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Fråga för muntligt besvarande  O-000001/2020
till kommissionen
Artikel 136 i arbetsordningen
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)

Angående: Vattenkrisen i Bulgarien

Hundratals miljoner euro, inbegripet en betydande summa EU-medel, har på senare år investerats i 
Bulgariens vatteninfrastruktur. Under julledigheten 2019 var nästan 130 000 bulgariska invånare utan 
dricksvatten, med en vattenregim som blir allt striktare utan några utsikter till en lösning på krisen. 
Dessa människor står inför omedelbara hälsofaror och långsiktiga ekonomiska hot.

Detta är inte en följd av en naturkatastrof, utan resultatet av den långvariga avledningen av 
dricksvatten för industriella behov i en av de största städerna i Bulgarien, Pernik. Avledningen har 
pågått i månader, trots de ständigt minskande nivåerna i stadens enda vattenkälla, Studenadammen.

Problemet i Pernik är dock inte ett isolerat fall. Invånarna i landets tionde största stad, Schumen, har 
levt i årtionden utan tillgång till dricksvatten. I praktiken gäller detsamma i Varna, den tredje största 
staden och centrum för turistnäringen. Tyvärr skulle en förteckning över alla städer och byar utan 
tillgång till dricksvatten uppta för många sidor.

Tillgång till dricksvatten är en rättighet för EU-medborgare. Frågan är föremål för ett europeiskt 
medborgarinitiativ och erkänns uttryckligen genom FN:s generalförsamlings resolution 64/292 av den 
28 juli 2010. Inskränkningar av denna rättighet och ineffektiv användning av EU-medel är problem 
som inte bara gäller Pernik eller Bulgarien. Det är ett europeiskt problem.

Mot denna bakgrund skulle vi vilja ställa följande frågor:

1. Är kommissionen beredd att genomföra en fullständig granskning av orsakerna till vattenkrisen?

2. Är kommissionen redo att bistå de relevanta bulgariska institutionerna för att garantera de 
bulgariska medborgarnas rätt till dricksvatten?

3. Kan kommissionen garantera att de vattenprojekt som fortfarande befinner sig på planerings- 
och utformningsstadiet kommer att övervakas noggrant under nästa programperiod för att 
säkerställa att konkreta resultat uppnås?
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4. Kommer kommissionen vid en överträdelse att anmäla den oansvariga användningen av medel 
på vattenprojekt till Europeiska åklagarmyndigheten?
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