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nieustawodawczej A8-0228/2015 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie dalszych działań w związku z 

europejską inicjatywą obywatelską Right2Water 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając dyrektywę Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości 
wody przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi (zwaną dalej „dyrektywą w sprawie wody 
pitnej”)1, 

– uwzględniając dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
23 października 2000 r. ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie 
polityki wodnej (zwaną dalej „RDW”)2, 

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 w 
sprawie inicjatywy obywatelskiej3, 

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 
lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji4, 

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 14 listopada 2012 r. zatytułowany „Plan 
ochrony zasobów wodnych Europy” (COM(2012)0673), 

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie europejskiej 
inicjatywy obywatelskiej „Dostęp do wody i kanalizacji jest prawem człowieka! Woda 
jest dobrem publicznym, nie towarem!” (COM(2014)0177) (dalej zwany 
„komunikatem”), 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji zatytułowane „Sprawozdanie podsumowujące 

                                                 
1 Dz.U. L 330 z 5.12.1998, s. 32. 
2 Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1. 
3 Dz.U. L 65 z 11.3.2011, s. 1. 
4 Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 1. 
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dotyczące jakości wody pitnej w UE sporządzone na podstawie badania sprawozdań 
państw członkowskich za okres 2008–2010 zgodnie z dyrektywą 98/83/WE” 
(COM(2014)0363), 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie UE i globalnych 
ram rozwoju po roku 20151, 

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie 
wspomnianego wyŜej komunikatu Komisji z dnia 19 marca 2014 r.2, 

– uwzględniając rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ z dnia 28 lipca 2010 r. 
zatytułowaną „Prawo człowieka do wody i usług sanitarnych3” i rezolucję 
Zgromadzenia Ogólnego ONZ z dnia 18 grudnia 2013 r. zatytułowaną „Prawo 
człowieka do wody pitnej i usług sanitarnych”4, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 9 października 2008 r. w sprawie sposobu 
rozwiązania problemu dotyczącego niedoboru wody i susz w Unii Europejskiej5, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie wdraŜania 
prawodawstwa UE w dziedzinie wody w obliczu konieczności przyjęcia całościowego 
podejścia do wyzwań europejskiej polityki wodnej6, 

– uwzględniając art. 52 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa śywności oraz opinie Komisji Rozwoju, a takŜe Komisji 
Petycji (A8–0000/2015), 

A. mając na uwadze, Ŝe „Right 2Water” to pierwsza europejska inicjatywa obywatelska, 
która spełniła wymogi określone w rozporządzeniu (UE) nr 211/2011 w sprawie 
inicjatywy obywatelskiej i była przedmiotem wysłuchania w Parlamencie po 
otrzymaniu poparcia ze strony 1,66 miliona obywateli przy okazji jej złoŜenia;  

B. mając na uwadze, Ŝe dostawy wody oraz usługi kanalizacyjne są usługami 
świadczonymi w interesie ogólnym, a nie towarem; 

C. mając na uwadze, Ŝe pełne wdroŜenie prawa jednostki do wody i usług kanalizacyjnych, 
uznane przez ONZ i wspierane przez państwa członkowskie UE, jest niezbędne do 
Ŝycia; mając na uwadze, Ŝe właściwe zarządzanie zasobami wodnymi odgrywa 
kluczową rolę w zapewnieniu zrównowaŜonego wykorzystywania wody i zachowaniu 
naturalnego kapitału Europy; 

D. mając na uwadze, Ŝe co najmniej 748 mln osób nie ma stałego dostępu do bezpiecznej 

                                                 
1 Teksty przyjęte, P8_TA(2014)0059. 
2 Nie jest jeszcze dostępna w Dzienniku Urzędowym. 
3 A/RES/64/292. 
4 A/RES/68/157. 
5 Dz.U. C 9 E z 15.1.2010, s. 33. 
6 Dz.U. C 349 E z 29.11.2013, s. 9. 
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wody pitnej, a jedna trzecia ludności świata nie ma dostępu do podstawowej 
infrastruktury sanitarnej; mając na uwadze, Ŝe wskutek tego prawo do zdrowia jest 
zagroŜone i rozprzestrzeniają się choroby, które powodują cierpienie i śmierć ludzi oraz 
istotnie hamują rozwój; mając na uwadze, Ŝe kaŜdego roku 3,5 mln osób umiera z 
powodu chorób przenoszonych przez wodę; mając na uwadze, Ŝe ok. 4000 dzieci 
umiera codziennie z powodu chorób przenoszonych przez wodę lub w związku z 
nieodpowiedniej jakości wodą oraz niewłaściwą infrastrukturą sanitarną i brakiem 
higieny; mając na uwadze, Ŝe z powodu braku dostępu do wody pitnej umiera więcej 
dzieci niŜ łącznie z powodu AIDS, malarii i ospy; mając jednak na uwadze, Ŝe liczby te 
wyraźnie spadają oraz Ŝe tempo tego spadku moŜe i musi zostać przyspieszone; 

E. mając na uwadze, Ŝe UE jest największym darczyńcą w sektorze wody, infrastruktury 
sanitarnej i higieny (WASH), gdyŜ 25% całkowitej rocznej kwoty unijnej pomocy 
humanitarnej przeznaczane jest wyłącznie na wspieranie partnerów działających na 
rzecz rozwoju w tym sektorze;  

F. mając na uwadze, Ŝe dostawy wody oraz usługi kanalizacyjne są usługami 
świadczonymi w interesie ogólnym i dochody z cyklu zarządzania wodą powinny 
pokrywać wydatki na ten cel, jak równieŜ koszty usprawnienia, z zastrzeŜeniem 
przestrzegania interesu publicznego; 

Europejska inicjatywa obywatelska jako instrument demokracji uczestniczącej  

1. jest zdania, Ŝe europejska inicjatywa obywatelska stanowi wyjątkowy mechanizm 
demokratyczny, który ma znaczny potencjał, by przyczyniać się do zbliŜenia między 
europejskimi i krajowymi ruchami społecznymi i obywatelskimi oraz by propagować 
demokrację uczestniczącą na szczeblu UE; 

2.  podkreśla, Ŝe podczas dwumiesięcznego etapu analizy Komisja powinna zapewnić jak 
najwyŜszy poziom przejrzystości, Ŝe pomyślnie przeprowadzona EIO powinna uzyskać 
odpowiednie wsparcie prawne i doradztwo ze strony Komisji oraz powinna być 
naleŜycie upowszechniona, a takŜe Ŝe składający inicjatywę i jej zwolennicy powinni 
być w pełni informowani na bieŜąco w całym procesie rozpatrywania EIO; 

3. z zadowoleniem przyjmuje fakt, Ŝe poparcie udzielone tej inicjatywie obywatelskiej 
przez 1,66 miliona obywateli UE miało wpływ na decyzję Komisji o wyłączeniu usług 
wodno-kanalizacyjnych z zakresu dyrektywy w sprawie koncesji; 

4. wzywa Komisję, aby zgodnie z głównym celem inicjatywy obywatelskiej „Right 
2Water” przygotowała wnioski, które będą chronić powszechny dostęp do wody pitnej i 
usług kanalizacyjnych, oraz wyraŜa zadowolenie ze wspierania przez Komisję coraz 
większej przejrzystości w sektorze wodnym; jednocześnie stwierdza, Ŝe powinna ona 
wpisać powszechny dostęp do wody pitnej i urządzeń sanitarnych do Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej; 

5. zwraca się do Komisji o przeprowadzenie kompleksowej kampanii informacyjnej 
dotyczącej środków, jakie zostały juŜ przedsięwzięte w obszarze wody, i sposobu, w 
jaki środki te mogą przyczynić się do osiągnięcia celów europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej „Right2Water”; 
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Prawo do wody i urządzeń sanitarnych 

6. przypomina, Ŝe ONZ uznała, Ŝe prawo do bezpiecznej wody pitnej i urządzeń 
sanitarnych oznacza prawo kaŜdego człowieka do wolnego od dyskryminacji 
korzystania do uŜytku osobistego i domowego, w warunkach prywatności i 
poszanowania godności człowieka, z bezpiecznego dostępu do fizycznie dostępnej 
wody, w wystarczającej ilości, higienicznych warunkach i o zadowalającej jakości; 

7. wspiera funkcję specjalnego sprawozdawcy ONZ w dziedzinie prawa człowieka do 
bezpiecznej wody pitnej i urządzeń sanitarnych, a takŜe podkreśla znaczenie działań 
jego oraz jego poprzedniczki na rzecz uznania tego prawa; 

8.  ubolewa z powodu faktu, Ŝe – jak wynika z Programu Oceny Zasobów Wodnych na 
Świecie (World Water Assessment Programme, WWAP) – ponad milion osób w UE-28 
w dalszym ciągu nie ma dostępu do dostaw bezpiecznej i czystej wody pitnej, natomiast 
niemal 2% ludności nie ma dostępu do infrastruktury sanitarnej, i z tego względu 
wzywa Komisję do podjęcia natychmiastowych działań; 

9. wzywa Komisję do określenia, na których obszarach niedobór wody stanowi 
rzeczywisty lub potencjalny problem, i do wsparcia tych państw członkowskich, 
regionów i obszarów, w szczególności obszarów wiejskich i obszarów miejskich w 
trudnej sytuacji, w rozwiązaniu tego problemu we właściwy sposób;  

10. wzywa Komisję, Europejski Bank Inwestycyjny i państwa członkowskie do wsparcia 
operatorów sieci wodociągowych i właściwych organów w UE, które nie posiadają 
kapitału niezbędnego do korzystania z dostępnego finansowania ze środków UE ani do 
długoterminowych poŜyczek o preferencyjnej stopie oprocentowania, w szczególności 
do celów inwestowania w budowanie, konserwację i modernizację infrastruktury 
wodnej z myślą o zapewnieniu przystępnych cenowo i dostępnych usług wodnych 
wysokiej jakości; 

11. przypomina państwom członkowskim o spoczywającym na nich obowiązku wdraŜania 
prawa Unii; wzywa te państwa do pełnego wdroŜenia dyrektywy UE w sprawie wody 
pitnej i wszystkich związanych z nią przepisów; przypomina państwom członkowskim, 
aby określiły swoje priorytety wydatkowania oraz w pełni wykorzystały moŜliwości w 
zakresie wsparcia finansowego UE w sektorze wodnym zapewnianego w nowym 
okresie programowania finansowego (2014–2020), w szczególności poprzez priorytet 
inwestycyjny skoncentrowany konkretnie na gospodarce wodnej; 

12. zauwaŜa, Ŝe od 1988 r. Komisja Petycji PE otrzymuje od obywateli UE w wielu 
państwach członkowskich duŜą liczbę petycji, w których obywatele ci wyraŜają 
zaniepokojenie dostawami i jakością wody oraz gospodarowaniem ściekami; zwraca 
uwagę na szereg negatywnych czynników, na które skarŜą się składający petycje i które 
są źródłem złej jakości wody, a przez to wpływają na środowisko oraz zdrowie ludzi i 
zwierząt; jest zdania, Ŝe petycje te dowodzą rzeczywistego zainteresowania obywateli 
skrupulatnym egzekwowaniem i dalszym rozwojem unijnych przepisów dotyczących 
zrównowaŜonej gospodarki wodnej; 

13. popiera tworzenie systemów polityki socjalnej (np. systemów zapewniających 
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przystępność cenową wody) w celu zapewnienia dostępu do wody i usług 
kanalizacyjnych osobom, które nie mogą sobie pozwolić na takie usługi bądź nie mają 
do nich dostępu; wzywa Komisję i państwa członkowskie do zajęcia się problemem 
braku danych dotyczących dostępności wody pitnej i usług kanalizacyjnych oraz 
dostępu do tych usług, w odpowiednich przypadkach traktując priorytetowo ich 
świadczenie grupom marginalizowanym; 

14. zachęca Komisję do opracowania unijnych ram legislacyjnych związanych z ponownym 
wykorzystywaniem oczyszczonych ścieków, aby w szczególności chronić wraŜliwe 
rodzaje działalności i obszary; wzywa równieŜ Komisję do wspierania dzielenia się 
doświadczeniem między organami ds. warunków sanitarnych z poszczególnych państw 
członkowskich;  

15. wzywa państwa członkowskie do pilnego ukończenia planów gospodarowania wodami 
w dorzeczu, które stanowią kluczowy element wykonania ramowej dyrektywy wodnej, i 
do właściwego ich realizowania przy pełnym poszanowaniu nadrzędnych kryteriów 
ekologicznych; zwraca uwagę, Ŝe określone państwa członkowskie coraz częściej 
zmagają się z wyniszczającymi powodziami, które mają powaŜny wpływ na ludność 
lokalną; zwraca uwagę, Ŝe plany gospodarowania wodami w dorzeczu wchodzące w 
zakres ramowej dyrektywy wodnej oraz plany zarządzania ryzykiem powodziowym w 
ramach dyrektywy powodziowej stwarzają wspaniałą szansę na wykorzystanie synergii 
między tymi instrumentami, które pomagają zapewnić wystarczającą ilość czystej wody 
przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka powodziowego; przypomina ponadto, Ŝe kaŜde 
państwo członkowskie powinno prowadzić centralną stronę internetową, słuŜącą 
przekazywaniu informacji na temat wdraŜania ramowej dyrektywy wodnej, aby ułatwić 
uzyskanie oglądu sytuacji w zakresie gospodarki wodnej i jakości wody; 

Usługi wodne a rynek wewnętrzny  

16. uznaje, Ŝe państwa członkowskie, w myśl zasady pomocniczości, mają prawo do 
podjęcia decyzji dotyczących róŜnych systemów zarządzania dostawami wody; 

17. przypomina, Ŝe nadal naleŜy gwarantować moŜliwość rekomunalizacji przedsiębiorstw 
wodociągowych, jak równieŜ swobodę udzielania zamówień w przypadku współpracy 
w dziedzinie usług wodno-kanalizacyjnych, przy zapewnieniu zgodności z zasadami 
konkurencji obowiązującymi na rynku wewnętrznym; 

18. podkreśla, Ŝe władze regionalne i lokalne mają obowiązek zagwarantowania 
powszechnego dostępu do wody, dbając o to, by wybrano najodpowiedniejszych 
operatorów, którzy będą dostarczać społeczeństwu wody wysokiej jakości, bezpiecznej 
wody pitnej oraz świadczyć usprawnione usługi kanalizacyjne, dbając jednocześnie o 
interes publiczny; 

19. podkreśla, Ŝe naleŜy mieć na uwadze szczególny charakter usług wodno-
kanalizacyjnych przy negocjowaniu wszelkich umów handlowych przez UE; 

20. przypomina, Ŝe koncesje dotyczące usług wodnych i kanalizacji podlegają zasadom 
zawartym w Traktacie i w związku z tym powinny być udzielane z poszanowaniem 
zasady przejrzystości, równego traktowania i niedyskryminacji; 
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21. podkreśla znaczenie krajowych organów regulacyjnych w zapewnianiu sprawiedliwej i 
otwartej konkurencji między usługodawcami, w ułatwianiu szybszego wdraŜania 
nowatorskich rozwiązań oraz postępu technicznego, w promowaniu wydajności i 
jakości usług wodnych oraz w zapewnianiu ochrony interesów konsumentów, 
gwarantując ciągłość dostaw, a przede wszystkim poszanowanie interesu publicznego; 
wzywa Komisję do wspierania inicjatyw dotyczących współpracy regulacyjnej w UE w 
celu udzielania wsparcia, wzajemnego uczenia się i wymiany najlepszych praktyk 
regulacyjnych; 

22. podkreśla sukces partnerstw publiczno-prywatnych oraz publiczno-publicznych w 
wymianie najlepszych praktyk w zakresie zaopatrzenia w wodę, wzywa zatem Komisję 
do propagowania obydwu form współpracy między operatorami wodnymi przez 
zachęty finansowe i niefinansowe; z zadowoleniem przyjmuje uznanie po raz pierwszy 
w komunikacie przez Komisję znaczenia partnerstw publiczno-publicznych, ale wzywa 
Komisję równieŜ do uznania znaczenia i konieczności współpracy publiczno-prywatnej 
oraz korzyści z niej płynących; 

23. z zadowoleniem przyjmuje sukces niektórych operatorów sieci wodnej w zwiększaniu 
udziału uŜytkowników w działaniach na rzecz poprawy świadczenia usług wodnych i 
ochrony zasobów wodnych, i przypomina, Ŝe lokalne instytucje odgrywają waŜną rolę 
w procesie podejmowania decyzji dotyczących zarządzania wodą;  

24. wzywa państwa członkowskie i władze lokalne do wprowadzenia, jeśli jeszcze tego nie 
uczyniły, prospołecznej polityki wodnej, aby wspierać osoby, które z przyczyn od nich 
niezaleŜnych, nie mogą pozwolić sobie na dostęp do wody i usług kanalizacyjnych; 
zwraca się do Komisji o zorganizowanie wymiany doświadczeń związanych z aspektem 
społecznym polityki wodnej między państwami członkowskimi; 

25. zachęca przedsiębiorstwa wodociągowe i właściwe władze publiczne do 
reinwestowania w utrzymanie i poprawę usług wodnych oraz ochronę zasobów 
wodnych; 

26. przypomina, Ŝe dobre gospodarowanie wodą staje się kwestią o priorytetowym 
znaczeniu w nadchodzących dziesięcioleciach, zarówno w wymiarze ekologicznym i 
środowiskowym, dlatego Ŝe odpowiada potrzebom w dziedzinie energii i rolnictwa oraz 
względom gospodarczym i społecznym; 

27. zwraca się do Komisji, by z odnowienia starzejących się sieci zaopatrzenia w wodę 
pitną uczyniła priorytet planu inwestycyjnego dla Europy, wpisując te projekty na listę 
projektów unijnych; podkreśla, Ŝe efekt dźwigni tych projektów umoŜliwiłby tworzenie 
niezagroŜonych delokalizacją miejsc pracy, przyczyniając się w ten sposób do 
pobudzania gospodarki ekologicznej w Europie; 

28. wzywa Komisję do wspierania dzielenia się wiedzą między państwami członkowskimi 
na temat sposobu, w jaki przeprowadzają one oceny diagnostyczne stanu sieci, które 
powinny umoŜliwić rozpoczęcie robót remontowych w celu zaprzestania 
marnotrawstwa wody; 

29. wzywa do większej przejrzystości, dzięki czemu konsumenci będą otrzymywali 
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pełniejsze informacje na temat wody, co przyczyni się do bardziej zrównowaŜonego 
zarządzania zasobami wodnymi; zachęca w związku z tym Komisję do kontynuowania 
prac wraz z państwami członkowskimi, aby dzielić się doświadczeniami krajowymi 
związanymi z wdraŜaniem systemów informacji o wodzie; 

Unijna polityka zewnętrzna i polityka rozwoju w dziedzinie wody 

30. podkreśla, Ŝe polityka UE na rzecz rozwoju powinna w pełni uwzględniać powszechny 
dostęp do wody i urządzeń sanitarnych przez zachęcanie do stosowania dobrych praktyk 
i dzielenia się wiedzą oraz programy współpracy w tym sektorze; 

31. podkreśla, Ŝe pomoc w zakresie zapewniania bezpiecznej wody pitnej i infrastruktury 
sanitarnej powinna być traktowana priorytetowo przy przyznawaniu funduszy UE i w 
programowaniu pomocy; wzywa Komisję do zapewnienia odpowiedniego wsparcia 
finansowego działaniom ukierunkowanym na rozwijanie potencjału w zakresie wody, w 
oparciu o istniejące platformy oraz inicjatywy międzynarodowe i współpracę w ich 
ramach; 

32. nalega, aby w krajach rozwijających się sektor wody, infrastruktury sanitarnej i higieny 
był traktowany priorytetowo zarówno w ramach oficjalnej pomocy rozwojowej (ODA), 
jak i w ramach budŜetów państw; przypomina, Ŝe gospodarka wodna jest przedmiotem 
odpowiedzialności zbiorowej; opowiada się za otwartym podejściem do róŜnych 
rodzajów pomocy, jednak przy ścisłym przestrzeganiu zasad skuteczności rozwoju, 
spójności polityki na rzecz rozwoju oraz przy stałym skupieniu się na eliminacji 
ubóstwa i maksymalizacji wpływu na rozwój; w tym kontekście popiera udział 
społeczności lokalnych w realizacji projektów w krajach rozwijających się oraz zasadę 
odpowiedzialności społeczności za własny rozwój; 

33. podkreśla skandaliczny fakt, Ŝe pomimo postępów na drodze do osiągnięcia milenijnego 
celu rozwoju dotyczącego bezpiecznej wody pitnej prawie miliard osób nadal pije 
nieuzdatnioną wodę, a cel dotyczący zapewnienia infrastruktury sanitarnej jest daleki od 
osiągnięcia; 

34. uwaŜa, Ŝe woda powinna stanowić podstawę prac związanych z przygotowaniem dwóch 
waŜnych wydarzeń międzynarodowych w roku 2015, czyli szczytu na temat agendy 
rozwoju na okres po 2015 r. i Konferencji Stron w Sprawie Zmian Klimatu COP 21; w 
związku z tym zdecydowanie popiera uwzględnienie ambitnych i dalekosięŜnych celów 
dotyczących wody i urządzeń sanitarnych, takich jak mający być przyjęty we wrześniu 
2015 r. cel zrównowaŜonego rozwoju nr 6 dotyczący zapewnienia wszystkim do 2030 r. 
dostępności wody i infrastruktury sanitarnej oraz zrównowaŜonego gospodarowania 
nimi; ponownie stwierdza, Ŝe wyeliminowanie ubóstwa po 2015 r. będzie moŜliwe 
tylko wtedy, gdy wszyscy i wszędzie będą mieli dostęp do czystej wody, podstawowej 
infrastruktury sanitarnej i odpowiednich warunków higienicznych; 

35. podkreśla, Ŝe osiągnięcie wszystkich celów zrównowaŜonego rozwoju wymaga 
mobilizacji znacznie większych środków finansowych na rzecz rozwoju, niŜ te 
przeznaczane obecnie na ten cel, zarówno przez kraje rozwinięte, jak i rozwijające się; 
wzywa Komisję do dopilnowania, aby środki pomocowe były wydatkowane w sposób 
efektywny oraz aby były bardziej ukierunkowane na sektor wody, infrastruktury 
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sanitarnej i higieny w perspektywie programu działań na rzecz rozwoju na okres po 
2015 r.; 

36. apeluje o stworzenie globalnego mechanizmu monitorowania słuŜącego śledzeniu 
postępów w osiąganiu powszechnego dostępu do bezpiecznej wody pitnej, w 
zrównowaŜonym wykorzystywaniu i rozwijaniu zasobów wodnych oraz we 
wzmacnianiu sprawiedliwego, uczestniczącego i odpowiedzialnego gospodarowania 
zasobami wodnymi we wszystkich krajach; apeluje o skuteczne monitorowanie 
projektów realizowanych dzięki pomocy zewnętrznej; 

37. przypomina, Ŝe w odniesieniu do scenariusza podstawowego bez zastosowania 
najnowszych innowacyjnych technologii uzdatniania i oszczędzania wody Światowa 
Organizacja Zdrowia stwierdziła, Ŝe od 100 do 200 litrów wody dziennie na osobę to 
zuŜycie optymalne, zauwaŜając jednocześnie, Ŝe od 50 do 100 litrów jest wymagane, 
aby zaspokoić podstawowe potrzeby i ograniczyć występowanie problemów 
zdrowotnych; 

38. pochwala niektórych operatorów wodnych, którzy przeznaczają część swoich rocznych 
obrotów na partnerstwa na rzecz wody w krajach rozwijających się i zachęca państwa 
członkowskie i UE do stworzenia warunków niezbędnych do tworzenia takich 
partnerstw; 

39. podkreśla, Ŝe wydajne i sprawiedliwe gospodarowanie zasobami wodnymi opiera się na 
zdolności samorządów lokalnych do zapewnienia świadczenia usług; w związku z tym 
apeluje, aby UE dalej wspierała udoskonalanie gospodarowania zasobami wodnymi i 
infrastrukturę wodną w krajach rozwijających się, zaspokajając w pierwszej kolejności 
potrzeby znajdującej się w trudnej sytuacji ludności wiejskiej; 

40. popiera platformę globalnej solidarności w dziedzinie wody uruchomioną przez 
Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w celu włączenia władz 
lokalnych w poszukiwanie rozwiązań problemów dotyczących wody; z zadowoleniem 
przyjmuje takŜe inicjatywę „1% solidarnie na wodę i infrastrukturę sanitarną” i inne 
inicjatywy podejmowane przez obywateli i władze w niektórych państwach 
członkowskich, aby projekty realizowane w krajach rozwijających się wspierać 
środkami finansowymi pochodzącymi z opłat za konsumpcję;  

41. zwraca się do Komisji o ponowne wprowadzenie „Funduszu Wodnego”, który okazał 
się skutecznym narzędziem zapewniania lepszego dostępu do usług wodnych w krajach 
rozwijających się, sprzyjając działaniom zwiększającym moŜliwości miejscowej 
ludności; 

42. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz 
Komisji. 
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