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WSKAZÓWKI 

Komisja Petycji zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 

Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako komisji przedmiotowo właściwej, o 

uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek: 

1. jest zdania, że dalsze działania Komisji w związku z europejską inicjatywą obywatelską 

(EIO) Right2Water [Prawo do wody] (R2W), zaproponowane przez nią w komunikacie, 

nie spełniają oczekiwań obywateli, którzy pragną konkretnych działań i wniosków 

ustawodawczych, ponieważ Komisja już zapowiedziała, że zintensyfikuje wysiłki na rzecz 

pełnego wdrożenia unijnego prawodawstwa wodnego przez państwa członkowskie, 

dokona przeglądu dyrektywy w sprawie wody pitnej i zaproponuje zmiany; ma nadzieję 

na wyraźne zaangażowanie polityczne ze strony Komisji Europejskiej i 

wiceprzewodniczącego do spraw zrównoważonego rozwoju w celu zapewnienia, że na 

podniesione w przedmiotowej EIO wątpliwości zostaną udzielone adekwatne odpowiedzi; 

2. uznaje, że międzynarodowe prawo do wody i urządzeń sanitarnych jest podstawowym 

prawem człowieka, co potwierdziła rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 64/292; 

uważa, że prawo do wody powinno gwarantować każdemu na sprawiedliwych i równych 

zasadach korzystanie do użytku osobistego i domowego z wody, która jest bezpieczna, 

fizycznie dostępna, przystępna cenowo, w wystarczającej ilości i zadowalającej jakości; 

wzywa Komisję, by zaangażowała się w proces realizacji celów zrównoważonego 

rozwoju i agendy rozwoju po 2015 r., żeby zagwarantować uwzględnienie odpowiednich 

praw w przyszłych celach i punktach odniesienia, m.in. prawa do wody; 

3. ponownie podkreśla zobowiązanie Komisji Petycji do przekazywania głosów 

składających petycję w sprawach dotyczących praw podstawowych oraz przypomina, że 

składający petycję w ramach europejskiej inicjatywy obywatelskiej R2W wyrazili zgodne 

stanowisko co do tego, że należy uznać wodę za prawo człowieka gwarantowane na 

szczeblu UE; 

4. podkreśla, że rzekomo neutralny stosunek Komisji do kwestii własności wody i 

gospodarki wodnej zdaje się stać w sprzeczności z programami prywatyzacji, jakie trojka 

narzuciła niektórym państwom członkowskim; 

5. wzywa Komisję do ujęcia wody jako elementu Programu działań na rzecz zmian (Agenda 

for change) na równi ze zrównoważonym rolnictwem; 

6.  podkreśla, że europejska inicjatywa obywatelska jest ważnym narzędziem demokracji 

uczestniczącej, które pozwala obywatelom przedstawianie swoich opinii w procedurze 

legislacyjnej, oraz że dopuszczalna i odpowiednia europejska inicjatywa obywatelska 

powinna co do zasady doprowadzić do przedstawienia przez Komisję nowego wniosku 

ustawodawczego, w którym uwzględni się żądania wyrażone w europejskiej inicjatywie 

obywatelskiej, w każdym razie jeżeli Komisja sama zobowiązała się do przedstawienia 

takiego wniosku, jak ma to miejsce w przypadku europejskiej inicjatywy obywatelskiej 

R2W; podkreśla, że podczas dwumiesięcznego etapu analizy Komisja powinna zapewnić 

jak najwyższy poziom przejrzystości, że pomyślnie przeprowadzona EIO powinna 

uzyskać odpowiednie wsparcie prawne i doradztwo ze strony Komisji oraz powinna być 
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należycie upowszechniona, a także że składający inicjatywę i jej zwolennicy powinni być 

w pełni informowani na bieżąco w całym procesie rozpatrywania EIO; 

7. podkreśla, że niewystarczająca odpowiedź na pierwszą udaną europejską inicjatywę 

obywatelską może mieć szkodliwy wpływ na wiarygodność europejskiej inicjatywy 

obywatelskiej jako narzędzia demokracji dostępnego dla obywateli Unii; 

8. nalega, by Komisja skutecznie wdrażała rozporządzenie w sprawie europejskiej 

inicjatywy obywatelskiej i dążyła do eliminacji wszystkich obciążeń administracyjnych, z 

jakimi spotykają się obywatele podczas składania lub popierania europejskiej inicjatywy 

obywatelskiej, oraz wzywa Komisję do rozważenia wdrożenia wspólnego systemu 

rejestracji europejskich inicjatyw obywatelskich we wszystkich państwach 

członkowskich; 

9. wzywa Komisję do aktywnego wspierania starań państw członkowskich mających na celu 

rozwój i ulepszenie infrastruktury dającej dostęp do usług nawadniania i sanitarnych oraz 

do wody pitnej; 

10. uważa, że należy zrobić więcej, aby poprawić jakość i ilość dostępnych dla obywateli 

informacji dotyczących jakości wody i usług wodnych; twierdzi, że odpowiedź Komisji 

na EIO R2W jest niewystarczająca; w kontekście tej konkretnej europejskiej inicjatywy 

obywatelskiej zwraca się do Komisji o przeprowadzenie poważnej kampanii 

informacyjnej dotyczącej środków, jakie zostały już przedsięwzięte w obszarze wody i 

tego, w jaki sposób środki te mogą przyczynić się do osiągnięcia celów europejskiej 

inicjatywy obywatelskiej Right2Water; 

11. przypomina państwom członkowskim o spoczywającym na nich obowiązku wdrażania 

prawa Unii; wzywa te państwa do pełnego wdrożenia dyrektywy UE w sprawie wody 

pitnej i wszystkich związanych z nią przepisów; przypomina państwom członkowskim, 

aby określiły swoje priorytety wydatkowania oraz w pełni wykorzystały możliwości 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. przypomina, że państwa członkowskie mają obowiązek gwarantować, że prawo do wody i 

dostępu do infrastruktury sanitarnej będzie wykonywane bez jakiejkolwiek formy 

dyskryminacji; zaznacza, że państwa członkowskie mają obowiązek dopilnowania, aby 

woda wysokiej jakości była dostępna dla wszystkich potrzebujących, zapewniając 

jednocześnie, by operatorzy dostarczali bezpieczną wodę pitną oraz zapewnili lepszą 

infrastrukturę sanitarną; wzywa państwa członkowskie, by przyjęły stosowne przepisy 

oraz opracowały i wdrożyły konkretne programy, a także zapewniły stosowne środki na 

ich realizację i ich monitorowanie; zauważa, że państwa członkowskie powinny poświęcić 

specjalną uwagę grupom społecznym znajdującym się w trudnym położeniu, takim jak 

społeczności zamieszkujące obszary o niskich dochodach i regiony geograficzne, w 

których obserwuje się rozległe nagromadzenie przypadków ubóstwa; 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 o trudnej sytuacji, w rozwiązaniu 

tego problemu we właściwy sposób; 
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13. uznaje, że państwa członkowskie, w myśl zasady pomocniczości, mają prawo do wyboru 

różnych systemów dostaw wody; oświadcza, że woda nie powinna być źródłem 

nieuprawnionego zysku ani dla operatorów publicznych, ani prywatnych, i wzywa do 

zwiększenia przejrzystości i ilości przekazywanych informacji na temat gospodarki 

wodnej i systemów ustalania cen wody w państwach członkowskich; 

14. przypomina o obowiązku zapewnienia dostępu do wymiaru sprawiedliwości i informacji 

w sprawach środowiska oraz udziału opinii publicznej w procesie podejmowania decyzji, 

jak ustanowiono w konwencji z Aarhus; z tego względu wzywa Komisję, państwa 

członkowskie i ich samorządy regionalne i lokalne do przestrzegania zasad i 

respektowania praw zapisanych w konwencji z Aarhus; przypomina, że świadomość 

obywateli w kwestii przysługujących im praw ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia jak 

największego uczestnictwa obywateli w procesie decyzyjnym; w związku z tym wzywa 

Komisję, by proaktywnie organizowała kampanie informujące obywateli UE o 

osiągnięciach konwencji z Aarhus w zakresie przejrzystości i skutecznych narzędziach, 

jakimi obywatele już dysponują, oraz by wykonywała przepisy dotyczące instytucji 

unijnych; wzywa Komisję do opracowywania kryteriów przejrzystości, odpowiedzialności 

i uczestnictwa, aby zwiększyć efektywność, zrównoważony charakter i opłacalność usług 

wodnych; 

15. przypomina, że wiele aspektów dyrektywy 2006/123/WE dotyczącej usług na rynku 

wewnętrznym spotkało się już ze zdecydowanym sprzeciwem ze strony społeczeństwa 

obywatelskiego, a należały do nich między innymi kwestie dotyczące usług świadczonych 

w ogólnym interesie gospodarczym, takie jak usługi dystrybucji i dostaw wody oraz 

usługi oczyszczania ścieków; przypomina, że ostatecznie instytucje UE były zmuszone 

uznać, że sektory te należą do usług wyłączonych z liberalizacji; 

16. zauważa, że od 1988 r. Komisja Petycji PE otrzymuje od obywateli UE w wielu 

państwach członkowskich dużą liczbę petycji, w których obywatele ci wyrażają 

zaniepokojenie dostawami i jakością wody oraz gospodarowaniem ściekami; zwraca 

uwagę na szereg negatywnych czynników, na które skarżą się składający petycję – takich 

jak składowiska odpadów, nieskuteczne kontrolowanie przez władze jakości wody oraz 

nieuregulowana czy bezprawna praktyka w rolnictwie lub przemyśle – i które są źródłem 

złej jakości wody, a przez to wpływają na środowisko oraz zdrowi ludzi i zwierząt; jest 

zdania, że petycje te dowodzą rzeczywistego zainteresowania obywateli skrupulatnym 

egzekwowaniem i dalszym rozwojem unijnych przepisów dotyczących zrównoważonej 

gospodarki wodnej; 

17. jest zdania, że wiele z petycji w sprawie jakości wody i gospodarki wodnej zostało 

przedłożonych przez obywateli państw członkowskich, które nie są właściwie 

reprezentowane w zakresie ogólnounijnych konsultacji społecznych rozpoczętych w 

czerwcu 2014 r., i z tego względu podkreśla, że może istnieć pewna niespójność między 

wynikiem konsultacji społecznych a sytuacją opisaną w petycjach; 

18. ubolewa z powodu faktu, że – 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 



 

PE551.864v02-00 6/8 AD\1061045PL.doc 

PL 

Komisję do podjęcia natychmiastowych działań; 

19. uważa, że należy przeprowadzać ocenę europejskich projektów i programów w zakresie 

wody i infrastruktury sanitarnej pod kątem praw człowieka, aby opracować odpowiednie 

strategie polityczne, wytyczne i praktyki; zwraca się do Komisji o ustanowienie systemu 

porównywania (jakości wody, przystępności cenowej, zrównoważonego charakteru, 

zasięgu itp.) z myślą o poprawie jakości publicznych usług dostaw wody i usług 

kanalizacyjnych w całej Unii Europejskiej oraz przyznania obywatelom szerszych 

uprawnień w tym zakresie; 

20. stanowczo wzywa Komisję, by poważnie potraktowała zastrzeżenia i uwagi obywateli 

zgłaszane w takich petycjach oraz podjęła w ich sprawie działania, w szczególności w 

świetle pilnej potrzeby rozwiązania problemu malejących zasobów wodnych, 

spowodowanego nadmiernym ich wykorzystaniem i zmianami klimatu, kiedy wciąż jest 

czas na uniknięcie zanieczyszczeń i uchybień w gospodarowaniu; wyraża zaniepokojenie 

znaczną liczbą postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 

członkowskiego dotyczących jakości wody oraz gospodarki wodnej; przypomina o dużej 

liczbie petycji, w których sprzeciwiano się ujęciu kluczowych usług użyteczności 

publicznej, takich jak woda czy infrastruktura sanitarna, w negocjacjach dotyczących 

transatlantyckiego partnerstwa handlowego i inwestycyjnego (TTIP); wzywa Komisję do 

zwiększenia odpowiedzialności dostawców usług w zakresie dystrybucji wody; 

21. wzywa Komisję, by opracowała wiążące przepisy, których celem będzie zapewnienie, że 

właściwe organy będą udzielały obywatelom wszelkich informacji o jakości wody i 

gospodarce wodnej w przystępnej i zrozumiałej formie, że obywatele uzyskają na czas 

pełne informacje i opinie o wszelkich projektach z dziedziny gospodarki wodnej; uważa 

ponadto, że podczas konsultacji społecznych rozpoczętych przez Komisję 80 % 

uczestników uznało, że konieczna jest poprawa przejrzystości monitorowania jakości 

wody; 

22. 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, że określone państwa członkowskie coraz częściej zmagają 

się z wyniszczającymi powodziami, które mają poważny wpływ na ludność lokalną; 

zwraca uwagę, że 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 

instrumentami, które pomagają zapewnić wystarczającą ilość czystej wody przy 

jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka powodziowego; przypomina ponadto, że każde 

państwo członkowskie powinno prowadzić centralną stronę internetową, służącą 

przekazywaniu informacji na temat wdrażania ramowej dyrektywy wodnej, aby ułatwić 

uzyskanie oglądu sytuacji w zakresie gospodarki wodnej i jakości wody; 

23. apeluje do Komitetu Regionów o przyjęcie bardziej aktywnej postawy w odniesieniu do 

tej europejskiej inicjatywy obywatelskiej z myślą o zachęcaniu do większego 

zaangażowania władz regionalnych w tę kwestię; 

24. wzywa Komisję, by uważnie monitorowała wykorzystywanie bezpośredniego i 
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pośredniego finansowania unijnego na projekty z zakresu gospodarki wodnej oraz by 

dopilnowała, że takie finansowanie będzie wykorzystywane tylko na projekty, na które je 

przeznaczono, mając jednocześnie na uwadze fakt, że dostęp do wody ma zasadnicze 

znaczenie dla ograniczania nierówności między obywatelami Unii, a także dla 

zwiększania spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w UE. dlatego też wzywa 

Trybunał Obrachunkowy do monitorowania właściwej realizacji kryteriów wydajności i 

zrównoważonego rozwoju; 

25. wzywa Komisję do zastanowienia się nad obecnym brakiem inwestycji w zakresie 

zrównoważonego gospodarowania wodą, w sytuacji gdy woda stanowi jedno ze 

wspólnych dóbr obywateli Unii Europejskiej. 

26. przypomina, że dobre gospodarowanie wodą staje się kwestią o priorytetowym znaczeniu 

w nadchodzących dziesięcioleciach, zarówno w wymiarze ekologicznym i 

środowiskowym, dlatego że odpowiada potrzebom w dziedzinie energii i rolnictwa oraz 

względom gospodarczym i społecznym; 
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