezoluce Valného shromáždění OSN č. 64/292 ze dne 28. července 2010. 
Problém, který spočívá v porušování tohoto práva a ve vynakládání evropských finančních prostředků 
neefektivním způsobem, se neomezuje pouze na Pernik nebo na Bulharsko. Jedná se celoevropskou 
záležitost.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti si dovolujeme vznést následující otázky:

1. Je Komise připravena komplexně přezkoumat příčiny této krize dostupnosti vody?

2. Je Komise připravena poskytnout pomoc příslušným bulharským orgánům, aby bylo zaručeno 
právo bulharských občanů na přístup k pitné vodě?
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3. Bude Komise schopna v příštím programovém období zajistit přísné monitorování projektů v 
oblasti vodního hospodářství, které se zatím nacházejí ve fázích plánování a projektování, aby 
se dosáhlo hmatatelných výsledků?

4. Dojde-li k porušení právních předpisů, uvědomí Komise Úřad evropského veřejného žalobce o 
nezodpovědném vynakládání finančních prostředků určených na projekty v oblasti vodního 
hospodářství?
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