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Amendement  117 

Julie Girling 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

10. merkt op dat in de gehele EU, met 

inbegrip van landen als Spanje, Portugal, 

Griekenland, Ierland, Duitsland en Italië, 

burgers in toenemende mate bezorgd zijn 

over de (mogelijke) liberalisering van 

waterdiensten; 

10. merkt op dat het de bevoegdheid van 

de lidstaten is om te beslissen over de 

organisatie en het beheer van de 

waterdiensten, in overeenstemming met 

het subsidiariteitsbeginsel zoals vastgelegd 

in artikel 14 van het Verdrag betreffende 

de werking van de Europese Unie en in 

protocol nr. 26 inzake diensten van 

algemeen belang; 

Or. en 

 

Amendement  118 

Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

10. merkt op dat in de gehele EU, met 

inbegrip van landen als Spanje, Portugal, 

Griekenland, Ierland, Duitsland en Italië, 

burgers in toenemende mate bezorgd zijn 

over de (mogelijke) liberalisering van 

waterdiensten; 

10. merkt op dat de keuze van de wijze van 

waterbeheer op het subsidiariteitsbeginsel 

is gestoeld; 

Or. fr 

 

Amendement  119 

Esther Herranz García 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 
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Ontwerpresolutie Amendement 

10. merkt op dat in de gehele EU, met 

inbegrip van landen als Spanje, Portugal, 

Griekenland, Ierland, Duitsland en Italië, 

burgers in toenemende mate bezorgd zijn 

over de (mogelijke) liberalisering van 

waterdiensten; 

10. merkt op dat in de gehele EU, met 

inbegrip van landen als Spanje, Portugal, 

Griekenland, Ierland, Duitsland en Italië, 

burgers in toenemende mate belangstelling 

hebben voor het recht van de mens op 

water en sanitaire voorzieningen; 

Or. es 

 

Amendement  120 

Karin Kadenbach 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

10. merkt op dat in de gehele EU, met 

inbegrip van landen als Spanje, Portugal, 

Griekenland, Ierland, Duitsland en Italië, 

burgers in toenemende mate bezorgd zijn 

over de (mogelijke) liberalisering van 

waterdiensten; 

10. merkt op dat in de gehele EU, met 

inbegrip van landen als Spanje, Portugal, 

Griekenland, Ierland, Duitsland en Italië, 

burgers in toenemende mate bezorgd zijn 

over de (mogelijke belemmerende invloed 

van) liberalisering; 

Or. de 

 

Amendement  121 

Iratxe García Pérez 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

10. merkt op dat in de gehele EU, met 

inbegrip van landen als Spanje, Portugal, 

Griekenland, Ierland, Duitsland en Italië, 

burgers in toenemende mate bezorgd zijn 

over de (mogelijke) liberalisering van 

waterdiensten; 

10. merkt op dat in de gehele EU, met 

inbegrip van landen als Spanje, Portugal, 

Griekenland, Ierland, Duitsland en Italië, 

burgers in toenemende mate bezorgd zijn 

over het feit of de mogelijkheid dat 

waterdiensten niet langer in handen van 

de overheid zijn; 



 

AM\1062731NL.doc 5/65 PE557.291v01-00 

 NL 

Or. es 

 

Amendement  122 

Nicola Caputo 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 10 bis. verzoekt de lidstaten en de 

Commissie om het waterbeleid te 

heroverwegen en te baseren op actieve 

deelname, teneinde te zorgen voor een 

transparant besluitvormingsproces dat 

openstaat voor de burgers; 

Or. it 

 

Amendement  123 

Julie Girling 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

11. wijst op de groeiende tendens in 

diverse lidstaten, met inbegrip van 

Frankrijk en Duitsland, om deze diensten 

weer onder te brengen bij de overheid; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  124 

Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

11. wijst op de groeiende tendens in Schrappen 
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diverse lidstaten, met inbegrip van 

Frankrijk en Duitsland, om deze diensten 

weer onder te brengen bij de overheid; 

Or. fr 

 

Amendement  125 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

11. wijst op de groeiende tendens in 

diverse lidstaten, met inbegrip van 

Frankrijk en Duitsland, om deze diensten 

weer onder te brengen bij de overheid; 

11. wijst op de groeiende tendens in 

diverse lidstaten om bij de uitvoering van 

deze diensten door waterbedrijven het 

publieke belang op uiteenlopende wijze 

effectiever te borgen; 

Or. nl 

 

Amendement  126 

Albert Deß 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

11. wijst op de groeiende tendens in 

diverse lidstaten, met inbegrip van 

Frankrijk en Duitsland, om deze diensten 

weer onder te brengen bij de overheid; 

11. wijst op de groeiende tendens in 

diverse lidstaten, met inbegrip van 

Frankrijk en Duitsland, om deze diensten 

weer onder te brengen bij de overheid, en 

eist daarom uitdrukkelijk dat ook in de 

toekomst de mogelijkheid om de 

watervoorziening bij gemeentebedrijven 

onder te brengen onbeperkt gewaarborgd 

blijft, evenals de keuzevrijheid voor het 

gunnen van overheidsopdrachten bij 

samenwerking op het gebied van 

watervoorziening en 

afvalwaterbehandeling op grond van de 

gemeentelijke wetgeving; 
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Or. de 

 

Amendement  127 

József Nagy 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 11 bis. herinnert de lidstaten aan hun 

verplichting om uitvoering aan het EU-

recht te geven; vraagt hen dringend om 

aan de EU-drinkwaterrichtlijn en alle 

daarmee verband houdende wetgeving 

volledige uitvoering te geven; 

Or. en 

 

Amendement  128 

Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Mireille D'Ornano 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 11 bis. onderstreept dat de lokale 

overheden nog steeds het beste niveau 

vormen om de taken in verband met 

toegang tot drinkwater te waarborgen; 

Or. fr 

 

Amendement  129 

József Nagy 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 11 ter. herinnert eraan dat water een 
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elementair mensenrecht is en voor 

eenieder toegankelijk en betaalbaar moet 

zijn; wijst erop dat de lidstaten verplicht 

zijn erop toe te zien dat eenieder van 

water verzekerd is, en daartoe moeten 

nagaan welke de meest geschikte 

openbare of particuliere aanbieders zijn 

om het publiek water van goede kwaliteit 

te leveren, waarbij zij er ook op moeten 

toezien dat die aanbieders voorzien in 

veilig drinkwater en verbeterde sanitaire 

voorzieningen; 

Or. en 

 

Amendement  130 

José Inácio Faria 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

12. benadrukt dat diensten op het gebied 

van water en sanitaire voorzieningen 

moeten worden uitgesloten van 

handelsovereenkomsten waarover de EU 

in onderhandeling is en dringt bij de 

Commissie aan op een wettelijk bindende 

uitsluiting van diensten op het gebied van 

water in de lopende onderhandelingen 

overeenkomst het trans-Atlantisch 

partnerschap voor handel en 

investeringen en de Algemene 

Overeenkomst inzake de handel in 

diensten; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  131 

Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 
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Ontwerpresolutie Amendement 

12. benadrukt dat diensten op het gebied 

van water en sanitaire voorzieningen 

moeten worden uitgesloten van 
handelsovereenkomsten waarover de EU 

in onderhandeling is en dringt bij de 

Commissie aan op een wettelijk bindende 

uitsluiting van diensten op het gebied van 

water in de lopende onderhandelingen 

overeenkomst het trans-Atlantisch 

partnerschap voor handel en 

investeringen en de Algemene 

Overeenkomst inzake de handel in 

diensten; 

12. benadrukt dat rekening moet worden 

gehouden met de specifieke kenmerken 

van diensten op het gebied van water en 

sanitaire voorzieningen bij elke 

handelsovereenkomst waarover de EU 

onderhandelt; 

Or. fr 

 

Amendement  132 

Julie Girling 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

12. benadrukt dat diensten op het gebied 

van water en sanitaire voorzieningen 

moeten worden uitgesloten van 

handelsovereenkomsten waarover de EU 

in onderhandeling is en dringt bij de 

Commissie aan op een wettelijk bindende 

uitsluiting van diensten op het gebied van 

water in de lopende onderhandelingen 

overeenkomst het trans-Atlantisch 

partnerschap voor handel en 

investeringen en de Algemene 

Overeenkomst inzake de handel in 

diensten; 

12. benadrukt dat diensten op het gebied 

van water en sanitaire voorzieningen, als 

diensten van algemeen belang, door de 

overheid kunnen worden blijven beheerd 

als de plaatselijke bevoegde autoriteit 

daarvoor kiest, onverminderd lopende 

handelsovereenkomsten waarbij de EU 

betrokken is; 

Or. en 

 

Amendement  133 

Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Mireille D'Ornano 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

12. benadrukt dat diensten op het gebied 

van water en sanitaire voorzieningen 

moeten worden uitgesloten van 

handelsovereenkomsten waarover de EU in 

onderhandeling is en dringt bij de 

Commissie aan op een wettelijk bindende 

uitsluiting van diensten op het gebied van 

water in de lopende onderhandelingen 

overeenkomst het trans-Atlantisch 

partnerschap voor handel en investeringen 

en de Algemene Overeenkomst inzake de 

handel in diensten; 

12. benadrukt dat diensten op het gebied 

van water en sanitaire voorzieningen 

moeten worden uitgesloten van 

handelsovereenkomsten waarover de EU in 

onderhandeling is of die zij overweegt en 

dringt bij de Commissie aan op een 

wettelijk bindende uitsluiting van diensten 

op het gebied van water in de lopende 

onderhandelingen overeenkomst het trans-

Atlantisch partnerschap voor handel en 

investeringen en de Algemene 

Overeenkomst inzake de handel in 

diensten; 

Or. fr 

 

Amendement  134 

Karin Kadenbach 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

12. benadrukt dat diensten op het gebied 

van water en sanitaire voorzieningen 

moeten worden uitgesloten van 

handelsovereenkomsten waarover de EU in 

onderhandeling is en dringt bij de 

Commissie aan op een wettelijk bindende 

uitsluiting van diensten op het gebied van 

water in de lopende onderhandelingen 

overeenkomst het trans-Atlantisch 

partnerschap voor handel en investeringen 

en de Algemene Overeenkomst inzake de 

handel in diensten; 

12. benadrukt dat diensten op het gebied 

van water en sanitaire voorzieningen 

moeten worden uitgesloten van 

handelsovereenkomsten waarover de EU in 

onderhandeling is, of waarover zij in de 

toekomst zal onderhandelen, en dringt bij 

de Commissie aan op een wettelijk 

bindende uitsluiting van diensten op het 

gebied van watervoorziening en 

afvalwaterbehandeling in de lopende 

onderhandelingen over het trans-Atlantisch 

partnerschap voor handel en investeringen 

en de Algemene Overeenkomst inzake de 

handel in diensten; 

Or. de 
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Amendement  135 

Albert Deß 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

12. benadrukt dat diensten op het gebied 

van water en sanitaire voorzieningen 

moeten worden uitgesloten van 

handelsovereenkomsten waarover de EU in 

onderhandeling is en dringt bij de 

Commissie aan op een wettelijk bindende 

uitsluiting van diensten op het gebied van 

water in de lopende onderhandelingen 

overeenkomst het trans-Atlantisch 

partnerschap voor handel en investeringen 

en de Algemene Overeenkomst inzake de 

handel in diensten; 

12. benadrukt dat diensten op het gebied 

van water en sanitaire voorzieningen 

moeten worden uitgesloten van 

handelsovereenkomsten waarover de EU in 

onderhandeling is en dringt bij de 

Commissie aan op een wettelijk bindende 

uitsluiting van diensten op het gebied van 

watervoorziening en 

afvalwaterbehandeling in de lopende 

onderhandelingen over het trans-Atlantisch 

partnerschap voor handel en investeringen 

en de Algemene Overeenkomst inzake de 

handel in diensten; 

Or. de 

 

Amendement  136 

Claude Turmes 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

12. benadrukt dat diensten op het gebied 

van water en sanitaire voorzieningen 

moeten worden uitgesloten van 

handelsovereenkomsten waarover de EU in 

onderhandeling is en dringt bij de 

Commissie aan op een wettelijk bindende 

uitsluiting van diensten op het gebied van 

water in de lopende onderhandelingen 

overeenkomst het trans-Atlantisch 

partnerschap voor handel en investeringen 

en de Algemene Overeenkomst inzake de 

handel in diensten; 

12. benadrukt dat alle aspecten van 

diensten op het gebied van water en 

sanitaire voorzieningen, waaronder 

productie, distributie en waterzuivering, 
moeten worden uitgesloten van 

handelsovereenkomsten waarover de EU in 

onderhandeling is en dringt bij de 

Commissie aan op een wettelijk bindende 

uitsluiting van diensten op het gebied van 

water in de lopende onderhandelingen over 

het trans-Atlantisch partnerschap voor 

handel en investeringen en de Algemene 

Overeenkomst inzake de handel in 
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diensten; 

Or. en 

 

Amendement  137 

Iratxe García Pérez 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 12 bis. is van mening dat het op het gebied 

van regelgeving en controle noodzakelijk 

is ervoor te zorgen dat water in handen 

van de overheid blijft en dat publieke, 

transparante en participatieve 

beheersmodellen worden gestimuleerd, 

waarbij de overheidsinstantie slechts in 

bepaalde gevallen onderdelen van het 

beheer kan uitbesteden aan private 

ondernemingen, en dit steeds in het kader 

van strikte regels en met een volledige 

garantie van het recht op water en 

toereikende sanitaire voorzieningen; 

Or. es 

 

Amendement  138 

Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Mireille D'Ornano 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 12 bis. onderstreept dat er in de ontwerp-

vrijhandelsovereenkomsten waarover de 

EU wenst te onderhandelen, 

voorafgaande voorwaarden moeten 

worden vastgesteld, zoals een effectieve 

toegang tot drinkwater voor de bevolking 

van het derde land waarop de 

overeenkomst betrekking heeft; 
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Or. fr 

 

Amendement  139 

Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Mireille D'Ornano 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 12 ter. onderstreept dat de exploitatie van 

schaliegas op basis van de zogenaamde 

hydrofractureringstechnologie de 

drinkwatervoorziening van de bevolking 

in gevaar brengt, vanwege het gebruik 

van grote hoeveelheden water en 

chemische producten waarvan resten 

worden aangetroffen in water dat 

stroomafwaarts van de geëxploiteerde 

gebieden wordt gedistribueerd; 

Or. fr 

 

Amendement  140 

Julie Girling 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

13. erkent dat, zoals bepaald in de KRW, 

water geen product is, maar een publiek 

goed dat essentieel is voor het menselijk 

leven en de menselijke waardigheid, en 

verzoekt de Commissie derhalve water en 

sanitaire voorzieningen blijvend uit te 

sluiten van internemarktregels, gegeven 

het feit dat het bij de levering van 

waterdiensten om een natuurlijk 

monopolie gaat; 

Schrappen 

Or. en 
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Amendement  141 

Catherine Bearder 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

13. erkent dat, zoals bepaald in de KRW, 

water geen product is, maar een publiek 

goed dat essentieel is voor het menselijk 

leven en de menselijke waardigheid, en 

verzoekt de Commissie derhalve water en 

sanitaire voorzieningen blijvend uit te 

sluiten van internemarktregels, gegeven 

het feit dat het bij de levering van 

waterdiensten om een natuurlijk 

monopolie gaat; 

13. erkent dat, zoals bepaald in de KRW, 

water geen product is, maar een publiek 

goed dat essentieel is voor het menselijk 

leven en de menselijke waardigheid; 

Or. en 

 

Amendement  142 

Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

13. erkent dat, zoals bepaald in de KRW, 

water geen product is, maar een publiek 

goed dat essentieel is voor het menselijk 

leven en de menselijke waardigheid, en 

verzoekt de Commissie derhalve water en 

sanitaire voorzieningen blijvend uit te 

sluiten van internemarktregels, gegeven 

het feit dat het bij de levering van 

waterdiensten om een natuurlijk 

monopolie gaat; 

13. erkent dat, zoals bepaald in de KRW, 

water geen product is, maar een publiek 

goed dat essentieel is voor het menselijk 

leven en de menselijke waardigheid; 

Or. fr 

 

Amendement  143 

Esther Herranz García 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

13. erkent dat, zoals bepaald in de KRW, 

water geen product is, maar een publiek 

goed dat essentieel is voor het menselijk 

leven en de menselijke waardigheid, en 

verzoekt de Commissie derhalve water en 

sanitaire voorzieningen blijvend uit te 

sluiten van internemarktregels, gegeven het 

feit dat het bij de levering van 

waterdiensten om een natuurlijk monopolie 

gaat; 

13. erkent dat, zoals bepaald in de KRW, 

water geen product is, maar een publiek 

goed dat essentieel is voor het menselijk 

leven en de menselijke waardigheid, en 

verzoekt de Commissie derhalve water en 

sanitaire voorzieningen blijvend uit te 

sluiten van internemarktregels, gegeven het 

feit dat het bij de levering van 

waterdiensten om een natuurlijk monopolie 

gaat, en te garanderen dat water en 

sanitaire voorzieningen op een efficiënte, 

doelmatige en transparante manier 

worden beheerd; 

Or. es 

 

Amendement  144 

José Inácio Faria 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

13. erkent dat, zoals bepaald in de KRW, 

water geen product is, maar een publiek 

goed dat essentieel is voor het menselijk 

leven en de menselijke waardigheid, en 

verzoekt de Commissie derhalve water en 

sanitaire voorzieningen blijvend uit te 

sluiten van internemarktregels, gegeven 

het feit dat het bij de levering van 

waterdiensten om een natuurlijk monopolie 

gaat; 

13. erkent dat, zoals bepaald in de KRW, 

water geen product is, maar een publiek 

goed dat essentieel is voor het menselijk 

leven en de menselijke waardigheid, en 

verzoekt de Commissie derhalve ervoor te 

zorgen dat water en sanitaire 

voorzieningen efficiënt en transparant 

worden beheerd, gegeven het feit dat het 

bij de levering van waterdiensten om een 

natuurlijk monopolie gaat; 

Or. en 

 

Amendement  145 

Karin Kadenbach 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

13. erkent dat, zoals bepaald in de KRW, 

water geen product is, maar een publiek 

goed dat essentieel is voor het menselijk 

leven en de menselijke waardigheid, en 

verzoekt de Commissie derhalve water en 

sanitaire voorzieningen blijvend uit te 

sluiten van internemarktregels, gegeven het 

feit dat het bij de levering van 

waterdiensten om een natuurlijk 

monopolie gaat; 

13. erkent dat, zoals bepaald in de KRW, 

water geen product is, maar een publiek 

goed dat essentieel is voor het menselijk 

leven en de menselijke waardigheid, en 

verzoekt de Commissie derhalve water en 

sanitaire voorzieningen en 

afvalwaterbehandeling blijvend uit te 

sluiten van internemarktregels, daar deze 

vallen onder de diensten van algemeen 

belang en daarom overwegend diensten 

van openbaar belang zijn die tegen 

betaalbare prijzen ter beschikking moeten 

worden gesteld; het waterbeheer dient van 

de liberaliseringsagenda te worden 

uitgesloten; 

Or. de 

 

Amendement  146 

Claude Turmes 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 13 bis. benadrukt dat water- en 

afvalwaterdiensten moeten worden 

uitgesloten van alle 

handelsovereenkomsten; 

Or. en 

 

Amendement  147 

Giorgos Grammatikakis 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 13 bis. benadrukt dat de Europese 

Commissie in geen geval de privatisering 

van waterbedrijven mag bevorderen in de 

context van economische 

aanpassingsprogramma's of andere EU-

procedures met het oog op economische 

beleidscoördinatie; herinnert eraan dat de 

Europese Commissie in haar mededeling 

over het burgerinitiatief Right2Water 

benadrukt dat de EU zich volgens de 

voorschriften van het Verdrag neutraal 

moet opstellen bij nationale besluiten over 

het bezit van waterbedrijven; 

Or. en 

 

Amendement  148 

José Inácio Faria 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 13 bis. dringt er bij de lidstaten op aan te 

voorzien in een effectief institutioneel 

kader dat toezicht op en handhaving van 

wetgeving, normen, standaarden en beste 

praktijken in de dienstverlening mogelijk 

maakt door de onafhankelijkheid en 

doeltreffendheid van de nationale 

toezichthoudende instanties te 

waarborgen; 

Or. en 

 

Amendement  149 

Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 13 bis. herinnert eraan dat de concessies 

voor diensten op het gebied van water en 

sanitaire voorzieningen zijn onderworpen 

aan de beginselen van het EG-Verdrag en 

derhalve met inachtneming van de 

beginselen van transparantie, gelijke 

behandeling en non-discriminatie moeten 

worden gegund; 

Or. fr 

 

Amendement  150 

Claude Turmes 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 13 ter. benadrukt dat de productie, 

distributie en zuivering van water en 

sanitaire voorzieningen uitgesloten 

moeten worden van de richtlijn over 

concessies, ook bij toekomstige 

herzieningen ervan; 

Or. en 

 

Amendement  151 

José Inácio Faria, Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 13 ter. benadrukt het belang van 

nationale toezichthoudende instanties om 

te zorgen voor eerlijke, open mededinging 

tussen dienstverleners, een snellere 

implementatie van innovatieve 

oplossingen en technische vooruitgang te 
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vergemakkelijken, doeltreffende en 

kwaliteitsvolle waterdiensten te 

bevorderen en de bescherming van de 

belangen van de consument te verzekeren; 

verzoekt de Commissie om initiatieven 

voor samenwerking op regelgevingsgebied 

in de EU te steunen om benchmarking, 

wederzijds leren en de uitwisseling van 

beste praktijken te versnellen; 

Or. en 

 

Amendement  152 

Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 13 ter. is van mening dat op het vlak van 

beheer van publieke waterdiensten 

prioriteit moet worden verleend aan een 

doeltreffend en streng regelgevingskader, 

en meer in het bijzonder aan de 

structurering van technische, financiële 

en administratieve governance, ongeacht 

de wijze van beheer; 

Or. fr 

 

Amendement  153 

Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

14. benadrukt het succes van publiek-

publieke partnerschappen bij het 

uitwisselen van beste praktijken op het 

gebied van watervoorziening, verzoekt de 

Commissie derhalve deze vorm van 

samenwerking zonder winstoogmerk 

Schrappen 
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tussen waterbedrijven te steunen en is 

ingenomen met de erkenning van de 

Commissie, voor het eerst, in de 

mededeling, van het belang van publiek-

publieke partnerschappen; 

Or. fr 

 

Amendement  154 

József Nagy 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

14. benadrukt het succes van publiek-

publieke partnerschappen bij het 

uitwisselen van beste praktijken op het 

gebied van watervoorziening, verzoekt de 

Commissie derhalve deze vorm van 

samenwerking zonder winstoogmerk 

tussen waterbedrijven te steunen en is 

ingenomen met de erkenning van de 

Commissie, voor het eerst, in de 

mededeling, van het belang van publiek-

publieke partnerschappen; 

14. benadrukt het succes van sommige 

publiek-publieke partnerschappen bij het 

uitwisselen van beste praktijken op het 

gebied van watervoorziening en is 

ingenomen met de erkenning van de 

Commissie, voor het eerst, in de 

mededeling, van het belang van publiek-

publieke partnerschappen; 

Or. en 

 

Amendement  155 

José Inácio Faria, Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

14. benadrukt het succes van publiek-

publieke partnerschappen bij het 

uitwisselen van beste praktijken op het 

gebied van watervoorziening, verzoekt de 

Commissie derhalve deze vorm van 

samenwerking zonder winstoogmerk 

tussen waterbedrijven te steunen en is 

14. benadrukt het succes van publiek-

publieke en publiek-private 

partnerschappen bij het uitwisselen van 

beste praktijken op het gebied van 

watervoorziening, verzoekt de Commissie 

derhalve samenwerking tussen 

waterbedrijven te steunen en is ingenomen 
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ingenomen met de erkenning van de 

Commissie, voor het eerst, in de 

mededeling, van het belang van publiek-

publieke partnerschappen; 

met de erkenning van de Commissie, voor 

het eerst, in de mededeling, van het belang 

van publiek-publieke partnerschappen; 

Or. en 

 

Amendement  156 

Esther Herranz García 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

14. benadrukt het succes van publiek-

publieke partnerschappen bij het 

uitwisselen van beste praktijken op het 

gebied van watervoorziening, verzoekt de 

Commissie derhalve deze vorm van 

samenwerking zonder winstoogmerk 

tussen waterbedrijven te steunen en is 

ingenomen met de erkenning van de 

Commissie, voor het eerst, in de 

mededeling, van het belang van publiek-

publieke partnerschappen; 

14. benadrukt het succes van publiek-

publieke en publiek-private 

partnerschappen bij het uitwisselen van 

beste praktijken op het gebied van 

watervoorziening, verzoekt de Commissie 

derhalve deze vorm van samenwerking 

zonder winstoogmerk tussen 

waterbedrijven te steunen en is ingenomen 

met de erkenning van de Commissie, voor 

het eerst, in de mededeling, van het belang 

van publiek-publieke partnerschappen; 

Or. es 

 

Amendement  157 

Claude Turmes 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

14. benadrukt het succes van publiek-

publieke partnerschappen bij het 

uitwisselen van beste praktijken op het 

gebied van watervoorziening, verzoekt de 

Commissie derhalve deze vorm van 

samenwerking zonder winstoogmerk 

tussen waterbedrijven te steunen en is 

ingenomen met de erkenning van de 

14. benadrukt het succes van publiek-

publieke partnerschappen bij het 

uitwisselen van beste praktijken op het 

gebied van watervoorziening, verzoekt de 

Commissie derhalve deze vorm van 

samenwerking zonder winstoogmerk 

tussen openbare waterbedrijven te steunen 

en is ingenomen met de erkenning van de 
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Commissie, voor het eerst, in de 

mededeling, van het belang van publiek-

publieke partnerschappen; 

Commissie, voor het eerst, in de 

mededeling, van het belang van publiek-

publieke partnerschappen; 

Or. en 

 

Amendement  158 

Julie Girling 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

14. benadrukt het succes van publiek-

publieke partnerschappen bij het 

uitwisselen van beste praktijken op het 

gebied van watervoorziening, verzoekt de 

Commissie derhalve deze vorm van 

samenwerking zonder winstoogmerk 

tussen waterbedrijven te steunen en is 

ingenomen met de erkenning van de 

Commissie, voor het eerst, in de 

mededeling, van het belang van publiek-

publieke partnerschappen; 

14. benadrukt het succes van publiek-

publieke en publiek-private 

partnerschappen bij het uitwisselen van 

beste praktijken op het gebied van 

watervoorziening, verzoekt de Commissie 

derhalve deze vormen van samenwerking 

tussen waterbedrijven waar passend te 

steunen en is ingenomen met de erkenning 

van de Commissie, voor het eerst, in de 

mededeling, van het belang van publiek-

publieke partnerschappen; 

Or. en 

 

Amendement  159 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

14. benadrukt het succes van publiek-

publieke partnerschappen bij het 

uitwisselen van beste praktijken op het 

gebied van watervoorziening, verzoekt de 

Commissie derhalve deze vorm van 

samenwerking zonder winstoogmerk 

tussen waterbedrijven te steunen en is 

ingenomen met de erkenning van de 

Commissie, voor het eerst, in de 

14. 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 

middels financiële en niet-financiële 

prikkels; is ingenomen met de erkenning 
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mededeling, van het belang van publiek-

publieke partnerschappen; 

van de Commissie, voor het eerst, in de 

mededeling, van het belang van publiek-

publieke partnerschappen, maar roept de 

Commissie tevens op het belang, de 

noodzaak en het nut van publiek-private 

samenwerking te erkennen; 

Or. nl 

 

Amendement  160 

József Nagy 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 14 bis. erkent dat de lidstaten ingevolge 

het subsidiariteitsbeginsel het recht 

hebben om voor de watervoorziening uit 

verschillende mogelijkheden te kiezen; 

verklaart dat water noch voor openbare 

noch voor particuliere aanbieders een 

bron van ongerechtvaardigde winsten 

mag zijn, en dringt aan op meer 

transparantie en informatie rond 

waterbeheer en waterprijsregelingen in de 

lidstaten; 

Or. en 

 

Amendement  161 

Lynn Boylan, Marijana Petir 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 14 bis. dringt er bij de Commissie op aan 

om samenwerking zonder winstoogmerk 

tussen waterbedrijven te steunen, en te 

bevorderen om bedrijven in minder 

ontwikkelde en landelijke gebieden te 

helpen, teneinde de toegang tot water van 
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goede kwaliteit voor alle burgers in die 

gebieden te ondersteunen; 

Or. en 

 

Amendement  162 

Julie Girling 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

15. is verheugd over de succesvolle 

inspanningen van enkele stadsbesturen, 

zoals dat van Parijs, om de publieke 

participatie bij het verbeteren van 

waterdiensten en de bescherming van 

watervoorraden te vergroten en herinnert 

eraan dat plaatselijke instanties in de 

beste positie verkeren om besluiten 

aangaande waterbeheer te nemen; 

15. is verheugd over de succesvolle 

inspanningen van enkele stadsbesturen, 

zoals dat van Parijs, om de publieke 

participatie bij het verbeteren van 

waterdiensten en de bescherming van 

watervoorraden te vergroten; 

Or. en 

 

Amendement  163 

José Inácio Faria, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

15. is verheugd over de succesvolle 

inspanningen van enkele stadsbesturen, 

zoals dat van Parijs, om de publieke 

participatie bij het verbeteren van 

waterdiensten en de bescherming van 

watervoorraden te vergroten en herinnert 

eraan dat plaatselijke instanties in de beste 

positie verkeren om besluiten aangaande 

waterbeheer te nemen; 

15. is verheugd over de succesvolle 

inspanningen van enkele stadsbesturen, 

zoals dat van Parijs, om de publieke 

participatie bij het verbeteren van 

waterdiensten en de bescherming van 

watervoorraden te vergroten en herinnert 

eraan dat plaatselijke instanties een 

belangrijke rol spelen in het 

besluitvormingsproces aangaande 

waterbeheer; 

Or. en 
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Amendement  164 

Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Mireille D'Ornano 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

15. is verheugd over de succesvolle 

inspanningen van enkele stadsbesturen, 

zoals dat van Parijs, om de publieke 

participatie bij het verbeteren van 

waterdiensten en de bescherming van 

watervoorraden te vergroten en herinnert 

eraan dat plaatselijke instanties in de beste 

positie verkeren om besluiten aangaande 

waterbeheer te nemen; 

15. is verheugd over de succesvolle 

inspanningen van enkele stadsbesturen om 

de publieke participatie bij het verbeteren 

van waterdiensten en de bescherming van 

watervoorraden te vergroten en 

onderstreept dat 30 % van het drinkwater 

verloren gaat in ongeschikte en 

verouderde waterdistributiesystemen; 
herinnert eraan dat plaatselijke instanties in 

de beste positie verkeren om besluiten 

aangaande waterbeheer te nemen; 

Or. fr 

 

Amendement  165 

Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

15. is verheugd over de succesvolle 

inspanningen van enkele stadsbesturen, 

zoals dat van Parijs, om de publieke 

participatie bij het verbeteren van 

waterdiensten en de bescherming van 

watervoorraden te vergroten en herinnert 

eraan dat plaatselijke instanties in de beste 

positie verkeren om besluiten aangaande 

waterbeheer te nemen; 

15. is verheugd over de succesvolle 

inspanningen van enkele stadsbesturen, 

zoals dat van Parijs, om de participatie van 

gebruikers bij het verbeteren van 

waterdiensten en de bescherming van 

watervoorraden te vergroten en herinnert 

eraan dat plaatselijke instanties in de beste 

positie verkeren om besluiten aangaande 

waterbeheer te nemen; 

Or. fr 

 



 

PE557.291v01-00 26/65 AM\1062731NL.doc 

NL 

Amendement  166 

Josu Juaristi Abaunz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 15 bis. dringt er bij de Commissie, de 

lidstaten en de regionale en plaatselijke 

overheden op aan om de vraag naar water 

te beheren door een prijs voor water vast 

te stellen; 

Or. en 

 

Amendement  167 

Julie Girling 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

16. dringt bij de lidstaten op de invoering 

van beleid zoals het oprichten van een 

watersolidariteitsfonds ter ondersteuning 

van mensen die zich de toegang tot 

diensten op het gebied van water en 

sanitaire voorzieningen niet kunnen 

permitteren; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  168 

Karin Kadenbach 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

16. dringt bij de lidstaten op de invoering 

van beleid zoals het oprichten van een 

watersolidariteitsfonds ter ondersteuning 

16. dringt bij de lidstaten aan op de 

invoering van beleid zoals het oprichten 

van een watersolidariteitsfonds ter 



 

AM\1062731NL.doc 27/65 PE557.291v01-00 

 NL 

van mensen die zich de toegang tot 

diensten op het gebied van water en 

sanitaire voorzieningen niet kunnen 

permitteren; 

ondersteuning van mensen die zich de 

toegang tot diensten op het gebied van 

water en sanitaire voorzieningen niet 

kunnen permitteren om tegemoet te komen 

aan het vraagstuk van de 

voorzieningszekerheid en het mensenrecht 

op water niet in gevaar te brengen; 

Or. de 

 

Amendement  169 

José Inácio Faria 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

16. dringt bij de lidstaten op de invoering 

van beleid zoals het oprichten van een 

watersolidariteitsfonds ter ondersteuning 

van mensen die zich de toegang tot 

diensten op het gebied van water en 

sanitaire voorzieningen niet kunnen 

permitteren; 

16. dringt bij de lidstaten op de invoering 

van sociaal beleid zoals het oprichten van 

een watersolidariteitsfonds en regelingen 

om water betaalbaar te houden ter 

ondersteuning van mensen die zich de 

toegang tot diensten op het gebied van 

water en sanitaire voorzieningen niet 

kunnen permitteren; 

Or. en 

 

Amendement  170 

Iratxe García Pérez 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

16. dringt bij de lidstaten op de invoering 

van beleid zoals het oprichten van een 

watersolidariteitsfonds ter ondersteuning 

van mensen die zich de toegang tot 

diensten op het gebied van water en 

sanitaire voorzieningen niet kunnen 

permitteren; 

16. dringt er bij de lidstaten op aan 

stappen te zetten richting een echt Sociaal 

Waterakkoord teneinde de 

beschikbaarheid, de stabiele voorziening 

en het veilige beheer van deze hulpbron te 

garanderen door in het bijzonder in te 

stemmen met beleid zoals het oprichten 

van een watersolidariteitsfonds of andere 
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vormen van sociale actie ter ondersteuning 

van mensen die zich de toegang tot 

diensten op het gebied van water en 

sanitaire voorzieningen niet kunnen 

permitteren; 

Or. es 

 

Amendement  171 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

16. dringt bij de lidstaten op de invoering 

van beleid zoals het oprichten van een 

watersolidariteitsfonds ter ondersteuning 

van mensen die zich de toegang tot 

diensten op het gebied van water en 

sanitaire voorzieningen niet kunnen 

permitteren; 

16. roept de lidstaten en lokale overheden 

op tot de invoering van sociaal 

waterbeleid ter ondersteuning van mensen 

die zich de toegang tot diensten op het 

gebied van water en sanitaire 

voorzieningen buiten hun eigen schuld 

niet kunnen permitteren, zoals 

kwijtscheldingsprogramma's en 

aangepaste tarieven in geval van 

(permanente of tijdelijke) verminderde 

betalingscapaciteit; 

Or. nl 

 

Amendement  172 

Esther Herranz García 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

16. dringt bij de lidstaten op de invoering 

van beleid zoals het oprichten van een 

watersolidariteitsfonds ter ondersteuning 

van mensen die zich de toegang tot 

diensten op het gebied van water en 

sanitaire voorzieningen niet kunnen 

permitteren; 

16. dringt bij de lidstaten aan op de 

invoering van beleid zoals het oprichten 

van een watersolidariteitsfonds ter 

ondersteuning van mensen die zich de 

toegang tot diensten op het gebied van 

water en sanitaire voorzieningen niet 

kunnen permitteren, en spoort de lidstaten 
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aan mechanismen voor sociale actie op te 

richten naar het voorbeeld van de 

systemen die al in enkele EU-lidstaten 

bestaan en die garanderen dat ook 

burgers die in precaire omstandigheden 

leven toegang hebben tot drinkwater; 

Or. es 

 

Amendement  173 

Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

16. dringt bij de lidstaten op de invoering 

van beleid zoals het oprichten van een 

watersolidariteitsfonds ter ondersteuning 

van mensen die zich de toegang tot 

diensten op het gebied van water en 

sanitaire voorzieningen niet kunnen 

permitteren; 

16. spoort de lidstaten en de lokale 

autoriteiten aan tot de invoering van 

beleid zoals het opzetten van programma's 

voor toegang tot water ter ondersteuning 

van mensen die zich de toegang tot 

diensten op het gebied van water en 

sanitaire voorzieningen niet kunnen 

permitteren; 

Or. fr 

 

Amendement  174 

Ivan Jakovčić 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

16. dringt bij de lidstaten op de invoering 

van beleid zoals het oprichten van een 

watersolidariteitsfonds ter ondersteuning 

van mensen die zich de toegang tot 

diensten op het gebied van water en 

sanitaire voorzieningen niet kunnen 

permitteren; 

16. dringt bij de lidstaten en bij de 

regionale en lokale overheden aan op de 

invoering van beleid zoals het oprichten 

van een watersolidariteitsfonds ter 

ondersteuning van mensen die zich de 

toegang tot diensten op het gebied van 

water en sanitaire voorzieningen niet 

kunnen permitteren; 
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Or. hr 

Amendement  175 

József Nagy 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 16 bis. merkt op dat de lidstaten speciale 

aandacht moeten schenken aan de 

behoeften van kwetsbare groepen in de 

samenleving en erop toe moeten zien dat 

water van goede kwaliteit ook voor 

behoeftigen betaalbaar en toegankelijk 

blijft; 

Or. en 

 

Amendement  176 

Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Mireille D'Ornano 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 16 bis. herinnert eraan dat de toegang tot 

water niet gratis kan zijn en er hiervoor 

moet worden betaald, ook al is het slechts 

symbolisch, rekening houdend met zowel 

de kosten voor de gemeenschap als de 

economische draagkracht van de 

bevolking in de meest behoeftige regio's 

en in ontwikkelingslanden; 

Or. fr 

 

Amendement  177 

Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 16 bis. verzoekt de Europese Commissie 

ervoor te zorgen dat de lidstaten 

ervaringen kunnen uitwisselen over het 

sociale onderdeel van het waterbeleid; 

Or. fr 

 

Amendement  178 

Julie Girling 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

17. uit zijn bezorgdheid over het feit dat 

uitsluiting van de toegang tot diensten op 

het gebied van water en sanitaire 

voorzieningen van achtergestelde en 

kwetsbare groepen, zoals de Roma, in 

sommige lidstaten als dwangmiddel wordt 

gebruikt; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  179 

Csaba Molnár 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

17. uit zijn bezorgdheid over het feit dat 

uitsluiting van de toegang tot diensten op 

het gebied van water en sanitaire 

voorzieningen van achtergestelde en 

kwetsbare groepen, zoals de Roma, in 

sommige lidstaten als dwangmiddel wordt 

gebruikt; 

17. uit zijn bezorgdheid over het feit dat 

uitsluiting van de toegang tot diensten op 

het gebied van water en sanitaire 

voorzieningen van achtergestelde en 

kwetsbare groepen, zoals de Roma, in 

sommige lidstaten als dwangmiddel wordt 

gebruikt; herinnert eraan dat in sommige 

lidstaten de autoriteiten door sluiting van 

collectieve waterputten de toegang tot 
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drinkwater van de kwetsbaarste sociale 

groepen hebben bemoeilijkt; 

Or. hu 

Amendement  180 

Esther Herranz García 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

17. uit zijn bezorgdheid over het feit dat 

uitsluiting van de toegang tot diensten op 

het gebied van water en sanitaire 

voorzieningen van achtergestelde en 

kwetsbare groepen, zoals de Roma, in 

sommige lidstaten als dwangmiddel wordt 

gebruikt; 

17. uit zijn bezorgdheid over het feit dat 

uitsluiting van de toegang tot diensten op 

het gebied van water en sanitaire 

voorzieningen van achtergestelde en 

kwetsbare groepen in sommige lidstaten als 

dwangmiddel wordt gebruikt; 

Or. es 

 

Amendement  181 

Iratxe García Pérez 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

17. uit zijn bezorgdheid over het feit dat 

uitsluiting van de toegang tot diensten op 

het gebied van water en sanitaire 

voorzieningen van achtergestelde en 

kwetsbare groepen, zoals de Roma, in 

sommige lidstaten als dwangmiddel wordt 

gebruikt; 

17. uit zijn afschuw over het feit dat 

uitsluiting van de toegang tot diensten op 

het gebied van water en sanitaire 

voorzieningen van achtergestelde en 

kwetsbare groepen, zoals de Roma, in 

sommige lidstaten als dwangmiddel wordt 

gebruikt; 

Or. es 

 

Amendement  182 

Nicola Caputo 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 17 bis. vraagt de Commissie en de 

lidstaten om water om te vormen tot een 

instrument van vrede en gelijkheid, en wel 

aan de hand van initiatieven van lokale 

gemeenschappen en regio's, om ervoor te 

zorgen dat water niet wordt gebruikt als 

politiek instrument van uitsluiting en 

onderdrukking; 

Or. it 

 

Amendement  183 

José Inácio Faria, Lynn Boylan 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 17 bis. verzoekt de lidstaten om de functie 

van Ombudsman voor waterdiensten in 

het leven te roepen om ervoor te zorgen 

dat problemen met betrekking tot water, 

zoals klachten en suggesties voor de 

kwaliteit van en toegang tot waterdiensten 

kunnen worden verwerkt door een 

onafhankelijk orgaan; 

Or. en 

 

Amendement  184 

József Nagy 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

18. stimuleert waterbedrijven om alle 

baten uit de waterbeheercyclus te 

18. stimuleert waterbedrijven om te 

investeren in het behoud en de verbetering 
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investeren in het behoud en de verbetering 

van waterdiensten en de bescherming van 

watervoorraden; 

van waterdiensten en de bescherming van 

watervoorraden; 

Or. en 

 

Amendement  185 

Julie Girling 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

18. stimuleert waterbedrijven om alle 

baten uit de waterbeheercyclus te 

investeren in het behoud en de 

verbetering van waterdiensten en de 

watervoorraden; 

18. herinnert eraan dat de lidstaten 

momenteel verplicht zijn om rekening te 

houden met het beginsel van 

terugwinning van de kosten van 

waterdiensten, met inbegrip van de 

milieu- en grondstofkosten, teneinde 

waterdiensten te behouden en te 

verbeteren en watervoorraden te 

beschermen; 

Or. en 

 

Amendement  186 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

18. stimuleert waterbedrijven om alle 

baten uit de waterbeheercyclus te 

investeren in het behoud en de verbetering 

van waterdiensten en de bescherming van 

watervoorraden; 

18. herhaalt dat lidstaten, waar het 

waterdiensten betreft, verplicht zijn om 

het kostenterugwinningsbeginsel in acht 

te nemen, met inbegrip van milieukosten 

en kosten van hulpbronnen, om het 

behoud en de verbetering van 

waterdiensten en de bescherming van 

watervoorraden te garanderen, in 

overeenstemming met de "de vervuiler 

betaalt"- en "de gebruiker betaalt"-

beginselen; 
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Or. nl 

 

Amendement  187 

Esther Herranz García 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

18. stimuleert waterbedrijven om alle baten 

uit de waterbeheercyclus te investeren in 

het behoud en de verbetering van 

waterdiensten en de bescherming van 

watervoorraden; 

18. stimuleert waterbedrijven om de baten 

uit de waterbeheercyclus te investeren in 

het behoud en de verbetering van 

waterdiensten en de lidstaten om de KRW, 

in het bijzonder artikel 9 betreffende de 

volledige kostenterugwinning voor 

waterdiensten en de bescherming van 

watervoorraden, op efficiënte wijze toe te 

passen; 

Or. es 

 

Amendement  188 

Iratxe García Pérez 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

18. stimuleert waterbedrijven om alle 

baten uit de waterbeheercyclus te 

investeren in het behoud en de 

verbetering van waterdiensten en de 

bescherming van watervoorraden; 

18. dringt bij de lidstaten aan op een 

efficiënte toepassing van de Kaderrichtlijn 

Water, in het bijzonder artikel 9 

betreffende de volledige 

kostenterugwinning voor waterdiensten, 

teneinde de waterdiensten en de 

bescherming van watervoorraden te 

behouden en verbeteren; 

Or. es 

 

Amendement  189 

José Inácio Faria, Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

18. stimuleert waterbedrijven om alle baten 

uit de waterbeheercyclus te investeren in 

het behoud en de verbetering van 

waterdiensten en de bescherming van 

watervoorraden; 

18. stimuleert waterbedrijven om baten uit 

de waterbeheercyclus te investeren in het 

behoud en de verbetering van 

waterdiensten en de bescherming van 

watervoorraden; herinnert aan het 

beginsel van terugwinning van de kosten 

van waterdiensten, met inbegrip van 

milieu- en grondstofkosten, in 

overeenstemming met de beginselen van 

"de vervuiler betaalt" en "de gebruiker 

betaalt"; 

Or. en 

 

Amendement  190 

Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

18. stimuleert waterbedrijven om alle 

baten uit de waterbeheercyclus te 

investeren in het behoud en de 

verbetering van waterdiensten en de 

bescherming van watervoorraden; 

18. stimuleert waterbedrijven te werk te 

gaan overeenkomstig het beginsel dat de 

vervuiler betaalt, teneinde waterdiensten te 

behouden en te verbeteren, en 

watervoorraden te beschermen; 

Or. fr 

 

Amendement  191 

Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Lynn Boylan 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

18. stimuleert waterbedrijven om alle baten 18. stimuleert waterbedrijven om alle baten 
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uit de waterbeheercyclus te investeren in 

het behoud en de verbetering van 

waterdiensten en de bescherming van 

watervoorraden; 

uit de waterbeheercyclus te investeren in 

het behoud en de verbetering van 

waterdiensten en de bescherming van 

watervoorraden; verzoekt de lidstaten om 

geen maatregelen aan te nemen die 

financiële middelen afleiden van de 

watersector naar de financiering van 

ander beleid; 

Or. en 

 

Amendement  192 

Tibor Szanyi 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

18. stimuleert waterbedrijven om alle baten 

uit de waterbeheercyclus te investeren in 

het behoud en de verbetering van 

waterdiensten en de bescherming van 

watervoorraden; 

18. stimuleert waterbedrijven en/of 

lidstaten om alle baten uit de 

waterbeheercyclus te investeren in het 

behoud en de verbetering van 

waterdiensten en de bescherming van 

watervoorraden; 

Or. en 

 

Amendement  193 

Claude Turmes 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

18. stimuleert waterbedrijven om alle 

baten uit de waterbeheercyclus te 

investeren in het behoud en de verbetering 

van waterdiensten en de bescherming van 

watervoorraden; 

18. eist van waterbedrijven dat zij alle 

baten uit de waterbeheercyclus investeren 

in het behoud en de verbetering van 

waterdiensten en de bescherming van 

watervoorraden; 

Or. en 
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Amendement  194 

José Inácio Faria 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 18 bis. dringt er bij de Europese 

Commissie en de lidstaten op aan om 

investeringen in infrastructuur en andere 

waterdiensten te versterken als 

uitgangspunt om het mensenrecht op 

water in de toekomst te waarborgen; 

Or. en 

 

Amendement  195 

Iratxe García Pérez 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 18 bis. is van mening dat de tarieven een 

weerspiegeling moeten zijn van de 

werkelijke kostprijs, waarbij de beginselen 

van billijkheid en transparantie worden 

gerespecteerd, en enkel en alleen bedoeld 

mogen zijn om de kosten van de 

dienstverlening te dekken; dringt er 

daarom op aan dat er paal en perk wordt 

gesteld aan de praktijken waarbij er op de 

waterfactuur heffingen voor concessies in 

rekening worden gebracht die niet 

bestemd zijn voor de waterinfrastructuur, 

maar voor andere financiële behoeften 

van de gemeente of de lokale instantie die 

de dienst verleent; 

Or. es 

 

Amendement  196 

Iratxe García Pérez, Lynn Boylan 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 18 ter. stelt vast dat de toestand van de 

infrastructuur in sommige lidstaten 

zorgwekkend is, vooral wanneer er water 

verloren gaat door lekken in of gebreken 

aan de waterleidingen, en vraagt om 

grotere investeringen en dringende 

maatregelen om deze infrastructuur te 

verbeteren en moderniseren; 

Or. es 

 

Amendement  197 

Julie Girling 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

19. roept daarom om tot meer transparantie 

bij waterbedrijven, met name door middel 

van de ontwikkeling van een 

governancecode voor waterbedrijven in de 

EU; 

19. roept daarom op tot meer transparantie 

bij waterbedrijven, met name door 

bestaande initiatieven op nationaal niveau 

te steunen en door op internationaal 

niveau beter bestuur in de watersector te 

bevorderen; 

Or. en 

 

Amendement  198 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

19. roept daarom om tot meer transparantie 

bij waterbedrijven, met name door middel 

van de ontwikkeling van een 

19. roept daarom om tot meer transparantie 

bij waterbedrijven, met name door 

ontwikkeling van nieuwe en steun aan 
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governancecode voor waterbedrijven in de 

EU; 
bestaande initiatieven ter bevordering van 

governancecodes op nationaal en lokaal 

niveau; 

Or. nl 

 

Amendement  199 

Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

19. roept daarom om tot meer transparantie 

bij waterbedrijven, met name door middel 

van de ontwikkeling van een 

governancecode voor waterbedrijven in de 

EU; 

19. roept daarom op tot meer transparantie 

bij waterbedrijven, met name door 

initiatieven ter bevordering van een betere 

governance in de sector water te steunen; 

Or. fr 

 

Amendement  200 

Iratxe García Pérez 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

19. roept daarom om tot meer transparantie 

bij waterbedrijven, met name door middel 

van de ontwikkeling van een 

governancecode voor waterbedrijven in de 

EU; 

19. roept daarom op tot meer transparantie 

bij waterbedrijven, met name door middel 

van de ontwikkeling van een 

governancecode voor waterbedrijven in de 

EU; Een dergelijke code moet gebaseerd 

zijn op het beginsel van efficiëntie en 

moet volledig in overeenstemming zijn 

met de bepalingen uit de Kaderrichtlijn 

Water met betrekking tot milieu, 

financiële aangelegenheden, 

infrastructuur en publieke participatie. 

Or. es 
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Amendement  201 

Esther Herranz García 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

19. roept daarom om tot meer transparantie 

bij waterbedrijven, met name door middel 

van de ontwikkeling van een 

governancecode voor waterbedrijven in de 

EU; 

19. roept daarom op tot meer transparantie 

bij waterbedrijven, met name door middel 

van de ontwikkeling van een 

governancecode voor waterbedrijven in de 

EU en dringt aan op de instelling van een 

nationale regulator; 

Or. es 

 

Amendement  202 

Karin Kadenbach 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

19. roept daarom om tot meer transparantie 

bij waterbedrijven, met name door middel 

van de ontwikkeling van een 

governancecode voor waterbedrijven in de 

EU; 

19. roept daarom om tot meer transparantie 

bij waterbedrijven, met name door middel 

van de ontwikkeling van een 

governancecode voor particuliere en 

openbare waterbedrijven in de EU; 

Or. de 

Amendement  203 

José Inácio Faria 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

19. roept daarom om tot meer transparantie 

bij waterbedrijven, met name door middel 

van de ontwikkeling van een 

governancecode voor waterbedrijven in de 

EU; 

19. roept daarom op tot meer transparantie 

bij waterbedrijven, met name door middel 

van de ontwikkeling van een duidelijke 

governancecode voor waterbedrijven in de 

EU; 
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Or. en 

 

Amendement  204 

Monika Flašíková Beňová 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 – alinea 1 (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 wijst op het belang van een betere en 

versterkte bescherming van het 

grondwater en van het voorkomen van 

verontreiniging ervan, bijvoorbeeld door 

illegale en niet-gereguleerde stortplaatsen 

voor gevaarlijk afval; 

Or. en 

 

Amendement  205 

Josu Juaristi Abaunz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 19 bis. verzoekt de Commissie het 

subsidiariteitsbeginsel en de 

bevoegdheden met betrekking tot water te 

respecteren bij de verdeling van de 

bevoegdheden over de verschillende 

overheidsniveaus, zoals de gemeentelijke 

waterbedrijven die de watervoorziening 

beheren (bronnen en onderhoud); 

Or. es 

 

Amendement  206 

Claude Turmes 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 bis (nieuw) 



 

AM\1062731NL.doc 43/65 PE557.291v01-00 

 NL 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 19 bis. betreurt dat de richtlijn inzake de 

zuivering van stedelijk afvalwater nog 

steeds niet volledig ten uitvoer is gelegd in 

de lidstaten; verzoekt om prioriteit te 

geven aan het inzetten van financiële 

middelen van de EU in gebieden waar de 

EU-milieuwetgeving niet wordt 

geëerbiedigd, bijvoorbeeld wat de 

zuivering van afvalwater betreft; merkt op 

dat is aangetoond dat de 

nalevingspercentages hoger waren, 

wanneer de kosten werden 

teruggewonnen en het beginsel van "de 

vervuiler betaalt" werd toegepast, en 

verzoekt de Commissie om te evalueren of 

de huidige instrumenten toereikend zijn 

om een hoge mate van bescherming en 

verbetering van de kwaliteit van het 

milieu te bewerkstelligen; 

Or. en 

 

Amendement  207 

Iratxe García Pérez, Lynn Boylan 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 19 bis. benadrukt dat de dienstensector in 

het geval van water een enorm potentieel 

heeft om banen te creëren door de 

milieuaspecten te integreren en innovatie 

te bevorderen door middel van de 

overdracht van technologie tussen 

sectoren en de toepassing van O&O&I op 

de volledige watercyclus; vraagt daarom 

dat er in het bijzonder wordt ingezet op 

duurzaam watergebruik als hernieuwbare 

energiebron; 

Or. es 
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Amendement  208 

Lynn Boylan 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 19 bis. merkt op dat eventuele 

benchmarkingoefeningen niet 

gelijkwaardig zijn aan 

transparantiemaatregelen en het 

verstrekken van volledig informatie aan 

de burgers; wijst erop dat indicatoren 

vaak complexe en verwarrende resultaten 

opleveren die op een begrijpelijke manier 

aan de burgers moeten worden 

voorgesteld; 

Or. en 

 

Amendement  209 

Lynn Boylan 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 19 ter. is van mening dat de Commissie, 

gezien de grote verschillen tussen de 

waterdiensten in Europa, die hun 

oorsprong vinden in de duidelijke 

specifieke regionale en lokale kenmerken, 

bedrijven niet moet proberen te dwingen 

deel te nemen aan een verplichte EU-

benchmarkingoefening, maar eerder dient 

op te treden als aanbieder van vrijwillige 

benchmarking voor waterbedrijven, die 

dient te worden gebruikt als manier om de 

samenwerking tussen waterbedrijven te 

bevorderen via de uitwisseling van beste 

praktijken en gemeenschappelijke 

ervaringen; 



 

AM\1062731NL.doc 45/65 PE557.291v01-00 

 NL 

Or. en 

 

Amendement  210 

Lynn Boylan 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 19 quater. benadrukt dat eventuele 

benchmarkingoefeningen die worden 

ondernomen, niet alleen financiële 

indicatoren moeten omvatten, maar ook 

andere indicatoren die van cruciaal 

belang zijn voor de burgers, zoals 

waterkwaliteit, maatregelen om 

problemen met de betaalbaarheid te 

beperken, toegankelijkheidsinformatie 

over welk aandeel van de bevolking 

toegang heeft tot passende 

watervoorziening en de niveaus van 

overheidsparticipatie in het waterbeheer; 

Or. en 

 

Amendement  211 

Lynn Boylan 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 quinquies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 19 quinquies. benadrukt dat het voor het 

milieu noodzakelijk is om de 

watervoorraden in stand te houden, 

terwijl tegelijkertijd het recht van de 

lidstaten moet worden geëerbiedigd om te 

kiezen hoe zij hun verplichting tot 

terugwinning van de kosten uit hoofde 

van de Kaderrichtlijn Water nakomen; 

Or. en 
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Amendement  212 

Lynn Boylan 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 sexies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 19 sexies. spoort de Commissie en de 

lidstaten ertoe aan om een beleid te 

voeren dat de doelstellingen inzake de 

bescherming van de watervoorraden 

combineert en verzoent met de 

doelstellingen inzake kostenbesparing, 

zoals een aanpak gericht op "controles bij 

de bron" en communicatiestrategieën 

rond waterbesparing; 

Or. en 

 

Amendement  213 

Lynn Boylan, Marijana Petir 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 septies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 19 septies. dringt er bij de Commissie op 

aan om in een eventuele herziening van 

de Kaderrichtlijn Water te verzekeren dat 

kwantitatieve beoordelingen van 

problemen rond de betaalbaarheid van 

water een verplichte vereiste worden voor 

de verslaglegging door de lidstaten over 

de tenuitvoerlegging van de Kaderrichtlijn 

Water; 

Or. en 

 

Amendement  214 

Lynn Boylan 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 octies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 19 octies. vraagt de Commissie om de 

mogelijkheid te verkennen om de 

Europese Stichting tot verbetering van de 

levens- en arbeidsomstandigheden 

(Eurofound) toezicht te laten houden op 

en verslag te laten uitbrengen over 

eventuele problemen rond de 

betaalbaarheid van water in de 28 

lidstaten; 

Or. en 

 

Amendement  215 

Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête 

 

Ontwerpresolutie 

Kopje 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

EU-ontwikkelingsbeleid betreffende water Europees extern en ontwikkelingsbeleid 
betreffende water 

Or. fr 

 

Amendement  216 

Catherine Bearder 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

20. benadrukt dat de universele toegang tot 

water en sanitaire diensten volledig 

onderdeel moet worden van Europees 

ontwikkelingsbeleid, door het bevorderen 

van publiek-publieke partnerschappen die 

zijn gebaseerd op non-profit-beginselen 

en solidariteit tussen waterbedrijven en 

20. benadrukt dat de universele toegang tot 

water en sanitaire diensten volledig 

onderdeel moet worden van Europees 

ontwikkelingsbeleid; 
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werknemers in verschillende landen; 

Or. en 

 

Amendement  217 

Julie Girling 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

20. benadrukt dat de universele toegang tot 

water en sanitaire diensten volledig 

onderdeel moet worden van Europees 

ontwikkelingsbeleid, door het bevorderen 

van publiek-publieke partnerschappen die 

zijn gebaseerd op non-profit-beginselen 

en solidariteit tussen waterbedrijven en 

werknemers in verschillende landen; 

20. benadrukt dat de universele toegang tot 

water volledig onderdeel moet worden van 

Europees ontwikkelingsbeleid, door 

gebruik te maken van uiteenlopende 

publiek-publieke en publiek-private 

partnerschappen en uitwisseling van beste 

praktijken en kennis aan te moedigen; 

Or. en 

 

Amendement  218 

Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

20. benadrukt dat de universele toegang tot 

water en sanitaire diensten volledig 

onderdeel moet worden van Europees 

ontwikkelingsbeleid, door het bevorderen 

van publiek-publieke partnerschappen die 

zijn gebaseerd op non-profit-beginselen 

en solidariteit tussen waterbedrijven en 

werknemers in verschillende landen; 

20. benadrukt dat de universele toegang tot 

water en sanitaire diensten volledig 

onderdeel moet worden van Europees 

ontwikkelingsbeleid, door het aansporen 

tot goede praktijken en het uitwisselen 

van kennis alsook tot 

samenwerkingsprogramma's in deze 

sector; 

Or. fr 
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Amendement  219 

José Inácio Faria, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

20. benadrukt dat de universele toegang tot 

water en sanitaire diensten volledig 

onderdeel moet worden van Europees 

ontwikkelingsbeleid, door het bevorderen 

van publiek-publieke partnerschappen die 

zijn gebaseerd op non-profit-beginselen en 

solidariteit tussen waterbedrijven en 

werknemers in verschillende landen; 

20. benadrukt dat de universele toegang tot 

water en sanitaire diensten volledig 

onderdeel moet worden van Europees 

ontwikkelingsbeleid, dat uiteenlopende 

instrumenten moet aanwenden, van het 

bevorderen van publiek-publieke 

partnerschappen die zijn gebaseerd op non-

profitbeginselen en solidariteit tussen 

waterbedrijven en werknemers in 

verschillende landen tot het bevorderen 

van beste praktijken, kennisoverdracht en 

ontwikkelings- en 

samenwerkingsprogramma's; 

Or. en 

 

Amendement  220 

Esther Herranz García 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

20. benadrukt dat de universele toegang tot 

water en sanitaire diensten volledig 

onderdeel moet worden van Europees 

ontwikkelingsbeleid, door het bevorderen 

van publiek-publieke partnerschappen die 

zijn gebaseerd op non-profit-beginselen en 

solidariteit tussen waterbedrijven en 

werknemers in verschillende landen; 

20. benadrukt dat de universele toegang tot 

water en sanitaire diensten volledig 

onderdeel moet worden van Europees 

ontwikkelingsbeleid, door het bevorderen 

van publiek-publieke en publiek-private 

partnerschappen die zijn gebaseerd op non-

profit-beginselen en solidariteit tussen 

waterbedrijven en werknemers in 

verschillende landen; 

Or. es 

Amendement  221 

Iratxe García Pérez, Lynn Boylan 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

20. benadrukt dat de universele toegang tot 

water en sanitaire diensten volledig 

onderdeel moet worden van Europees 

ontwikkelingsbeleid, door het bevorderen 

van publiek-publieke partnerschappen die 

zijn gebaseerd op non-profit-beginselen en 

solidariteit tussen waterbedrijven en 

werknemers in verschillende landen; 

20. benadrukt dat de universele toegang tot 

water en sanitaire diensten volledig 

onderdeel moet worden van Europees 

ontwikkelingsbeleid, door ze op te nemen 

in de programmering van het 

ontwikkelingsbeleid en door het 

versterken van publiek-publieke 

partnerschappen die zijn gebaseerd op non-

profitbeginselen en solidariteit tussen 

waterbedrijven en werknemers in 

verschillende landen; herhaalt dat in het 

ontwikkelingsbeleid van de EU-lidstaten 

wat betreft de toegang tot veilig 

drinkwater en sanitaire voorzieningen de 

mensenrechtendimensie moet worden 

erkend en dat een op rechten gebaseerde 

aanpak steun vereist voor 

regelgevingskaders, financiering en de 

versterking van het maatschappelijk 

middenveld om deze rechten in de praktijk 

af te dwingen; 

Or. en 

 

Amendement  222 

Iratxe García Pérez, Lynn Boylan 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 20 bis. onderstreept 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 Europese Commissie om 

voldoende financiële steun te bieden aan 

maatregelen met het oog op 

capaciteitsopbouw op het gebied van 
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water, door een beroep te doen op en 

samen te werken met bestaande 

internationale platforms en initiatieven; 

Or. en 

 

Amendement  223 

Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 20 bis. meent dat water centraal moet 

staan in de werkzaamheden ter 

voorbereiding van de twee belangrijke 

internationale evenementen van 2015, 

namelijk de topontmoeting over de agenda 

voor de periode na 2015 en de CoP21 over 

het klimaat; onderstreept in dit opzicht de 

noodzaak van een agenda voor de periode 

na 2015 waarop onder meer ook gewag 

wordt gemaakt van een doelstelling voor 

duurzame ontwikkeling met betrekking tot 

water, de inachtneming van water in 

beleid voor de aanpassing aan de 

klimaatverandering en de bevordering 

van internationale overeenkomsten inzake 

grensoverschrijdende wateren; 

Or. fr 

 

Amendement  224 

Julie Girling 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

21. benadrukt dat, hoewel de vooruitgang 

op het gebied van veilig drinkwater ten 

opzichte van de millenniumdoelstellingen 

op schema ligt, nog altijd bijna een miljard 

21. benadrukt dat, hoewel de vooruitgang 

op het gebied van veilig drinkwater ten 

opzichte van de millenniumdoelstellingen 

op schema ligt, 748 miljoen mensen geen 
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mensen onbehandeld drinkwater drinken 

en dat ook de doelstelling op het gebied 

van sanitaire voorzieningen nog lang niet is 

gehaald; 

toegang hebben tot verbeterde 

watervoorzieningen, en geraamd wordt 

dat ten minste 1,8 miljard mensen water 

drinken dat is verontreinigd met fecaliën, 

en dat ook de doelstelling op het gebied 

van sanitaire voorzieningen nog lang niet is 

gehaald; 

Or. en 

 

Amendement  225 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

21. benadrukt dat, hoewel de vooruitgang 

op het gebied van veilig drinkwater ten 

opzichte van de millenniumdoelstellingen 

op schema ligt, 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; 

21. 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; 

Or. nl 

 

Amendement  226 

Iratxe García Pérez, Lynn Boylan 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

21. benadrukt dat, hoewel de vooruitgang 

op het gebied van veilig drinkwater ten 

opzichte van de millenniumdoelstellingen 

op schema ligt, nog altijd bijna een miljard 

mensen onbehandeld drinkwater drinken 

en dat ook de doelstelling op het gebied 

van sanitaire voorzieningen nog lang niet is 

21. benadrukt dat, hoewel de vooruitgang 

op het gebied van veilig drinkwater ten 

opzichte van de millenniumdoelstellingen 

op schema ligt, nog altijd bijna een miljard 

mensen onbehandeld drinkwater drinken 

en dat ook de doelstelling op het gebied 

van sanitaire voorzieningen nog lang niet is 
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gehaald; gehaald; herhaalt dat armoede enkel kan 

worden uitgebannen via het 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; 

Or. en 

 

Amendement  227 

Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Lynn Boylan 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 – punt 1 (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 (1) wijst erop dat de klimaatverandering 

grote gevolgen heeft voor de toegang tot 

en beschikbaarheid van water; dringt erop 

aan om het strategische beheer van 

watervoorraden en aanpassingsplannen 

voor de lange termijn op te nemen in de 

thema's van COP21, om een 

klimaatbestendige aanpak van water te 

verzekeren in de toekomstige mondiale 

klimaatovereenkomst; wijst erop dat 

klimaatbestendige waterinfrastructuur 

ook van essentieel belang is voor 

ontwikkeling en het terugdringen van de 

armoede; 

Or. en 

 

Amendement  228 

Iratxe García Pérez, Lynn Boylan 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 21 bis. benadrukt dat er ambitieuze en 

verstrekkende streefdoelen voor water en 

sanitaire voorzieningen moeten worden 
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opgenomen in de doelstellingen op het 

gebied van duurzame ontwikkeling 

(SDG's), aangezien vraagstukken met 

betrekking tot water en sanitaire 

voorzieningen aan de basis liggen van 

nagenoeg elke andere 

ontwikkelingsindicator in de huidige en 

toekomstige ontwikkelingskaders; 

benadrukt dat deze streefdoelen gericht 

moeten zijn op basistoegang of minimale 

toegang, maar ook verder moeten reiken 

dan dat en efficiëntere, meer betaalbare 

en meer duurzame waterdiensten en 

sanitaire voorzieningen moeten beogen; 

Or. en 

 

Amendement  229 

Claude Turmes 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 21 bis. is er een krachtig voorstander van 

dat de doelstelling om voor 2030 veilig 

drinkwater en toereikende sanitaire 

voorzieningen en hygiëne te waarborgen 

voor iedereen op te nemen in de 

doelstellingen inzake duurzame 

ontwikkeling die in september 2015 

moeten worden aangenomen; 

Or. en 

 

Amendement  230 

Lynn Boylan 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 21 bis. merkt tot zijn bezorgdheid op dat 
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het gebrek aan toegang tot water en 

sanitaire voorzieningen in 

ontwikkelingslanden een onevenredig 

effect kan hebben op meisjes en vrouwen, 

en in het bijzonder op meisjes van 

schoolgaande leeftijd, aangezien is 

aangetoond dat de cijfers voor 

ziekteverzuim en schooluitval 

samenhangen met het gebrek aan schone, 

veilige en toegankelijke sanitaire 

voorzieningen; 

Or. en 

 

Amendement  231 

Iratxe García Pérez 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 21 ter. onderstreept het toenemende risico 

van waterschaarste vanwege 

klimaatverandering; herhaalt dat de 

vorderingen met betrekking tot de 

streefdoelen voor armoedeterugdringing, 

de millenniumontwikkelingsdoelstellingen 

en duurzame ontwikkeling in al zijn 

economische, sociale en milieudimensies 

in het gedrang kunnen komen tenzij er 

ononderbroken wordt voortgewerkt om de 

gevolgen van klimaatverandering te 

beperken en de watervoorraden beter te 

beheren; 

Or. en 

 

Amendement  232 

Claude Turmes 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 ter (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 21 ter. verzoekt om middelen van de Unie 

en van de lidstaten vrij te maken als 

reactie op de aanbevelingen van de 

speciale rapporteur van de VN voor het 

mensenrecht op veilig drinkwater en 

sanitaire voorzieningen, in het bijzonder 

voor kleinschalige infrastructuur, en om 

meer middelen vrij te maken voor 

exploitatie en onderhoud, 

capaciteitsopbouw en bewustmaking; 

Or. en 

 

Amendement  233 

Julie Girling 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

22. herinnert eraan dat volgens de 

Wereldgezondheidsorganisatie tussen 100 

en 200 liter water per persoon per dag 

optimaal is en dat tussen 50 en 100 liter 

water nodig is om te voldoen aan de 

basisbehoeften en te voorkomen dat grote 

gezondheidsproblemen ontstaan; 

22. herinnert eraan dat volgens ramingen 

van de Wereldgezondheidsorganisatie een 

watervoorziening van meer dan 100 liter 

water per persoon per dag optimaal is, 

aangezien zo rekening wordt gehouden 

met het water dat naar huizen wordt 

geleid, en merkt op dat er 20 liter water 

nodig is om te voldoen aan de 

basisbehoeften en te voorkomen dat grote 

gezondheidsproblemen ontstaan; 

Or. en 

 

Amendement  234 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 
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Ontwerpresolutie Amendement 

22. herinnert eraan dat volgens de 

Wereldgezondheidsorganisatie tussen 100 

en 200 liter water per persoon per dag 

optimaal is en dat tussen 50 en 100 liter 

water nodig is om te voldoen aan de 

basisbehoeften en te voorkomen dat grote 

gezondheidsproblemen ontstaan; 

22. 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; 

Or. nl 

Amendement  235 

Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Lynn Boylan 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

22. herinnert eraan dat volgens de 

Wereldgezondheidsorganisatie tussen 100 

en 200 liter water per persoon per dag 

optimaal is en dat tussen 50 en 100 liter 

water nodig is om te voldoen aan de 

basisbehoeften en te voorkomen dat grote 

gezondheidsproblemen ontstaan; 

22. herinnert eraan dat volgens de 

Wereldgezondheidsorganisatie tussen 100 

en 200 liter water per persoon per dag 

optimaal is en dat tussen 50 en 100 liter 

water nodig is om te voldoen aan de 

basisbehoeften en te voorkomen dat grote 

gezondheidsproblemen ontstaan; wijst erop 

dat volgens de erkende grondrechten van 

de mens, een minimumquota per persoon 

absoluut noodzakelijk is om in de 

basisbehoeften aan water van bevolkingen 

te voorzien; 

Or. en 

 

Amendement  236 

Nicola Caputo 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 22 bis. verzoekt de lidstaten om op basis 

van de richtsnoeren van de 

Wereldgezondheidsorganisatie een 

prijsbeleid in te voeren dat het recht van 

personen op de minimale benodigde 

hoeveelheid water eerbiedigt en dat 

verspilling bestraft door een tarief in te 

voeren dat oploopt naar rato van de 

gebruikte hoeveelheid water; 

Or. it 

 

Amendement  237 

Josu Juaristi Abaunz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 22 bis. pleit ervoor om maatregelen vast te 

stellen om een rationeel gebruik van 

water te garanderen, om verspilling tegen 

te gaan; 

Or. en 

 

Amendement  238 

Davor Ivo Stier 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 22 bis. is er een krachtig voorstander van 

dat doelstelling 6 inzake duurzame 

ontwikkeling (SDG 6) om voor 2030 de 

toegankelijkheid en het duurzaam beheer 

van water en sanitaire voorzieningen voor 

iedereen te waarborgen, wordt 

opgenomen in het mondiaal 
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ontwikkelingskader voor de periode na 

2015, dat in september 2015 moet worden 

aangenomen; benadrukt dat de nieuwe 

agenda universeel van aard zal zijn, 

aangezien hij van toepassing zal zijn op 

zowel de ontwikkelingslanden als de 

ontwikkelde landen, waaronder de 

lidstaten van de EU; wijst er nogmaals op 

dat een wereldwijd goed beheer van groot 

belang is om deze en andere, toekomstige 

SDG's te verwezenlijken en benadrukt in 

dat verband de noodzaak van het 

versterken van de voorgestelde 

doelstelling inzake justitie en het 

opbouwen van effectieve instellingen 

(SDG 16) in het nieuwe kader; 

Or. en 

 

Amendement  239 

Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Mireille D'Ornano 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 22 bis. herinnert eraan dat de intensieve 

landbouw, en met name de intensieve 

veehouderij, een belangrijke bron van 

waterverbruik is en verzoekt de lidstaten 

duurzamere methoden in de landbouw en 

veeteelt te steunen; 

Or. fr 

 

Amendement  240 

Nicola Caputo 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 22 ter. verzoekt de lidstaten om water tot 
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een hoeveelheid van honderd liter gratis 

te verstrekken; 

Or. it 

Amendement  241 

Iratxe García Pérez 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

23. 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; 

23. prijst de waterbedrijven die een 

percentage van hun jaaromzet schenken 

aan waterpartnerschappen in 

ontwikkelingslanden en moedigt de 

lidstaten en de EU aan het benodigde 

rechtskader te creëren om dergelijke 

partnerschappen op te zetten; 

Or. en 

 

Amendement  242 

Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Lynn Boylan 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 – punt 1 (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 (1) herinnert eraan dat het verzekeren van 

een duurzame bescherming van 

natuurgebieden, zoals 

zoetwaterecosystemen, eveneens van 

essentieel belang is voor de ontwikkeling 

en een bepalende rol speelt in de 

voorziening van drinkwatervoorraden; 

Or. en 

 

Amendement  243 

Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 – punt 2 (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 (2) verzoekt de Commissie derhalve om 

alle noodzakelijk stappen te nemen om het 

effect van oliewinning en olie-exploratie 

op de menselijke gezondheid en het milieu 

te monitoren en te beoordelen, met name 

het effect van winning binnen de Unie op 

de kwaliteit van voor menselijke 

consumptie bestemd water. 

Or. en 

 

Amendement  244 

Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Mireille D'Ornano 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 23 bis. herinnert eraan dat de toegang tot 

water niet mag worden gebruikt als 

geopolitiek wapen tegen de 

burgerbevolking; 

Or. fr 

 

Amendement  245 

Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 23 bis. roept de Commissie op te bekijken 

of het mogelijk is de instrumenten voor 

financiële steun in de sector van de 

internationale samenwerking op het 

gebied van water en sanitaire 

voorzieningen tot het Europees niveau uit 
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te breiden; 

Or. fr 

 

Amendement  246 

Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Lynn Boylan 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 – punt 1 (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 (1) verzoekt de lidstaten om: 

 - te voorzien in een verplichting voor 

waterleveranciers om de fysisch-

chemische eigenschappen van het water te 

vermelden op de waterfactuur; 

 - stedelijke plannen op te stellen aan de 

hand van de beschikbaarheid van 

watervoorraden; 

 - de controles en bewaking van 

verontreinigende stoffen te verhogen en 

onmiddellijke maatregelen te plannen om 

toxische stoffen te verwijderen en te 

saneren; 

 - maatregelen te nemen om de 

aanzienlijke lekken uit leidingen in 

Europa te verminderen door de 

gebrekkige watervoorzieningsnetten te 

vernieuwen; 

Or. en 

 

Amendement  247 

Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Mireille D'Ornano 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 24 bis. herinnert aan de noodzaak te 

helpen bij de totstandbrenging van 
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toegang tot water voor de bevolking van 

ontwikkelingslanden, met name om de 

massale verplaatsing van 

"watervluchtelingen" te voorkomen; 

Or. fr 

 

Amendement  248 

Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 24 bis. vraagt 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 projecten van de Unie; 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; 

Or. fr 

 

Amendement  249 

Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 24 ter. roept de Commissie op om de 

uitwisseling van kennis te bevorderen 

opdat de lidstaten diagnoses kunnen 

stellen van de staat van de netten en op 

grond daarvan renovatiewerken kunnen 

uitvoeren om een einde te maken aan 

verspilling; 
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Or. fr 

 

Amendement  250 

Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 24 quater. 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 ook op 

om de uitwisseling van ervaringen tussen 

de gezondheidsinstanties van de 

verschillende lidstaten te bevorderen; 

Or. fr 

 

Amendement  251 

Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 quinquies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 24 quinquies. wenst meer transparantie 

om consumenten beter voor te lichten 

over water en bij te dragen aan een 

zuiniger beheer van de watervoorraden; 

moedigt hiertoe de Commissie aan om 

haar werkzaamheden met de lidstaten 

voort te zetten met het oog op de 

uitwisseling van nationale ervaringen bij 

de invoering van 

waterinformatiesystemen; 

Or. fr 
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Amendement  252 

Michel Dantin 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 sexies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 24 sexies. meent dat het absoluut 

noodzakelijk is de tenuitvoerlegging van 

de waterrichtlijnen af te stemmen op die 

van de richtlijnen betreffende het mariene 

milieu, de biodiversiteit en 

overstromingen; vraagt de Commissie om 

in het geval van eventuele herzieningen 

de nadruk te leggen op een betere 

onderlinge afstemming van de richtlijnen; 

Or. fr 

Amendement  253 

Monika Flašíková Beňová 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 – alinea 1 (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 wijst in overeenstemming met de huidige 

EU-wetgeving en de voorschriften die erin 

zijn vastgelegd, op het belang van een 

regelmatige evaluatie van de kwaliteit, 

zuiverheid en veiligheid van water en 

watervoorraden binnen de Europese 

Gemeenschap en daarbuiten; 

Or. en 

 


