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Bulgarijoje, Vengrijoje, Rumunijoje vandens kokybė
pagerėjo, tačiau vis dar reikia nemažai lėšų, teigia ES
auditoriai
Naujoje Europos Audito Rūmų ataskaitoje teigiama, kad dėl ES finansavimo vartotojams
prieinamo geriamojo vandens kokybė Bulgarijoje, Vengrijoje ir Rumunijoje pastaraisiais metais
pagerėjo, tačiau vis dar būtina investuoti nemažą pinigų sumą.
Auditoriai tikrino ES veiksmus, susijusius su geriamojo vandens kokybe šiose trijose valstybėse
narėse. Auditas apėmė laikotarpį nuo šių valstybių narių įstojimo iki 2016 m. pabaigos. Apskritai,
jie nustatė, kad prieiga prie geriamojo vandens ir jo kokybė pagerėjo - visų pirma dėl nemažų
pastarųjų metų ES investicijų.
2007–2020 m. laikotarpiu Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo parama
geriamojo vandens valdymui ir tiekimui Bulgarijoje, Vengrijoje, Rumunijoje sudarys 3,7 milijardo
eurų.
Tačiau auditoriai pažymi, kad vis dar yra sričių, kuriose iš viešojo vandentiekos tinklo tiekiamas
vanduo ne visiškai atitinka 1998 m. Geriamojo vandens direktyvą. Be to, siekiant užtikrinti, kad
visi šių valstybių narių piliečiai turėtų prieigą prie kokybiško vandens ir kad būtų išlaikytos ES
finansuojamos investicijos į vandens įrenginius, reikalingas reikšmingas papildomas nacionalinis
viešasis ir privatusis finansavimas.
„ES biudžeto finansinė parama šiems vandentiekos tinklams buvo esminė, tačiau ji neturi pakeisti
valstybių narių išlaidų – pareiškė už ataskaitą atsakingas Europos Audito Rūmų narys George
Pufan. – Tam kad patenkintų savo poreikius, iš viso šios trys šalys iki 2020 m. privalės investuoti
daugiau nei 6 milijardus eurų.“
Auditoriai rekomenduoja Europos Komisijai:
•

šalinti valstybių narių vykdomo stebėjimo trūkumus ir įgyvendinti Geriamojo vandens
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direktyvos reikalavimus;
•
iš dalies pakeisti Direktyvą, užtikrinant kad valstybės narės informuotų Komisiją apie
nuokrypius mažosiose vandens tiekimo objekto teritorijose; užtikrinti, kad valstybės narės
reguliariai ir laiku teiktų duomenis ir kad šis reikalavimas taip pat būtų taikomas mažoms vandens
tiekimo objekto teritorijoms; pagerinti reikalavimus teikti vartotojams tinkamą ir naujausią
informaciją apie vandens kokybę; padėti valstybėms narėms skatinti veiksmus, leidžiančius
sumažinti vandens nuostolius.
Valstybės narės turėtų:
•
pareikalauti, kad vandens nuostolių mažinimo kriterijus būtų privalomai taikomas visiems
vandens įrenginių projektams, prisidedantiems prie nacionalinių vandens mažinimo tikslų;
•

užtikrinti, kad vandens tarifai prisidėtų prie vandens infrastruktūros tvarumo;

•
prireikus skirti finansinę ar kitokią paramą namų ūkiams, kuriems vandens paslaugų kaina
yra didesnė už priimtiną lygį.
Pastabos leidėjams
ES piliečių apsauga užtikrinant saugią prieigą prie kokybiško geriamojo vandens jau seniai yra
vienas ES politikos elementų. Nuo 1975 m. ES taiko teisės aktus dėl vandens, kuriais siekia
apsaugoti vartotojus ir vandens naudotojus nuo kenksmingo poveikio. 1980 m. buvo priimta ir
vėliau, 1998 m., peržiūrėta Geriamojo vandens direktyva (GVD), kurioje nustatyti žmonėms
vartoti skirto vandens standartai. Šiuo metu ši direktyva vėl peržiūrima.
2013 m. gruodžio mėn. ES piliečių iniciatyva „Right2Water“ („Teisė naudotis vandeniu“) surinko
beveik 1,9 milijono parašų. Joje Europos Komisija raginama „<…> parengti teisės aktą,
įgyvendinantį JT pripažintą žmogaus teisę į vandenį ir sanitarines paslaugas, kurio dėka
aprūpinimas vandeniu bei sanitarinių paslaugų tiekimas būtų laikomi būtiniausiomis visuotinėmis
viešosiomis paslaugomis“. 2014 m. Komisija paragino valstybes nares užtikrinti ES piliečiams
prieigą prie minimalios vandentiekos.
Specialioji ataskaita Nr. 12/2017: „Geriamojo vandens direktyvos įgyvendinimas: vandens kokybė
ir prieiga prie vandens Bulgarijoje, Vengrijoje ir Rumunijoje pagerėjo, tačiau šioje srityje išlieka
dideli investavimo poreikiai“ paskelbta 23 ES kalbomis Europos Audito Rūmų interneto svetainėje
(eca.europa.eu).
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