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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Αναφορών καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας 

των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 

ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. θεωρεί ότι η συνέχεια που έδωσε η Επιτροπή στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών 

«Right2Water» (R2W), όπως προτείνεται στην ανακοίνωσή της, δεν ανταποκρίνεται στις 

προσδοκίες των πολιτών για συγκεκριμένες δράσεις και νομοθετικές προτάσεις, 

δεδομένου ότι η Επιτροπή είχε ανακοινώσει ότι θα ενέτεινε τις προσπάθειες με στόχο τη 

διασφάλιση της πλήρους εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας για τα ύδατα από τα 

κράτη μέλη, την αναθεώρηση της οδηγίας της ΕΕ για το πόσιμο νερό και την υποβολή 

τροπολογιών· ευελπιστεί ότι η Επιτροπή και ο αρμόδιος για θέματα βιωσιμότητας 

αντιπρόεδρος θα αναλάβουν σαφή πολιτική δέσμευση για να διασφαλίσουν την ανάληψη 

ενδεδειγμένης δράσης ως απάντηση στις ανησυχίες που εγείρει η παρούσα ευρωπαϊκή 

πρωτοβουλία πολιτών· 

2. αναγνωρίζει το διεθνές ανθρώπινο δικαίωμα για πρόσβαση σε νερό και αποχέτευση ως 

βασικό ανθρώπινο δικαίωμα, όπως επιβεβαιώθηκε με το ψήφισμα της Γενικής 

Συνέλευσης του ΟΗΕ 64/292· εκτιμά ότι το δικαίωμα στο νερό πρέπει να εγγυάται σε 

όλους επαρκές, ασφαλές, προσβάσιμο και οικονομικά προσιτό νερό για προσωπική και 

οικιακή χρήση, με δίκαιο και ισότιμο τρόπο· προτρέπει την Επιτροπή να δεσμευθεί υπέρ 

των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και της διεθνούς διαδικασίας για την εκπόνηση της 

αναπτυξιακής ατζέντας μετά το 2015, προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι μελλοντικοί 

γενικοί και επιμέρους στόχοι κινούνται σε πλαίσιο σεβασμού των δικαιωμάτων, 

συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στο νερό·  

3. επαναλαμβάνει τη δέσμευση της Επιτροπής Αναφορών να δίνει στους αναφέροντες τη 

δυνατότητα να εκφράζονται για θέματα που αφορούν θεμελιώδη δικαιώματα και 

υπενθυμίζει ότι οι αναφέροντες που υπέβαλαν την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών 

«Right2Water» έχουν δηλώσει ότι συμφωνούν να ανακηρυχθεί το νερό σε ανθρώπινο 

δικαίωμα που διασφαλίζεται σε επίπεδο ΕΕ· 

4. τονίζει ότι η εικαζόμενη ουδετερότητα της Επιτροπής όσον αφορά την ιδιοκτησία και τη 

διαχείριση των υδάτων έρχεται σε αντίθεση με τα προγράμματα ιδιωτικοποίησης που 

επιβάλλει η τρόικα σε ορισμένα κράτη μέλη· 

5. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει το νερό ως στοιχείο του Προγράμματος Δράσης για 

την Αλλαγή, παράλληλα με τη βιώσιμη γεωργία· 

6.  υπογραμμίζει ότι η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών αποτελεί σημαντικό εργαλείο 

συμμετοχικής δημοκρατίας, που επιτρέπει να ακούγονται οι γνώμες των πολιτών στο 

πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας, και ότι μια αποδεκτή και αρμόζουσα ευρωπαϊκή 

πρωτοβουλία πολιτών θα πρέπει, καταρχήν, να οδηγεί σε νέα νομοθετική πρόταση της 

Επιτροπής που θα σέβεται τα αιτήματα όπως ορίζονται στην πρωτοβουλία πολιτών, 

τουλάχιστον στις περιπτώσεις που η Επιτροπή έχει δεσμευθεί να υποβάλει νομοθετική 

πρόταση, όπως στην περίπτωση της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών «Right2Water»· 

υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει τη μέγιστη διαφάνεια στο στάδιο 
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της δίμηνης ανάλυσης, ότι μια επιτυχής ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών 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 

ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών· 

7. επισημαίνει ότι μια ανεπαρκής ανταπόκριση στην πρώτη επιτυχή ευρωπαϊκή 

πρωτοβουλία πολιτών θα μπορούσε να είναι καταστροφική για την αξιοπιστία της 

πρωτοβουλίας πολιτών ως εργαλείου δημοκρατίας μεταξύ των πολιτών της ΕΕ· 

8. εμμένει στην άποψη ότι η Επιτροπή πρέπει να εφαρμόσει αποτελεσματικά τον κανονισμό 

σχετικά με την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών και να προχωρήσει στην εξάλειψη της 

πάσης φύσεως διοικητικής επιβάρυνσης που αντιμετωπίζουν οι πολίτες κατά την υποβολή 

ή την υποστήριξη μιας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών, και παροτρύνει την Επιτροπή 

να εξετάσει το ενδεχόμενο εφαρμογής ενός κοινού συστήματος καταχώρισης των 

ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών πολιτών για όλα τα κράτη μέλη· 

9. καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει σθεναρά τις προσπάθειες των κρατών μελών για την 

ανάπτυξη και την αναβάθμιση υποδομών που παρέχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες 

ύδρευσης, αποχέτευσης και παροχής πόσιμου νερού·   

10. εκτιμά ότι θα πρέπει να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για τη βελτίωση της 

ποιότητας και του όγκου των πληροφοριών που παρέχονται στους πολίτες σε σχέση με 

την ποιότητα των υδάτων και τις συναφείς υπηρεσίες· εμμένει στην άποψη ότι η 

απάντηση της Επιτροπής στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών R2W είναι ανεπαρκής· 

ζητεί από την Επιτροπή, όσον αφορά τη συγκεκριμένη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών, 

να διεξαγάγει σοβαρή εκστρατεία ενημέρωσης σχετικά με τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί 

στον τομέα των υδάτων και τον τρόπο με τον οποίο τα μέτρα αυτά μπορούν να 

συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών 

«Right2Water»· 

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. υπενθυμίζει την υποχρέωση των κρατών μελών να διασφαλίζουν την άσκηση του 

δικαιώματος στην ύδρευση και την αποχέτευση χωρίς κανενός είδους διακρίσεις· 

επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίζουν ότι είναι δυνατή η πρόσβαση σε 

νερό ποιότητας για όλους όσους το χρειάζονται και σε τιμές προσιτές για όλους, και να 

μεριμνήσουν προκειμένου οι επιχειρήσεις να παρέχουν ασφαλές πόσιμο νερό και 

βελτιωμένες υπηρεσίες αποχέτευσης· καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν κατάλληλη 

νομοθεσία και να διαμορφώσουν και να εφαρμόσουν συγκεκριμένα προγράμματα για τα 

οποία θα διατίθενται επαρκείς πόροι και θα προβλέπεται επαρκής παρακολούθηση· 

σημειώνει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή στις ευπαθείς 
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κοινωνικές ομάδες, όπως οι πληθυσμοί περιοχών με χαμηλά εισοδήματα και 

γεωγραφικών περιφερειών με μεγάλη συγκέντρωση φτώχειας· καλεί την Επιτροπή να 

εντοπίσει τις περιοχές όπου η έλλειψη νερού αποτελεί υπάρχον ή ενδεχόμενο πρόβλημα 

και να βοηθήσει τα εν λόγω κράτη μέλη, τις περιφέρειες και τις περιοχές, ιδίως στις 

αγροτικές περιφέρειες και στις υποβαθμισμένες αστικές περιοχές, να αντιμετωπίσουν 

δεόντως το πρόβλημα· 

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

δικαίωμα να επιλέγουν διαφορετικά συστήματα παροχής νερού· δηλώνει ότι το νερό δεν 

θα πρέπει να αποτελεί πηγή αθέμιτου κέρδους για δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς· ζητεί 

ενισχυμένη διαφάνεια και περισσότερη ενημέρωση όσον αφορά τη διαχείριση των 

υδάτων και τα συστήματα τιμολόγησης ύδατος στα κράτη μέλη· 

14. υπενθυμίζει την υποχρέωση να διασφαλίζεται η πρόσβαση στη δικαιοσύνη και σε 

πληροφορίες όσον αφορά περιβαλλοντικά ζητήματα, καθώς και η συμμετοχή του κοινού 

στη λήψη αποφάσεων, όπως προβλέπεται στη Σύμβαση του Aarhus· καλεί, ως εκ τούτου, 

την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές τους να σέβονται 

τις αρχές και τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στη Σύμβαση του Aarhus· υπενθυμίζει 

ότι η ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τα δικαιώματά τους είναι θεμελιώδους 

σημασίας προκειμένου να επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή στη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να ενεργήσει προδραστικά 

διοργανώνοντας εκστρατεία για την ενημέρωση των ευρωπαίων πολιτών όσον αφορά τα 

επιτεύγματα της εν λόγω Σύμβασης του Aarhus στον τομέα της διαφάνειας και τα 

αποτελεσματικά μέσα που έχουν οι πολίτες στη διάθεσή τους, και να συμμορφωθεί προς 

τις διατάξεις που αφορούν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να 

διαμορφώσει κριτήρια διαφάνειας, λογοδοσίας και συμμετοχής ως μέσο για τη βελτίωση 

των επιδόσεων, της βιωσιμότητας και της σχέσης κόστους/αποτελεσματικότητας των 

υπηρεσιών ύδρευσης· 

15. υπενθυμίζει ότι η οδηγία 2006/123/ΕΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά 

αντιμετώπισε την ισχυρή αντίδραση της κοινωνίας των πολιτών σε πολλά θέματα, 

συμπεριλαμβανομένων θεμάτων που έχουν σχέση με τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού 

ενδιαφέροντος, όπως είναι οι υπηρεσίες διανομής και παροχής νερού, καθώς και η 

διαχείριση των λυμάτων· υπενθυμίζει ότι τελικά τα θεσμικά όργανα της ΕΕ 

αναγκάστηκαν να συμπεριλάβουν αυτούς τους τομείς στις υπηρεσίες που δεν μπορούν να 

απελευθερωθούν· 

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

αναφορών από πολίτες της ΕΕ 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 – όπως είναι οι χώροι 

υγειονομικής ταφής αποβλήτων, η αδυναμία των αρχών να ελέγξουν αποτελεσματικά την 

ποιότητα των υδάτων και οι παράτυπες ή παράνομες γεωργικές και βιομηχανικές 

πρακτικές – 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 

αναφορές αυτές είναι δηλωτικές του πραγματικού ενδιαφέροντος που τρέφουν οι πολίτες 

για την ορθή επιβολή και την περαιτέρω ανάπτυξη της ενωσιακής νομοθεσίας για τα 

ύδατα· 
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17. θεωρεί ότι πολλές από τις αναφορές που σχετίζονται με την ποιότητα και τη διαχείριση 

των υδάτων προέρχονται από κράτη μέλη που δεν εκπροσωπούνται επαρκώς στο πλαίσιο 

της δημόσιας διαβούλευσης σε επίπεδο ΕΕ που ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2014, και τονίζει 

ότι ενδέχεται, ως εκ τούτου, να υπάρχει ανακολουθία μεταξύ του αποτελέσματος της 

δημόσιας διαβούλευσης και της κατάστασης την οποία επισημαίνουν οι αναφορές· 

18. 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· 

19. πιστεύει ότι θα πρέπει να διενεργηθεί αξιολόγηση των ευρωπαϊκών έργων και 

προγραμμάτων ύδρευσης και αποχέτευσης από άποψη ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

προκειμένου να διαμορφωθούν κατάλληλες πολιτικές, κατευθυντήριες γραμμές και 

πρακτικές· καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει ένα σύστημα συγκριτικής αξιολόγησης 

(ποιότητα νερού, οικονομική προσιτότητα, βιωσιμότητα, κάλυψη, κλπ.) προκειμένου να 

βελτιωθεί η ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης σε ολόκληρη 

την Ευρωπαϊκή Ένωση και ως μέσο ενίσχυσης του ρόλου των πολιτών· 

20. παροτρύνει την Επιτροπή να λάβει σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες και τις προειδοποιήσεις 

που διατυπώνουν οι πολίτες σε αυτές τις αναφορές και να ανταποκριθεί σε αυτές, κυρίως 

με δεδομένο την επείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης του προβλήματος της εξάντλησης των 

υδάτινων πόρων λόγω της κατασπατάλησης των πόρων και της κλιματικής αλλαγής, όσο 

υπάρχει ακόμη χρόνος να προληφθεί η ρύπανση και η κακοδιαχείριση· εκφράζει την 

ανησυχία του για τον σημαντικό αριθμό διαδικασιών επί παραβάσει που αφορούν την 

ποιότητα και τη διαχείριση των υδάτων· υπενθυμίζει τον σημαντικό αριθμό αναφορών 

που αντιτίθενται στο να περιληφθούν στις διαπραγματεύσεις για τη Διατλαντική Εταιρική 

Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων (TTIP) βασικές δημόσιες υπηρεσίες όπως το νερό και η 

αποχέτευση· ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει τη λογοδοσία των προμηθευτών νερού· 

21. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει δεσμευτική νομοθεσία προκειμένου να διασφαλίσει ότι 

όλες οι πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα και τη διαχείριση των υδάτων θα 

κοινοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες σε όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες με 

τρόπο εύκολα προσβάσιμο και κατανοητό, καθώς και να διασφαλίσει ότι οι πολίτες θα 

ενημερώνονται πλήρως και θα συμμετέχουν στις διαβουλεύσεις εγκαίρως σχετικά με όλα 

τα σχέδια διαχείρισης υδάτων· σημειώνει ακόμη ότι, στη δημόσια διαβούλευση που 

δρομολόγησε η Επιτροπή, το 80% των συμμετεχόντων έκρινε ότι η βελτίωση της 

διαφάνειας στο θέμα της παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων έχει ζωτική 

σημασία· 

22. 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 
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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 ασφαλούς 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· 

23. καλεί την Επιτροπή των Περιφερειών να συμμετάσχει πιο ενεργά στην εν λόγω 

ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών, προκειμένου να ενθαρρύνει τις περιφερειακές αρχές να 

εμπλακούν περισσότερο στο ζήτημα· 

24. καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί προσεκτικά τη χρήση της άμεσης και έμμεσης 

χρηματοδότησης της ΕΕ για έργα διαχείρισης υδάτων και να διασφαλίζει ότι τα κονδύλια 

αυτά διοχετεύονται αποκλειστικά στα έργα για τα οποία προορίζονται, λαμβανομένου 

υπόψη ότι η πρόσβαση στο νερό έχει ζωτική σημασία για την άμβλυνση των ανισοτήτων 

μεταξύ των πολιτών της ΕΕ και για την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και 

εδαφικής συνοχής στην ΕΕ· καλεί προς τούτο το Ελεγκτικό Συνέδριο να ελέγχει 

προσεκτικά κατά πόσον εφαρμόζονται σωστά τα κριτήρια της αποτελεσματικότητας και 

της βιωσιμότητας· 

25. ζητεί από την Επιτροπή να λάβει υπόψη την τρέχουσα έλλειψη επενδύσεων στην 

ισόρροπη διαχείριση των υδάτων, δεδομένου ότι το νερό είναι ένα από τα αγαθά που 

μοιράζονται οι πολίτες της ΕΕ· 

26. υπενθυμίζει ότι η ορθή διαχείριση των υδάτων αναδεικνύεται, από οικολογική και 

περιβαλλοντική άποψη, σε προτεραιότητα για τις επόμενες δεκαετίες, δεδομένου ότι 

εξυπηρετεί ανάγκες στον ενεργειακό και αγροτικό τομέα και υπακούει σε οικονομικές και 

κοινωνικές επιταγές. 
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