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1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προσπαθήσει να αποτρέψει την 
ιδιωτικοποίηση της εγχώριας παροχής νερού στην ΕΕ. Αναφέρει ότι οι ιδιωτικοποιήσεις 
στους κλάδους του φυσικού αερίου, του πετρελαίου και της ηλεκτρικής ενέργειας έχουν 
καταδείξει ότι μοναδικός στόχος τους είναι η μεγιστοποίηση των κερδών των 
ενδιαφερόμενων εταιρειών και των μετόχων τους, ενώ οι αναγκαίες επενδύσεις 
παραμελούνται ή αναβάλλονται. Η ιδιωτικοποίηση σημαίνει επίσης ότι η ενέργεια και το 
νερό εκφυλίζονται σε εμπορεύματα με στόχο την κερδοσκοπία, καθιστώντας απρόβλεπτες τις 
τιμές.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 11 Ιουλίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202 παράγραφος 6 του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Οκτωβρίου 2013

Επί μήνες διαδίδονται ισχυρισμοί σύμφωνα με τους οποίους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
επιδιώκει να ιδιωτικοποιήσει το νερό ή γενικότερα τις δημόσιες υπηρεσίες διά της πλαγίας
οδού, μέσω της πρότασής της για μια νέα οδηγία σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων 
παραχώρησης (οδηγία για τις συμβάσεις παραχώρησης)  Το γεγονός αυτό οδήγησε στην 
πρώτη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών και είχε ως αποτέλεσμα 1,8 εκατομμύρια άνθρωποι 
να υπογράψουν αναφορά σχετικά με το νερό.

Η ιδιωτικοποίηση του νερού ή οποιουδήποτε άλλου τομέα δεν ήταν ποτέ πρόθεση της 
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Επιτροπής και οι συγκεκριμένες κατηγορίες ήταν ανακριβείς. Ουδέποτε η Επιτροπή πρότεινε 
ή ενθάρρυνε την ιδιωτικοποίηση δημόσιων υπηρεσιών. Τα κράτη μέλη και οι τοπικές αρχές 
τους αποφασίζουν ελεύθερα σχετικά με το πώς θα παρέχουν δημόσιες υπηρεσίες και θα 
εξακολουθήσουν να το πράττουν εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις της ισχύουσας 
νομοθεσίας, όπως για παράδειγμα ο καθορισμός ποιοτικών προδιαγραφών για το πόσιμο 
νερό. Τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να φέρουν εις πέρας το έργο αυτό με ίδια μέσα ή να 
το αναθέσουν σε οποιονδήποτε άλλο φορέα, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών 
επιχειρήσεων.

Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων η Επιτροπή επεδίωξε σε όλα τα στάδια να 
καταστήσει σαφέστερο το νομοθετικό κείμενο ως προς το σημείο αυτό και να διαβεβαιώσει 
τους πολίτες και τις κρατικές αρχές ότι ούτε το νερό ούτε οποιοσδήποτε άλλος τομέας 
τελούσε υπό καθεστώς ιδιωτικοποίησης. Παρόλες τις αλλαγές που επέφεραν στο νομικό 
κείμενο και τις εισηγήσεις στις οποίες προέβησαν όλα τα πολιτικά κόμματα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου καθώς και το Συμβούλιο, το τελικό κείμενο σχετικά με το νερό δεν 
ικανοποίησε καμία πλευρά. Το κείμενο δεν ήταν επαρκώς σαφές στα μάτια των πολιτών και 
ενυπήρχε ο κίνδυνος να προκληθεί κατακερματισμός της ενιαίας αγοράς. Ως εκ τούτου, η 
καλύτερη δυνατή λύση αποδείχθηκε πως ήταν η εξαίρεση του νερού από το πεδίο εφαρμογής 
της οδηγίας για τις συμβάσεις παραχώρησης.  

Συμπέρασμα

Ουδεμία νομοθετική πρόταση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν είχε ποτέ ως στόχο 
την ιδιωτικοποίηση του τομέα του νερού. Τα κράτη μέλη και οι τοπικές αρχές τους θα 
εξακολουθήσουν να αποφασίζουν ελεύθερα πώς επιθυμούν να οργανώνουν την παροχή 
πόσιμου νερού στους πολίτες τους, υπό την προϋπόθεση να πληρούνται οι απαιτήσεις της 
ισχύουσας νομοθεσίας, όπως για παράδειγμα ο καθορισμός ποιοτικών προδιαγραφών για το 
πόσιμο νερό. 


