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jf. forretningsordenens artikel 136
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Om: Vandkrise i Bulgarien

I de senere år er der blevet investeret flere hundrede millioner euro, herunder et betydeligt beløb fra 
EU, i Bulgariens vandinfrastruktur. I 2019 havde næsten 130 000 indbyggere i Bulgarien ikke adgang 
til drikkevand i juleferien, eftersom vandforsyningen bliver stadig ringere, og der er ikke udsigt til en 
løsning på denne krise. De står over for umiddelbare sundhedsrisici og langsigtede økonomiske 
trusler.

Dette er ikke eftervirkningerne af en naturkatastrofe, men skyldes en langvarig aftapning af 
drikkevandet til industrielle behov i en af de største byer i Bulgarien, Pernik. Dette har stået på i flere 
måneder til trods for, at der er et konstant faldende niveau i byens eneste vandforsyningskilde, 
Studena-reservoiret.

Problemet i Pernik er imidlertid ikke et isoleret tilfælde. Borgerne i Bulgariens tiendestørste by, 
Shumen, har i årtier ikke haft adgang til drikkevand. I praksis gælder det samme for Varna, Bulgariens 
tredjestørste by. der er centrum for turistindustrien. Desværre ville en liste over byer og landsbyer 
uden adgang til drikkevand fylde alt for mange sider.

Adgang til drikkevand er en rettighed for EU-borgere. Det er genstand for et europæisk borgerinitiativ 
og er udtrykkeligt anerkendt i FN's Generalforsamlings resolution 64/292 af 28. juli 2010. Krænkelsen 
af denne ret og anvendelsen af EU-midler på en ineffektiv måde er ikke kun problemer, der berører 
Pernik eller Bulgarien. Det er et europæisk problem.

På denne baggrund vil vi gerne stille følgende spørgsmål:

1. Er Kommissionen parat til at gennemføre en fuldstændig undersøgelse af årsagerne til 
vandkrisen?

2. Er Kommissionen villig til at yde bistand til de relevante bulgarske institutioner for at sikre de 
bulgarske borgere deres ret til adgang til drikkevand?
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3. Kan Kommissionen garantere, at der i den næste programmeringsperiode vil blive holdt nøje øje 
med de vandprojekter, som stadig befinder sig i planlægnings- og projekteringsfasen, for at sikre, 
at der opnås konkrete resultater?

4. Vil Kommissionen i tilfælde af overtrædelse underrette Den Europæiske Anklagemyndighed om 
den uansvarlige anvendelse af midler til vandprojekter?
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