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Έκθεση A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Συνέχεια που δόθηκε στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών «∆ικαίωµα στο νερό» 

(Right2Water) 

2014/2239(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος (άρθρο 170 παράγραφος 4 του Κανονισµού) για την 

αντικατάσταση της µη νοµοθετικής πρότασης ψηφίσµατος A8-0228/2015 

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τη συνέχεια που δόθηκε στην 

ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών «∆ικαίωµα στο νερό» (Right2Water) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συµβουλίου, της 3ης Νοεµβρίου 1998, 

σχετικά µε την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (εφεξής «οδηγία για το 

πόσιµο νερό»)
1
, 

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης 

στον τοµέα της πολιτικής των υδάτων (εφεξής «ΟΠΥ»)
2
, 

– έχοντας υπόψη τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 211/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συµβουλίου σχετικά µε την πρωτοβουλία πολιτών
3
, 

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά µε την ανάθεση συµβάσεων 

παραχώρησης
4
, 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Νοεµβρίου 2012, µε τίτλο 

«Προσχέδιο για τη διαφύλαξη των υδατικών πόρων της Ευρώπης» (COM(2012) 0673), 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 19ης Μαρτίου 2014, σχετικά µε την 

ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών «Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο 

δικαίωµα! Το νερό είναι δηµόσιο αγαθό, όχι εµπόρευµα!» (COM(2014)0177) (στο εξής 

"η ανακοίνωση"), 

                                                 
1 EE L 330 της 5.12.1998, σ. 32. 
2 ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1. 
3 ΕΕ L 65 της 11.3.2011, σ. 1. 
4 ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 1. 
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– έχοντας υπόψη τη συγκεφαλαιωτική έκθεση της Επιτροπής σχετικά µε την ποιότητα 

του πόσιµου νερού στην ΕΕ στην οποία εξετάζονται οι εκθέσεις των κρατών µελών για 

την περίοδο 2008-2010 δυνάµει της οδηγίας 98/83/ΕΚ (COM(2014) 0363), 

– έχοντας υπόψη το ψήφισµά του της 17ης Νοεµβρίου 2014 σχετικά µε την ΕΕ και το 

παγκόσµιο πλαίσιο ανάπτυξης µετά το 2015
1
, 

– έχοντας υπόψη τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής 

Επιτροπής σχετικά µε την προαναφερθείσα ανακοίνωση της Επιτροπής της 19ης 

Μαρτίου 2014
2
, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισµα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών της 28ης 

Ιουλίου 2010 µε τίτλο «Το ανθρώπινο δικαίωµα στο νερό και την αποχέτευση»
3
 και το 

ψήφισµα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών µε τίτλο «Το ανθρώπινο 

δικαίωµα στο πόσιµο νερό και την αποχέτευση»
4
 της 18ης ∆εκεµβρίου 2013, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισµά του της 9ης Οκτωβρίου 2008 σχετικά µε την αντιµετώπιση 

του προβλήµατος της λειψυδρίας και της ξηρασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
5
, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισµά του της 3ης Ιουλίου 2012 σχετικά µε την εφαρµογή της 

νοµοθεσίας της ΕΕ για τα ύδατα, ενόψει της απαραίτητης, συνολικής προσέγγισης για 

την αντιµετώπιση των ευρωπαϊκών προκλήσεων στο ζήτηµα των υδάτων
6
, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισµού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και 

Ασφάλειας των Τροφίµων και τις γνωµοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης και της 

Επιτροπής Αναφορών (A8-0000/2015), 

Α. λαµβάνοντας υπόψη ότι το «Right2Water» είναι η πρώτη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία 

πολιτών (ΕΠΠ) η οποία ικανοποιεί τις απαιτήσεις που προβλέπονται στον κανονισµό 

(ΕΕ) αριθ. 211/2011 σχετικά µε την πρωτοβουλία πολιτών και που εξετάζεται από το 

Κοινοβούλιο, αφού είχε λάβει την υποστήριξη  1,66 εκατοµµυρίου πολιτών κατά τον 

χρόνο της υποβολής·  

Β. λαµβάνοντας υπόψη ότι η ύδρευση και η αποχέτευση συνιστούν υπηρεσίες κοινής 

ωφελείας και όχι εµπορεύµατα· 

Γ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η πλήρης άσκηση του ανθρώπινου δικαιώµατος στο νερό και 

την αποχέτευση, το οποίο αναγνωρίζεται από τα Ηνωµένα Έθνη και υποστηρίζεται από 

τα κράτη µέλη της ΕΕ, είναι απαραίτητη για τη διαβίωση· λαµβάνοντας υπόψη ότι η 

ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων διαδραµατίζει καίριο ρόλο διασφαλίζοντας τη 

βιώσιµη χρήση των υδάτων και διαφυλάσσοντας το φυσικό κεφάλαιο της Ευρώπης· 

                                                 
1 Κείµενα που εγκρίθηκαν P8_TA(2014)0059. 
2 ∆εν είναι ακόµη διαθέσιµη στην Επίσηµη Εφηµερίδα. 
3 A/RES/64/292. 
4 A/RES/68/157. 
5 ΕΕ C 9 E της 15.1.2010, σ. 33. 
6 ΕΕ C 349 E της 29.11.2013, σ. 9. 
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∆. λαµβάνοντας υπόψη ότι τουλάχιστον 748 εκατοµµύρια άνθρωποι δεν έχουν σταθερή 

πρόσβαση σε πόσιµο νερό και ότι το ένα τρίτο του παγκόσµιου πληθυσµού δεν έχει 

πρόσβαση σε βασικές υποδοµές αποχέτευσης· λαµβάνοντας υπόψη ότι, ως αποτέλεσµα, 

τίθεται σε κίνδυνο το δικαίωµα στην υγεία καθώς µεταδίδονται ασθένειες που 

προκαλούν δεινά και θάνατο και θέτουν σοβαρά εµπόδια στην ανάπτυξη· λαµβάνοντας 

υπόψη ότι κάθε χρόνο, 3,5 εκατοµµύρια άτοµα πεθαίνουν από  ασθένειες που 

µεταδίδονται µέσω του νερού· λαµβάνοντας υπόψη ότι περίπου 4.000 παιδιά πεθαίνουν 

καθηµερινά από ασθένειες που µεταδίδονται µέσω του νερού ή λόγω έλλειψης 

επαρκούς νερού, υγιεινής και υποδοµών αποχέτευσης· λαµβάνοντας υπόψη ότι η 

έλλειψη πρόσβασης σε πόσιµο νερό προκαλεί τον θάνατο περισσότερων παιδιών από 

ό,τι το AIDS, η ελονοσία και η ευλογιά µαζί· λαµβάνοντας υπόψη ότι παρατηρείται, 

ωστόσο, µια σαφώς πτωτική τάση σε αυτούς τους αριθµούς και ότι η µείωσή τους 

µπορεί και πρέπει να επιταχυνθεί· 

Ε. λαµβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι ο µεγαλύτερος χορηγός όσον αφορά τον τοµέα της 

ύδρευσης, της αποχέτευσης και της υγιεινής («WASH»), καθώς το 25 % της ετήσιας 

παγκόσµιας ανθρωπιστικής χρηµατοδότησής της προορίζεται αποκλειστικά για την 

υποστήριξη αναπτυξιακών εταίρων στον τοµέα αυτόν·  

ΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η ύδρευση και η αποχέτευση συνιστούν υπηρεσίες κοινής 

ωφελείας και ότι τα έσοδα από τον κύκλο διαχείρισης των υδάτων θα πρέπει να 

καλύπτουν τις δαπάνες τους και το κόστος για τη βελτίωσή τους, υπό τον όρο ότι 

διασφαλίζεται το δηµόσιο συµφέρον· 

Η ΕΠΠ ως µέσο συµµετοχικής δηµοκρατίας  

1. είναι της άποψης ότι η ΕΠΠ είναι ένας µοναδικός δηµοκρατικός µηχανισµός που έχει 

σηµαντικές δυνατότητες να συµβάλει στη γεφύρωση του χάσµατος µεταξύ ευρωπαϊκών 

και εθνικών κοινωνικών κινηµάτων και κινηµάτων της κοινωνίας των πολιτών, και να 

προωθήσει τη συµµετοχική δηµοκρατία σε επίπεδο ΕΕ· 

2.  υπογραµµίζει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει τη µέγιστη διαφάνεια στο 

στάδιο της δίµηνης ανάλυσης, ότι µια επιτυχής ΕΠΠ θα πρέπει να λαµβάνει επαρκή 

νοµική στήριξη και συµβουλές από την Επιτροπή και να τυγχάνει κατάλληλης 

δηµοσιοποίησης, και ότι οι πρωτεργάτες και οι υποστηρικτές θα πρέπει να διαθέτουν 

πλήρη και επίκαιρη ενηµέρωση καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας της ΕΠΠ· 

3. αναγνωρίζει το γεγονός ότι η υποστήριξη  1,66 εκατοµµυρίου πολιτών της ΕΕ στην εν 

λόγω ΕΠΠ επηρέασε την απόφαση της Επιτροπής να εξαιρέσει τις υπηρεσίες ύδρευσης 

και αποχέτευσης από την οδηγία για τις συµβάσεις παραχώρησης· 

4. καλεί την Επιτροπή, σύµφωνα µε τον πρωταρχικό στόχο της ΕΠΠ «Right2Water», να 

καταθέσει προτάσεις που διαφυλάσσουν την καθολική πρόσβαση στο πόσιµο νερό και 

στην αποχέτευση, και χαιρετίζει το γεγονός ότι η Επιτροπή στηρίζει την αύξηση της 

διαφάνειας στον τοµέα του νερού· τάσσεται, εξάλλου, υπέρ της αναγνώρισης της 

καθολικής πρόσβασης στο πόσιµο νερό και στην αποχέτευση στον Χάρτη των 

Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της ΕΕ· 

5. ζητεί από την Επιτροπή να ηγηθεί σφαιρικής ενηµερωτικής εκστρατείας σχετικά µε τα 
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µέτρα που έχουν ήδη ληφθεί στον τοµέα του νερού και τον τρόπο µε τον οποίο τα 

µέτρα αυτά θα µπορούσαν να συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της ΕΠΠ 

«Right2Water»· 

Το δικαίωµα στην ύδρευση και την αποχέτευση 

6. υπενθυµίζει ότι σύµφωνα µε τον ΟΗΕ το ανθρώπινο δικαίωµα στο νερό και την 

αποχέτευση προβλέπει την ασφαλή και επαρκή πρόσβαση υπό υγιεινές συνθήκες όλων 

αδιακρίτως των πολιτών σε νερό για οικιακή και προσωπική χρήση, διασφαλίζοντας 

την ιδιωτική ζωή και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια· 

7. στηρίζει τον ρόλο του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για το ανθρώπινο δικαίωµα στο 

πόσιµο νερό και στην αποχέτευση και υπογραµµίζει τη σηµασία του έργου του, καθώς 

και του έργου του προκατόχου του, για την αναγνώριση αυτού του δικαιώµατος· 

8.  καταδικάζει το γεγονός ότι στην ΕΕ των 28 εξακολουθούν να υπάρχουν περισσότεροι 

από 1 εκατοµµύριο άνθρωποι που δεν έχουν πρόσβαση σε ασφαλές και καθαρό πόσιµο 

νερό, ενώ σχεδόν το 2 % του πληθυσµού δεν έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες αποχέτευσης, 

σύµφωνα µε το Παγκόσµιο Πρόγραµµα Αξιολόγησης των Υδάτων (WWAP) και 

παροτρύνει, εποµένως, την Επιτροπή να ενεργήσει αµέσως· 

9. καλεί την Επιτροπή να εντοπίσει τις περιοχές όπου η έλλειψη νερού αποτελεί υπάρχον 

ή ενδεχόµενο πρόβληµα και να βοηθήσει τα εν λόγω κράτη µέλη, περιφέρειες και 

περιοχές, ιδίως τις αγροτικές περιφέρειες και τις υποβαθµισµένες αστικές περιοχές, να 

αντιµετωπίσουν δεόντως το πρόβληµα·  

10. καλεί την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τα κράτη µέλη να 

στηρίξουν τους φορείς παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και τις αρµόδιες αρχές στην ΕΕ 

που δεν διαθέτουν το απαραίτητο κεφάλαιο, προκειµένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε 

διαθέσιµους χρηµατοδοτικούς πόρους της ΕΕ και σε µακροπρόθεσµα δάνεια µε 

προνοµιακό επιτόκιο, ιδίως για τον σκοπό της πραγµατοποίησης επενδύσεων στην 

κατασκευή, συντήρηση και ανανέωση των υποδοµών νερού προκειµένου να παρέχεται 

πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες ύδρευσης· 

11. υπενθυµίζει στα κράτη µέλη την ευθύνη που φέρουν για την εφαρµογή της νοµοθεσίας 

της ΕΕ· παροτρύνει τα κράτη µέλη να εφαρµόσουν πλήρως την οδηγία της ΕΕ για το 

πόσιµο νερό και όλη τη συναφή νοµοθεσία· υπενθυµίζει στα κράτη µέλη ότι θα πρέπει 

να καθορίσουν τις προτεραιότητες ως προς τις δαπάνες τους και να αξιοποιήσουν 

πλήρως τις ευκαιρίες για χρηµατοδοτική στήριξη από την ΕΕ στον τοµέα των υδάτων 

που προβλέπονται στη νέα περίοδο δηµοσιονοµικού προγραµµατισµού (2014-2020), 

ιδίως µέσω µιας επενδυτικής προτεραιότητας που θα επικεντρώνεται ειδικά στη 

διαχείριση των υδάτων· 

12. σηµειώνει ότι, από το 1988, η Επιτροπή Αναφορών έχει λάβει σηµαντικό αριθµό 

αναφορών από πολίτες της ΕΕ σε πολλά κράτη µέλη οι οποίοι εκφράζουν την ανησυχία 

τους για την παροχή και την ποιότητα του νερού και για τη διαχείριση των λυµάτων· 

εφιστά την προσοχή σε διάφορους αρνητικούς παράγοντες που επικρίνουν οι 

αναφέροντες και που ευθύνονται για την κακή ποιότητα των υδάτων και επηρεάζουν, 

κατά συνέπεια, το περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων και των ζώων· θεωρεί ότι οι 
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αναφορές αυτές είναι δηλωτικές του πραγµατικού ενδιαφέροντος των πολιτών για την 

ορθή επιβολή και την περαιτέρω ανάπτυξη βιώσιµης ενωσιακής νοµοθεσίας για τα 

ύδατα· 

13. στηρίζει την ανάπτυξη συστηµάτων κοινωνικής πολιτικής (π.χ. συστηµάτων για 

οικονοµικά προσιτό νερό) προκειµένου να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε υπηρεσίες 

ύδρευσης και αποχέτευσης ατόµων που δεν έχουν πρόσβαση, ή την οικονοµική 

δυνατότητα να αποκτήσουν πρόσβαση, στις υπηρεσίες αυτές·  καλεί την Επιτροπή και 

τα κράτη µέλη να αντιµετωπίσουν την έλλειψη δεδοµένων σχετικά µε τη διαθεσιµότητα 

και την πρόσβαση σε πόσιµο νερό και υπηρεσίες αποχέτευσης, δίδοντας προτεραιότητα 

στην παροχή αυτών σε περιθωριοποιηµένες οµάδες χρηστών, κατά περίπτωση· 

14. ενθαρρύνει την Επιτροπή να θεσπίσει ευρωπαϊκό νοµοθετικό πλαίσιο για την 

επαναχρησιµοποίηση των επεξεργασµένων λυµάτων προκειµένου κυρίως να 

προστατευθούν οι ευαίσθητες δραστηριότητες και περιοχές· καλεί επίσης την Επιτροπή 

να προωθήσει την ανταλλαγή εµπειριών µεταξύ των υγειονοµικών υπηρεσιών των 

κρατών µελών·  

15. καλεί τα κράτη µέλη να ολοκληρώσουν επειγόντως τα σχέδια διαχείρισης λεκανών 

απορροής ποταµών δεδοµένου ότι αποτελούν βασικά στοιχεία για την εφαρµογή της 

οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα, και να τα υλοποιήσουν δεόντως, σεβόµενα πλήρως τα 

υπερισχύοντα οικολογικά κριτήρια· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι ορισµένα 

κράτη µέλη αντιµετωπίζουν όλο και πιο συχνά καταστροφικές πληµµύρες, οι οποίες 

έχουν σοβαρές επιπτώσεις στον τοπικό πληθυσµό· επισηµαίνει ότι τα σχέδια 

διαχείρισης λεκανών απορροής ποταµών στο πλαίσιο της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα 

και τα σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πληµµύρας στο πλαίσιο της οδηγίας για τις 

πληµµύρες, αποτελούν σηµαντική ευκαιρία για την αξιοποίηση συνεργειών µεταξύ των 

µέσων αυτών και συµβάλλουν στην παροχή καθαρού νερού σε επαρκείς ποσότητες, µε 

παράλληλη µείωση του κινδύνου πληµµύρας· υπενθυµίζει, επιπλέον, ότι κάθε κράτος 

µέλος θα πρέπει να έχει έναν κεντρικό δικτυακό τόπο για την παροχή πληροφοριών 

σχετικά µε την εφαρµογή της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα, προκειµένου να 

διευκολύνεται η επισκόπηση της ποιότητας και της διαχείρισης των υδάτων· 

Υπηρεσίες ύδρευσης και εσωτερική αγορά  

16. αναγνωρίζει ότι τα κράτη µέλη, σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, έχουν το 

δικαίωµα να αποφασίζουν να χρησιµοποιούν διαφορετικά συστήµατα διαχείρισης της 

παροχής νερού· 

17. υπενθυµίζει ότι η επιλογή της επαναφοράς των υπηρεσιών ύδρευσης σε δηµοτικό 

έλεγχο πρέπει να εξακολουθήσει να εξασφαλίζεται στο µέλλον χωρίς κανέναν 

περιορισµό, καθώς και η ελευθερία ανάθεσης συµβάσεων µε συνεργασία στους τοµείς 

ύδρευσης και αποχέτευσης, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζεται η συµµόρφωση προς 

τους κανόνες ανταγωνισµού της εσωτερικής αγοράς· 

18. υπογραµµίζει ότι οι περιφερειακές και τοπικές αρχές έχουν καθήκον να εγγυώνται τη 

καθολική πρόσβαση στο νερό, και να εξασφαλίζουν ότι επιλέγονται οι πλέον 

κατάλληλοι φορείς και ότι αυτοί παρέχουν ποιοτικό νερό, ασφαλές πόσιµο νερό και 

βελτιωµένες υπηρεσίες αποχέτευσης στο κοινό ενώ παράλληλα διαφυλάσσουν το 
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δηµόσιο συµφέρον· 

19. τονίζει ότι πρέπει να λαµβάνεται δεόντως υπόψη η ιδιαιτερότητα των υπηρεσιών 

ύδρευσης και αποχέτευσης σε οποιαδήποτε εµπορική συµφωνία διαπραγµατεύεται η 

ΕΕ· 

20. υπενθυµίζει ότι οι συµβάσεις παραχώρησης που αφορούν τις υπηρεσίες ύδρευσης και 

αποχέτευσης διέπονται από τις αρχές της Συνθήκης και πρέπει, συνεπώς, να 

ανατίθενται σύµφωνα µε τις αρχές της διαφάνειας, της ίσης µεταχείρισης και της 

απαγόρευσης των διακρίσεων· 

21. τονίζει τη σηµασία των εθνικών ρυθµιστικών αρχών όσον αφορά την εξασφάλιση 

δίκαιου και ανοιχτού ανταγωνισµού µεταξύ των παρόχων υπηρεσιών, τη διευκόλυνση 

της ταχύτερης εφαρµογής καινοτόµων λύσεων και της τεχνικής προόδου, την 

προώθηση της αποτελεσµατικότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών ύδρευσης, ενώ 

παράλληλα προστατεύονται τα συµφέροντα των καταναλωτών, διασφαλίζεται η 

συνέχεια του εφοδιασµού και, το κυριότερο, διαφυλάσσεται το δηµόσιο συµφέρον· 

καλεί την Επιτροπή να στηρίξει πρωτοβουλίες για ρυθµιστική συνεργασία στην ΕΕ, 

προκειµένου να υποστηριχθεί η αµοιβαία µάθηση και η ανταλλαγή βέλτιστων 

ρυθµιστικών πρακτικών· 

22. επισηµαίνει την επιτυχία τόσο των συµπράξεων δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα όσο και 

των συµπράξεων µεταξύ φορέων του δηµόσιου τοµέα όσον αφορά την ανταλλαγή 

βέλτιστων πρακτικών στην παροχή νερού, και καλεί, εποµένως, την Επιτροπή να 

προωθήσει αµφότερες τις µορφές συνεργασίας µεταξύ των φορέων εκµετάλλευσης 

υδάτων µέσω οικονοµικών και µη οικονοµικών κινήτρων· επικροτεί το γεγονός ότι η 

Επιτροπή αναγνωρίζει, για πρώτη φορά, στην ανακοίνωσή της, τη σηµασία των 

συµπράξεων µεταξύ φορέων του δηµοσίου, ωστόσο την καλεί να αναγνωρίσει 

παράλληλα τη σηµασία, την ανάγκη και τη χρησιµότητα των συµπράξεων δηµόσιου και 

ιδιωτικού τοµέα· 

23. επικροτεί τις επιτυχείς προσπάθειες ορισµένων φορέων εκµετάλλευσης υδάτων να 

ενισχύσουν τη συµµετοχή των χρηστών στη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών 

ύδρευσης και την προστασία των υδάτινων πόρων και υπενθυµίζει ότι τα τοπικά 

θεσµικά όργανα µπορούν να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων όσον αφορά τη διαχείριση των υδάτων·  

24. ζητεί από τα κράτη µέλη και τις τοπικές αρχές να θεσπίσουν, εφόσον δεν το έχουν ήδη 

πράξει, κοινωνική πολιτική για το νερό για να στηρίξουν άτοµα τα οποία, για λόγους 

πέρα από τον έλεγχό τους, δεν έχουν την οικονοµική δυνατότητα να αποκτήσουν 

πρόσβαση σε υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης· καλεί την Επιτροπή να οργανώσει 

φόρουµ για την ανταλλαγή εµπειριών µεταξύ των κρατών µελών όσον αφορά τη 

κοινωνική πτυχή της πολιτικής για τα ύδατα· 

25. προτρέπει τις εταιρείες ύδρευσης και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές να επανεπενδύουν 

στη διατήρηση και βελτίωση των υπηρεσιών ύδρευσης και στην προστασία των 

υδάτινων πόρων· 

26. επισηµαίνει ότι η χρηστή διαχείριση των υδάτων αναδεικνύεται, από οικολογική και 
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περιβαλλοντική άποψη, σε προτεραιότητα για τις επόµενες δεκαετίες, δεδοµένου ότι 

εξυπηρετεί ανάγκες στον ενεργειακό και αγροτικό τοµέα και υπακούει σε οικονοµικές 

και κοινωνικές επιταγές· 

27. ζητεί από την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα στον εκσυγχρονισµό των 

απαρχαιωµένων δικτύων πόσιµου νερού στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου για την 

Ευρώπη, εντάσσοντας αυτά τα έργα στον κατάλογο των έργων της ΕΕ· τονίζει τα 

πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα που θα έχουν αυτά τα έργα ως προς τη δηµιουργία 

θέσεων απασχόλησης που είναι αδύνατο να µετεγκατασταθούν, συµβάλλοντας µε τον 

τρόπο αυτό στην τόνωση της πράσινης οικονοµίας στην Ευρώπη· 

28. προτρέπει την Επιτροπή να προωθήσει την ανταλλαγή γνώσεων µεταξύ των κρατών 

µελών σχετικά µε τον τρόπο ελέγχου της  κατάστασης των δικτύων τους, πράγµα που 

θα επιτρέψει την έναρξη των εργασιών εκσυγχρονισµού και τον τερµατισµό της 

σπατάλης· 

29. επιθυµεί να αυξηθεί η διαφάνεια για την ευρύτερη ενηµέρωση των καταναλωτών 

σχετικά µε το νερό και την πλέον βιώσιµη διαχείριση των υδάτινων πόρων· ενθαρρύνει 

για τον σκοπό αυτό την Επιτροπή να συνεχίσει το έργο της µε τα κράτη µέλη, 

προκειµένου να ανταλλάξουν εθνικές εµπειρίες σχετικά µε την εφαρµογή συστηµάτων 

πληροφόρησης για το νερό· 

Η εξωτερική και αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ για το νερό 

30. τονίζει ότι οι αναπτυξιακές πολιτικές της ΕΕ θα πρέπει να ενσωµατώσουν πλήρως την 

καθολική πρόσβαση στην ύδρευση και την αποχέτευση µέσω της προαγωγής ορθών 

πρακτικών και της ανταλλαγής γνώσεων και µέσω προγραµµάτων συνεργασίας σε 

αυτόν τον τοµέα· 

31. υπογραµµίζει ότι πρέπει να δοθεί υψηλή προτεραιότητα στη βοήθεια σε σχέση µε την 

παροχή ασφαλούς πόσιµου νερού και αποχέτευσης κατά την κατανοµή των 

χρηµατοδοτικών πόρων της ΕΕ και τον προγραµµατισµό της βοήθειας· καλεί την 

Επιτροπή να εξασφαλίσει κατάλληλη χρηµατοδοτική στήριξη για τις δράσεις 

ανάπτυξης δυναµικού στον τοµέα της ύδρευσης, µε βάση και σε συνεργασία µε 

υφιστάµενες διεθνείς πλατφόρµες και πρωτοβουλίες· 

32. επιµένει ότι πρέπει να δοθεί υψηλή προτεραιότητα στον τοµέα της ύδρευσης, της 

αποχέτευσης και της υγιεινής (WASH) στις αναπτυσσόµενες χώρες, τόσο σε επίπεδο 

επίσηµης αναπτυξιακής βοήθειας (ΕΑΒ) όσο και σε επίπεδο εθνικών προϋπολογισµών· 

υπενθυµίζει ότι η διαχείριση των υδάτων αποτελεί συλλογική ευθύνη· υποστηρίζει την 

ευρύτητα πνεύµατος όσον αφορά τους διαφορετικούς τρόπους παροχής βοήθειας, αλλά 

και την αυστηρή τήρηση των αρχών της αποτελεσµατικότητας της ανάπτυξης, τη 

συνεκτικότητα της πολιτικής για την ανάπτυξη και την αταλάντευτη εστίαση στην 

εξάλειψη της φτώχειας και τη µεγιστοποίηση του αντίκτυπου στην ανάπτυξη· 

υποστηρίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη συµµετοχή των τοπικών κοινοτήτων στην υλοποίηση 

έργων σε αναπτυσσόµενες χώρες, καθώς και την αρχή της κοινοτικής ιδιοκτησίας· 

33. τονίζει το σκανδαλώδες γεγονός ότι παρόλο που σηµειώνεται πρόοδος για την επίτευξη 

του αναπτυξιακού στόχου της Χιλιετίας σχετικά µε το ασφαλές πόσιµο νερό, σχεδόν 
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ένα δισεκατοµµύριο άνθρωποι συνεχίζουν να πίνουν ανεπεξέργαστο πόσιµο νερό ενώ ο 

στόχος της αποχέτευσης απέχει πολύ από την εκπλήρωσή του· 

34. πιστεύει ότι το νερό πρέπει να βρεθεί στο επίκεντρο των εργασιών που αφορούν την 

προετοιµασία δύο µεγάλων διεθνών γεγονότων του 2015, δηλαδή της συνόδου κορυφής 

για την ατζέντα µετά το 2015 και της ∆ιάσκεψης των Ηνωµένων Εθνών για την 

κλιµατική αλλαγή (COP21). υποστηρίζει σθεναρά, στο πλαίσιο αυτό, τη συµπερίληψη 

φιλόδοξων και µακρόπνοων στόχων για την ύδρευση και την αποχέτευση, όπως ο 6ος 

στόχος της βιώσιµης ανάπτυξης (ΣΒΑ) σχετικά µε την εξασφάλιση της διαθεσιµότητας 

και της βιώσιµης διαχείρισης των υδάτων και των υποδοµών αποχέτευσης για όλους 

έως το 2030, που πρέπει να εγκριθεί τον Σεπτέµβριο του 2015· επαναλαµβάνει ότι η 

εξάλειψη της φτώχειας µέσω της διαδικασίας µετά το 2015 θα είναι εφικτή µόνο εάν 

εξασφαλίσουµε την πρόσβαση όλων, παντού, σε καθαρό νερό, στοιχειώδη αποχέτευση 

και υγιεινή· 

35. τονίζει ότι η πραγµατοποίηση όλων των ΣΒΑ απαιτεί την κινητοποίηση πολύ 

µεγαλύτερης χρηµατοδότησης για την ανάπτυξη από αυτήν που παρέχεται αυτή τη 

στιγµή, τόσο για τις ανεπτυγµένες όσο και για τις αναπτυσσόµενες χώρες· ζητεί από την 

Επιτροπή να διασφαλίσει ότι αυτή η βοήθεια δαπανάται αποτελεσµατικά και ότι είναι 

καλύτερα στοχοθετηµένη στον τοµέα WASH υπό το πρίσµα του αναπτυξιακού 

θεµατολογίου για µετά το 2015· 

36. ζητεί τη δηµιουργία ενός παγκόσµιου µηχανισµού ελέγχου για την παρακολούθηση της 

προόδου όσον αφορά την επίτευξη καθολικής πρόσβασης σε ασφαλές πόσιµο νερό, τη 

βιώσιµη χρήση και ανάπτυξη των υδάτινων πόρων, καθώς και την ενίσχυση της 

δίκαιης, συµµετοχικής και υπεύθυνης διαχείρισης των υδάτων σε όλες τις χώρες· ζητεί 

την αποτελεσµατική παρακολούθηση των έργων που εκτελούνται µε εξωτερική 

βοήθεια· 

37. υπενθυµίζει ότι, σε περίπτωση έλλειψης των πλέον πρόσφατων καινοτόµων 

τεχνολογιών καθαρισµού και εξοικονόµησης υδάτων, σύµφωνα µε την Παγκόσµια 

Οργάνωση Υγείας, η βέλτιστη ποσότητα νερού ανά άτοµο είναι µεταξύ 100 και 200 

λίτρων ηµερησίως, ενώ σηµειώνει ότι απαιτούνται 50 ως 100 λίτρα για να 

ικανοποιηθούν οι βασικές ανάγκες και να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι για την υγεία· 

38. επαινεί ορισµένους φορείς εκµετάλλευσης υδάτων που διαθέτουν ένα ποσοστό του 

ετήσιου κύκλου εργασιών τους σε συµπράξεις του τοµέα ύδρευσης σε αναπτυσσόµενες 

χώρες και προτρέπει τα κράτη µέλη και την ΕΕ να διαµορφώσουν τις απαραίτητες 

συνθήκες για την ανάπτυξη παρόµοιων συµπράξεων· 

39. υπογραµµίζει ότι η αποτελεσµατική και δίκαιη διαχείριση των υδάτινων πόρων 

εξαρτάται από την ικανότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης όσον αφορά την παροχή 

υπηρεσιών· καλεί, ως εκ τούτου, την ΕΕ να στηρίξει περαιτέρω την ενίσχυση της 

διαχείρισης των υδάτινων πόρων και των υποδοµών ύδρευσης στις αναπτυσσόµενες 

χώρες, καλύπτοντας παράλληλα ιδίως τις ανάγκες των ευάλωτων αγροτικών 

πληθυσµών· 

40. υποστηρίζει την παγκόσµια πλατφόρµα αλληλεγγύης για το νερό (Global Water 

Solidarity Platform) που δροµολογήθηκε από το Πρόγραµµα των Ηνωµένων Εθνών για 
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την Ανάπτυξη (UNDP) προκειµένου να συµµετάσχουν οι τοπικές αρχές στην εξεύρεση 

λύσεων στις προκλήσεις που σχετίζονται µε το νερό· επιδοκιµάζει επίσης την 

πρωτοβουλία «1% αλληλεγγύη για το νερό και την αποχέτευση» και τις υπόλοιπες 

πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει οι πολίτες και οι αρχές ορισµένων κρατών µελών για 

να υποστηρίξουν τα έργα στις αναπτυσσόµενες χώρες µε κεφάλαια από τα τέλη 

κατανάλωσης·  

41. ζητεί από την Επιτροπή να επαναφέρει το µέσο «Water Facility» που έχει αποδειχθεί 

αποτελεσµατικό για τη βελτίωση της πρόσβασης στις υπηρεσίες ύδρευσης των 

αναπτυσσόµενων χωρών, προωθώντας δράσεις που ενισχύουν τις ικανότητες των 

τοπικών κοινοτήτων· 

42. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισµα στο Συµβούλιο και στην 

Επιτροπή. 

Or. en 

 

 


