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Pressmeddelande

Luxemburg den 12 september 2017

Vattenkvaliteten har förbättrats i Bulgarien, Ungern och
Rumänien men betydande finansiering behövs
fortfarande, säger EU:s revisorer
Kvaliteten på det dricksvatten som konsumenter i Bulgarien, Ungern och Rumänien har tillgång
till har förbättrats de senaste åren tack vare EU:s finansiering, men betydande belopp behöver
fortfarande investeras enligt en ny rapport från Europeiska revisionsrätten.
Revisorerna granskade EU:s åtgärder för förbättrad dricksvattenkvalitet i de tre
medlemsstaterna. Granskningen omfattade perioden från staternas anslutning till EU och fram
till slutet av 2016. Överlag konstaterades att tillgången och försörjningen hade förbättrats – till
stor del på grund av betydande EU-investeringar de senaste åren.
Mellan 2007 och 2020 kommer stödet från Europeiska regionala utvecklingsfonden och
Sammanhållningsfonden till dricksvattenförvaltning och dricksvattenförsörjning i Bulgarien,
Ungern och Rumänien att uppgå till totalt 3,7 miljarder euro.
Revisorerna påpekar dock att det fortfarande finns områden där vattnet från det offentliga
försörjningsnätet inte fullt ut uppfyller kraven enligt EU:s dricksvattendirektiv. Dessutom kommer
det att behövas ytterligare betydande nationella offentliga och privata investeringar för att ge
alla medborgare i dessa medlemsstater tillgång till vatten av bra kvalitet och för att EUfinansierade anläggningar ska kunna underhållas på det sätt som krävs.
”Det ekonomiska stödet från EU:s budget till dessa vattenförsörjningsnät har varit betydande,
men det får inte ersätta medlemsstaternas utgifter”, sade George Pufan, den ledamot av
Europeiska revisionsrätten som ansvarar för rapporten. ”Totalt sett kommer dessa tre länder att
behöva investera mer än 6 miljarder euro fram till slutet av 2020 för att täcka behoven.”
Revisorerna rekommenderar att kommissionen
•
krav,

följer upp brister i medlemsstaternas kontroll och driver igenom dricksvattendirektivets

Avsikten med detta pressmeddelande är att presentera huvudbudskapen i Europeiska revisionsrättens särskilda rapport.
Hela rapporten finns på www.eca.europa.eu.
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•
ändrar direktivet för att se till att kommissionen får information från medlemsstaterna
om undantag som rör små vattenförsörjningsområden, kräver regelbunden rapportering av
aktuella uppgifter från medlemsstaterna och utvidgar detta krav till små
vattenförsörjningsområden, förbättrar kraven på tillhandahållande av adekvat och aktuell
information om kvaliteten på det vatten som konsumenterna har tillgång till samt stöder
medlemsstaterna i främjandet av åtgärder som syftar till att minska vattenförluster.
Medlemsstaterna bör
•
kräva att planer för att minska vattenförlusterna ingår som en del av urvalskriterierna för
vattenanläggningsprojekt som bidrar till nationella mål,
•

se till att avgifterna säkrar en hållbar infrastruktur,

•
om nödvändigt ge ekonomiskt eller annat stöd till hushåll som inte har råd att betala
vattenkostnaderna.
Meddelande till redaktörer
Att skydda EU-medborgarnas hälsa genom att säkra tillgången till dricksvatten av bra kvalitet har
länge varit en del av EU:s politik. Sedan 1975 finns det EU-lagstiftning om vatten som syftar till att
skydda konsumenter och vattenanvändare mot skadliga effekter. Dricksvattendirektivet, eller
direktivet om normer för vatten avsett att användas som dricksvatten, antogs 1980 och
reviderades 1998. Det direktivet genomgår för närvarande ännu en revidering.
I december 2013 samlade EU-medborgarinitiativet ”Right2Water” närmare 1,9 miljoner
underskrifter. Det uppmanade Europeiska kommissionen att ”väcka förslag om lagstiftning som
förverkligar den av FN erkända mänskliga rättigheten till vatten och sanitet och främjar
försörjning av vatten och sanitet som oumbärliga offentliga tjänster för alla”. År 2014 uppmanade
kommissionen medlemsstaterna att säkra tillgången till en minsta vattenförsörjning för alla EUmedborgare.
Särskild rapport nr 12/2017: Genomförandet av dricksvattendirektivet: vattenkvaliteten och
tillgången till vatten har förbättrats i Bulgarien, Ungern och Rumänien, men det behövs fortsatt
stora investeringar finns på revisionsrättens webbplats (eca.europa.eu) på 23 EU-språk.
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