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Ūdens kvalitāte Bulgārijā, Ungārijā un Rumānijā ir
uzlabojusies, bet joprojām ir vajadzīgi ievērojami līdzekļi,
secina ES revidenti
Pateicoties ES finansējumam, Bulgārijā, Ungārijā un Rumānijā patērētājiem pieejamā dzeramā
ūdens kvalitāte pēdējos gados ir uzlabojusies, bet joprojām ir vajadzīgi ievērojami naudas
ieguldījumi – teikts jaunākajā Eiropas Revīzijas ziņojumā.
Revidenti pārbaudīja ES pasākumus saistībā ar dzeramā ūdens kvalitāti trijās dalībvalstīs. Revīzija
aptvēra laikposmu no dalībvalstu pievienošanās Eiropas Savienībai līdz 2016. gada beigām.
Kopumā revidenti konstatēja, ka piekļuve un apgāde ir uzlabojusies, lielā mērā pateicoties tam, ka
pēdējos gados ES ir ieguldījusi daudz līdzekļu.
Laikā no 2007.–2020. gadam Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda atbalsts
dzeramā ūdens saimniecībai un apgādei Bulgārijā, Ungārijā un Rumānijā kopā sasniegs
3,7 miljardus EUR.
Tomēr revidenti norāda, ka joprojām ir vietas, kurās publiskais ūdens apgādes tīkls vēl pilnībā
neatbilst 1998. gada ES Dzeramā ūdens direktīvai. Turklāt arī turpmāk būs vajadzīgi ievērojami
valsts publiskie un privātie ieguldījumi, lai nodrošinātu kvalitatīva ūdens pieejamību visiem šo
dalībvalstu iedzīvotājiem un garantētu, ka ES finansētie ieguldījumi tiks pienācīgi uzturēti.
“Finansiālais atbalsts no ES budžeta šiem ūdens tīkliem ir bijis nozīmīgs, bet tam nevajadzētu
aizstāt dalībvalstu izdevumus,” sacīja par šo ziņojumu atbildīgais Eiropas Revīzijas palātas
loceklis George Pufan. “Kopumā šīm trim valstīm savu vajadzību risināšanai līdz 2020. gada
beigām būs jāiegulda vairāk nekā 6 miljardi EUR.”
Revidenti iesaka Eiropas Komisijai
•
uzraudzīt dalībvalstu monitoringa trūkumus un nodrošināt Dzeramā ūdens direktīvas
prasību izpildi;
•

grozīt Direktīvu, lai nodrošinātu, ka dalībvalstis informē Komisiju par izņēmumiem

Šī preses relīze sagatavota, lai sniegtu kopsavilkumu par Eiropas Revīzijas palātas pieņemto īpašo ziņojumu.
Tā pilns teksts ir pieejams Palātas tīmekļa vietnē www.eca.europa.eu.
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attiecībā uz mazām ūdens apgādes zonām; prasīt no dalībvalstīm regulārus un savlaicīgus
ziņojumus un attiecināt šo prasību arī uz mazām ūdens apgādes zonām; uzlabot prasības attiecībā
uz pietiekamas un atjauninātas informācijas sniegšanu par patērētājiem pieejamā ūdens kvalitāti;
atbalstīt dalībvalstu pasākumus, kas veicina ūdens zudumu samazināšanu.
Palāta iesaka dalībvalstīm
•
plānus, kas paredz samazināt ūdens zudumu, iekļaut starp atlases kritērijiem
ūdensapgādes sistēmu projektiem, kuri ļauj sasniegt valsts mērķus;
•

panākt, ka tarifi nodrošina infrastruktūras ilgtspēju;

•
vajadzības gadījumā piešķirt finansiālu vai cita veida atbalstu mājsaimniecībām, kurām
izmaksas ir lielākas, nekā tās var atļauties.
Piezīmes izdevējiem
ES iedzīvotāju veselības aizsardzība, garantējot drošu piekļuvi kvalitatīvam dzeramajam ūdenim,
jau ilgi ir bijis viens no ES politikas elementiem. Kopš 1975. gada ES ir pieņēmusi tiesību aktus par
ūdeni, kuru mērķis ir pasargāt patērētājus un ūdens lietotājus no kaitīgas ietekmes. Dzeramā
ūdens direktīvu, kurā paredzēti standarti attiecībā uz cilvēku patēriņā lietotu ūdeni, pieņēma
1980. gadā un pēc tam pārskatīja 1998. gadā. Direktīvu pašlaik pārskata vēlreiz.
Īstenojot ES pilsoņu iniciatīvu “Right2Water”, 2013. gada decembrī tika savākti gandrīz 1,9 miljoni
parakstu. Iniciatīvā Eiropas Komisija tika aicināta “(..) ierosināt tiesību aktus, kas īsteno
cilvēktiesības uz ūdeni un sanitāriju, saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizāciju, un veicina ūdens
un sanitārijas nodrošināšanu kā svarīgu sabiedrisko pakalpojumu, kas pieejams visiem”.
2014. gadā Komisija mudināja dalībvalstis visiem ES iedzīvotājiem nodrošināt piekļuvi ūdens
pamatapgādei.
Īpašais ziņojums Nr. 12/2017 “Dzeramā ūdens direktīvas īstenošana: ūdens kvalitāte un
pieejamība Bulgārijā, Ungārijā un Rumānijā ir uzlabojusies, bet joprojām ir vajadzīgi lieli
ieguldījumi” ir pieejams ERP tīmekļa vietnē (eca.europa.eu) 23 ES valodās.
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