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Întrebarea cu solicitare de răspuns oral  O-000001/2020
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
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)

Subiect: Criza apei în Bulgaria

În ultimii ani, s-au investit sute de milioane de euro, inclusiv o sumă considerabilă din fonduri 
europene, în infrastructura de alimentare cu apă din Bulgaria. În 2019, aproape 130 000 de cetățeni 
bulgari nu au avut acces la apă potabilă în timpul vacanței de Crăciun, în timp ce alimentarea cu apă 
devine din ce în ce mai anevoioasă și nu se întrevede nicio ieșire din această criză. Acești cetățeni se 
confruntă cu riscuri imediate pentru sănătate și cu amenințări economice pe termen lung.

Această stare de fapt nu este urmarea unei catastrofe naturale, ci a faptului că, de multă vreme, la 
Pernik, unul dintre cele mai mari orașe ale Bulgariei, apa potabilă este direcționată către necesitățile 
industriei. Acest lucru se face de luni întregi, în ciuda nivelurilor în scădere ale singurei surse de apă 
potabilă a orașului – barajul Stadena.

Cu toate acestea, problema de la Pernik nu este o problemă izolată. Cetățenii celui de al zecelea oraș 
din țară ca mărime, Shumen, au trăit decenii întregi fără a avea acces la apă potabilă. Practic, același 
lucru se întâmplă și în cazul orașului Varna, al treilea oraș ca mărime și centrul industriei turistice. Din 
păcate, enumerarea orașelor și a satelor care nu au acces la apă potabilă ar necesita prea multe 
pagini.

Accesul la apă potabilă este un drept al cetățenilor UE. El face obiectul unei inițiative cetățenești 
europene și este recunoscut explicit prin Rezoluția 64/292 a Adunării Generale a ONU din 28 iulie 
2010. Încălcarea acestui drept și cheltuirea ineficientă a fondurilor europene nu sunt probleme cu 
care se confruntă doar orașul Pernik sau doar Bulgaria. Această problemă este o problemă 
europeană.

În acest context, am dori să adresăm următoarele întrebări:

1. Este Comisia pregătită să facă o analiză completă a cauzelor care stau la baza crizei apei?

2. Este Comisia pregătită să ofere asistență instituțiilor competente din Bulgaria pentru a garanta 
cetățenilor bulgari dreptul de acces la apă potabilă?



PE645.452v01-00

3. Poate Comisia să garanteze că în următoarea perioadă de programare proiectele din domeniul 
apei care se află încă în etapele de planificare și proiectare vor fi monitorizate cu strictețe, pentru 
a se asigura că se obțin rezultate concrete?

4. În cazul în care se încalcă legea, va sesiza Comisia Parchetul European cu privire la cheltuirea 
iresponsabilă a fondurilor pentru proiecte în domeniul apei?
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