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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a „Right2Water” európai polgári kezdeményezés nyomon követéséről
(2014/2239(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló 1998. november 3-i 
98/83/EK tanácsi irányelvre (a továbbiakban: „ivóvíz irányelv”)1,

– tekintettel a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló 
2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (a 
továbbiakban: „víz-keretirányelv”)2,

– tekintettel a polgári kezdeményezésről szóló 211/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre3,

– tekintettel a koncessziós szerződésekről szóló 2014. február 26-i 2014/23/EU európai 
parlamenti és tanácsi  irányelve4,

– tekintettel a „Az európai vízkészletek megőrzésére irányuló terv” című 2012. november 
14-i bizottsági közleményre (COM(2012)0673),

– tekintettel a „Minden embernek joga van a vízhez és a megfelelő higiénés 
körülményekhez! A víz közjó, nem árucikk!” európai polgári kezdeményezésről szóló 
2014. március 19-i bizottsági közleményre (COM(2014)0177) (a továbbiakban: „a 
közlemény”),

– tekintettel a Bizottság „Összegző jelentés az ivóvíz minőségéről az EU-ban a 98/83/EK 
irányelv szerinti, a 2008–2010 közötti időszakra vonatkozó tagállami jelentések 
vizsgálata alapján” című dokumentumára (COM(2014)0363),

– tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére a fent említett 2014. március 
19-i bizottsági közleményről5, 

– tekintettel az ENSZ Közgyűlése „A vízhez és a köztisztasághoz való emberi jog” című 
2010. július 28-i határozatára6,

– tekintettel az Európai Unióban a vízhiány és az aszály jelentette kihívás kezeléséről 
szóló 2008. október 9-i állásfoglalására7,

– tekintettel az európai vízgazdálkodással kapcsolatos kihívások szükséges átfogó 

1 HL L 330., 1998.12.5., 32. o.
2 HL L 327., 2000.12.22., 1. o.
3 HL L 65., 2011.3.11, 1. o.
4 HL L 94., 2011.3.28, 1. o.
5 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
6 A/RES/64/292.
7 HL C 9. E, 2010.1.15., 33. o.
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megközelítésének kidolgozását megelőzően készült, a vízgazdálkodással kapcsolatos 
uniós jogszabályok végrehajtásáról szóló 2012. július 3-i állásfoglalására1,

– tekintettel eljárási szabályzata 52. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére és a Fejlesztési Bizottság, valamint a Petíciós Bizottság véleményére 
(A8-0000/2015),

A. mivel a „Right2Water” az első olyan európai polgári kezdeményezés, amely teljesítette 
a polgári kezdeményezésről szóló 211/2011/EU rendeletben foglalt követelményeket, és 
csaknem 1,9 millió polgár támogatása után a Parlament is meghallgatta; 

B. mivel a vízhez és a köztisztasághoz való, az ENSZ által elismert és az uniós 
tagállamokban széles körben támogatott emberi jog teljes körű megvalósítása alapvető 
fontosságú az élethez, és mivel a vízkészletekkel való megfelelő gazdálkodás döntő 
szerepet játszik a fenntartható vízhasználat biztosításában és a világ természeti 
tőkéjének megőrzésében; 

C. mivel a vízszolgáltatás természetes monopóliumnak számít, és a vízgazdálkodásból 
származó valamennyi bevételt a vízszolgáltatások védelmére és javítására kellene 
fordítani;

D. mivel az európai polgári kezdeményezést a részvételi demokrácia mechanizmusaként 
hozták létre abból a célból, hogy az uniós döntéshozatalban való közvetlen részvételre 
ösztönözzék a polgárokat, és kitűnő alkalmat ad az uniós intézményeknek a polgárokkal 
való kapcsolat újjáépítésére; 

E. mivel az Eurobarométer felmérések sorozatosan az Unióba vetett bizalom alacsony 
szintjét mutatták az Unió polgárai körében az elmúlt években;

Az európai polgári kezdeményezés mint a részvételi demokrácia eszköze 

1. úgy véli, hogy az európai polgári kezdeményezés egy egyedi demokratikus 
mechanizmus, amely jelentős módon segíthet az európai és a nemzeti társadalmi és civil 
társadalmi mozgalmak közötti távolság áthidalásában, illetve uniós szinten támogathatja 
a részvételi demokráciát;

2. üdvözli, hogy az ezen európai polgári kezdeményezést támogató 1,9 millió uniós polgár 
nyomására a Bizottság úgy határozott, hogy kizárja a víz- és higiéniai szolgáltatásokat a 
koncessziós szerződésekről szóló irányelvből;

3. sajnálatosnak tartja, hogy a közleményből hiányoznak a valós ambíciók, és a meglévő 
kötelezettségvállalásokra korlátozza magát;

4. felszólítja a Bizottságot, hogy a Right2Water európai polgári kezdeményezés elsődleges 
célkitűzésével összhangban készítsen jogalkotási javaslatokat – akár a víz-keretirányelv 

1 HL C 349. E, 2013.11.29., 9. o.
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és az ivóvíz irányelv lehetséges felülvizsgálatáról –, amelyek elismernék a vízhez való 
egyetemes hozzáférést és emberi jogot, és sajnálatosnak tartja, hogy ez még nem történt 
meg; úgy véli, hogy ha a Bizottság nem teszi meg ezt a lépést, az európai polgári 
kezdeményezés hitelét veszti a polgárok szemében, mind demokratikus mechanizmus;

A vízhez és a megfelelő higiénés körülményekhez való jog

5. emlékeztet, hogy az ENSZ megerősítette, hogy a vízhez és a megfelelő higiénés 
körülményekhez való emberi jog mindenkit feljogosít a biztonságos, fizikailag elérhető, 
megfizethető, elegendő és elfogadható víz személyes és háztartási célokra való 
felhasználására;

6. felszólítja a Bizottságot a vízhez és a megfelelő higiénés körülményekhez való emberi 
jog, illetve a víz mint közjó és valamennyi uniós polgár számára alapvető érték 
fontosságának elismerésére; aggodalmát fejezi ki, hogy egyre több embernek okoz 
problémát a vízszámla kifizetése, és hogy a megfizethetőség növekvő nehézséget okoz;

7. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy foglalkozzanak a vízhiánnyal, többek 
között a hozzáféréssel és a megfizethetőséggel kapcsolatos problémákról elérhető 
adatok hiányával;

8. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy támogassák azokat az állami 
vízszolgáltató vállalatokat, amelyek nem rendelkeznek elég tőkével az elérhető uniós 
támogatáshoz és kedvezményes kamatozású hosszú távú kölcsönökhöz való 
hozzáféréshez, különösen a víz- és higiéniai szolgáltatásoknak a szegények felé történő 
kiterjesztése céljából;

9. hangsúlyozza, hogy a Right2Water európai polgári kezdeményezés és célkitűzései iránt 
számos polgár fejezte ki támogatását Németországban, Görögországban, 
Olaszországban és Írországban is, akik felszólaltak a víz és annak tulajdonlása, illetve 
az ellátás kérdésében;

Vízszolgáltatások és a belső piac 

10. megjegyzi, hogy Unió-szerte több ország, mint például Spanyolország, Portugália, 
Görögország, Írország, Németország és Olaszország is tapasztalta már, hogy a 
vízszolgáltatások potenciális vagy végrehajtott liberalizálása komoly aggodalmakat 
keltett a polgárok körében;

11. megjegyzi, hogy számos tagállamban, köztük Franciaországban és Németországban is 
növekszik a vízszolgáltatások visszaállamosításának trendje;

12. hangsúlyozza, hogy a víz- és higiéniai szolgáltatásokat ki kellene venni az Unió által 
tárgyalt összes kereskedelmi megállapodásból, és sürgeti a Bizottságot, hogy biztosítsa 
a vízszolgáltatások jogilag kötelező érvényű kizárását a jelenleg tárgyalás alatt lévő 
transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségből és a szolgáltatáskereskedelmi 
megállapodásból;
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13. elismeri, ahogy a víz-keretirányelvben is szerepel, hogy a víz nem árucikk, hanem az 
emberi élethez és méltósághoz elengedhetetlen közjó, és felszólítja ezért a Bizottságot, 
hogy véglegesen zárja ki a víz és a megfelelő higiénés körülmények kérdését a belső 
piaci szabályozásból, mivel a vízszolgáltatások nyújtása természetes monopólium;

14. kiemeli a közszektoron belüli társulások sikerét a vízellátás bevált gyakorlatainak 
cseréjében, ezért felszólítja a Bizottságot a vízszolgáltatók közötti nonprofit 
együttműködés e formájának előmozdítására, és üdvözli, hogy a Bizottság a 
közleményben első alkalommal ismerte el a közszektoron belüli társulások fontosságát;

15. üdvözli néhány közigazgatási egység, köztük Párizs sikeres erőfeszítéseit az állami 
részvétel erősítésére a vízszolgáltatások nyújtásának javításában és a vízkészletek 
védelmében, és emlékeztet, hogy a helyi intézmények a legalkalmasabbak a 
vízgazdálkodásról való döntések meghozatalára;

16. sürgeti a tagállamokat a vízszolidaritási alapok létrehozásához hasonló szakpolitikák 
elfogadására olyan emberek támogatása céljából, akik nem tudják megfizetni a víz- és 
higiéniai szolgáltatásokhoz való hozzáférést; 

17. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy bizonyos tagállamokban kényszerrel tagadják meg a 
víz és a megfelelő higiénés körülmények nyújtását a hátrányos helyzetű és 
kiszolgáltatott közösségektől, mint például a romáktól;

18. bátorítja a vízszolgáltató vállalatokat, hogy a vízgazdálkodásból származó valamennyi 
bevételt a vízszolgáltatások fenntartására és javítására, illetve a vízkészletek védelmére 
fordítsák;

19. felszólít ezért a vízszolgáltatók közötti fokozottabb átláthatóságra, különösen egy 
közigazgatási viselkedési kódex kidolgozása révén a vízszolgáltató vállalatok számára 
az Unióban;

A vízre vonatkozó uniós fejlesztési politika

20. hangsúlyozza, hogy az uniós fejlesztési politikáknak teljes mértékben magukba kell 
foglalniuk a vízhez és a megfelelő higiénés körülményekhez való egyetemes hozzáférést 
a nonprofit elveken, illetve az egyes országok vízszolgáltatói és munkatársai közötti 
szolidaritáson alapuló közszektoron belüli társulások előmozdítása révén;

21. hangsúlyozza, hogy bár a biztonságos ivóvízre vonatkozó millenniumi fejlesztési cél 
elérése irányában stabil a haladás, közel egymilliárdan még mindig kezeletlen ivóvizet 
fogyasztanak, a megfelelő higiénés körülmények biztosításának célja pedig messze van 
még a teljesítéstől;

22. emlékeztet, hogy az Egészségügyi Világszervezet nyilatkozata szerint fejenként napi 
100–200 liter víz az ideális, de megjegyzi, hogy 50–100 liter vízre van szükség a 
legalapvetőbb szükségletek kielégítéséhez és az egészségügyi aggályok minimálisra 
csökkentéséhez;

23. elismerését fejezi ki azon vízszolgáltatók felé, amelyek éves forgalmuk bizonyos 
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százalékát vízgazdálkodási partnerségek támogatására fordítják a fejlődő országokban, 
és arra ösztönzi a tagállamokat és az Uniót, hogy alakítsák ki az ilyen partnerségek 
felállításához szükséges feltételeket; 

24. üdvözli, hogy Európa-szerte jelentős támogatásban részesül a tiszta vízhez és a 
megfelelő higiénés körülményekhez való hozzáférés emberi jogként való elismeréséről 
szóló ENSZ-határozat;

°
° °

25. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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INDOKOLÁS

Az európai polgári kezdeményezés 2012. április 1. óta áll rendelkezésre a részvételi 
demokrácia új mechanizmusaként. Az Európai Bizottság nyilatkozata szerint az volt a 
szándékuk, hogy a polgárok aktívabb szerepet játsszanak az európai politikai folyamatokban, 
ezt az egyedi eszközt pedig úgy tervezték meg, hogy az Unió polgárai közvetlenül 
befolyásolhassák és alakíthassák az európai politikai menetrendet. 

Az európai polgári kezdeményezés szabályai szerint egy ilyen kezdeményezéshez legalább 
egymillió aláírás szükséges legalább hét tagállamból. A „Minden embernek joga van a vízhez 
és a megfelelő higiénés körülményekhez! A víz közjó, nem árucikk!” (más néven a 
Right2Water) európai polgári kezdeményezés több mint 1,6 millió igazolt aláírást tartalmazott 
a benyújtásakor, és azóta több mint 300 000 új aláírást szerzett. Sikerült valamennyi 
tagállamból aláírást szereznie (amelyek közül 13 érte el a kvótát), és ez lett az első sikeres 
európai polgári kezdeményezés. 

A Right2water európai polgári kezdeményezés központi célkitűzései a következők voltak:

– az uniós intézmények és a tagállamok kötelesek legyenek biztosítani, hogy a teljes 
lakosságot megillesse a vízhez és a szennyvízhálózathoz való jog; 

– a vízszolgáltatás és a vízkészlet-gazdálkodás ne tartozhasson belső piaci szabályok 
hatálya alá, és a vízszolgáltatásokat zárják ki a liberalizációból; 

– az Unió fokozza a vízhez és a megfelelő higiénés körülményekhez való univerzális 
hozzáférés megvalósítását célzó erőfeszítéseit. 

A széles körű felhívás és a vízhez való emberi jog fontosságának egyértelmű jeleként a 2014. 
májusi európai választások előtt az ötből négy bizottsági elnökjelölt nyilvánosan is támogatta 
a Right2Water európai polgári kezdeményezést, köztük a posztot végül elnyerő Jean-Claude 
Juncker is. 

Az Európai Bizottság 2014 márciusában adta ki az első sikeres európai polgári 
kezdeményezésről szóló hivatalos választá. 

Vannak üdvözlendő pozitív állítások ebben a közleményben, mint például: 

• a víz nem árucikk; 

• a vízszolgáltatások biztosítása rendszerint a helyi hatóságok feladata, mivel ezek 
állnak legközelebb a polgárokhoz; 

• és ami nagyon fontos, a víz- és higiéniai szolgáltatásokat ki kell zárni a koncessziós 
szerződésekről szóló irányelvből.

Mindazonáltal a Bizottság homályos válaszát igen csalódottan vették kézhez a Right2Water 
európai polgári kezdeményezés szervezői. Nem foglalkozik az aláírók azon alapvető 
követelésével, hogy kötelezze el magát a vízhez való emberi jog elismeréséről szóló 
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jogszabály iránt, ami nemcsak a vízhez való emberi jogra vonatkozik, hanem magára az 
európai polgári kezdeményezés mechanizmusának hitelességére.

A bizottsági válasz további csalódottságot okozó elemei:

• a Bizottság nem az biztosítékot a víz- és higiéniai szolgáltatások kizárására a 
transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerséghez hasonló kereskedelmi 
megállapodásokból;  

• nincs biztosíték a víz- és higiéniai szolgáltatások további liberalizálásának 
megakadályozására.

A vízhez való emberi jog 

A 15. sz. általános megjegyzésében az ENSZ felvázolta a vízhez való jog hatályát, és 
tisztázta, hogy mit jelent a személyes és háztartási célokra való felhasználására szolgáló 
biztonságos, fizikailag elérhető, megfizethető, elegendő és elfogadható víz. 

E kulcsfontosságú szempontok egyike, a megfizethetőség azt jelenti, hogy sem egyénektől, 
sem csoportoktól nem szabad azért megtagadni a biztonságos ivóvizet, mert nem tudják 
megfizetni. Ez a követelmény azt is kiemeli, hogy a költségmegtérülés nem lehet a 
biztonságos ivóvízhez és a megfelelő higiénés körülményekhez való hozzáférés akadálya 
főleg a szegények számára. Ajánlás született arról is, hogy a háztartási bevételek legfeljebb 
3%-át szabadna a vízért kifizetni ott, ahol fizetni kell érte.

Az Egészségügyi Világszervezet ajánlása szerint fejenként napi 50–100 liter vízre van 
szükség a legalapvetőbb szükségletek kielégítéséhez és az egészségügyi aggályok minimálisra 
csökkentéséhez. A minimumérték fejenkénti napi 20–25 liternek felel meg, azonban ez már 
egészségügyi aggályokat vet fel, mert nem elegendő az alapvető higiénés és fogyasztási 
követelmények kielégítéséhez. Az ajánlott 50–100 liter emellett nem biztos, hogy elegendő 
például olyan csoportok számára, mint a terhes nők, a HIV-vel/AIDS-szel élők vagy a 
szoptató anyák.

Vízszolgáltatások és a belső piac

Bár az Európai Bizottság azt nyilatkozta, hogy meg kell őriznie semlegességét a víz 
tulajdonlásáról szóló nemzeti döntéseket illetően, részt vesz a trojkában is, amely szerette 
volna bevezetni a vízszolgáltatások privatizációját a programországokban.

A víz és a vízellátás alkotta természetes monopólium egyedisége, valamint az emberi élethez 
és egészséghez való nélkülözhetetlensége miatt az Európai Bizottságnak el kell ismernie az 
európai polgároknak a víz és a vízszolgáltatások kezelése iránt megnyilvánuló tömeges 
aggályát. Ezidáig az Európai Bizottság verseny- és piacalapú megközelítést részesített 
előnyben a víz- és higiéniai szolgáltatások liberalizálásával a közszolgáltatások szerepét 
elismerő, jogokon alapú megközelítés helyett. 

A Right2Water kampányhoz az uniós polgárok tömegeinek mozgósítása tükrözi az egyes 
tagállamokban létező mozgalmakat. Írországban, Görögországban, Olaszországban, 
Németországban és Spanyolországban az elmúlt években a polgárok számára igen aggályos 
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kérdéssé vált a víz tulajdonlása és a vízgazdálkodás. Ugyan ez növeli a tudatosságot és a 
mozgósítást, Európában egyre növekszik a vízszolgáltatások visszaállamosításának trendje, 
általában a vízgazdálkodás magán- és liberalizált modelljeivel való elégedetlenséget és rossz 
tapasztalatokat követően. Bár ritka, a vízellátás magánmodellje nem jár alacsonyabb árakkal, 
nagyobb beruházásokkal vagy megfelelő elszámoltathatósággal. Az e modellel szembeni 
növekvő nyilvános ellenkezés hatására olyan városok, mint például Berlin visszaállamosította 
a szolgáltatást Párizs és az Eau de Paris közvállalkozás példáját követve.

A vízellátás alkotta természetes monopólium miatt a vízszolgáltatók túlnyonó többsége mind 
Európában, mind világszinten vízközműszolgáltató, ami azt jelenti, hogy jelentős 
szakértelemre és tapasztalatra lehet támaszkodni. A vízközműszolgáltatók egyre nagyobb 
mértékben vesznek részt közszektoron belüli társulásokban, amelyek két vagy több 
közhatóság közötti olcsó együttműködési megállapodások a kapacitás növelése céljából a 
bevált gyakorlatok tudásának megosztása révén a következő területeken: műszaki 
segítségnyújtás, az emberi erőforrások képzése és fejlesztése, a vízszolgáltatások 
finanszírozása, hatékonyság, illetve a nyilvános részvétel javítása. Biztató, hogy a 
Right2Water európai polgári kezdeményezésre adott hivatalos válaszában az Európai 
Bizottság első alkalommal elismeri a közszektoron belüli társulásokat. 


