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Grozījums Nr.  2 

Peter Liese un citi 

 
ZiĦojums A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Turpmākie pasākumi saistībā ar Eiropas pilsoĦu iniciatīvu "Right2Water" 
2014/2239(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

18. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

18. aicina Komisiju atzīt cilvēktiesību uz 
ūdeni un sanitāriju nozīmību, un atzīt ūdeni 
par sabiedrisku labumu un pamatvērtību, 
kas nav prece un kas paredzēta visiem ES 
iedzīvotājiem; pauž bažas par to, ka 
finanšu un ekonomikas krīzes un taupības 
politikas dēĜ kopš 2008. gada Eiropā ir 
pieaugusi nabadzība un pieaudzis to 
mājsaimniecību skaits, kuru ienākumi ir 
zemi, tādējādi aizvien vairāk cilvēkiem ir 
grūtības samaksāt rēėinu par ūdeni, un 
iespēja atĜauties ūdeni kĜūst par pamatu 
pieaugošām bažām; noraida ūdens pagaidu 
atslēgšanu un ūdens padeves atslēgšanu, 
uzskatot to par cilvēktiesību pārkāpumu, 
un prasa, lai dalībvalstis nekavējoties 
izbeidz šādas situācijas, ja tas notiek 
sociālekonomisku iemeslu dēĜ 
mājsaimniecībās ar zemiem ienākumiem; 
atzinīgi vērtē to, ka dažās dalībvalstīs tiek 
izmantotas "ūdens bankas" vai 
minimālās ūdens kvotas, cenšoties 
palīdzēt visneaizsargātākajiem apmaksāt 
rēėinus, tādējādi garantējot ūdeni, kā 
neatĦemamu pamattiesību daĜu; 

18. aicina Komisiju atzīt cilvēktiesību uz 
ūdeni un sanitāriju nozīmību, un atzīt ūdeni 
par sabiedrisku labumu un pamatvērtību, 
kas nav prece un kas paredzēta visiem ES 
iedzīvotājiem; pauž bažas par to, ka 
finanšu un ekonomikas krīzes dēĜ kopš 
2008. gada Eiropā ir pieaugusi nabadzība 
un pieaudzis to mājsaimniecību skaits, 
kuru ienākumi ir zemi, tādējādi aizvien 
vairāk cilvēkiem ir grūtības samaksāt 
rēėinu par ūdeni, un iespēja atĜauties ūdeni 
kĜūst par pamatu pieaugošām bažām; 
noraida ūdens pagaidu atslēgšanu un ūdens 
padeves atslēgšanu, un prasa, lai 
dalībvalstis nekavējoties izbeidz šādas 
situācijas, ja tas notiek sociālekonomisku 
iemeslu dēĜ mājsaimniecībās ar zemiem 
ienākumiem; 

Or. en 
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ZiĦojums A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Turpmākie pasākumi saistībā ar Eiropas pilsoĦu iniciatīvu "Right2Water" 
2014/2239(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

19. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

19. aicina Komisiju, Ħemot vērā nesenās 
ekonomikas krīzes ietekmi, sadarboties ar 
dalībvalstīm, kā arī reăionālām un vietējām 
varas iestādēm, lai veiktu pētījumu par 
ūdens cenu izraisīto nabadzību, tostarp par 
ūdens pieejamību un iespēju to atĜauties; 
mudina Komisiju vēl vairāk atbalstīt un 
veicināt nevalstisko sadarbību starp 
ūdensapgādes operatoriem, lai palīdzētu 
tiem, kas dzīvo mazāk attīstītos un lauku 
reăionos, tādējādi atbalstot kvalitatīva 
ūdens pieejamību visiem šo teritoriju 
iedzīvotājiem; 

19. aicina Komisiju, Ħemot vērā nesenās 
ekonomikas krīzes ietekmi, sadarboties ar 
dalībvalstīm, kā arī reăionālām un vietējām 
varas iestādēm, lai veiktu pētījumu par 
ūdens cenu izraisīto nabadzību, tostarp par 
ūdens pieejamību un iespēju to atĜauties; 
mudina Komisiju vēl vairāk atbalstīt un 
veicināt sadarbību starp ūdensapgādes 
operatoriem, lai palīdzētu tiem, kas dzīvo 
mazāk attīstītos un lauku reăionos, tādējādi 
atbalstot kvalitatīva ūdens pieejamību 
visiem šo teritoriju iedzīvotājiem; 

Or. en 
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Lynn Boylan 

Turpmākie pasākumi saistībā ar Eiropas pilsoĦu iniciatīvu "Right2Water" 
2014/2239(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

21. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

21. uzsver, ka Komisijas atzītā neitralitāte 
attiecībā uz ūdens īpašumtiesībām un 
pārvaldību ir pretrunā ar privatizācijas 
programmām, ko dažām dalībvalstīm ir 
uzspiedusi trijotne; 

21. uzsver Komisijas neitralitāti attiecībā 
uz ūdens īpašumtiesībām un pārvaldību.  

Or. en 
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ZiĦojums A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Turpmākie pasākumi saistībā ar Eiropas pilsoĦu iniciatīvu "Right2Water" 
2014/2239(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

22. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

22. atzīst — kā noteikts ŪPD, ūdens nav 
prece, bet gan sabiedrisks labums, kas ir 
absolūti nepieciešams cilvēka dzīvībai un 
cieĦai, un atgādina Komisijai, ka Līguma 
noteikumi nosaka, ka ES ir jāpaliek 
neitrālai attiecībā uz valstu lēmumiem par 
ūdensapgādes uzĦēmumu īpašumtiesību 
režīmu, tādējādi tai nekādā ziĦā nebūtu 
jāveicina ūdensapgādes uzĦēmumu 
privatizāciju saistībā ar ekonomikas 
korekciju programmu vai jebkādu citu ES 
procedūru ekonomikas politikas 
koordinācijai; Ħemot vērā, ka šie ir 
vispārējas nozīmes pakalpojumi un 
tādējādi galvenokārt sabiedrības interesēs, 
aicina Komisiju uz visiem laikiem izslēgt 
ūdeni un sanitāriju, kā arī notekūdeĦu 
novadīšanu no iekšējā tirgus noteikumiem 
un no jebkura tirdzniecības nolīguma, kā 
arī nodrošināt tos par pieejamām cenām, 
un aicina gan Komisiju, gan dalībvalstis 
nodrošināt, ka to tehniskā, finansiālā un 
administratīvā pārvaldība ir efektīva, 
lietderīga un pārredzama; 

22. atzīst — kā noteikts ŪPD, ūdens nav 
prece, bet gan sabiedrisks labums, kas ir 
absolūti nepieciešams cilvēka dzīvībai un 
cieĦai, un atgādina Komisijai, ka Līguma 
noteikumi nosaka, ka ES ir jāpaliek 
neitrālai attiecībā uz valstu lēmumiem par 
ūdensapgādes uzĦēmumu īpašumtiesību 
režīmu, Ħemot vērā, ka šie ir vispārējas 
nozīmes pakalpojumi un tādējādi 
galvenokārt sabiedrības interesēs; aicina 
gan Komisiju, gan dalībvalstis nodrošināt, 
ka ūdens un sanitārija tiek nodrošināta 
par pieejamām cenām un to tehniskā, 
finansiālā un administratīvā pārvaldība ir 
efektīva, lietderīga un pārredzama, tādējādi 
sargājot sabiedrības intereses; 

Or. en 
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Lynn Boylan 

Turpmākie pasākumi saistībā ar Eiropas pilsoĦu iniciatīvu "Right2Water" 
2014/2239(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

29. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

29. atzīst, ka ūdensapgādes un sanitārijas 
pakalpojumi ir vispārējas nozīmes un ka 
ūdens nav prece, bet kopējs labums, un 
tādējādi tas ir jānodrošina par pieejamām 
cenām, un ievērojot cilvēku tiesības uz 
obligātu tā kvalitātes līmeni, un 
jānodrošina iespēja piemērot progresīvu 
maksu; prasa dalībvalstīm nodrošināt, ka 
tiek piemērota taisnīga, līdztiesīga, 
pārredzama un atbilstīga ūdens un 
sanitārijas pakalpojumu apmaksas sistēma, 
lai visiem sabiedrības locekĜiem būtu 
garantēta piekĜuve kvalitatīviem 
pakalpojumiem neatkarīgi no viĦu 
ienākumiem; 

29. atzīst, ka ūdensapgādes un sanitārijas 
pakalpojumi ir vispārējas nozīmes un ka 
ūdens nav prece, bet kopējs labums, un 
tādējādi tas ir jānodrošina par pieejamām 
cenām, un ievērojot cilvēku tiesības uz 
obligātu tā kvalitātes līmeni; prasa 
dalībvalstīm nodrošināt, ka tiek piemērota 
taisnīga, līdztiesīga, pārredzama un 
atbilstīga ūdens un sanitārijas pakalpojumu 
apmaksas sistēma, lai visiem sabiedrības 
locekĜiem būtu garantēta piekĜuve 
kvalitatīviem pakalpojumiem neatkarīgi no 
viĦu ienākumiem; 

Or. en 
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Lynn Boylan 

Turpmākie pasākumi saistībā ar Eiropas pilsoĦu iniciatīvu "Right2Water" 
2014/2239(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

44. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

44. norāda, ka valstis visā ES, tostarp 
Spānija, Portugāle, Grieėija, Īrija, Vācija 
un Itālija ir piedzīvojušas to, ka iespējama 
vai jau notikusi ūdensapgādes 
pakalpojumu privatizācija rada lielas 
bažas iedzīvotājiem; atgādina, ka ūdens 
apsaimniekošanas metodes izvēles pamatā 
ir subsidiaritātes princips, kā noteikts 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
14. pantā un 26. protokolā par vispārējas 
nozīmes pakalpojumiem, kurā uzsvērta 
sabiedrisko pakalpojumu īpašā nozīme 
Savienības sociālajai un teritoriālajai 
kohēzijai; atgādina, ka ūdensapgādes un 
kanalizācijas uzĦēmumi sniedz vispārējas 
nozīmes pakalpojumus un tiem ir vispārēja 
misija nodrošināt, ka visiem iedzīvotājiem 
tiek nodrošināts kvalitatīvs ūdens par 
sociāli pieĦemamām cenām un tiek līdz 
minimumam samazināta notekūdeĦu 
negatīva ietekme uz vidi; 

44. norāda, ka valstis visā ES, tostarp 
Spānija, Portugāle, Grieėija, Īrija, Vācija 
un Itālija ir piedzīvojušas to, ka 
cilvēktiesības uz ūdeni un sanitāriju ir 
jautājums par kuru cilvēki Ĝoti raizējas; 
atgādina, ka ūdens apsaimniekošanas 
metodes izvēles pamatā ir subsidiaritātes 
princips, kā noteikts Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 14. pantā un 
26. protokolā par vispārējas nozīmes 
pakalpojumiem, kurā uzsvērta sabiedrisko 
pakalpojumu īpašā nozīme Savienības 
sociālajai un teritoriālajai kohēzijai; 
atgādina, ka ūdensapgādes un kanalizācijas 
uzĦēmumi sniedz vispārējas nozīmes 
pakalpojumus un tiem ir vispārēja misija 
nodrošināt, ka visiem iedzīvotājiem tiek 
nodrošināts kvalitatīvs ūdens par sociāli 
pieĦemamām cenām un tiek līdz 
minimumam samazināta notekūdeĦu 
negatīva ietekme uz vidi; 

Or. en 
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ZiĦojums A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Turpmākie pasākumi saistībā ar Eiropas pilsoĦu iniciatīvu "Right2Water" 
2014/2239(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

46. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

46. atzīmē vairākās dalībvalstīs pieaugošo 
tendenci — ūdensapgādes pakalpojumu 
pārĦemšanu atpakaĜ pašvaldības 
pārvaldībā, tostarp Francijā un Vācijā; 
atgādina, ka iespēja pārĦemt atpakaĜ 
pašvaldību pārvaldībā ūdensapgādes 
pakalpojumus turpmāk ir jānodrošina bez 
jebkādiem ierobežojumiem, un tos var 
pārvaldīt vietēji, ja tāda ir bijusi 
kompetento publisko iestāžu izvēle; 
atgādina, ka tiesības uz ūdeni ir cilvēka 
pamattiesības un ūdenim ir jābūt 
pieejamam un cenu ziĦā pieĦemamam 
ikvienam; uzsver, ka dalībvalstīm ir 
pienākums nodrošināt ikvienu ar ūdeni, 
neatkarīgi no pakalpojuma sniedzēja, 
vienlaikus nodrošinot, ka pakalpojumu 
sniedzēji piegādā drošu dzeramo ūdeni un 
piedāvā uzlabotus sanitārijas 
pakalpojumus; 

46. atgādina, ka iespēja pārĦemt atpakaĜ 
pašvaldību pārvaldībā ūdensapgādes 
pakalpojumus turpmāk ir jānodrošina bez 
jebkādiem ierobežojumiem, un tos var 
pārvaldīt vietēji, ja tāda ir bijusi 
kompetento publisko iestāžu izvēle; 
atgādina, ka tiesības uz ūdeni ir cilvēka 
pamattiesības un ūdenim ir jābūt 
pieejamam un cenu ziĦā pieĦemamam 
ikvienam; uzsver, ka dalībvalstīm ir 
pienākums nodrošināt ikvienu ar ūdeni, 
neatkarīgi no pakalpojuma sniedzēja, 
vienlaikus nodrošinot, ka pakalpojumu 
sniedzēji piegādā drošu dzeramo ūdeni un 
piedāvā uzlabotus sanitārijas 
pakalpojumus; 

Or. en 
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Lynn Boylan 

Turpmākie pasākumi saistībā ar Eiropas pilsoĦu iniciatīvu "Right2Water" 
2014/2239(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

47. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

47. uzsver, ka ūdens un sanitārijas 
pakalpojumu īpašo raksturlielumu, 
piemēram, ražošanas, izplatīšanas un 
attīrīšanas dēĜ ir absolūti obligāti, ka tie 
tiek izslēgti no jebkādiem tirdzniecības 
nolīgumiem, kurus ES apspriež vai plāno; 
mudina Komisiju piešėirt ūdensapgādes, 
sanitārijas un jebkādiem izvešanas 
pakalpojumiem juridiski saistošu 
izĦēmuma statusu pašreiz notiekošajās 
sarunās par transatlantisko tirdzniecību 
un ieguldījumu partnerību (TTIP), kā arī 
par pakalpojumu tirdzniecības nolīgumu; 
uzsver, ka visos turpmākos tirdzniecības 
un investīciju nolīgumos ir jāparedz 
klauzulas par pilnīgu pieeju dzeramajam 
ūdenim visiem tās trešās valsts 
iedzīvotājiem, uz kuru nolīgums attiecas, 
saskaĦā ar Savienības izsenajām 
saistībām nodrošināt ilgtspējīgu attīstību 
un cilvēktiesību ievērošanu, un ka tās 
trešās valsts iedzīvotāju, uz kuru nolīgums 
attiecas, pilnīgai piekĜuvei dzeramajam 
ūdenim ir jābūt jebkura turpmāka brīvās 
tirdzniecības nolīguma 
priekšnosacījumam; 

svītrots 

Or. en 
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ZiĦojums A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Turpmākie pasākumi saistībā ar Eiropas pilsoĦu iniciatīvu "Right2Water" 
2014/2239(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

54. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

54. atgādina, ka saistībā ar Direktīvu 
2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā 
tirgū pilsoniskā sabiedrība ir paudusi 
stingru opozīciju daudzos jautājumos, 
tostarp jautājumos, kas saistīti ar vispārējas 
ekonomiskas nozīmes pakalpojumiem, kuri 
ietver ūdensapgādes pakalpojumus un 
notekūdeĦu apsaimniekošanu; atgādina, ka 
galu galā ES iestādes bija spiestas iekĜaut 
šos sektorus to pakalpojumu jomā, uz 
kuriem neattiecas liberalizācija; 

54. atgādina, ka saistībā ar Direktīvu 
2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā 
tirgū pilsoniskā sabiedrība ir paudusi 
stingru opozīciju daudzos jautājumos, 
tostarp jautājumos, kas saistīti ar vispārējas 
ekonomiskas nozīmes pakalpojumiem, kuri 
ietver ūdensapgādes pakalpojumus un 
notekūdeĦu apsaimniekošanu; 

Or. en 
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ZiĦojums A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Turpmākie pasākumi saistībā ar Eiropas pilsoĦu iniciatīvu "Right2Water" 
2014/2239(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

55. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

55. norāda uz publiskā–publiskā sektora 
partnerību nozīmību labākās prakses 
apmaiĦā, pamatojoties uz bezpeĜĦas 
sadarbību starp ūdensapgādes operatoriem 
un atzinīgi vērtē to, ka PaziĦojumā 
Komisija ir pirmo reizi atzinusi publiskā–
publiskā sektora partnerību nozīmību; 

55. norāda uz publiskā–privātā sektora 
partnerību nozīmību labākās prakses 
apmaiĦā, pamatojoties uz bezpeĜĦas 
sadarbību starp ūdensapgādes operatoriem 
un atzinīgi vērtē to, ka PaziĦojumā 
Komisija ir pirmo reizi atzinusi publiskā–
publiskā sektora partnerību nozīmību; 

Or. en 
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Peter Liese un citi 

 
ZiĦojums A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Turpmākie pasākumi saistībā ar Eiropas pilsoĦu iniciatīvu "Right2Water" 
2014/2239(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

61. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

61. izsaka nosodījumu par to, ka dažās 
dalībvalstīs ūdens un sanitārijas 
nodrošinājums tiek liegts nelabvēlīgā 
situācijā esošām un neaizsargātām 
kopienām un tādējādi tiek izdarīts 
spiediens uz šīm kopienām; atkārtoti 
uzsver, ka dažās dalībvalstīs varas iestāžu 
veiktā publisko aku slēgšana ir novedusi 
pie tā, ka visneaizsargātākajām grupām ir 
sarežăīti piekĜūt ūdenim; 

svītrots 

Or. en 
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Grozījums Nr.  13 

Peter Liese un citi 

 
ZiĦojums A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Turpmākie pasākumi saistībā ar Eiropas pilsoĦu iniciatīvu "Right2Water" 
2014/2239(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

64. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

64. mudina ūdensapgādes uzĦēmumus 
ekonomiskos ieĦēmumus no ūdens 
pārvaldības cikla ieguldīt atpakaĜ 
ūdensapgādes pakalpojumu uzturēšanā un 
uzlabošanā, kā arī ūdens resursu 
aizsardzībā; atgādina, ka izmaksu 
atgūšanas princips ūdensapgādes 
pakalpojumu gadījumā ietver arī vides un 
resursu izmaksas, vienlaikus ievērojot gan 
taisnīguma, pārredzamības un cilvēktiesību 
uz ūdeni principus, gan dalībvalstu 
saistības īstenot to izmaksu atgūšanas 
pienākumus labākajā iespējamā veidā, 
ciktāl tas neapdraud ŪPD noteiktos mērėus 
un to sasniegšanu; iesaka izbeigt praksi, 
kad ekonomiskie resursi tiek aizvadīti no 
ūdens apsaimniekošanas nozares uz citu 
politikas virzienu finansēšanu, tostarp 
gadījumus, kad rēėinos par ūdeni ir 
noteikta koncesijas maksa, kas nav tikusi 
paredzēta ūdens infrastruktūrai; atgādina, 
ka dažās dalībvalstīs infrastruktūra ir 
nožēlojamā stāvoklī, kur ūdens tiek 
izšėērdēts noplūžu rezultātā no 
nepiemērotiem un novecojušiem 
izplatīšanas tīkliem, un mudina dalībvalstis 
pastiprināt investīcijas infrastruktūras, kā 
arī citu ūdensapgādes pakalpojumu 
uzlabošanā, kā nosacījumu tam, lai arī 
nākotnē tiktu garantēta cilvēktiesību uz 
ūdeni ievērošana; 

64. mudina publiskās atbildīgās iestādes 
un ūdensapgādes uzĦēmumus 
ekonomiskos ieĦēmumus no ūdens 
pārvaldības cikla ieguldīt atpakaĜ 
ūdensapgādes pakalpojumu uzturēšanā un 
uzlabošanā, kā arī ūdens resursu 
aizsardzībā; atgādina, ka izmaksu 
atgūšanas princips ūdensapgādes 
pakalpojumu gadījumā ietver arī vides un 
resursu izmaksas, vienlaikus ievērojot gan 
taisnīguma, pārredzamības un cilvēktiesību 
uz ūdeni principus, gan dalībvalstu 
saistības īstenot to izmaksu atgūšanas 
pienākumus labākajā iespējamā veidā, 
ciktāl tas neapdraud ŪPD noteiktos mērėus 
un to sasniegšanu; atgādina, ka dažās 
dalībvalstīs infrastruktūra ir nožēlojamā 
stāvoklī, kur ūdens tiek izšėērdēts noplūžu 
rezultātā no nepiemērotiem un 
novecojušiem izplatīšanas tīkliem, un 
mudina dalībvalstis pastiprināt investīcijas 
infrastruktūras, kā arī citu ūdensapgādes 
pakalpojumu uzlabošanā, kā nosacījumu 
tam, lai arī nākotnē tiktu garantēta 
cilvēktiesību uz ūdeni ievērošana; 
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2.9.2015 A8-0228/14 

Grozījums Nr.  14 

Peter Liese un citi 

 
ZiĦojums A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Turpmākie pasākumi saistībā ar Eiropas pilsoĦu iniciatīvu "Right2Water" 
2014/2239(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

76. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

76. uzsver, ka ES attīstības politikā ir jābūt 
pilnībā integrētam ūdens un sanitārijas 
vispārējās pieejamības principam, veicinot 
publiskā–publiskā sektora partnerības un to 
pamatā izmantojot bezpeĜĦas un 
solidaritātes starp ūdensapgādes 
uzĦēmumiem un strādājošiem principus 
dažādās valstīs, kā arī izmantojot plašu 
instrumentu klāstu no publiskām-
publiskām partnerībām labākās prakses 
veicināšanai, daloties ar zināšanām, kā arī 
no attīstības un sadarbības programmām 
šajā nozarē; atkārtoti uzsver, ka dalībvalstu 
attīstības politikā ir jāatzīst cilvēktiesību uz 
pieeju drošam dzeramam ūdenim un 
sanitārijai dimensija un ka uz tiesībām 
pamatotai pieejai ir nepieciešams tiesiskā 
regulējuma atbalsts, finansējums un 
pilsoniskās sabiedrības ietekmes 
nostiprināšana, lai šīs tiesības īstenotu 
praksē; 

76. uzsver, ka ES attīstības politikā ir jābūt 
pilnībā integrētam ūdens un sanitārijas 
vispārējās pieejamības principam, veicinot 
publiskā–publiskā un publiskā–privātā 
sektora partnerības un to pamatā 
izmantojot solidaritātes starp ūdensapgādes 
uzĦēmumiem un strādājošiem principus 
dažādās valstīs, kā arī izmantojot plašu 
instrumentu klāstu labākās prakses 
veicināšanai, daloties ar zināšanām, kā arī 
no attīstības un sadarbības programmām 
šajā nozarē; atkārtoti uzsver, ka dalībvalstu 
attīstības politikā ir jāatzīst cilvēktiesību uz 
pieeju drošam dzeramam ūdenim un 
sanitārijai dimensija un ka uz tiesībām 
pamatotai pieejai ir nepieciešams tiesiskā 
regulējuma atbalsts, finansējums un 
pilsoniskās sabiedrības ietekmes 
nostiprināšana, lai šīs tiesības īstenotu 
praksē; 
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Peter Liese un citi 
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Turpmākie pasākumi saistībā ar Eiropas pilsoĦu iniciatīvu "Right2Water" 
2014/2239(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

92. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

92. aicina dalībvalstis saskaĦā ar Pasaules 
Veselības organizācijas vadlīnijām ieviest 
cenas noteikšanas politiku, kurā ievērotas 
cilvēka tiesības uz minimālo ūdens 
daudzumu dzīvei un apkarot izšėērdēšanu, 
nosakot progresīvas maksas piemērošanu, 
kas ir proporcionāla izmantotā ūdens 
daudzumam; 

92. aicina dalībvalstis saskaĦā ar Pasaules 
Veselības organizācijas vadlīnijām ieviest 
cenas noteikšanas politiku, kurā ievērotas 
cilvēka tiesības uz minimālo ūdens 
daudzumu dzīvei un apkarot izšėērdēšanu; 

Or. en 
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Lynn Boylan 

Turpmākie pasākumi saistībā ar Eiropas pilsoĦu iniciatīvu "Right2Water" 
2014/2239(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

10. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

10. aicina Komisiju, saskaĦā ar EPI 
"Right2Water" primāro mērėi, nākt klajā ar 
tiesību akta priekšlikumu, tostarp attiecīgā 
gadījumā ŪPD direktīvas pārskatīšanu, 
kurā tiktu atzīta vispārēja ūdens 
pieejamība un cilvēktiesības uz ūdeni, un 
uzskata, ka ir nožēlojami, ka tas līdz šim 
vēl nav izdarīts; uzskata — ja Komisija to 
neizdarīs, EPI kā demokrātijas 
instruments zaudēs pilsoĦu uzticību; 
turklāt iestājas par to, lai vispārēja piekĜuve 
drošam dzeramam ūdenim un sanitārijai 
tiktu atzīta Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartā; 

10. aicina Komisiju, saskaĦā ar EPI 
"Right2Water" primāro mērėi, nākt klajā ar 
priekšlikumu, ar kuru tiktu saglabāta 
vispārēja ūdens pieejamība un 
cilvēktiesības uz ūdeni, un uzskata, ka ir 
nožēlojami, ka tas līdz šim vēl nav izdarīts; 
turklāt iestājas par to, lai vispārēja piekĜuve 
drošam dzeramam ūdenim un sanitārijai 
tiktu atzīta Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartā; 

Or. en 
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Turpmākie pasākumi saistībā ar Eiropas pilsoĦu iniciatīvu "Right2Water" 
2014/2239(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

71.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 71.a. mudina Komisiju izstrādāt Eiropas 
tiesisko regulējumu attiecībā uz attīrīta 
efluenta atkārtotu izmantošanu, lai jo 
īpaši aizsargātu jutīgas darbības un 
teritorijas; turklāt aicina Komisiju 
veicināt pieredzes apmaiĦu starp 
dalībvalstu veselības aăentūrām; 

Or. en 


