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Ustęp 18 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

18. wzywa Komisję, by uznała znaczenie 
prawa człowieka w zakresie wody 
i urządzeń sanitarnych oraz znaczenie 
wody jako dobra publicznego o 
podstawowej wartości dla wszystkich 
obywateli UE, a nie jako towaru; wyraŜa 
zaniepokojenie, Ŝe od 2008 r. z powodu 
kryzysu finansowego i gospodarczego oraz 
polityki oszczędnościowej, która pogłębiła 
ubóstwo w Europie i zwiększyła liczbę 
gospodarstw domowych o niskich 
dochodach, coraz więcej osób ma trudności 
z opłaceniem rachunków za wodę, i Ŝe 
przystępność cenowa staje się 
przedmiotem coraz większej troski; nie 
akceptuje sytuacji wstrzymywania 
dopływu wody i przymusowego 
wyłączania zaopatrzenia w wodę, 
uwaŜając je za naruszenie praw 

człowieka, oraz zwraca się do państw 
członkowskich, aby bezzwłocznie 
przerwały wszystkie te sytuacje, jeśli są 
one spowodowane czynnikami społeczno-
gospodarczymi w gospodarstwach 
domowych o niskich dochodach; z 
zadowoleniem przyjmuje fakt, Ŝe aby 

pomóc osobom szczególnie wraŜliwym w 

uiszczaniu opłat za media, w niektórych 

państwach członkowskich stosuje się 

„banki wody” lub minimalne limity wody, 

gwarantując, Ŝe woda jest nieodłącznym 

elementem praw podstawowych; 

18. wzywa Komisję, by uznała znaczenie 
prawa człowieka w zakresie wody 
i urządzeń sanitarnych oraz znaczenie 
wody jako dobra publicznego o 
podstawowej wartości dla wszystkich 
obywateli UE, a nie jako towaru; wyraŜa 
zaniepokojenie, Ŝe od 2008 r. z powodu 
kryzysu finansowego i gospodarczego, 
który pogłębił ubóstwo w Europie i 
zwiększył liczbę gospodarstw domowych o 
niskich dochodach, coraz więcej osób ma 
trudności z opłaceniem rachunków za 
wodę i Ŝe przystępność cenowa staje się 
przedmiotem coraz większej troski; nie 
akceptuje sytuacji wstrzymywania 
dopływu wody i przymusowego 
wyłączania zaopatrzenia w wodę oraz 
zwraca się do państw członkowskich, aby 
bezzwłocznie przerwały wszystkie te 
sytuacje, jeśli są one spowodowane 
czynnikami społeczno-gospodarczymi w 
gospodarstwach domowych o niskich 
dochodach; 
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Projekt rezolucji Poprawka 

19. zwraca się do Komisji, by z uwagi na 
skutki niedawnego kryzysu gospodarczego 
przeprowadziła we współpracy z 
państwami członkowskimi oraz władzami 
regionalnymi i samorządowymi badanie na 
temat kwestii związanych z ubóstwem 
hydrologicznym z uwzględnieniem dostępu 
i przystępności cenowej; wzywa Komisję 
do dalszego wspierania i ułatwiania 
nienastawionej na zysk współpracy 
między operatorami wodnymi w celu 
wspomoŜenia podmiotów ze słabiej 
rozwiniętych terenów i obszarów wiejskich 
z myślą o wspieraniu dostępu wszystkich 
mieszkańców tych terenów do wody dobrej 
jakości; 

19. zwraca się do Komisji, by z uwagi na 
skutki niedawnego kryzysu gospodarczego 
przeprowadziła we współpracy z 
państwami członkowskimi oraz władzami 
regionalnymi i samorządowymi badanie na 
temat kwestii związanych z ubóstwem 
hydrologicznym z uwzględnieniem dostępu 
i przystępności cenowej; wzywa Komisję 
do dalszego wspierania i ułatwiania 
współpracy między operatorami wodnymi 
w celu wspomoŜenia podmiotów ze słabiej 
rozwiniętych terenów i obszarów wiejskich 
z myślą o wspieraniu dostępu wszystkich 
mieszkańców tych terenów do wody dobrej 
jakości; 
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Projekt rezolucji Poprawka 

21. podkreśla, Ŝe rzekomo neutralny 
stosunek Komisji do kwestii własności 
wody i gospodarki wodnej stoi w 
sprzeczności z programami prywatyzacji, 

jakie trojka narzuciła niektórym 

państwom członkowskim; 

21. podkreśla neutralny stosunek Komisji 
do kwestii własności wody i gospodarki 
wodnej; 
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Projekt rezolucji Poprawka 

22. uznaje, Ŝe zgodnie z RDW woda nie 
jest towarem, lecz dobrem publicznym, 
które ma zasadnicze znaczenie dla 
ludzkiego Ŝycia i ludzkiej godności, i 
przypomina Komisji, Ŝe przepisy Traktatu 
wymagają zachowania przez UE neutralnej 
pozycji wobec podejmowanych na 
poziomie krajowym decyzji dotyczących 
systemu własności przedsiębiorstw 
wodnych, zatem Komisja nie powinna w 
Ŝadnym wypadku wspierać prywatyzacji 

przedsiębiorstw wodnych w kontekście 

programu dostosowań gospodarczych czy 

innej unijnej procedury koordynacji 

polityki gospodarczej; biorąc pod uwagę, 
Ŝe jako część usług publicznych leŜą one w 
przewaŜającej mierze w interesie 
publicznym, wzywa Komisję do 
wyłączenia na stałe usług wodnych i 
infrastruktury sanitarnej oraz usług 

kanalizacyjnych z przepisów rynku 

wewnętrznego i z wszelkich umów 

handlowych oraz do udostępniania ich po 

przystępnych cenach, a takŜe wzywa 

Komisję i państwa członkowskie do 
dopilnowania, aby usługi te były 
zarządzane pod względem technicznym, 
finansowym i administracyjnym w sposób 
wydajny, skuteczny i przejrzysty; 

22. uznaje, Ŝe zgodnie z RDW woda nie 
jest towarem, lecz dobrem publicznym, 
które ma zasadnicze znaczenie dla 
ludzkiego Ŝycia i ludzkiej godności, i 
przypomina Komisji, Ŝe przepisy Traktatu 
wymagają zachowania przez UE neutralnej 
pozycji wobec podejmowanych na 
poziomie krajowym decyzji dotyczących 
systemu własności przedsiębiorstw 
wodnych, biorąc pod uwagę, Ŝe jako część 
usług publicznych leŜą one w 
przewaŜającej mierze w interesie 
publicznym; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do dopilnowania, aby woda i 
infrastruktura sanitarna były 
udostępniane po przystępnych cenach i 

były zarządzane pod względem 
technicznym, finansowym i 
administracyjnym w sposób wydajny, 
skuteczny i przejrzysty w trosce o interes 
publiczny; 
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29. uznaje, Ŝe usługi wodno-kanalizacyjne 
są usługami uŜyteczności publicznej i Ŝe 
woda nie jest towarem, lecz dobrem 
publicznym, a zatem powinna być 
dostarczana po przystępnych cenach z 
poszanowaniem prawa obywateli do wody 
o minimalnej jakości i przy zastosowaniu 
stawki progresywnej; zwraca się do państw 
członkowskich o zapewnienie stosowania 
uczciwego, sprawiedliwego, przejrzystego 
i odpowiedniego systemu opłat za dostawę 
wody i urządzenia sanitarne w celu 
zagwarantowania wszystkim obywatelom 
niezaleŜnie od ich sytuacji materialnej 
dostępu do usług o wysokiej jakości; 

29. uznaje, Ŝe usługi wodno-kanalizacyjne 
są usługami uŜyteczności publicznej i Ŝe 
woda nie jest towarem, lecz dobrem 
publicznym, a zatem powinna być 
dostarczana po przystępnych cenach z 
poszanowaniem prawa obywateli do wody 
o minimalnej jakości; zwraca się do państw 
członkowskich o zapewnienie stosowania 
uczciwego, sprawiedliwego, przejrzystego 
i odpowiedniego systemu opłat za dostawę 
wody i urządzenia sanitarne w celu 
zagwarantowania wszystkim obywatelom 
niezaleŜnie od ich sytuacji materialnej 
dostępu do usług o wysokiej jakości; 
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Projekt rezolucji Poprawka 

44. zauwaŜa, Ŝe w krajach całej UE, w tym 
Hiszpanii, Portugalii, Grecji, Irlandii, 
Niemczech i Włoszech, potencjalna lub 
rzeczywista utrata własności publicznej 

usług zaopatrzenia w wodę stała się jedną 
z głównych kwestii budzących 
zaniepokojenie obywateli; przypomina, Ŝe 
wybór metody gospodarowania wodą 
opiera się na zasadzie pomocniczości, jak 
określono w art. 14 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz w 
protokole (nr 26) w sprawie usług 
świadczonych w interesie ogólnym, który 
podkreśla szczególne znaczenie usług 
publicznych dla spójności społecznej i 
terytorialnej w Unii; przypomina, Ŝe 
przedsiębiorstwa z branŜy zaopatrzenia w 
wodę i infrastruktury sanitarnej świadczą 
usługi uŜyteczności publicznej, a ich 
ogólną misją jest zapewnienie zaopatrzenia 
wszystkich obywateli w wodę wysokiej 
jakości po akceptowalnych społecznie 
cenach i przy ograniczeniu do minimum 
negatywnego oddziaływania ścieków na 
środowisko naturalne; 

44. zauwaŜa, Ŝe w krajach całej UE, w tym 
Hiszpanii, Portugalii, Grecji, Irlandii, 
Niemczech i Włoszech, prawo człowieka 
do wody i urządzeń sanitarnych stało się 
jedną z głównych kwestii budzących 
zaniepokojenie obywateli; przypomina, Ŝe 
wybór metody gospodarowania wodą 
opiera się na zasadzie pomocniczości, jak 
określono w art. 14 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz w 
protokole nr 26 w sprawie usług 
świadczonych w interesie ogólnym, który 
podkreśla szczególne znaczenie usług 
publicznych dla spójności społecznej i 
terytorialnej w Unii; przypomina, Ŝe 
przedsiębiorstwa z branŜy zaopatrzenia w 
wodę i infrastruktury sanitarnej świadczą 
usługi uŜyteczności publicznej, a ich 
ogólną misją jest zapewnienie zaopatrzenia 
wszystkich obywateli w wodę wysokiej 
jakości po akceptowalnych społecznie 
cenach i przy ograniczeniu do minimum 
negatywnego oddziaływania ścieków na 
środowisko naturalne; 
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Projekt rezolucji Poprawka 

46. zwraca uwagę na rosnącą tendencję 
do przekazywania usług wodnych 

władzom miejskim w niektórych 

państwach członkowskich, w tym we 

Francji i Niemczech; przypomina, Ŝe 
moŜliwość ponownego przekazania usług 
wodnych władzom miejskim powinna być 
w przyszłości nadal zapewniona bez 
Ŝadnych ograniczeń i Ŝe usługi te mogą 
nadal podlegać lokalnemu zarządzaniu, 
jeśli tak postanowią właściwe władze 
publiczne; przypomina, Ŝe dostęp do wody 
stanowi podstawowe prawo człowieka oraz 
Ŝe woda powinna być dostępna dla 
wszystkich w przystępnych cenach; 
podkreśla, Ŝe państwa członkowskie mają 
obowiązek dopilnowania, aby woda była 
zagwarantowana dla wszystkich obywateli 
niezaleŜnie od operatora, a jednocześnie 
dopilnowania, by ci operatorzy dostarczali 
bezpieczną wodę pitną oraz lepszą 
infrastrukturę sanitarną; 

46. przypomina, Ŝe moŜliwość ponownego 
przekazania usług wodnych władzom 
miejskim powinna być w przyszłości nadal 
zapewniona bez Ŝadnych ograniczeń i Ŝe 
usługi te mogą nadal podlegać lokalnemu 
zarządzaniu, jeśli tak postanowią właściwe 
władze publiczne; przypomina, Ŝe dostęp 
do wody stanowi podstawowe prawo 
człowieka oraz Ŝe woda powinna być 
dostępna dla wszystkich w przystępnych 
cenach; podkreśla, Ŝe państwa 
członkowskie mają obowiązek 
dopilnowania, aby woda była 
zagwarantowana dla wszystkich obywateli 
niezaleŜnie od operatora, a jednocześnie 
dopilnowania, by ci operatorzy dostarczali 
bezpieczną wodę pitną oraz lepszą 
infrastrukturę sanitarną; 

Or. en 
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Projekt rezolucji Poprawka 

47. podkreśla, Ŝe szczególny charakter 
usług wodno-kanalizacyjnych, takich jak 

produkcja, dystrybucja i oczyszczanie, 

sprawia, Ŝe konieczne jest wykluczenie ich 

z wszelkich umów handlowych 

negocjowanych lub planowanych przez 

UE; wzywa Komisję do prawnie 

wiąŜącego wyłączenia usług wodnych, 

usług sanitarnych oraz usług 

kanalizacyjnych z trwających negocjacji w 

sprawie transatlantyckiego partnerstwa 

handlowo-inwestycyjnego (TTIP) i 

porozumienia w sprawie handlu 

usługami; podkreśla, Ŝe wszystkie przyszłe 

umowy handlowe i inwestycyjne powinny 

zawierać klauzule dotyczące rzeczywistego 

dostępu do wody pitnej dla mieszkańców 

państwa trzeciego, którego dotyczy dana 

umowa, zgodnie z trwałym zobowiązaniem 

Unii na rzecz zrównowaŜonego rozwoju i 

praw człowieka, oraz Ŝe warunkiem 

wstępnym dla wszelkich przyszłych umów 

o wolnym handlu musi być rzeczywisty 

dostęp do wody pitnej dla ludności 

państwa trzeciego, którego dotyczy ta 

umowa; 

47. skreślony 

Or. en 
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Projekt rezolucji Poprawka 

54. przypomina, Ŝe wiele aspektów 
dyrektywy 2006/123/WE dotyczącej usług 
na rynku wewnętrznym spotkało się juŜ ze 
zdecydowanym sprzeciwem ze strony 
społeczeństwa obywatelskiego, a naleŜały 
do nich między innymi kwestie dotyczące 
usług świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym, takich jak usługi 
dystrybucji i dostaw wody oraz usługi 
oczyszczania ścieków; przypomina, Ŝe 
ostatecznie instytucje UE były zmuszone 

uznać, Ŝe sektory te naleŜą do usług 

wyłączonych z liberalizacji; 

54. przypomina, Ŝe wiele aspektów 
dyrektywy 2006/123/WE dotyczącej usług 
na rynku wewnętrznym spotkało się juŜ ze 
zdecydowanym sprzeciwem ze strony 
społeczeństwa obywatelskiego, a naleŜały 
do nich między innymi kwestie dotyczące 
usług świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym, takich jak usługi 
dystrybucji i dostaw wody oraz usługi 
oczyszczania ścieków; 
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Projekt rezolucji Poprawka 

55. podkreśla znaczenie partnerstw 
publiczno-publicznych wymieniających 
najlepsze praktyki na zasadzie 
nienastawionej na zysk współpracy między 
przedsiębiorstwami wodociągów i z 
zadowoleniem przyjmuje uznanie po raz 
pierwszy w komunikacie przez Komisję 
znaczenia partnerstw 
publiczno-publicznych; 

55. podkreśla znaczenie partnerstwa 
publiczno-publicznego i 
publiczno-prywatnego wymieniających 
najlepsze praktyki na zasadzie 
nienastawionej na zysk współpracy między 
przedsiębiorstwami wodociągów i z 
zadowoleniem przyjmuje uznanie po raz 
pierwszy w komunikacie przez Komisję 
znaczenia partnerstwa 
publiczno-publicznego; 
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Ustęp 61 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

61. wyraŜa sprzeciw wobec faktu, Ŝe 
odmowa zapewnienia dostępu do wody i 

urządzeń sanitarnych grupom 

znajdującym się w niekorzystnej sytuacji i 

grupom szczególnie naraŜonym jest w 

niektórych państwach członkowskich 

wykorzystywana jako środek przymusu; 

przypomina, Ŝe w niektórych państwach 

członkowskich władze przez zamykanie 

studni publicznych utrudniają dostęp do 

wody najbardziej naraŜonym grupom 

społecznym; 

61. skreślony 

Or. en 
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Ustęp 64 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

64. zachęca przedsiębiorstwa 
wodociągowe do reinwestowania 
dochodów gospodarczych uzyskiwanych z 
cyklu zarządzania wodą w utrzymanie i 
poprawę usług wodnych oraz ochronę 
zasobów wodnych; przypomina, Ŝe zasada 
zwrotu kosztów usług wodnych dotyczy 
kosztów ekologicznych i kosztów 
związanych z zasobami przy poszanowaniu 
zarówno zasad sprawiedliwości i 
przejrzystości oraz prawa człowieka do 
wody, jak i obowiązków państw 
członkowskich w zakresie jak najlepszej 
realizacji ich zobowiązań dotyczących 
zwrotu kosztów, o ile nie szkodzi to celom 
ramowej dyrektywy wodnej i ich realizacji; 
zaleca, aby zaprzestać praktyk 

polegających na przekazywaniu zasobów 

gospodarczych z sektora wodnego na 

finansowanie innych polityk, w tym w 

sytuacji, kiedy rachunki za wodę 

zawierają opłaty koncesyjne, które nie 

zostały przeznaczone na potrzeby 

infrastruktury wodnej; przypomina o 
niepokojącym stanie infrastruktury w 
niektórych państwach członkowskich, 
gdzie występują straty wody spowodowane 
nieodpowiednimi i przestarzałymi sieciami 
dystrybucji, i wzywa państwa 
członkowskie do zwiększenia inwestycji w 
poprawę infrastruktury, jak równieŜ w inne 
usługi wodne, co jest warunkiem 
zagwarantowania prawa człowieka do 
wody w przyszłości; 

64. zachęca właściwe władze publiczne i 
przedsiębiorstwa wodociągowe do 
reinwestowania dochodów gospodarczych 
uzyskiwanych z cyklu zarządzania wodą w 
utrzymanie i poprawę usług wodnych oraz 
ochronę zasobów wodnych; przypomina, 
Ŝe zasada zwrotu kosztów usług wodnych 
dotyczy kosztów ekologicznych i kosztów 
związanych z zasobami przy poszanowaniu 
zarówno zasad sprawiedliwości i 
przejrzystości oraz prawa człowieka do 
wody, jak i obowiązków państw 
członkowskich w zakresie jak najlepszej 
realizacji ich zobowiązań dotyczących 
zwrotu kosztów, o ile nie szkodzi to celom 
ramowej dyrektywy wodnej i ich realizacji; 
przypomina o niepokojącym stanie 
infrastruktury w niektórych państwach 
członkowskich, gdzie występują straty 
wody spowodowane nieodpowiednimi i 
przestarzałymi sieciami dystrybucji, i 
wzywa państwa członkowskie do 
zwiększenia inwestycji w poprawę 
infrastruktury, jak równieŜ w inne usługi 
wodne, co jest warunkiem 
zagwarantowania prawa człowieka do 
wody w przyszłości; 



 

AM\1071831PL.doc  PE565.787v01-00 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

Or. en 



 

AM\1071831PL.doc  PE565.787v01-00 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

2.9.2015 A8-0228/14 

Poprawka  14 

Peter Liese i inni 

Sprawozdanie A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Działania w następstwie europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Right2Water” 
2014/2239(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 76 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

76. podkreśla, Ŝe unijne polityki 
rozwojowe powinny w pełni uwzględniać 
powszechny dostęp do wody i urządzeń 
sanitarnych poprzez promowanie 
partnerstw publiczno-publicznych 

opartych na zasadach niekomercyjności i 
solidarności między operatorami wodnymi 
a pracownikami w róŜnych krajach oraz 
powinny wykorzystywać szereg 
instrumentów dostępnych w ramach 
partnerstw publiczno-publicznych do 
promowania najlepszych praktyk poprzez 
dzielenie się wiedzą, a takŜe programy 
rozwoju i współpracy w tym sektorze; 
ponownie stwierdza, Ŝe polityka państw 
członkowskich na rzecz rozwoju powinna 
uznawać aspekt praw człowieka zawarty w 
kwestii dostępu do bezpiecznej wody pitnej 
oraz urządzeń sanitarnych, a w celu 
realizacji tych praw w praktyce podejście 
oparte na prawach wymaga wsparcia ram 
ustawodawczych, finansowania oraz 
uwypuklenia głosu społeczeństwa 
obywatelskiego; 

76. podkreśla, Ŝe unijna polityka 
rozwojowa powinna w pełni uwzględniać 
powszechny dostęp do wody i urządzeń 
sanitarnych poprzez promowanie 
partnerstwa publiczno-publicznego i 

publiczno-prywatnego opartego na 

zasadzie solidarności między operatorami 
wodnymi a pracownikami w róŜnych 
krajach oraz powinna wykorzystywać 
szereg instrumentów do promowania 
najlepszych praktyk poprzez dzielenie się 
wiedzą, a takŜe programy rozwoju i 
współpracy w tym sektorze; ponownie 
stwierdza, Ŝe polityka państw 
członkowskich na rzecz rozwoju powinna 
uznawać aspekt praw człowieka zawarty w 
kwestii dostępu do bezpiecznej wody pitnej 
oraz urządzeń sanitarnych, a w celu 
realizacji tych praw w praktyce podejście 
oparte na prawach wymaga wsparcia ram 
ustawodawczych, finansowania oraz 
uwypuklenia głosu społeczeństwa 
obywatelskiego; 
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Ustęp 92 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

92. wzywa państwa członkowskie do 
wprowadzenia, w oparciu o wytyczne 
Światowej Organizacji Zdrowia, polityki 
cenowej szanującej prawo osób do 
określonej minimalnej ilości wody i 
zapobiegającej jej marnotrawieniu, przez 
zastosowanie stawki progresywnej, 

proporcjonalnej do ilości zuŜytej wody; 

92. wzywa państwa członkowskie do 
wprowadzenia, w oparciu o wytyczne 
Światowej Organizacji Zdrowia, polityki 
cenowej szanującej prawo osób do 
określonej minimalnej ilości wody i 
zapobiegającej jej marnotrawieniu; 
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Ustęp 10 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

10. wzywa Komisję, aby zgodnie z 
głównym celem europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej „Right 2Water” 
przygotowała wnioski ustawodawcze oraz 
w stosownych przypadkach przegląd 

RDW, w których uznano by powszechny 
dostęp i prawo człowieka do wody, i 
ubolewa nad tym, Ŝe dotychczas tego nie 
uczyniono; jest zdania, Ŝe jeŜeli Komisja 
nie podejmie się tego, europejska 

inicjatywa obywatelska straci 

wiarygodność; jednocześnie stwierdza, Ŝe 
powinna ona wpisać powszechny dostęp do 
wody pitnej i urządzeń sanitarnych do 
Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej; 

10. wzywa Komisję, aby zgodnie z 
głównym celem europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej „Right 2Water” 
przygotowała wnioski, które będą chronić 
powszechny dostęp i prawo człowieka do 
wody, i ubolewa nad tym, Ŝe dotychczas 
tego nie uczyniono; jednocześnie 
stwierdza, Ŝe powinna ona wpisać 
powszechny dostęp do wody pitnej i 
urządzeń sanitarnych do Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej; 
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Ustęp 71 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 71a. zachęca Komisję do opracowania 

europejskich ram legislacyjnych 

związanych z ponownym 

wykorzystywaniem oczyszczonych 

ścieków, aby w szczególności chronić 

wraŜliwe rodzaje działalności i obszary; 

wzywa równieŜ Komisję do wspierania 

wymiany doświadczeń między organami 

ds. warunków sanitarnych z 

poszczególnych państw członkowskich; 

Or. en 


