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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по петиции приканва водещата комисия по околна среда, обществено здраве 

и безопасност на храните да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 

следните предложения: 

1. счита, че последващите действия на Комисията във връзка с Европейската 

гражданска инициатива „Право на вода“ (R2W), както е предложено в нейното 

съобщение, не отговарят на очакванията на гражданите за конкретни действия и 

законодателни предложения, тъй като Комисията вече беше обявила, че ще увеличи 

усилията си за осигуряване на пълното прилагане на законодателството на ЕС в 

областта на водите от държавите членки, като започне процес на преразглеждане на 

Директивата за питейната вода и предложи изменения; изразява надежда, че 

Комисията и заместник-председателят, отговарящ за устойчивостта, ще поемат ясен 

политически ангажимент да осигурят предприемането на подходящи действия в 

отговор на безпокойствата, изразени в тази Европейска гражданска инициатива; 

2. признава международното право на човека на достъп до вода и канализация като 

основно право на човека, както се потвърждава в Резолюция 64/292 на Общото 

събрание на ООН; счита, че правото на вода следва да гарантира на всички наличие 

на вода в достатъчно количество, безопасна, с приемливо качество, физически 

достъпна и на приемливи цени за лично и битово ползване по справедлив и 

равнопоставен начин; настоятелно призовава Комисията да се включи в целите на 

устойчивото развитие и в процеса на програмата за развитие за периода след 

2015 г., с оглед да се гарантира, че бъдещите цели и задачи са чувствителни по 

отношение на правата, включително по отношение на правото на вода; 

3. изтъква отново ангажимента на комисията по петиции да дава глас на вносителите 

на петиции относно проблеми, свързани с основните права, и припомня, че 

вносителите на петицията, които представят Европейската гражданска инициатива 

„Право на вода“ (R2W), са изразили съгласието си с декларирането на вода като 

право на човека, гарантирано на равнище ЕС; 

4. подчертава, че предполагаемата неутралност на Комисията по отношение на 

собствеността и управлението на водите е в противоречие с програмите за 

приватизация, наложени на някои държави членки от Тройката; 

5. призовава Комисията да включи водата като част от Програмата за промяна заедно 

с устойчивото селско стопанство; 

6.  подчертава, че Европейската гражданска инициатива е важен инструмент на 

демокрацията на участието, тъй като позволява на гражданите да бъде чут техният 

глас в законодателната процедура, и че е допустимо и целесъобразно Европейската 

гражданска инициатива по принцип да води до ново законодателно предложение на 

Комисията, което да зачита исканията, посочени в Европейската гражданска 

инициатива, поне в случаите, когато Комисията е поела ангажимент да  представи 

подобно предложение, както в случая на Европейската гражданска инициатива 

R2W; подчертава, че Комисията следва да гарантира максимална прозрачност по 
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време на двумесечния етап на анализа, че една успешна гражданска инициатива 

следва да получава подходяща правна помощ и съвети на Комисията и следва да 

бъде надлежно оповестявана, както и че на организаторите и поддръжниците следва 

да се предоставя пълна и актуализирана информация по време на процеса на ЕГИ; 

7. подчертава, че един евентуален незадоволителен отклик на първата успешна 

европейска гражданска инициатива би могъл да бъде пагубен за надеждността на 

европейската гражданска инициатива като инструмент на демокрацията сред 

гражданите на ЕС; 

8. настоява Комисията да прилага ефективно регламента относно ЕГИ и да пристъпи 

към премахване на всички административни тежести, които срещат гражданите при 

подаване и подкрепяне на европейски граждански инициативи, и настоятелно 

призовава Комисията да обмисли прилагането на обща за всички държави членки 

система за регистриране на европейски граждански инициативи; 

9. призовава Комисията да подкрепя решително усилията на държавите членки да 

развиват и усъвършенстват инфраструктури, осигуряващи достъпа до услуги за 

напояване, канализация и водоснабдяване с питейна вода; 

10. счита, че следва да се полагат по-големи усилия за подобряване на качеството и 

количеството на достъпната информация за гражданите по отношение на качеството 

на водата и свързаните с нея услуги; настоява, че отговорът на Комисията на 

Европейската гражданска инициатива „Право на вода“ (R2W) е незадоволителен; 

изисква от Комисията да проведе сериозна информационна кампания във връзка с 

тази конкретна европейска гражданска инициатива относно вече предприетите 

мерки в областта на водите и относно начините, по които те могат да допринасят за 

постигането на целите на Европейската гражданска инициатива R2W; 

11. напомня на държавите членки за тяхната отговорност по отношение на прилагането 

на правото на ЕС; настоятелно ги призовава за пълно прилагане на Директивата за 

питейната вода и на цялото свързано с нея законодателство; напомня на държавите 

членки да определят своите приоритети по отношение на разходите и да се 

възползват в пълна степен от възможностите за финансова подкрепа от ЕС в 

областта на водите, предвидена за новия финансов програмен период (2014 – 

2020 г.), по-специално чрез приоритетни инвестиции, насочени специално към 

управлението на водите; 

12. припомня задължението на държавите членки да гарантират, че правото на достъп 

до вода и канализация може да бъде упражнявано по справедлив начин, без 

дискриминация; изтъква, че държавите членки са задължени да гарантират, че 

достъпът до качествена вода за нуждаещите е гарантиран и достъпен за всички, и да  

гарантират, че операторите предоставят безопасна питейна вода и подобрени 

санитарно-хигиенни условия; призовава държавите членки да приемат подходящо 

законодателство и да разработват и прилагат конкретни програми, които разполагат 

с достатъчно ресурси и мониторинг; отбелязва, че държавите членки следва да 

обръщат особено внимание на уязвимите групи в обществото, като например тези в 

районите с ниски доходи и географските региони с натрупване на голяма бедност; 

призовава Комисията да определи областите, в които недостигът на вода е 
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съществуващ или потенциален проблем, и да подпомага засегнатите държави 

членки, региони и сектори, по-специално в селските райони и бедните градски 

райони, с цел правилно разрешаване на този въпрос; 

13. признава, че държавите членки, в съответствие с принципа на субсидиарност, имат 

право да избират различни схеми за водоснабдяване; заявява, че водата не следва да 

бъде източник на незаконна печалба за публични или частни оператори; призовава 

за по-голяма прозрачност и по-добро предоставяне на информация по отношение на 

управлението на водите и водните ценови схеми в държавите членки; 

14. припомня задължението за осигуряване на достъп до правосъдие и информация по 

въпроси, свързани с околната среда, в процеса на вземане на решения, както и 

участието на обществеността, както е предвидено в Конвенцията от Орхус; поради 

това призовава Европейската комисия, държавите членки и техните регионални и 

местни органи да спазват принципите и правата, залегнали в Конвенцията от Орхус; 

припомня, че осведомеността на гражданите относно техните права е от основно 

значение за постигането на възможно най-широко участие в процеса на вземане на 

решения; поради това настоятелно призовава Комисията да започне проактивна 

кампания за информиране на гражданите на ЕС относно постиженията на 

Конвенцията в областта на прозрачността и ефективните инструменти, които вече 

са на разположение, и да изпълнява разпоредбите, отнасящи се до институциите на 

ЕС; призовава Комисията да разработи критерии за прозрачност, отчетност и 

участие като средство за подобряване на изпълнението, устойчивостта и 

икономическата ефективност на водните услуги; 

15. припомня, че Директива 2006/123/ЕО относно услугите на вътрешния пазар е 

довела силно противопоставяне от страна на гражданското общество в много 

отношения, включително въпроси, свързани с услугите от общ икономически 

интерес, като например услуги по водоразпределение, водоснабдяване и управление 

на отпадъчните води; припомня, че в крайна сметка институциите на ЕС бяха 

принудени да включат тези сектори сред услугите, които не могат да бъдат 

либерализирани; 

16. отбелязва, че от 1988 г. насам комисията по петиции е получила значителен брой 

петиции от граждани на ЕС в множество държави членки, в които те изразяват 

своите опасения относно качеството на водата и управлението на отпадъчните води; 

обръща внимание на редица отрицателни фактори, от които се оплакват  

вносителите на петиции, като депата за отпадъци, липсата на ефективен контрол 

върху качеството на водите от страна на органите и  порочните или незаконни 

земеделски и промишлени практики, които са отговорни за лошото качество на 

водата и по този начин оказват въздействие върху околната среда и върху здравето 

на хората и животните; счита, че петициите свидетелстват за истински интерес от 

страна на гражданите към цялостното прилагане и по-нататъшното развитие на 

устойчиво законодателство на ЕС в областта на водите; 

17. счита, че голяма част от петициите, свързани с качеството на водата и управлението 

на водите, идват от държави членки, които не са добре представени в обхвата на 

общественото допитване в рамките на ЕС, предприето през юни 2014 г., и 
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подчертава, че би могло да има несъответствие между резултатите от общественото 

допитване и положението, описано в петициите; 

18. изразява съжаление във връзка с факта, че в ЕС-28 все още има над 1 милион души, 

които нямат достъп до безопасна и чиста питейна вода, и почти 2 % от населението 

е лишено от достъп до канализация, съгласно Световната програма за оценка на 

водите (WWAP), и поради това настоятелно призовава Комисията да предприеме 

незабавни действия; 

19. счита, че следва да се извърши оценка на европейските проекти и програми в 

областта на водите и канализацията от гледна точка на правата на човека с цел да се 

изработят подходящи политики, насоки и практики; приканва Комисията да създаде 

система от показатели (за качеството на водата, достъпност, устойчивост, обхват и 

т.н.), за да се подобри качеството на обществените водоснабдителни и 

канализационни услуги в целия Европейски съюз, и като начин за овластяване на 

гражданите; 

20. настоятелно призовава Комисията да обръща сериозно внимание на опасенията и 

предупрежденията, изразявани от гражданите в тези петиции, и да действа по тях, 

особено като се има предвид спешната необходимост от решаване на проблема с 

намаляващите водни ресурси в резултат на прекомерното използване и изменението 

на климата, докато все още има време за  предотвратяване на замърсяването и 

лошото управление; изразява своята загриженост във връзка с броя на процедурите 

за нарушение, свързани с качеството и управлението на водите; припомня, че 

съществуват голям брой петиции, в които се изразява противопоставяне на 

включването на основни обществени услуги като водоснабдяване и канализация в 

преговорите за Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ); 

призовава Комисията да повиши отчетността на водоснабдителните предприятия; 

21. призовава Комисията да изготви обвързващо законодателство с цел да се гарантира, 

че цялата информация относно качеството на водата и управлението на водите се 

предоставя от компетентните органи на заинтересованите граждани в лесно 

достъпна и разбираема форма и че гражданите са напълно и своевременно 

осведомявани и се търси мнението им относно всички проекти за управление на 

водите; освен това отбелязва, че 80 % от участниците в общественото допитване, 

предприето от Комисията, са на мнение, че е изключително важно да се подобри 

прозрачността при контрола на качеството на водите; 

22. призовава държавите членки да завършат в най-кратък срок и като ключов елемент 

от изпълнението на Рамковата директива за водите своите планове за управление на 

речните басейни и да ги прилагат правилно при пълно зачитане на първостепенните 

екологични критерии; обръща внимание на факта, че някои държави членки все по-

често трябва да се справят с опустошителни наводнения, които имат изключително 

неблагоприятно въздействие върху местното население; посочва, че плановете за 

управление на речните басейни съгласно Рамковата директива за водите и 

плановете за управление на риска от наводнения съгласно Директивата за 

наводненията дават чудесна възможност да се оптимизира взаимодействието между 

инструментите, които спомагат за постигане на наличието на чиста вода в 
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достатъчни количества, като същевременно се намалява рискът от наводнения; 

освен това припомня, че всяка държава членка следва да разполага с 

централизирана уеб страница, която да предоставя информация относно 

прилагането на Рамковата директива за водите, за да се улесни прегледът на 

управлението на водите и тяхното качество; 

23. призовава Комитета на регионите да участва по-активно в тази европейска 

гражданска инициатива, за да се насърчава по-голямо участие в обсъждането на 

въпроса от страна на регионалните органи; 

24. призовава Комисията да наблюдава внимателно използването на прякото и 

непрякото финансиране от ЕС за проекти за управление на водните ресурси и да 

гарантира, че това финансиране се използва само за проекти, за които е 

предназначено, също и предвид факта, че достъпът до вода е от основно значение за 

намаляване на различията между гражданите на ЕС и за засилване на 

икономическото, социалното и териториалното сближаване в ЕС. призовава в този 

контекст Европейската сметна палата да провери дали критериите за ефективност и 

устойчивост са изпълнени удовлетворително. 

25. призовава Комисията да вземе предвид настоящата липса на инвестиции в 

балансирано управление на водите, като се отчита фактът, че водата е един от 

общите активи на европейските граждани. 

26. припомня, че правилното управление на водите се очертава като приоритет както от 

екологична, така и от гледна точка на околната среда, за следващите десетилетия, 

тъй като то изпълнява изискванията на енергетиката и селското стопанство и 

отговаря на икономическите и социалните потребности. 
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