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Tárgy: A vízellátás válsága Bulgáriában

Bulgáriában az elmúlt években több százmillió eurót költöttek a vízügyi infrastruktúrára, melynek 
jelentős része európai alapokból származott. 2019-ben közel 130 000 bolgár állampolgár nem jutott 
ivóvízhez a karácsonyi ünnepek alatt, a vízhasználatra egyre szigorúbb korlátozások lépnek életbe, 
de a válság megoldására így sincs kilátás. A lakosságnak közvetlen egészségügyi veszélyekkel és 
hosszú távú gazdasági kockázatokkal kell szembenéznie.

Mindez nem valamilyen természeti csapás következménye, hanem annak az eredménye, hogy 
Bulgária egyik legnagyobb városában, Pernikben egy ideje folyamatosan ipari célokra vonják el az 
ivóvízkészletek egy részét. A vízelvonás hónapok óta tart, annak ellenére, hogy a város egyetlen 
ivóvízforrása, a Studena tározó vízszintje folyamatosan csökken.

A perniki probléma azonban nem elszigetelt jelenség. Az ország tizedik legnagyobb városa, Sumen 
lakosai évtizedek óta nem jutnak ivóvízhez. Gyakorlatilag ugyanez a helyzet Várnában, az ország 
harmadik legnagyobb városában, az idegenforgalmi ágazat központjában is. Az ivóvizet nélkülöző 
városok és falvak száma sajnos jelentősen meghaladja az itt rendelkezésre álló terjedelmi kereteket.

Az ivóvízhez való hozzáférés az uniós polgárokat megillető jog. Egy európai polgári kezdeményezés 
is foglalkozik e joggal, és azt az ENSZ Közgyűlésének 2010. július 28-i 64/292. sz. határozata 
kifejezetten elismeri. E jog megsértése és az uniós források nem hatékony felhasználása nem 
kizárólag Pernikben vagy Bulgáriában jelent problémát. Ez egy európai probléma.

Ennek fényében a következő kérdéseket intézzük a Bizottsághoz:

1. Kész-e a Bizottság arra, hogy teljes körűen kivizsgálja a vízválság okait?

2. Kész-e a Bizottság arra, hogy segítséget nyújtson az érintett bolgár intézményeknek annak 
érdekében, hogy biztosítsa a bolgár állampolgárok ivóvízhez való jogát?

3. Garantálni tudja-e a Bizottság, hogy a következő programozási időszakban szigorúan nyomon 
követik a még tervezési és kialakítási szakaszban lévő vízügyi projekteket a kézzelfogható 
eredmények biztosítása érdekében?
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4. Jogsértés esetén értesíteni fogja-e a Bizottság az Európai Ügyészséget a vízügyi projektekre 
fordított pénzeszközök felelőtlen felhasználásáról?
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