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NL In verscheidenheid verenigd NL 

12.3.2012 B7-0130/2 

Amendement  2 

Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, João Ferreira, Patrick Le Hyaric, 

Nikolaos Chountis, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0130/2012 

Richard Seeber en anderen 

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Het 6e Wereldwaterforum in Marseille, 12-17 maart 2012 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. verklaart dat water een 

gemeenschappelijk goed van de mensheid 

vormt en bijgevolg geen bron van 

verrijking zou mogen zijn en dat de 

toegang tot drinkwater een fundamenteel 

en universeel recht zou moeten zijn; is 

verheugd over de erkenning door de 

Verenigde Naties van het mensenrecht op 

veilig drinkwater en sanitaire 

voorzieningen als afgeleid recht van het 

recht op een fatsoenlijke levensstandaard; 

wenst dat alles in het werk wordt gesteld 

om uiterlijk in 2015 ook de armste 

bevolkingsgroepen de toegang tot 

drinkwater te garanderen; 

1. verklaart dat water een 

gemeenschappelijk goed van de mensheid 

en een publiek goed vormt en bijgevolg 

geen bron van verrijking zou mogen zijn en 

dat de toegang tot drinkwater een 

fundamenteel en universeel recht zou 

moeten zijn; is verheugd over de erkenning 

door de Verenigde Naties van het 

mensenrecht op veilig drinkwater en 

sanitaire voorzieningen als afgeleid recht 

van het recht op een fatsoenlijke 

levensstandaard; wenst dat alles in het 

werk wordt gesteld om uiterlijk in 2015 

ook de armste bevolkingsgroepen de 

toegang tot drinkwater en sanitaire 

voorzieningen te garanderen; 

Or. en 
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12.3.2012 B7-0130/3 

Amendement  3 

Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, João Ferreira, Patrick Le Hyaric, 

Nikolaos Chountis, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0130/2012 

Richard Seeber en anderen 

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Het 6e Wereldwaterforum in Marseille, 12-17 maart 2012 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  1 bis. dringt er bij alle landen op aan 

water als een publiek goed te erkennen, 

het recht op water en sanitaire 

voorzieningen ten uitvoer te leggen en 

passende maatregelen te nemen om 

ervoor te zorgen dat het recht op water en 

sanitaire voorzieningen volledig tot 

uitdrukking komt in hun wetgeving, 

beleid en handelswijze; 

Or. en 
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12.3.2012 B7-0130/4 

Amendement  4 

Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, João Ferreira, Patrick Le Hyaric, 

Nikolaos Chountis, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0130/2012 

Richard Seeber en anderen 

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Het 6e Wereldwaterforum in Marseille, 12-17 maart 2012 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  1 ter. wijst er nogmaals op dat "het beheer 

van de watervoorraden niet mag worden 

onderworpen aan de regels van de interne 

markt" (resolutie van het Europees 

Parlement van 11 maart 2004 betreffende 

"Interne marktstrategie - prioriteiten 

2003-2006" P5_TA (2004)0183) en roept 

de Commissie en de lidstaten op te 

waarborgen dat het eigendom en het 

beheer van water en watervoorzieningen 

in handen van de overheid liggen; 

 P5_TA (2004)0183. 

Or. en 



 

AM\895643NL.doc  PE483.175v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

12.3.2012 B7-0130/5 

Amendement  5 

Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, João Ferreira, Patrick Le Hyaric, 

Nikolaos Chountis, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0130/2012 

Richard Seeber en anderen 

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Het 6e Wereldwaterforum in Marseille, 12-17 maart 2012 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. verzoekt de Commissie en de lidstaten 

zich meer in te zetten voor de 

verwezenlijking van de VN-

millenniumontwikkelingsdoelstellingen op 

het gebied van water en sanitaire 

voorzieningen en voorts rekening te 

houden met de desbetreffende resultaten 

van de Rio+20-Conferentie over duurzame 

ontwikkeling; onderstreept dat bij de 

discussies op het Wereldwaterforum 

strategieën en oplossingen voor landbouw- 

en economische ontwikkeling waarmee een 

hoog niveau van waterbeschikbaarheid en 

waterkwaliteit kan worden gewaarborgd, 

centraal moeten staan; 

2. verzoekt de Commissie en de lidstaten 

zich meer in te zetten voor de volledige 

verwezenlijking van de VN-

millenniumontwikkelingsdoelstellingen op 

het gebied van water en sanitaire 

voorzieningen en voorts rekening te 

houden met de desbetreffende resultaten 

van de Rio+20-Conferentie over duurzame 

ontwikkeling; onderstreept dat bij de 

discussies op het Wereldwaterforum 

strategieën en oplossingen voor landbouw- 

en economische ontwikkeling waarmee een 

hoog niveau van waterbeschikbaarheid en 

waterkwaliteit kan worden gewaarborgd, 

centraal moeten staan; 

Or. en 
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12.3.2012 B7-0130/6 

Amendement  6 

Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, João Ferreira, Patrick Le Hyaric, 

Nikolaos Chountis, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0130/2012 

Richard Seeber en anderen 

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Het 6e Wereldwaterforum in Marseille, 12-17 maart 2012 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

10. onderstreept dat een duurzaam gebruik 

van water zowel om economische als 

milieuredenen noodzakelijk is; dringt aan 

op meer transparantie in de regelingen ter 

bepaling van de waterprijs; 

10. onderstreept dat een duurzaam gebruik 

van water zowel om economische als 

milieu- en gezondheidsredenen 

noodzakelijk is; dringt aan op meer 

transparantie in de regelingen ter bepaling 

van de waterprijs; 

Or. en 
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12.3.2012 B7-0130/7 

Amendement  7 

Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, João Ferreira, Patrick Le Hyaric, 

Nikolaos Chountis, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0130/2012 

Richard Seeber en anderen 

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Het 6e Wereldwaterforum in Marseille, 12-17 maart 2012 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  17 bis. dringt er bij het voorzitterschap 

van de EU op aan politieke en 

diplomatieke initiatieven te ontplooien 

met betrekking tot de opening van 

onderhandelingen, onder auspiciën van 

de Verenigde Naties, over een 

internationaal verdrag tot erkenning van 

water als publiek goed alsook tot 

erkenning van het recht op toegang tot 

veilig, schoon, toegankelijk en betaalbaar 

drinkwater en sanitaire voorzieningen 

voor iedereen; 

Or. en 

 


