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Peter Liese m.fl. 

 

Betænkning A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Opfølgning på det europæiske borgerinitiativ om retten til vand ("Right2Water") 

(2014/2239(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 18 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag  

18. opfordrer Kommissionen til at 

anerkende vigtigheden af menneskers ret til 

vand og sanitet som et offentligt gode og 

en grundlæggende værdi for alle EU-

borgere og ikke som en vare; udtrykker sin 

bekymring over, at et stigende antal 

personer siden 2008 har fået problemer 

med at betale deres vandregninger som 

følge af den finansielle og økonomiske 

krise og sparepolitikker, der har øget 

fattigdommen i Europa og antallet af 

lavindkomsthusholdninger, og at 

overkommelige priser er ved at blive et 

anliggende af stigende bekymring; tager 

afstand fra vandafbrydelser og 

tvangslukning af vandforsyning som en 

krænkelse af menneskerettighederne og 

anmoder medlemsstaterne om at sætte en 

stopper for disse situationer, når de skyldes 

socioøkonomiske forhold i 

lavindkomsthusholdninger; glæder sig 

over, at der i nogle medlemsstater bruges 

"vandbanker" eller minimumsvandkvoter 

i et forsøg på at hjælpe de mest sårbare 

med deres forsyningsomkostninger for at 

sikre vand som en umistelig del af de 

grundlæggende rettigheder; 

18. opfordrer Kommissionen til at 

anerkende vigtigheden af menneskers ret til 

vand og sanitet som et offentligt gode og 

en grundlæggende værdi for alle EU-

borgere og ikke som en vare; udtrykker sin 

bekymring over, at et stigende antal 

personer siden 2008 har fået problemer 

med at betale deres vandregninger som 

følge af den finansielle og økonomiske 

krise, der har øget fattigdommen i Europa 

og antallet af lavindkomsthusholdninger, 

og at overkommelige priser er ved at blive 

et anliggende af stigende bekymring; tager 

afstand fra vandafbrydelser og 

tvangslukning af vandforsyning og 

anmoder medlemsstaterne om at sætte en 

stopper for disse situationer, når de skyldes 

socioøkonomiske forhold i 

lavindkomsthusholdninger; 

Or. en 
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Peter Liese m.fl. 

 

Betænkning A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Opfølgning på det europæiske borgerinitiativ om retten til vand ("Right2Water") 

(2014/2239(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 19 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag  

19. opfordrer Kommissionen til i lyset af 

følgerne af den nylige økonomiske krise at 

samarbejde med medlemsstaterne og 

regionale og lokale myndigheder om at 

gennemføre en undersøgelse om 

vandfattigdom, herunder spørgsmål om 

adgang og overkommelige priser; 

opfordrer indtrængende Kommissionen til i 

øget grad at støtte og afhjælpe nonprofit-

samarbejde mellem vandværker for at 

hjælpe vandværkerne i mindre udviklede 

områder og landdistrikter med henblik på 

at støtte adgangen til vand af god kvalitet 

for alle borgere i disse områder; 

19. opfordrer Kommissionen til i lyset af 

følgerne af den nylige økonomiske krise at 

samarbejde med medlemsstaterne og 

regionale og lokale myndigheder om at 

gennemføre en undersøgelse om 

vandfattigdom, herunder spørgsmål om 

adgang og overkommelige priser; 

opfordrer indtrængende Kommissionen til i 

øget grad at støtte og lette samarbejde 

mellem vandværker for at hjælpe 

vandværkerne i mindre udviklede områder 

og landdistrikter med henblik på at støtte 

adgangen til vand af god kvalitet for alle 

borgere i disse områder; 

Or. en 
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Peter Liese m.fl. 

 

Betænkning A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Opfølgning på det europæiske borgerinitiativ om retten til vand ("Right2Water") 

(2014/2239(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 21 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag  

21. understreger, at Kommissionens 

påståede neutralitet med hensyn til 

ejendomsretten over og forvaltningen af 

vand er i strid med de 

privatiseringsprogrammer, som trojkaen 

har påtvunget visse medlemsstater; 

21. understreger Kommissionens 

neutralitet med hensyn til ejendomsretten 

over og forvaltningen af vand; 

Or. en 
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Peter Liese m.fl. 

 

Betænkning A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Opfølgning på det europæiske borgerinitiativ om retten til vand ("Right2Water") 

(2014/2239(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 22 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag  

22. anerkender, at vand – som det fremgår 

af vandrammedirektivet – ikke er en vare, 

men et offentligt gode, der er afgørende for 

menneskers liv og værdighed, og minder 

Kommissionen om, at EU i henhold til 

Traktatens bestemmelser skal forblive 

neutral i forhold til nationale bestemmelser 

vedrørende ejerskabsordninger for 

vandforsyningsselskaber, og at EU derfor 

på ingen måde bør fremme privatisering 

af vandforsyningsselskaber inden for 

rammerne af et økonomisk 

tilpasningsprogram eller nogen anden 

EU-procedure for koordinering af 

økonomisk politik; opfordrer – i 

betragtning af, at der er tale om 

forsyningspligtydelser, og at de dermed 

overvejende er af almen interesse – 

Kommissionen til permanent at holde 

vand, sanitet og behandling af spildevand 

uden for interne markedsregler og 

eventuelle handelsaftaler og stille dem til 

rådighed til overkommelige priser, og 

opfordrer både Kommissionen og 

medlemsstaterne til at sikre, at de teknisk, 

finansielt og administrativt forvaltes på en 

virkningsfuld, effektiv og gennemsigtig 

måde; 

22. anerkender, at vand – som det fremgår 

af vandrammedirektivet – ikke er en vare, 

men et offentligt gode, der er afgørende for 

menneskers liv og værdighed, og minder 

Kommissionen om, at EU i henhold til 

Traktatens bestemmelser skal forblive 

neutral i forhold til nationale bestemmelser 

vedrørende ejerskabsordninger for 

vandforsyningsselskaber, eftersom der er 

tale om forsyningspligtydelser, og at de 

dermed overvejende er af almen interesse; 

opfordrer både Kommissionen og 

medlemsstaterne til at sikre, at vand og 

sanitet leveres til overkommelige priser og 

teknisk, finansielt og administrativt 

forvaltes på en virkningsfuld, effektiv og 

gennemsigtig måde med henblik på at 

tilgodese almenhedens interesser; 

 

Or. en 
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Peter Liese m.fl. 

 

Betænkning A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Opfølgning på det europæiske borgerinitiativ om retten til vand ("Right2Water") 

(2014/2239(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 29 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag  

 

29. anerkender, at vand- og 

sanitetsforsyningstjenester er 

forsyningspligtydelser, og at vand ikke er 

en vare, men et offentligt gode, og at det 

derfor bør stilles til rådighed til 

overkommelige priser, der respekterer 

menneskers ret til vand af en 

minimumskvalitet og giver mulighed for at 

anvende en forholdsmæssig tarif; 

anmoder medlemsstaterne om at sikre, at 

der anvendes et rimeligt, retfærdigt, 

gennemsigtigt og velegnet prissystem for 

vand- og sanitetsafgifter, således at alle 

borgere sikres adgang til forsyning af høj 

kvalitet, uanset deres indkomst; 

29. anerkender, at vand- og 

sanitetsforsyningstjenester er 

forsyningspligtydelser, og at vand ikke er 

en vare, men et offentligt gode, og at det 

derfor bør stilles til rådighed til 

overkommelige priser, der respekterer 

menneskers ret til vand af en 

minimumskvalitet; anmoder 

medlemsstaterne om at sikre, at der 

anvendes et rimeligt, retfærdigt, 

gennemsigtigt og velegnet prissystem for 

vand- og sanitetsafgifter, således at alle 

borgere sikres adgang til forsyning af høj 

kvalitet, uanset deres indkomst; 

 

Or. en 
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Peter Liese m.fl. 

 

Betænkning A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Opfølgning på det europæiske borgerinitiativ om retten til vand ("Right2Water") 

(2014/2239(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 44 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag  

44. noterer sig, at lande i hele EU, herunder 

Spanien, Portugal, Grækenland, Irland, 

Tyskland og Italien, har oplevet, at en 

potentiel eller faktisk fortabelse af det 

offentlige ejerskab over 

vandforsyningstjenester har skabt stor 

bekymring blandt borgerne; minder om, at 

valget af vandforvaltningsmåden bygger på 

nærhedsprincippet som fastsat i artikel 14 i 

traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsområde og i protokol (nr. 26) om 

tjenesteydelser af almen interesse, hvori 

offentlige tjenesters særlige betydning for 

den sociale og territoriale samhørighed 

fremhæves; minder om, at offentlige 

virksomheder inden for vandforsyning og 

spildevandsbortskaffelse udfører tjenester 

af almen interesse og har den almene 

opgave at sikre hele befolkningen en 

dækkende vandforsyning af høj kvalitet til 

socialt overkommelige priser og at 

minimere de negative miljøpåvirkninger 

fra spildevand; 

44. noterer sig, at lande i hele EU, herunder 

Spanien, Portugal, Grækenland, Irland, 

Tyskland og Italien, har oplevet, at den 

menneskelige ret til adgang til vand og 

sanitet har skabt stor bekymring blandt 

borgerne; minder om, at valget af 

vandforvaltningsmåden bygger på 

nærhedsprincippet som fastsat i artikel 14 i 

traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsområde og i protokol nr. 26 om 

tjenesteydelser af almen interesse, hvori 

offentlige tjenesters særlige betydning for 

den sociale og territoriale samhørighed 

fremhæves; minder om, at offentlige 

virksomheder inden for vandforsyning og 

spildevandsbortskaffelse udfører tjenester 

af almen interesse og har den almene 

opgave at sikre hele befolkningen en 

dækkende vandforsyning af høj kvalitet til 

socialt overkommelige priser og at 

minimere de negative miljøpåvirkninger 

fra spildevand; 

Or. en 
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Peter Liese m.fl. 

 

Betænkning A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Opfølgning på det europæiske borgerinitiativ om retten til vand ("Right2Water") 

(2014/2239(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 46 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag  

46. noterer sig den stigende tendens til 

genkommunalisering af 

vandforsyningstjenester i flere 

medlemsstater, herunder Frankrig og 

Tyskland; minder om, at muligheden for 

genkommunalisering af 

vandforsyningstjenester også fremover bør 

sikres uindskrænket og fortsat kan høre 

under en lokal forvaltning, såfremt de 

kompetente offentlige myndigheder vælger 

denne mulighed; minder om, at vand er en 

grundlæggende menneskerettighed og skal 

være tilgængeligt og økonomisk 

overkommeligt for alle; fremhæver, at 

medlemsstaterne har en forpligtelse til at 

sikre, at der er vand til alle uanset hvilket 

vandværk, der forestår leveringen, og at de 

skal sikre, at vandværkerne leverer sikkert 

drikkevand og forbedret sanitet; 

46. minder om, at muligheden for 

genkommunalisering af 

vandforsyningstjenester også fremover bør 

sikres uindskrænket og fortsat kan høre 

under en lokal forvaltning, såfremt de 

kompetente offentlige myndigheder vælger 

denne mulighed; minder om, at vand er en 

grundlæggende menneskerettighed og skal 

være tilgængeligt og økonomisk 

overkommeligt for alle; fremhæver, at 

medlemsstaterne har en forpligtelse til at 

sikre, at der er vand til alle uanset hvilket 

vandværk, der forestår leveringen, og at de 

skal sikre, at vandværkerne leverer sikkert 

drikkevand og forbedret sanitet; 

Or. en 
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Peter Liese m.fl. 

 

Betænkning A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Opfølgning på det europæiske borgerinitiativ om retten til vand ("Right2Water") 

(2014/2239(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 47 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag  

47. understreger, at den særlige karakter 

af vand- og sanitetsforsyningstjenester, 

såsom produktion, distribution og 

behandling, gør det afgørende 

nødvendigt, at de fjernes fra alle 

handelsaftaler, som EU forhandler om 

eller overvejer; opfordrer indtrængende 

Kommissionen til at indrømme en juridisk 

bindende udelukkelse for 

vandforsyningstjenester, 

sanitetsforsyningstjenester og behandling 

af spildevand i de igangværende 

forhandlinger om det transatlantiske 

handels- og investeringspartnerskab 

(TTIP) og aftalen om handel med 

tjenesteydelser; understreger, at alle 

fremtidige handels- og investeringsaftaler 

bør indeholde klausuler om reel adgang 

til drikkevand for befolkningen i det 

tredjeland, som er berørt af aftalen, i 

overensstemmelse med Unionens 

langvarige engagement i bæredygtig 

udvikling og menneskerettigheder, og at 

reel adgang til drikkevand for 

befolkningen i det tredjeland, som er 

berørt af aftalen, skal være en 

forudsætning for enhver ny 

frihandelsaftale; 

udgår 

Or. en 
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Peter Liese m.fl. 

 

Betænkning A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Opfølgning på det europæiske borgerinitiativ om retten til vand ("Right2Water") 

(2014/2239(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 54 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag  

54. minder om, at direktiv 2006/123/EF om 

tjenesteydelser i det indre marked på 

mange områder allerede har mødt stor 

modstand fra civilsamfundet, herunder i 

forbindelse med tjenesteydelser af almen 

økonomisk interesse såsom tjenesteydelser 

i forbindelse med vanddistribution, 

vandforsyningstjenester og 

spildevandshåndtering; minder om, at EU-

institutionerne til sidst blev tvunget til at 

medtage disse sektorer blandt de 

tjenesteydelser, der ikke kunne 

liberaliseres; 

54. minder om, at direktiv 2006/123/EF om 

tjenesteydelser i det indre marked på 

mange områder allerede har mødt stor 

modstand fra civilsamfundet, herunder i 

forbindelse med tjenesteydelser af almen 

økonomisk interesse såsom tjenesteydelser 

i forbindelse med vanddistribution, 

vandforsyningstjenester og 

spildevandshåndtering; 

Or. en 
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Ændringsforslag   11 

Peter Liese m.fl. 

 

Betænkning A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Opfølgning på det europæiske borgerinitiativ om retten til vand ("Right2Water") 

(2014/2239(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 55 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag  

55. fremhæver betydningen af offentlig-

offentlige partnerskaber i forbindelse med 

udveksling af bedste praksis på basis af 

nonprofit-samarbejde mellem vandværker, 

og glæder sig over, at Kommissionen i 

meddelelsen for første gang anerkender 

betydningen af offentlig-offentlige 

partnerskaber; 

55. fremhæver betydningen af offentlig-

offentlige og offentlig-private 

partnerskaber i forbindelse med udveksling 

af bedste praksis på basis af nonprofit-

samarbejde mellem vandværker, og glæder 

sig over, at Kommissionen i meddelelsen 

for første gang anerkender betydningen af 

offentlig-offentlige partnerskaber; 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0228/12 

Ændringsforslag   12 

Peter Liese m.fl. 

 

Betænkning A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Opfølgning på det europæiske borgerinitiativ om retten til vand ("Right2Water") 

(2014/2239(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 61 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag  

61. fordømmer det faktum, at det at nægte 

dårligt stillede og sårbare 

befolkningsgrupper forsyning med vand 

og sanitet anvendes som en 

tvangsforanstaltning i visse 

medlemsstater; gentager, at 

myndighedernes nedlukning af offentlige 

brønde i nogle medlemsstater har 

vanskeliggjort adgangen til vand for de 

mest sårbare befolkningsgrupper; 

udgår 

Or. en 



 

AM\1071831DA.doc  PE565.787v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

2.9.2015 A8-0228/13 

Ændringsforslag   13 

Peter Liese m.fl. 

 

Betænkning A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Opfølgning på det europæiske borgerinitiativ om retten til vand ("Right2Water") 

(2014/2239(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 64 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag  

64. opfordrer vandforsyningsselskaber til at 

geninvestere økonomiske overskud fra 

vandforvaltningscyklussen i opretholdelse 

og forbedring af vandforsyningstjenesterne 

og beskyttelse af vandressourcerne; minder 

om, at princippet om omkostningsdækning 

til vandforsyningstjenester omfatter miljø- 

og ressourceomkostninger med samtidig 

respekt for såvel princippet om 

retfærdighed og gennemsigtighed som 

menneskers ret til vand og 

medlemsstaternes forpligtelser til at 

opfylde deres forpligtelser vedrørende 

omkostningsdækning på bedst mulige 

måde så længe dette ikke strider mod 

formålet med og opfyldelsen af målene 

med vandrammedirektivet; anbefaler at 

ophøre med enhver praksis, hvor 

økonomiske ressourcer omdirigeres fra 

vandsektoren til at finansiere andre 

politikker, herunder når vandregninger 

påføres koncessionsafgifter, der ikke er 

øremærket til vandinfrastruktur; minder 

om infrastrukturernes bekymrende tilstand 

i visse medlemsstater, hvor der er vandtab 

på grund af lækager fra uegnede og 

forældede distributionsnet, og opfordrer 

indtrængende medlemsstaterne til at øge 

investeringen i forbedring af infrastruktur 

såvel som andre vandforsyningstjenester 

som en forudsætning for at sikre 

menneskers ret til vand i fremtiden; 

64. opfordrer de ansvarlige offentlige 

myndigheder og vandforsyningsselskaber 

til at geninvestere økonomiske overskud 

fra vandforvaltningscyklussen i 

opretholdelse og forbedring af 

vandforsyningstjenesterne og beskyttelse af 

vandressourcerne; minder om, at princippet 

om omkostningsdækning til 

vandforsyningstjenester omfatter miljø- og 

ressourceomkostninger med samtidig 

respekt for såvel princippet om 

retfærdighed og gennemsigtighed som 

menneskers ret til vand og 

medlemsstaternes forpligtelser til at 

opfylde deres forpligtelser vedrørende 

omkostningsdækning på bedst mulige 

måde så længe dette ikke strider mod 

formålet med og opfyldelsen af målene 

med vandrammedirektivet; minder om 

infrastrukturernes bekymrende tilstand i 

visse medlemsstater, hvor der er vandtab 

på grund af lækager fra uegnede og 

forældede distributionsnet, og opfordrer 

indtrængende medlemsstaterne til at øge 

investeringen i forbedring af infrastruktur 

såvel som andre vandforsyningstjenester 

som en forudsætning for at sikre 

menneskers ret til vand i fremtiden; 
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2.9.2015 A8-0228/14 

Ændringsforslag   14 

Peter Liese m.fl. 

 

Betænkning A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Opfølgning på det europæiske borgerinitiativ om retten til vand ("Right2Water") 

(2014/2239(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 76 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag  

 

76. understreger, at EU's udviklingspolitik 

fuldt ud bør integrere universel adgang til 

vand og sanitet gennem fremme af 

offentlig-offentlige partnerskaber baseret 

på almennyttige principper og solidaritet 

mellem vandværker og arbejdstagere i 

forskellige lande og gøre brug af en række 

instrumenter lige fra offentlige-offentlige 

partnerskaber til fremme af udveksling af 

bedste praksis og viden samt udviklings- 

og samarbejdsprogrammer i denne sektor; 

gentager, at det i EU-medlemsstaternes 

udviklingspolitikker bør anerkendes, at 

adgangen til sikkert drikkevand og sanitet 

er en menneskeret, og at en 

rettighedsbaseret tilgang kræver støtte til 

retsgrundlag, finansiering og styrkelse af 

civilsamfundets stemme for at udøve disse 

rettigheder i praksis; 

76. understreger, at EU's udviklingspolitik 

fuldt ud bør integrere universel adgang til 

vand og sanitet gennem fremme af 

offentlig-offentlige og offentlig-private 

partnerskaber baseret på solidaritet mellem 

vandværker og arbejdstagere i forskellige 

lande og gøre brug af en række 

instrumenter til fremme af udveksling af 

bedste praksis og viden samt udviklings- 

og samarbejdsprogrammer i denne sektor; 

gentager, at det i EU-medlemsstaternes 

udviklingspolitikker bør anerkendes, at 

adgangen til sikkert drikkevand og sanitet 

er en menneskeret, og at en 

rettighedsbaseret tilgang kræver støtte til 

retsgrundlag, finansiering og styrkelse af 

civilsamfundets stemme for at udøve disse 

rettigheder i praksis; 

Or. en 
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Betænkning A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Opfølgning på det europæiske borgerinitiativ om retten til vand ("Right2Water") 

(2014/2239(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 92 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag  

92. opfordrer medlemsstaterne til i 

overensstemmelse med retningslinjerne fra 

Verdenssundhedsorganisationen at indføre 

en prispolitik, der respekterer folks ret til 

den livsnødvendige minimumsmængde 

vand, og som er målrettet mod spild, ved at 

anvende en forholdsmæssig tarif, der er 

proportional med mængden af anvendt 

vand; 

92. opfordrer medlemsstaterne til i 

overensstemmelse med retningslinjerne fra 

Verdenssundhedsorganisationen at indføre 

en prispolitik, der respekterer folks ret til 

den livsnødvendige minimumsmængde 

vand, og som er målrettet mod spild; 

Or. en 
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Betænkning A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Opfølgning på det europæiske borgerinitiativ om retten til vand ("Right2Water") 

(2014/2239(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 10 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag  

10. opfordrer Kommissionen til i 

overensstemmelse med den overordnede 

målsætning bag borgerinitiativet 

"Right2Water" at fremsætte 

lovgivningsforslag, og – såfremt dette er 

nødvendigt – en revision af 

vandrammedirektivet, der anerkender den 

universelle adgang og menneskers ret til 

vand, og finder det beklageligt, at dette 

endnu ikke er blevet gjort; mener, at det 

europæiske borgerinitiativ vil miste 

troværdighed, hvis Kommissionen 

undlader at gøre dette; opfordrer desuden 

til, at den universelle adgang til rent 

drikkevand og sanitet anerkendes i Den 

Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder; 

10. opfordrer Kommissionen til i 

overensstemmelse med den overordnede 

målsætning bag borgerinitiativet 

"Right2Water" at fremsætte forslag, der 

bevarer den universelle adgang og 

menneskers ret til vand, og finder det 

beklageligt, at dette endnu ikke er blevet 

gjort; opfordrer desuden til, at den 

universelle adgang til rent drikkevand og 

sanitet anerkendes i Den Europæiske 

Unions charter om grundlæggende 

rettigheder; 

Or. en 
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Peter Liese m.fl. 

 

Betænkning A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Opfølgning på det europæiske borgerinitiativ om retten til vand ("Right2Water") 

(2014/2239(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 71 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag  

 71a. opfordrer Kommissionen til at 

udforme en europæisk retlig ramme for 

genanvendelse af behandlet spildevand 

især med henblik på at beskytte sårbare 

aktiviteter og områder; opfordrer desuden 

Kommissionen til at fremme udvekslingen 

af erfaring mellem sundhedsagenturerne i 

de forskellige medlemsstater; 

Or. en 

 

 


