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Vraag met verzoek om mondeling antwoord  O-000001/2020
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Tanja Fajon (S&D), Ádám Kósa (PPE), Janusz Lewandowski (PPE), Dimitrios Papadimoulis 
(GUE/NGL), Stelios Kouloglou (GUE/NGL), Helmut Scholz (GUE/NGL), Romana Tomc (PPE), 
Ernest Urtasun (Verts/ALE), Martina Michels (GUE/NGL), Annie Schreijer-Pierik (PPE), Kateřina 
Konečná (GUE/NGL), Milan Zver (PPE), Monika Beňová (S&D), Viktor Uspaskich (Renew), Clare 
Daly (GUE/NGL), Loucas Fourlas (PPE), Ljudmila Novak (PPE), Miroslav Číž (S&D), Marie 
Toussaint (Verts/ALE), Jackie Jones (S&D), Peter Pollák (PPE), Robert Hajšel (S&D), Tudor 
Ciuhodaru (S&D), Radan Kanev (PPE), Mircea-Gheorghe Hava (PPE), Petros Kokkalis 
(GUE/NGL), Stanislav Polčák (PPE), Michal Wiezik (PPE), Franc Bogovič (PPE), Vladimír Bilčík 
(PPE), José Ramón Bauzá Díaz (Renew), Dennis Radtke (PPE), Róża Thun und Hohenstein 
(PPE), Martin Hojsík (Renew), Traian Băsescu (PPE), Maria Walsh (PPE), Luke Ming Flanagan 
(GUE/NGL), Mick Wallace (GUE/NGL), Martina Anderson (GUE/NGL), Marc Botenga (GUE/NGL), 
Seán Kelly (PPE)

Betreft: Watercrisis in Bulgarije

Honderden miljoenen euro’s, inclusief een aanzienlijke hoeveelheid Europese middelen, zijn de 
afgelopen jaren geïnvesteerd in de waterinfrastructuur van Bulgarije. In 2019 hadden bijna 130 000 
Bulgaarse burgers tijdens de kerstvakantie geen toegang tot drinkwater, met een waterregime dat 
steeds strikter wordt, zonder uitzicht op een oplossing voor de crisis. Zij worden geconfronteerd met 
onmiddellijke gezondheidsrisico’s en economische bedreigingen op lange termijn.

Dit is niet de nasleep van een natuurramp, maar het resultaat van het langdurige draineren van 
drinkwater voor industriële behoeften in een van de grootste steden in Bulgarije – Pernik. Deze 
drainage duurt al maanden, ondanks de voortdurende daling van het waterpeil van de enige 
waterbron van de stad – de dam van Studena.

Het probleem van Pernik is echter geen geïsoleerd geval. De burgers van de op negen na grootste 
stad van het land – Shumen – stellen het al tientallen jaren zonder toegang tot drinkwater. Praktisch 
gezien geldt hetzelfde voor Varna, de op twee na grootste stad en het centrum van de toeristische 
sector. Helaas zou het oplijsten van de steden en dorpen zonder toegang tot drinkwater te veel 
bladzijden beslaan.

Toegang tot drinkwater is een recht van de EU-burgers. Hij is het onderwerp van een Europees 
burgerinitiatief en wordt expliciet erkend in Resolutie 64/292 van de Algemene Vergadering van de 
VN van 28 juli 2010. De schending van dit recht en het inefficiënt uitgeven van Europese middelen 
zijn geen problemen die zich uitsluitend voordoen in Pernik of in Bulgarije. Het probleem is Europees.

Gelet hierop willen wij de volgende vragen stellen:

1. Is de Commissie bereid om de redenen voor de watercrisis volledig te onderzoeken?

2. Is de Commissie bereid steun te verlenen aan de bevoegde Bulgaarse instellingen om het recht 
van Bulgaarse burgers op toegang tot drinkwater te garanderen?
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3. Kan de Commissie garanderen dat in de volgende programmeringsperiode de waterprojecten die 
zich nog in de plannings- en ontwerpfase bevinden, strikt zullen worden gemonitord, om ervoor 
te zorgen dat tastbare resultaten worden behaald?

4. Zal de Commissie in geval van een inbreuk het Europees Openbaar Ministerie in kennis stellen 
van de onverantwoordelijke uitgaven voor de financiering van waterprojecten?
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