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Europa-Parlamentets beslutning om opfølgning på det europæiske borgerinitiativ om 

retten til vand ("Right2Water") 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til Rådets direktiv 98/83/EF af 3. november 1998 om kvaliteten af 

drikkevand (i det følgende benævnt "drikkevandsdirektivet")
1
, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 

om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (i det 

følgende benævnt vandrammedirektivet)
2
, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 211/ 2011 af 16. 

februar 2011 om borgerinitiativer
3
, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU af 26. februar 2014 

om tildeling af koncessionskontrakter
4
, 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 14. november 2012 med titlen "En plan 

for at beskytte Europas vandressourcer" (COM(2012)0673), 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 19. marts 2014 om det europæiske 

borgerinitiativ "Rent vand og sanitet er en menneskeret! Vand er et offentligt gode, ikke 

en råvare!" (COM/2014/0177) (i det følgende benævnt "meddelelsen"), 

– der henviser til Kommissionens sammenfattende rapport om drikkevandskvaliteten i EU 

baseret på medlemsstaternes rapporter for perioden 2008-2010 i henhold til direktiv 

98/83/EF (COM(2014)0363), 

                                                 
1 EUT L 330 af 5.12.1998, s. 32. 
2 EUT L 327 af 22.12.2000, s. 1. 
3 EUT L 65 af 11.3.2011, s. 1. 
4 EUT L 94 af 28.3.2014, s. 1. 
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– der henviser til sin beslutning af 17. november 2014 om EU og den globale 

udviklingsramme for perioden efter 2015
1
, 

– der henviser til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om 

ovennævnte meddelelse fra Kommissionen af 19. marts 2014
2
, 

– der henviser til FN's Generalforsamlings resolution af 28. juli 2010 om menneskers ret 

til vand og sanitet
3
 og til FN's Generalforsamlings resolution af 18. december 2013 om 

menneskers ret til rent drikkevand og sanitet
4
, 

– der henviser til sin beslutning af 9. oktober 2008 om indsatsen mod vandknaphed og 

tørke i Den Europæiske Union
5
, 

– der henviser til sin beslutning af 3. juli 2012 om gennemførelse af EU's vandlovgivning 

før en nødvendig overordnet tilgang til de europæiske udfordringer angående vand
6
, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 52, 

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

og udtalelser fra Udviklingsudvalget og Udvalget for Andragender (A8-0000/2015), 

A. der påpeger, at "Right2Water" er det første europæiske borgerinitiativ (ECI), der har 

opfyldt de krav, der er fastsat i forordning (EU) nr. 211/2011 om borgerinitiativer, og 

som har været i høring i Parlamentet, efter at være blevet underskrevet af 1,66 mio. 

borgere på indgivelsestidspunktet;  

B. der påpeger, at vandforsyning og sanitet ikke er varer, men tjenester af almen interesse;  

C. der henviser til, at fuld gennemførelse af menneskers ret til vand og sanitet, som er 

anerkendt af FN og nyder opbakning fra EU’s medlemsstater, er livsforudsætning, der 

henviser til, at god forvaltning af vandressourcerne spiller en afgørende rolle for 

sikringen af en bæredygtig vandanvendelse og beskyttelsen af Europas naturkapital; 

D. der henviser til, at mindst 748 mio. mennesker ikke har bæredygtig adgang til rent 

drikkevand, og at en tredjedel af verdens befolkning mangler basal sanitet; der henviser 

til, at retten til sundhed dermed trues, og at sygdomme spredes og forårsager lidelse og 

død samt udgør alvorlige hindringer for udviklingen; der henviser til, at 3,5 millioner 

mennesker hvert år dør af vandbårne sygdomme; der henviser til, at omkring 4 000 børn 

dagligt dør af vandbårne sygdomme eller grundet utilstrækkelig adgang til vand, sanitet 

og hygiejne; der henviser til, at manglende adgang til drikkevand dræber flere børn end 

aids, malaria og kopper tilsammen; der påpeger, at der imidlertid er en klart 

nedadgående tendens i disse tal, og at denne nedgang kan og skal fremmes; 

E. der henviser til, at EU er den største donor inden for vand-, sanitets- og 

                                                 
1 Vedtagne tekster, P8_TA(2014)0059. 
2 Endnu ikke offentliggjort i EUT. 
3 A/RES/64/292. 
4 A/RES/68/157. 
5 EUT C 9 E af 15.1.2010, s. 33. 
6 EUT C 349 E af 29.11.2013, s. 9. 
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hygiejnesektoren med 25 % af dets årlige globale humanitære støtte afsat til 

udelukkende at støtte udviklingspartnere på dette område;  

F. der henviser til, at vandforsyning og sanitet er tjenesteydelser af almen interesse, og at 

indtægter fra vandforvaltningscyklussen bør dække dens udgifter og omkostninger til 

forbedring, forudsat at almenhedens interesser er tilgodeset; 

Det europæiske borgerinitiativ som et redskab til et deltagelsesdemokrati  

1. har den holdning, at det europæiske borgerinitiativ er en enestående demokratisk 

mekanisme, der har betydeligt potentiale til at hjælpe med at bygge bro mellem 

europæiske og nationale sociale bevægelser og civilsamfundsbevægelser og til at 

fremme deltagelsesdemokratiet på EU-plan; 

2.  understreger, at Kommissionen bør sikre den størst mulige gennemsigtighed i de to 

måneder, som dens analysefase varer, at et godkendt europæisk borgerinitiativ bør 

modtage ordentlig juridisk bistand og rådgivning fra Kommissionens side og bør 

offentliggøres på passende vis, samt at initiativtagere og støtter bør holdes fuldt 

orienteret og ajourført gennem hele proceduren for det europiske borgerinitiativ; 

3. anerkender, at støtten til dette europæiske borgerinitiativ fra 1,66 millioner EU-borgeres 

side har haft indflydelse på Kommissionens beslutning om at udelukke vandforsyning 

og sanitet fra koncessionsdirektivet; 

4. opfordrer Kommissionen til i overensstemmelse med den overordnede målsætning bag 

borgerinitiativet "Right2Water" at fremsætte lovgivningsforslag, der bevarer den 

universelle adgang til drikkevand og sanitet, og hilser dens støtte til øget 

gennemsigtighed i vandsektoren velkommen; opfordrer desuden til, at den universelle 

adgang til rent drikkevand og sanitet anerkendes i Den Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder; 

5. anmoder Kommissionen om at stå i spidsen for en omfattende oplysningskampagne om 

de foranstaltninger, der allerede er truffet på vandområdet, og om, hvordan disse 

foranstaltninger kan bidrage til opfyldelsen af målene med borgerinitiativet 

"Right2Water"; 

Retten til vand og sanitet 

6. minder om, at FN har anerkendt, at den menneskelige ret til vand og sanitet giver 

enhver uden forskelsbehandling ret til vand, som er sundhedsmæssigt sikkert, fysisk 

tilgængeligt og tilstrækkeligt, til husholdningsbrug og til personlig brug, og som sikrer 

privatlivets fred og den menneskelige værdighed; 

7. giver sin støtte til FN's særlige rapportør om menneskers ret til sikkert drikkevand og 

sanitet og understreger betydningen af rapportørens og dennes forgængers arbejde, for 

så vidt angår anerkendelsen af denne ret; 

8.  beklager, at der i EU's 28 medlemsstater stadig findes over 1 million mennesker, som 

ikke har adgang til en sikker og ren drikkevandsforsyning, og at næsten 2 % af 
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befolkningen ifølge programmet for vurdering af verdens vandressourcer (World Water 

Assessment Programme) ikke har adgang til sanitet, og opfordrer derfor indtrængende 

Kommissionen til straks at gribe til handling; 

9. opfordrer Kommissionen til at udpege områder, hvor vandmangel er et aktuelt eller 

potentielt problem, og til at hjælpe de pågældende medlemsstater, regioner og områder, 

navnlig landdistrikter og fattige byområder, med at finde en ordentlig løsning på dette 

problem;  

10. opfordrer Kommissionen, Den Europæiske Investeringsbank og medlemsstaterne til at 

hjælpe vandforsyningsoperatører og kompetente myndigheder i EU, der ikke har den 

nødvendige kapital, med at få adgang til disponible EU-midler og langfristede lån med 

en præferentiel rentesats, især til investering i anlæg, vedligeholdelse og fornyelse af 

vandinfrastruktur med henblik på at sikre økonomisk overkommelige og tilgængelige 

vandforsyningstjenester af høj kvalitet; 

11. minder medlemsstaterne om deres forpligtelse til at gennemføre EU-lovgivningen; 

opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at gennemføre drikkevandsdirektivet og al 

tilknyttet lovgivning i fuld udstrækning; minder om, at de bør fastlægge deres 

udgiftsprioritering og i fuld udstrækning udnytte de muligheder for at få økonomisk 

støtte fra EU inden for vandsektoren, der findes i den nye finansielle 

programmeringsperiode (2014-2020), navnlig gennem prioriterede investeringer, der 

specifikt vedrører vandforvaltning; 

12. bemærker, at Udvalget for Andragender siden 1988 har modtaget et betydeligt antal 

andragender fra EU-borgere i mange medlemsstater, hvori der gives udtryk for 

bekymring over vandforsyning, vandkvalitet og spildevandshåndtering; gør opmærksom 

på en række negative faktorer, som andragerne har påpeget, og som er ansvarlige for en 

dårlig vandkvalitet med negative konsekvenser for miljøet og menneskers og dyrs 

sundhed; er af den opfattelse, at disse andragender er bevis på, at der er en reel interesse 

fra befolkningens side for en fuldstændig håndhævelse og en yderligere udvikling af en 

bæredygtig EU-vandlovgivning; 

13. støtter udviklingen af socialpolitiske ordninger (f.eks. vandtilskudsordninger), der kan 

sikre forsyningen med vand og sanitet til personer, som ikke har råd til eller på anden 

måde adgang til sådanne tjenester; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at 

adresse manglen på data om tilgængeligheden af og adgangen til drikkevands- og 

sanitetstjenester og i relevant omfang prioritere leveringen heraf til marginaliserede 

brugergrupper; 

14. opfordrer Kommissionen til at udforme en europæisk retlig ramme for genanvendelse af 

behandlet spildevand især med henblik på at beskytte aktiviteter og sårbare områder; 

henstiller ligeledes til Kommissionen at fremme udvekslingen af erfaring mellem 

medlemsstaternes sundhedsmyndigheder;  

15. opfordrer medlemsstaterne til hurtigst muligt og som et nøgleelement i gennemførelsen 

af vandrammedirektivet at afslutte deres vandområdeplaner og gennemføre dem korrekt 

med fuld respekt for de overordnede økologiske kriterier; gør opmærksom på, at visse 

medlemsstater i stadig større omfang rammes af ødelæggende oversvømmelser, som har 
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alvorlige følger for lokalbefolkningen; påpeger, at vandområdeplanerne i henhold til 

vandrammedirektivet og risikostyringsplanerne for oversvømmelser i henhold til 

oversvømmelsesdirektivet er en enestående mulighed for at udnytte synergieffekterne 

mellem disse instrumenter og dermed bidrage til tilvejebringelse af rent vand i 

tilstrækkelige mængder, samtidig med at man begrænser risikoen for oversvømmelser; 

minder endvidere om, at hver enkelt medlemsstat bør oprette et centralt websted med 

oplysninger om gennemførelsen af vandrammedirektivet med henblik på at lette 

oversigten over vandforvaltning og vandkvalitet; 

Vandforsyningstjenester og det indre marked  

16. anerkender, at medlemsstaterne i overensstemmelse med nærhedsprincippet har ret til 

beslutte at anvende forskellige vandforsyningsforvaltningsordninger; 

17. erindrer om, at muligheden for at lægge vandforsyningen tilbage i kommunalt regi også 

i fremtiden bør eksistere uden begrænsninger sammen med friheden til at tildele 

kontrakter i forbindelse med samarbejde inden for vandforsyning og sanitet, samtidig 

med at konkurrencereglerne på det indre marked overholdes; 

18. understreger, at de regionale og lokale myndigheder har pligt til at sikre den universelle 

adgang til vand og sørge for, at de bedst egnede operatører udvælges og leverer 

kvalitetsvand, sikkert drikkevand og forbedret sanitet til befolkningen, samtidig med at 

hensynet til almenvellet tilgodeses; 

19. understreger, at der bør tages hensyn til den særlige karakter af vandforsynings- og 

sanitetstjenester i alle handelsaftaler, som EU indgår; 

20. minder om, at koncessioner inden for vand- og sanitetsforsyningstjenester er underlagt 

principperne i traktaten og derfor bør tildeles under overholdelse af principperne om 

gennemsigtighed, ligebehandling og ikkeforskelsbehandling; 

21. understreger betydningen af de nationale tilsynsmyndigheder i forhold til sikring af 

retfærdig og åben konkurrence mellem tjenesteudbydere, fremme af hurtigere 

gennemførelse af innovative løsninger og tekniske fremskridt og fremme af 

vandforsyningstjenesternes effektivitet og kvalitet, samtidig med at forbrugernes 

interesser beskyttes, vandforsyningens kontinuitet sikres, og, frem for alt, almenhedens 

interesser tilgodeses; opfordrer Kommissionen til at støtte initiativer til 

lovgivningsmæssigt samarbejde i EU for at fremme gensidig læring og udveksling af 

bedste praksis på lovgivningsområdet; 

22. fremhæver succesen med såvel offentlig-private som offentlig-offentlige partnerskaber i 

forbindelse med udveksling af bedste praksis inden for vandforsyning, og opfordrer 

derfor Kommissionen til at fremme disse former for samarbejde mellem vandværker 

ved hjælp af finansielle og ikkefinansielle incitamenter; glæder sig over, at 

Kommissionen i meddelelsen for første gang anerkender betydningen af offentlig-

offentlige partnerskaber, men opfordrer den til også at anerkende vigtigheden, 

nødvendigheden og nytten af offentlig-private partnerskaber; 

23. glæder sig over de vellykkede bestræbelser, som nogle vandforsyningsoperatører har 
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gjort for at forbedre offentlighedens deltagelse i forbedring af vandforsyningen og 

beskyttelse af vandressourcerne, og minder om, at lokale institutioner kan spille en 

vigtig rolle i beslutningsprocessen vedrørende vandforvaltning;  

24. opfordrer medlemsstaterne og de lokale myndigheder til, hvis de ikke allerede har gjort 

det, at vedtage sociale vandpolitikker til støtte for personer, som af grunde, de ikke selv 

er herre over, ikke har råd til at betale for vand- og sanitetstjenester, opfordrer 

Kommissionen til at tilrettelægge erfaringsudveksling mellem medlemsstater om 

vandpolitikkens sociale dimension; 

25. opfordrer vandforsyningsselskaber og de ansvarlige offentlige myndigheder til at 

geninvestere i opretholdelse og forbedring af vandforsyningen og beskyttelse af 

vandressourcerne; 

26. påpeger, at en forsvarlig vandforvaltning bliver en prioritet i de kommende årtier – både 

fra et økologisk og et miljømæssigt perspektiv – da den opfylder behovene inden for 

både energi- og landbrugssektoren og løser økonomiske og sociale problemstillinger. 

27. anmoder Kommissionen om at prioritere fornyelsen af de forældede 

drikkevandsforsyningsnet i investeringsplanen for Europa og opføre disse projekter på 

listen over EU-projekter; fremhæver, at disse projekter kan få løftestangseffekt på 

arbejdspladser, som ikke kan udflyttes, og dermed bidrage til at stimulere grøn økonomi 

i Europa; 

28. opfordrer Kommissionen til at fremme medlemsstaternes udveksling af viden om 

diagnosticeringer af forsyningsnettenes tilstand, der kan gøre det muligt at iværksætter 

fornyelsesarbejder med henblik på at sætte en stopper for vandspildet; 

29. opfordrer til større gennemsigtighed for at sikre en mere fuldstændig 

forbrugeroplysning om vand og bidrage til en mere ressourceeffektiv vandforvaltning; 

opfordrer derfor Kommissionen til at videreføre sit arbejde med medlemsstaterne om at 

udveksle nationale erfaringer om indførelse af informationssystemer om vand; 

EU's udenrigs- og udviklingspolitik inden for vandsektoren 

30. understreger, at EU's udviklingspolitik fuldt ud bør integrere universel adgang til vand 

og sanitet gennem fremme af bedste praksis, udveksling af viden og 

samarbejdsprogrammer i denne sektor; 

31. understreger, at bistand til sikkert drikkevand og sanitet bør prioriteres højt ved 

tildelingen af EU-midler og i planlægningen af bistanden; opfordrer Kommissionen til 

at sikre tilstrækkelig økonomisk bistand til kapacitetsudviklingstiltag på vandområdet 

på grundlag af og i samarbejde med eksisterende internationale platforme og initiativer; 

32. insisterer på, at vand-, sanitets- og hygiejnesektoren i udviklingslandene bør prioriteres 

højt både i den offentlige udviklingsbistand (ODA) og i nationale budgetter; minder om, 

at vandforvaltning er et fælles ansvar; går ind for åbenhed over for forskellige 

bistandsformer, men for streng overholdelse af principperne for udviklingseffektivitet, 

for sammenhæng i politikkerne for udvikling og for et urokkeligt fokus på 

fattigdomsudryddelse og maksimering af udviklingseffekten; støtter i denne henseende 
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inddragelsen af lokale samfund i gennemførelsen af projekter i udviklingslande samt 

princippet om fælles ejerskab; 

33. understreger det skandaløse faktum, at selv om der gøres planmæssigt fremskridt i 

retning af årtusindudviklingsmålet for sikkert drikkevand, drikker næsten en mia. 

mennesker på verdensplan stadig ubehandlet drikkevand, samtidig med at sanitetsmålet 

er langt fra at blive er opfyldt; 

34. mener, at vand bør være et centralt emne i forberedelserne af de to store internationale 

begivenheder i 2015, nemlig topmødet om dagsordenen for tiden efter 2015 og 

klimatopmødet, COP21; støtter i denne forbindelse kraftigt medtagelsen af ambitiøse og 

langtrækkende mål for vand og sanitet, såsom mål nr. 6 for bæredygtig udvikling om 

sikring af adgang til og bæredygtig forvaltning af vand og sanitet for alle mennesker i 

2030, blandt de ting, der skal vedtages i september 2015; gentager, at bekæmpelse af 

fattigdom gennem processen for perioden efter 2015 kun vil være mulig, hvis vi sikrer, 

at alle mennesker overalt har adgang til rent vand, grundlæggende sanitet og hygiejne; 

35. understreger, at gennemførelsen af alle mål for bæredygtig udvikling kræver 

mobilisering af langt større midler til udvikling, end der ydes på nuværende tidspunkt, 

såvel af udviklede lande som af udviklingslande; opfordrer indtrængende 

Kommissionen til at sikre, at bistandsmidler bruges effektivt og målrettes bedre mod 

vand-, sanitets- og hygiejnesektoren i perspektivet for udviklingsdagsordenen for tiden 

efter 2015; 

36. opfordrer til, at der etableres en global overvågningsmekanisme til at spore fremskridt 

med at opnå universel adgang til sikkert drikkevand, bæredygtig anvendelse og 

udvikling af vandressourcer og styrkelse af retfærdig, deltagelsesbaseret og ansvarlig 

forvaltning af vandressourcerne i alle lande; opfordrer til effektiv overvågning af 

projekter, der gennemføres ved hjælp af ekstern bistand; 

37. minder om, at verdenssundhedsorganisationen WHO har erklæret, at det som 

udgangspunkt, uden anvendelse af de nyeste innovative vandbehandlings- og -

besparelsesteknologier, er optimalt med mellem 100 og 200 liter vand pr. dag pr. 

person, og bemærker, at der kræves 50-100 liter til at sikre, at de grundlæggende behov 

opfyldes, og der ikke opstår større sundhedsproblemer; 

38. roser de vandværker, der afsætter en procentdel af deres årlige omsætning til 

vandpartnerskaber i udviklingslandene, og opfordrer medlemsstaterne og EU til at skabe 

de nødvendige forudsætninger for oprettelsen af sådanne partnerskaber; 

39. understreger, at effektiv og retfærdig forvaltning af vandressourcer er afhængig af de 

lokale myndigheders evne til at levere tjenesteydelser; opfordrer derfor EU til at øge 

støtten til styrkelse af forvaltningspraksis for vandressourcer og infrastruktur i 

udviklingslandene, idet der navnlig tages hensyn til behovene hos sårbare 

befolkningsgrupper i landdistrikter; 

40. støtter den globale platform for vandsolidaritet "Global Water Solidarity Platform", der 

blev oprettet gennem De Forenede Nationers udviklingsprogram (UNDP) med henblik 

på at inddrage lokale myndigheder i at finde løsninger på udfordringer angående vand; 



 

AM\1071382DA.doc  PE565.787v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

påskønner også over initiativet om "1 % solidaritet på vand- og sanitetsområdet" og 

andre initiativer truffet af borgere og myndigheder i visse medlemsstater med henblik 

på at støtte projekter i udviklingslande med midler fra forbrugsafgifter;  

41. opfordrer Kommissionen til at genetablere det vandfacilitetsinstrument, som har vist sig 

at være effektiv til at fremme bedre adgang til vandforsyningstjenester i udviklingslande 

ved at fremme foranstaltninger til opbygning af kapacitet for lokalsamfundene; 

42. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen. 

Or. en 

 


