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Ontwerpresolutie (artikel 170, lid 4, van het Reglement) ter vervanging van de niet-

wetgevingsontwerpresolutie A8-0228/2015 

Resolutie van het Europees Parlement over de follow-up van het Europees 

burgerinitiatief Right2Water 

Het Europees Parlement, 

– gezien Richtlijn 98/83/EG van de Raad van 3 november 1998 betreffende de kwaliteit 

van voor menselijke consumptie bestemd water (hierna "drinkwaterrichtlijn" 

genoemd)
1
, 

– gezien Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 

2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het 

waterbeleid (hierna "de KRW" genoemd)
2
, 

– gezien Verordening (EU) nr. 211/2011 van het Europees Parlement en de Raad over het 

burgerinitiatief
3
, 

– gezien Richtlijn 2014/23/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 

2014 betreffende het plaatsen van concessieovereenkomsten
4
, 

– gezien de mededeling van de Commissie van 14 november 2012 getiteld "Een 

blauwdruk voor het behoud van de Europese wateren" (COM(2012)0673), 

– gezien de mededeling van de Commissie van 19 maart 2014 betreffende het Europees 

burgerinitiatief "Water en sanitaire voorzieningen zijn een mensenrecht! Water is een 

publiek goed, geen handelswaar!” (COM(2014)0177) (hierna "de mededeling" 

genoemd), 

– gezien het "samenvattend verslag over de kwaliteit van drinkwater in de EU op basis 

                                                 
1 PB L 330 van 5.12.1998, blz. 32. 
2 PB L 327 van 22.12.2000, blz. 1. 
3 PB L 65 van 11.3.2011, blz. 1. 
4 PB L 94 van 28.3.2014, blz. 1. 
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van de verslagen van de lidstaten voor de periode 2008-2010 uit hoofde van Richtlijn 

98/83/EG" van de Commissie (COM(2014)0363), 

– gezien zijn resolutie van 17 november 2014 over de EU en het mondiaal 

ontwikkelingskader voor de periode na 2015
1
, 

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité met betrekking tot 

voornoemde mededeling van de Commissie van 19 maart 2014
2
, 

– gezien de resolutie van de Algemene Vergadering van de VN van 28 juli 2010 getiteld 

"The human right to water and sanitation"
3
, en de resolutie van de Algemene 

Vergadering van de VN van 18 december 2013 getiteld "The human right to safe 

drinking water and sanitation"
4
, 

– gezien zijn resolutie van 9 oktober 2008 over de aanpak van waterschaarste en droogte 

in de Europese Unie
5
, 

– gezien zijn resolutie van 3 juli 2012 inzake de uitvoering van de EU-waterwetgeving, in 

afwachting van een noodzakelijke algemene aanpak van de Europese uitdagingen op het 

gebied van water
6
, 

– gezien artikel 52 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 

voedselveiligheid en de adviezen van de Commissie ontwikkelingssamenwerking en de 

Commissie verzoekschriften (A8-0000/2015), 

A. overwegende dat "Right2Water" het eerste Europees burgerinitiatief (EBI) is dat 

voldoet aan de voorwaarden van Verordening (EU) nr. 211/2011 over het 

burgerinitiatief en dat door het Parlement is gehoord nadat, ten tijde van de indiening, 

1,66 miljoen burgers hun steun eraan hadden betuigd;  

B. overwegende dat watervoorziening en sanitaire voorzieningen diensten van algemeen 

belang en geen handelswaren zijn; 

C. overwegende dat de volledige tenuitvoerlegging van het mensenrecht op water en 

sanitaire voorzieningen, zoals erkend door de VN en ondersteund door de EU-lidstaten, 

van essentieel belang is om te kunnen leven; overwegende dat een goed beheer van 

watervoorraden essentieel is om een duurzaam gebruik van water te waarborgen en de 

natuurlijke rijkdommen van Europa te beschermen; 

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

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

                                                 
1 Aangenomen teksten, P8_TA(2014)0059. 
2 Nog niet beschikbaar in het Publicatieblad. 
3 A/RES/64/292. 
4 A/RES/68/157. 
5 PB C 9 E van 15.1.2010, blz. 33. 
6 PB C 349 E van 29.11.2013, blz. 9. 
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sanitaire basisvoorzieningen; overwegende dat, als gevolg hiervan, het recht op 

gezondheid gevaar loopt en ziekten zich verspreiden, waarbij zij leed en sterfte 

veroorzaken, terwijl zij een van de belangrijkste belemmeringen voor ontwikkeling 

vormen; overwegende dat elk jaar 3,5 miljoen mensen sterven aan ziektes die 

veroorzaakt worden door vervuild water; overwegende dat circa 4 000 kinderen 

dagelijks overlijden aan ziektes 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; 

E. overwegende dat de EU de belangrijkste donor 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;  

F. overwegende dat watervoorziening en sanitaire voorzieningen diensten van algemeen 

belang zijn en dat de inkomsten uit de waterbeheercyclus de kosten daarvan en de 

kosten van verbetering zouden moeten dekken, indien het algemeen belang wordt 

gewaarborgd; 

Het EBI als instrument voor participatieve democratie  

1. is van mening dat het EBI een uniek democratisch mechanisme is met een aanzienlijke 

potentie om de kloof te overbruggen tussen Europese en nationale sociale en 

maatschappelijke bewegingen, en om de participatieve democratie op EU-niveau te 

bevorderen; 

2.  benadrukt dat de Commissie gedurende de analysefase van twee maanden de grootst 

mogelijke transparantie moet betrachten, dat een geslaagd burgerinitiatief moet kunnen 

rekenen op de nodige juridische ondersteuning en begeleiding van de Commissie en op 

voldoende publiciteit, en dat de initiatiefnemers en steunbetuigers gedurende de gehele 

procedure van het burgerinitiatief volledig op de hoogte moeten worden gehouden; 

3. erkent het feit dat de steun van 1,66 miljoen EU-burgers voor dit EBI invloed heeft 

gehad op het besluit van de Commissie om diensten op het gebied van water en sanitaire 

voorzieningen van de concessierichtlijn uit te sluiten; 

4. verzoekt de Commissie om, in overeenstemming met de belangrijkste doelstelling van 

het EBI "Right2Water", met voorstellen te komen die de universele toegang tot 

drinkwater en sanitaire voorzieningen waarborgen, en is ingenomen met het feit dat zij 

de vergroting van de transparantie in de watersector ondersteunt; pleit er voorts voor dat 

de universele toegang tot veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen wordt 

opgenomen in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie; 

5. verzoekt de Commissie een alomvattende voorlichtingscampagne op te zetten over de 

maatregelen die tot dusver zijn genomen op het gebied van water en de vraag hoe die 

maatregelen kunnen helpen om de doelstellingen van het Right2Water- EBI te 
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verwezenlijken; 

Het recht op water en sanitaire voorzieningen 

6. herinnert eraan dat de VN heeft erkend dat het mensenrecht op water en sanitaire 

voorzieningen zonder enige vorm van discriminatie inhoudt dat eenieder recht heeft op 

vrije en toereikende toegang tot water voor persoonlijk en huishoudelijk gebruik dat 

veilig en fysiek toegankelijk is, waarbij privacy en de menselijke waardigheid worden 

gewaarborgd; 

7. steunt de speciale rapporteur van de VN voor het mensenrecht op veilig drinkwater en 

sanitaire voorzieningen en onderstreept dat zijn werk en dat van zijn voorganger van 

groot belang is voor de erkenning van dit recht; 

8.  betreurt dat er volgens gegevens van het World Water Assessment Programme 

(WWAP) in de EU-28 nog meer dan een miljoen mensen niet over toegang tot veilig en 

schoon drinkwater beschikken en dat bijna 2 % van de bevolking geen toegang heeft tot 

sanitaire voorzieningen; dringt er derhalve bij de Commissie op aan onmiddellijk actie 

te ondernemen; 

9. verzoekt de Commissie gebieden aan te wijzen waar het probleem van watertekort zich 

voordoet of zich mogelijkerwijs kan voordoen, en de desbetreffende lidstaten, regio's en 

gebieden – met name plattelandsgebieden en achtergebleven stedelijke gebieden – te 

helpen dit probleem adequaat aan te pakken;  

10. verzoekt de Commissie, de Europese Investeringsbank en de lidstaten om steun te 

verlenen aan exploitanten van waterbedrijven en bevoegde autoriteiten in de EU die 

wegens een gebrek aan het benodigde kapitaal geen toegang hebben tot beschikbare 

EU-fondsen en langetermijnleningen tegen een preferentieel rentepercentage, in het 

bijzonder ten behoeve van investeringen in de aanleg, het onderhoud en de vernieuwing 

van waterinfrastructuur teneinde toegang tot waterdiensten van hoge kwaliteit te kunnen 

bieden; 

11. herinnert de lidstaten aan hun verplichting om het EU-recht ten uitvoer te leggen; dringt 

er met klem bij hen op aan om volledige uitvoering te geven aan de drinkwaterrichtlijn 

en alle daarmee verband houdende wetgeving; spoort de lidstaten aan hun 

uitgavenprioriteiten te bepalen en ten volle gebruik te maken van de in de nieuwe 

financiële programmeringsperiode (2014-2020) geboden mogelijkheden voor financiële 

steun van de EU in de watersector, met name in het kader van investeringsprioriteiten 

die zijn toegespitst op waterbeheer; 

12. merkt op dat de Commissie verzoekschriften sinds 1988 ieder jaar een aanzienlijk aantal 

verzoekschriften ontvangt van EU-burgers uit vele lidstaten die uiting geven aan hun 

zorgen over watervoorziening, de kwaliteit van drinkwater en afvalwaterbeheer; wijst 

erop dat de indieners een aantal negatieve factoren betreuren die verantwoordelijk zijn 

voor de slechte waterkwaliteit en aldus gevolgen hebben voor het milieu en de 

gezondheid van mensen en dieren; is van oordeel dat deze verzoekschriften blijk geven 

van een oprechte belangstelling van burgers voor krachtige handhaving en verdere 

ontwikkeling van duurzame EU-wetgeving op het gebied van water; 
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13. ondersteunt de ontwikkeling van sociale beleidsregelingen (bijvoorbeeld regelingen 

voor de betaalbaarheid van water) teneinde toegang tot water en sanitaire voorzieningen 

te waarborgen voor mensen die zich deze diensten niet kunnen veroorloven of hier geen 

toegang tot hebben; dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan het gebrek aan 

gegevens over de beschikbaarheid en de toegang tot drinkwater en sanitaire 

voorzieningen aan te pakken, en er, in voorkomend geval, allereerst voor te zorgen dat 

gemarginaliseerde gebruikersgroepen toegang tot deze diensten krijgen; 

14. moedigt de Commissie aan een Europees wetgevingskader te ontwikkelen met 

betrekking tot het hergebruik van behandeld afvalwater om met name kwetsbare 

activiteiten en gebieden te beschermen; roept de Commissie voorts op om de 

uitwisseling van ervaringen tussen de gezondheidsinstanties van de lidstaten te 

bevorderen;  

15. roept de lidstaten op hun stroomgebiedbeheersplannen, een cruciaal element voor de 

handhaving van de kaderrichtlijn water, met spoed te voltooien en naar behoren uit te 

voeren, met volledige inachtneming van de doorslaggevende ecologische criteria; 

brengt onder de aandacht dat sommige lidstaten steeds vaker te maken krijgen met 

verwoestende overstromingen die ernstige gevolgen hebben voor de plaatselijke 

bevolking; wijst erop dat de stroomgebiedbeheersplannen uit hoofde van de 

kaderrichtlijn water en de plannen voor het beheer van overstromingsrisico's uit hoofde 

van de overstromingsrichtlijn de ideale gelegenheid bieden om gebruik te maken van 

synergieën tussen deze instrumenten, die kunnen bijdragen aan de voorziening van 

schoon water in voldoende hoeveelheden en aan de verkleining van 

overstromingsrisico's; herinnert er voorts aan dat iedere lidstaat een centrale website 

moet opzetten met informatie over de uitvoering van de kaderrichtlijn water om aldus 

een beter overzicht te bieden van het waterbeheer en de waterkwaliteit; 

Waterdiensten en de interne markt  

16. erkent dat de lidstaten ingevolge het subsidiariteitsbeginsel het recht hebben om te 

besluiten verschillende beheersystemen voor de watervoorziening te gebruiken; 

17. herinnert eraan dat de mogelijkheid om waterdiensten opnieuw onder gemeentelijk 

beheer te brengen in de toekomst zonder beperkingen moet blijven bestaan, evenals de 

keuzevrijheid voor het gunnen van overheidsopdrachten bij samenwerking op het 

gebied van watervoorziening en sanitaire voorzieningen, waarbij de mededingingsregels 

van de interne markt nageleefd dienen te worden; 

18. benadrukt dat regionale en lokale autoriteiten de plicht hebben om toegang tot water 

voor iedereen te waarborgen, waarbij ervoor moet worden gezorgd dat de geschikste 

exploitanten worden gekozen die burgers water van goede kwaliteit, veilig drinkwater 

en verbeterde sanitaire voorzieningen leveren waarbij zij het publieke belang in het oog 

houden; 

19. benadrukt dat bij elke handelsovereenkomst waarover de EU onderhandelt rekening 

moet worden gehouden met de specifieke aard van diensten op het gebied van water en 

sanitaire voorzieningen; 
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20. herinnert eraan dat de concessies voor diensten op het gebied van water en sanitaire 

voorzieningen zijn onderworpen aan de in het Verdrag vastgelegde beginselen en 

derhalve met inachtneming van de beginselen van transparantie, gelijke behandeling en 

non-discriminatie moeten worden gegund; 

21. benadrukt het belang van nationale toezichthoudende instanties bij het garanderen van 

eerlijke en open concurrentie tussen dienstverleners, het vergemakkelijken van een 

snellere implementatie van innovatieve oplossingen en technische vooruitgang, de 

bevordering van doeltreffende en kwalitatief hoogwaardige waterdiensten en de 

bescherming van de belangen van de consument, waarbij gezorgd wordt voor 

continuïteit van de levering en, bovenal, het publieke belang wordt gewaarborgd; 

verzoekt de Commissie om initiatieven voor samenwerking op regelgevingsgebied in de 

EU te steunen, teneinde wederzijds leren en de uitwisseling van beste praktijken te 

ondersteunen; 

22. benadrukt het succes van zowel publiek-private als van publiek-publieke 

partnerschappen bij het uitwisselen van beste praktijken op het gebied van 

watervoorziening; verzoekt de Commissie derhalve beide vormen van samenwerking 

tussen waterbedrijven te bevorderen door middel van financiële en niet-financiële 

prikkels; is ingenomen met het feit dat de Commissie in de mededeling voor de eerste 

maal het belang van publiek-publieke partnerschappen erkent, maar roept de Commissie 

tevens op het belang, de noodzaak en het nut van publiek-private samenwerking te 

erkennen; 

23. is verheugd over de succesvolle inspanningen van enkele waterbedrijven om de 

publieke participatie bij de verbetering van waterdiensten en de bescherming van 

watervoorraden te vergroten, en herinnert eraan dat plaatselijke instanties een 

belangrijke rol spelen in het besluitvormingsproces aangaande waterbeheer;  

24. verzoekt de lidstaten en de lokale autoriteiten om, indien zij dit niet reeds gedaan 

hebben, sociaal waterbeleid in te voeren ter ondersteuning van mensen die zich de 

toegang tot diensten op het gebied van water en sanitaire voorzieningen buiten hun 

eigen schuld niet kunnen veroorloven; verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat de 

lidstaten ervaringen kunnen uitwisselen over het sociale onderdeel van waterbeleid; 

25. spoort waterbedrijven en de bevoegde overheidsinstanties aan te investeren in het 

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

26. herinnert eraan dat goed waterbeheer de komende decennia steeds meer een prioriteit 

zal vormen, vanuit zowel ecologisch als milieuoogpunt, aangezien daarmee tegemoet 

wordt gekomen aan vereisten op energie- en landbouwgebied en aan dwingende 

economische en sociale verplichtingen; 

27. verzoekt de Commissie om de vernieuwing van verouderde drinkwaternetten tot een 

prioriteit in het investeringsplan voor Europa te maken, door deze projecten op te 

nemen in de lijst van EU-projecten; wijst erop dat deze projecten een hefboomeffect op 

niet-verplaatsbare werkgelegenheid kunnen hebben en aldus tot het stimuleren van de 

groene economie in Europa kunnen bijdragen; 
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28. dringt er bij de Commissie op aan om de uitwisseling van kennis tussen de lidstaten te 

bevorderen over de vraag hoe zij de staat van hun netwerken kunnen controleren, zodat 

zij op grond daarvan renovatiewerkzaamheden kunnen uitvoeren om een einde te maken 

aan verspilling; 

29. dringt aan op meer transparantie teneinde consumenten beter voor te lichten over water 

en bij te dragen aan een duurzamer beheer van de watervoorraden; moedigt de 

Commissie met het oog hierop aan om haar werkzaamheden met de lidstaten voort te 

zetten, teneinde nationale ervaringen met betrekking tot de invoering van 

waterinformatiesystemen uit te wisselen; 

Europees extern en ontwikkelingsbeleid betreffende water 

30. benadrukt dat de universele toegang tot water en sanitaire voorzieningen volledig moet 

worden geïntegreerd in het Europees ontwikkelingsbeleid, door het aanmoedigen van 

goede praktijken en het uitwisselen van kennis alsook van samenwerkingsprogramma's 

in deze sector; 

31. benadrukt dat hulp voor veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen een hoge prioriteit 

moet krijgen bij de toewijzing van financiële middelen van de EU en bij de 

programmering van hulp; verzoekt de Commissie om te voorzien in voldoende 

financiële steun voor maatregelen met het oog op capaciteitsopbouw op het gebied van 

water, door een beroep te doen op en samen te werken met bestaande internationale 

platforms en initiatieven; 

32. benadrukt nogmaals dat water, sanitaire voorzieningen en hygiëne in 

ontwikkelingslanden een hoge prioriteit moeten krijgen zowel in de officiële 

ontwikkelingshulp 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 beginsel van collectief ownership; 

33. benadrukt het schandalige feit dat, hoewel de vooruitgang op het gebied van veilig 

drinkwater ten opzichte van de millenniumdoelstellingen op schema ligt, wereldwijd 

nog altijd bijna een miljard mensen onbehandeld drinkwater drinken en dat ook de 

doelstelling op het gebied van sanitaire voorzieningen nog lang niet is gehaald; 

34. is van mening dat water centraal moet staan bij de werkzaamheden ter voorbereiding 

van twee belangrijke internationale evenementen van 2015, namelijk de topontmoeting 

over de agenda voor de periode na 2015 en de CoP21 over het klimaat; is er in dit 

verband een krachtig voorstander van dat in september 2015 ambitieuze en 

verstrekkende doelstellingen op het gebied van water en sanitaire voorzieningen worden 

vastgesteld, zoals doelstelling 6 inzake duurzame ontwikkeling (SDG) om voor 2030 de 

toegankelijkheid en het duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen voor 

iedereen te waarborgen; herhaalt dat armoede enkel kan worden uitgebannen via het 
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proces voor de periode na 2015, als we ervoor zorgen dat iedereen, waar dan ook, 

toegang heeft tot schoon water, elementaire sanitaire voorzieningen en hygiëne; 

35. benadrukt dat de verwezenlijking van de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling 

de terbeschikkingstelling van veel meer financiële middelen vereist dan momenteel het 

geval is, van zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden; 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; 

36. roept op tot de invoering van een mondiaal 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; roept op tot doeltreffend 

toezicht op projecten die worden uitgevoerd met externe steun; 

37. herinnert eraan dat, in de uitgangssituatie zonder aanwezigheid van de laatste 

innovatieve waterzuiverings- en besparingstechnologieën, volgens de 

Wereldgezondheidsorganisatie tussen 100 en 200 liter water per persoon per dag 

optimaal is en dat tussen 50 en 100 liter water vereist is om te voldoen aan de 

basisbehoeften en te voorkomen dat grote gezondheidsproblemen ontstaan; 

38. prijst de waterbedrijven die een percentage van hun jaaromzet schenken aan 

waterpartnerschappen in ontwikkelingslanden en moedigt de lidstaten en de EU aan de 

benodigde voorwaarden te creëren om dergelijke partnerschappen op te zetten; 

39. 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; 

40. 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 

eveneens 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;  

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

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

ontwikkelingslanden door de bevordering van maatregelen voor capaciteitsopbouw van 

plaatselijke gemeenschappen; 

42. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie. 
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Or. en 

 

 


