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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par turpmākiem pasākumiem saistībā ar Eiropas pilsoņu iniciatīvu "Right2Water"
(2014/2239(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Padomes 1998. gada 3. novembra Direktīvu 98/83/EK par dzeramā ūdens 
kvalitāti1 ("Dzeramā ūdens direktīva"),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 23. oktobra 
Direktīvu 2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas 
jomā2 („Ūdens pamatdirektīva”),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.°211/2011 par pilsoņu 
iniciatīvu3,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra 
Direktīvu 2014/23/ES par koncesijas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu4,

– ņemot vērā Komisijas 2012. gada 14. novembra paziņojumu „Eiropas ūdens resursu 
aizsardzības konceptuālais plāns” (COM(2012)0673),

– ņemot vērā Komisijas 2014. gada 19. marta paziņojumu par Eiropas pilsoņu iniciatīvu 
"Ūdens un sanitārija ir cilvēka tiesības! Ūdens ir sabiedriskais labums, nevis prece!"  
(COM(2014)0177) ("Paziņojums"),

– ņemot vērā Komisijas Kopsavilkuma ziņojumu par dzeramā ūdens kvalitāti ES, izskatot 
dalībvalstu ziņojumus par laikposmu no 2008. gada līdz 2010. gadam saskaņā ar 
Direktīvu 98/83/EK (COM(2014)0363), 

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2014. gada 19. martā sniegto 
atzinumu par iepriekšminēto Komisijas ziņojumu5, 

– ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās Asamblejas 2010. gada 28. jūlija 
rezolūciju „Cilvēktiesības uz ūdeni un sanitāriju”6,

– ņemot vērā 2008. gada 9. oktobra rezolūciju par risinājumu meklēšanu sausuma un 
ūdens trūkuma problēmai Eiropas Savienībā7,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2012. gada 3. jūlija rezolūciju par ES tiesību aktu 
īstenošanu ūdens apsaimniekošanas jomā, pirms tiek pieņemta nepieciešamā vispārējā 

1 OV L 330, 5.12.1998., 32. lpp.
2 OV L 327, 22.12.2000., 1. lpp.
3 OV L 65, 11.3.2011., 1. lpp.
4  OV L 94, 28.3.2014., 1. lpp.
5 OV vēl nav publicēts.
6 A/RES/64/292.
7 OV C 9 E, 15.1.2010., 33. lpp.
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pieeja ar ūdeni saistītajai problemātikai Eiropā1,

– ņemot vērā Reglamenta 52. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 
Attīstības komitejas un Lūgumrakstu komitejas atzinumus (A8-0000/2015),

A. tā kā "Right2Water" ir pirmā Eiropas pilsoņu iniciatīva (EPI), kas atbilst Regulā (ES) 
Nr. 211/2011 par pilsoņu iniciatīvu noteiktajām prasībām, un pēc tam, kad tā bija 
saņēmusi 1,9 miljonu pilsoņu atbalstu, Parlaments to uzklausīja; 

B. tā kā ANO atzīto cilvēktiesību uz ūdeni un sanitāriju īstenošana ir plaši atbalstīta visās 
ES dalībvalstīs, tā ir svarīga dzīvībai, un tā kā ūdens resursu pienācīga apsaimniekošana 
ir izšķiroši svarīga, lai nodrošinātu ūdens ilgtspējīgu izmantošanu un nosargātu pasaules 
dabas kapitālu; 

C. tā kā nodrošinājums ar ūdeni ir dabisks monopols un visi ienākumi no ūdens 
apsaimniekošanas cikla ir jāiegulda atpakaļ ūdensapgādes pakalpojumu aizsardzībā un 
to uzlabošanā;

D. tā kā EPI ir iedarbinājusi līdzdalības demokrātijas mehānismu, lai veicinātu pilsoņu 
tiešu iesaisti ES lēmumu pieņemšanā, un tā ir izcila iespēja ES iestādēm atjaunot 
sadarbību ar pilsoņiem; 

E. tā kā pēdējos gados Eirobarometra aptaujas pastāvīgi norāda uz to, ka ES pilsoņu 
uzticēšanās līmenis ES ir ļoti zems,

EPI kā līdzdalības demokrātijas instruments 

1. uzskata, ka EPI ir unikāls demokrātijas mehānisms, kam ir būtisks potenciāls mazināt 
plaisu starp Eiropas un valstu sociālajām un pilsoniskās sabiedrības kustībām un 
veicināt līdzdalības demokrātiju ES līmenī;

2. atzinīgi vērtē to, ka gandrīz 1,9 miljonu ES pilsoņu atbalsts šai EPI ir ietekmējis 
Komisijas lēmumu izslēgt ūdens un sanitārijas pakalpojumus no Koncesijas līgumu 
direktīvas;

3. pauž nožēlu par to, ka Paziņojumā nav pausti patiesi vērienīgi plāni, bet gan tikai esošo 
saistību paturēšana spēkā;

4. aicina Komisiju, saskaņā ar EPI "Right2Water" primāro mērķi, nākt klajā ar tiesību akta 
priekšlikumu, tostarp ŪPD un Dzeramā ūdens direktīvas iespējamu pārskatīšanu, kurā 
tiktu atzīta vispārēja ūdens pieejamība un cilvēktiesības uz ūdeni, un uzskata, ka ir 
nožēlojami, ka tas līdz šim vēl nav izdarīts; uzskata — ja Komisija to neizdarīs, EPI kā 
demokrātijas instruments zaudēs pilsoņu uzticību; 

Tiesības uz piekļuvi ūdenim un sanitārijai

1 OV C 349 E, 29.11.2013., 9. lpp.



PR\1036691LV.doc 5/9 PE539.669v01-00

LV

5. atgādina, ka ANO apstiprina, ka cilvēktiesības uz ūdeni un sanitāriju nozīmē, ka 
personīgām un mājsaimniecības vajadzībām ikvienam ir tiesības uz tādu ūdeni, kas ir 
nekaitīgs, fiziski pieejams, cenas ziņā pieejams, pietiekamā daudzumā un pieņemamas 
kvalitātes; 

6. aicina Komisiju atzīt cilvēktiesību uz ūdeni un sanitāriju nozīmību, un atzīt ūdeni par 
sabiedrisku labumu un pamatvērtību, kas paredzēta visiem ES iedzīvotājiem; pauž bažas 
par to, ka aizvien vairāk cilvēkiem ir grūti samaksāt rēķinus par ūdeni un aizvien vairāk 
cilvēku ir norūpējušies par to, vai varēs atļauties šos pakalpojumus;

7. aicina Komisiju un dalībvalstis risināt problēmas, kas saistītas ar datu trūkumu attiecībā 
uz ūdens cenu izraisīto nabadzību, tostarp problēmas saistībā ar ūdens pieejamību un 
iespēju to atļauties;

8. aicina Komisiju un dalībvalstis atbalstīt tos valsts ūdens apsaimniekošanas uzņēmumus 
ES, kam trūkst nepieciešamā kapitāla, lai piekļūtu ES finansējumam un ilgtermiņa 
aizdevumiem ar atvieglotām procentu likmēm, jo īpaši saistībā ar mērķiem piegādāt 
ūdeni un sanitārijas pakalpojumus nabadzīgiem iedzīvotājiem;

9. uzsver, ka EPI "Right2Water" un tās mērķus turpina atbalstīt liels skaits pilsoņu tādās 
valstīs, kā Vācija, Grieķija, Itālija un Īrija, kur tiek pausts viedoklis par ūdens jautājumu 
un tā īpašumtiesībām un nodrošinājumu;

Ūdensapgādes pakalpojumi un iekšējais tirgus 

10. norāda, ka valstis visā ES, tostarp Spānija, Portugāle, Grieķija, Īrija, Vācija un Itālija ir 
piedzīvojušas to, ka iespējama vai jau notikusi ūdensapgādes pakalpojumu liberalizācija 
rada lielas bažas iedzīvotājiem;

11. atzīmē vairākās dalībvalstīs pieaugošo tendenci — ūdensapgādes pakalpojumu 
pārņemšanu atpakaļ pašvaldības pārvaldībā, tostarp Francijā un Vācijā;

12. uzsver, ka ūdens un sanitārijas pakalpojumi ir jāizslēdz no jebkādām pašreiz notiekošām 
ES sarunām par tirdzniecības nolīgumiem, un mudina Komisiju piešķirt ūdensapgādes 
pakalpojumiem juridiski saistošu izņēmuma statusu pašreiz notiekošajās sarunās par 
transatlantisko tirdzniecību un ieguldījumu partnerību, kā arī par pakalpojumu 
tirdzniecības nolīgumu;

13. atzīst — kā noteikts ŪPD, ūdens nav prece, bet gan sabiedrisks labums, kas ir absolūti 
nepieciešams cilvēka dzīvībai un cieņai, un tāpēc aicina Komisiju uz visiem laikiem 
izslēgt ūdeni un sanitāriju no iekšējā tirgus noteikumiem, ņemot vērā, ka ūdensapgādes 
pakalpojumu nodrošināšana ir dabisks monopols;

14. norāda uz publiskā–publiskā sektora partnerību panākumiem labākās prakses apmaiņā 
ūdens nodrošinājuma jomā, tāpēc aicina Komisiju veicināt šo bezpeļņas sadarbības 
formu starp ūdensapgādes operatoriem un atzinīgi vērtē to, ka Paziņojumā Komisija ir 
pirmo reizi atzinusi publiskā–publiskā sektora partnerību nozīmību;

15. atzinīgi vērtē dažu pašvaldību, piemēram, Parīzes, centienus veicināt publiskās 
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partnerības, lai uzlabotu ūdensapgādes pakalpojumu nodrošināšanu un ūdens resursu 
aizsardzību, un atgādina, ka vietējās varas iestādes ir vispiemērotākās, lai lemtu par 
ūdens resursu pārvaldību;

16. mudina dalībvalstis īstenot politikas virzienus, piemēram, veidot ūdens solidaritātes 
fondus, lai atbalstītu cilvēkus, kuri nevar atļauties ūdens un sanitārijas pakalpojumus; 

17. pauž bažas par to, ka dažās dalībvalstīs ūdens un sanitārijas nodrošinājums tiek liegts 
nelabvēlīgā situācijā esošām un neaizsargātām kopienām, piemēram, romiem, un 
tādējādi tiek izdarīts spiediens uz šīm kopienām;

18. mudina ūdensapgādes uzņēmumus visus ekonomiskos ieņēmumus no ūdens pārvaldības 
cikla ieguldīt atpakaļ ūdensapgādes pakalpojumu uzturēšanā un uzlabošanā, kā arī 
ūdens resursu aizsardzībā;

19. tāpēc aicina nodrošināt lielāku pārredzamību attiecībā uz ūdensapgādes uzņēmumiem, 
jo īpaši, izstrādājot publiskās pārvaldības kodeksu ES ūdensapgādes uzņēmumiem;

ES attīstības politika un ūdens

20. uzsver, ka ES attīstības politikā ir jābūt pilnībā integrētam ūdens un sanitārijas 
vispārējās pieejamības principam, veicinot publiskā–publiskā sektora partnerības un to 
pamatā izmantojot bezpeļņas un solidaritātes starp ūdensapgādes uzņēmumiem un 
strādājošiem principus dažādās valstīs;

21. uzsver, ka joprojām viens miljards cilvēku dzer neattīrītu ūdeni, neraugoties uz to, ka 
virzība uz Tūkstošgades attīstības mērķa attiecībā uz drošu dzeramo ūdeni sasniegšanu 
ir apmierinoša, savukārt virzība uz sanitārijas nodrošinājuma mērķa sasniegšanu nebūt 
nav apmierinoša;

22. atgādina, ka Pasaules Veselības organizācija ir noteikusi, ka 100 līdz 200 litru ūdens 
dienā vienai personai ir optimālais daudzums, vienlaikus norādot, ka 50 līdz 100 litru ir 
nepieciešami, lai nodrošinātu pamatvajadzības un lai novērstu galveno veselības 
problēmu rašanos;

23. izsaka atzinību tiem ūdensapgādes uzņēmumiem, kas savu gada ienākumu procentuālu 
daļu piešķir ūdens partnerībām jaunattīstības valstīs, un mudina dalībvalstis un ES radīt 
nepieciešamos nosacījumus, lai šādas partnerības varētu veidoties;

24. atzinīgi vērtē to, ka Eiropā ir vērojams būtisks atbalsts ANO rezolūcijai, ar kuru tīra 
dzeramā ūdens un sanitārijas pieejamība ir atzīta par cilvēktiesību;

°
° °

25. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMS

Kopš 2012. gada 1. aprīļa Eiropas pilsoņu iniciatīva ir pieejama kā jauns līdzdalības 
demokrātijas mehānisms. Eiropas Komisija ir paziņojusi, ka tā gribētu, lai iedzīvotājiem būtu 
aktīvāka loma Eiropas politiskajos procesos, un šis unikālais instruments tika izveidots, lai 
dotu iespēju ES iedzīvotājiem tieši ietekmēt un veidot Eiropas politikas programmu. 

EPI noteikumi paredz, ka, lai EPI pieņemtu, tai nepieciešams vismaz viens miljons parakstu 
no vismaz 7 dalībvalstīm. EPI "Ūdens un sanitārija ir cilvēka tiesības! Ūdens ir sabiedriskais 
labums, nevis prece!", kas pazīstama arī kā iniciatīva "Right2Water" tika pieņemta ar vairāk 
nekā 1,6 miljoniem apstiprinātu parakstu iesniegšanas brīdī, un kopš tā laika tai pievienoti vēl 
gandrīz 300 000 parakstu. Tai izdevās saņemt parakstus no visām dalībvalstīm (no kurām 13 
tika sasniegta kvota), padarot to par pirmo veiksmīgo Eiropas pilsoņu iniciatīvu. 

EPI "Right2Water" galvenie mērķi bija pieprasīt, lai:

- ES iestādēm un dalībvalstīm būtu pienākums nodrošināt, ka visi iedzīvotāji bauda 
tiesības uz ūdeni un sanitāriju, 

- uz ūdens apgādi un ūdens resursu apsaimniekošanu neattiektos iekšējā tirgus 
noteikumi un lai uz ūdens pakalpojumiem neattiektos liberalizācija, 

- ES pastiprinātu centienus, nodrošinot vispārēju piekļuvi ūdenim un sanitārijai. 

Skaidra zīme, ka cilvēktiesības uz ūdeni ir plašu sabiedrību uzrunājošs un svarīgs jautājums, 
bija tas, ka pirms Eiropas 2014. gada maija vēlēšanām četri no pieciem Komisijas 
priekšsēdētāja amata kandidātiem pauda savu atbalstu EPI "Right2Water", tostarp kandidāts, 
kas šo amatu ieguva — Jean-Claude Juncker. 

Eiropas Komisija nāca klajā ar savu atbildi uz pirmo veiksmīgo EPI 2014. gada martā. 

Komisijas paziņojumā ir daži pozitīvi apgalvojumi, kas vērtējami atzinīgi, tostarp: 

• ūdens nav komerciāls produkts, 

• par ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanu parasti atbild vietējās iestādes, kuras ir 
visciešākajā saskarē ar pilsoņiem, 

• un pats svarīgākais —  ūdens un sanitārijas pakalpojumi jāizslēdz no Koncesijas 
līgumu direktīvas.

Tomēr kopumā Komisijas nenoteikto atbildi EPI "Right2Water" organizētāji uzņēma ar 
neapmierinātību. Tajā nekas nebija teikts attiecībā uz parakstītāju galveno prasību — izstrādāt 
tiesību aktu, kas atzītu cilvēktiesības uz ūdeni, un šī izvairīšanās no atbildes attiecas ne tikai 
uz cilvēktiesībām uz ūdeni, bet arī uz EPI mehānisma integritāti kā tādu.

Komisijas atbilde sagādāja arī citas vilšanās, tostarp:
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• netika sniegtas nekādas garantijas, ka Komisija izslēgs ūdens un sanitārijas 
pakalpojumus no tirdzniecības nolīgumiem, piemēram, TTIP, 

• nebija nekādu garantiju tam, ka tiks novērsta ūdens un sanitārijas pakalpojumu 
turpmākā liberalizācija.

Cilvēktiesības uz ūdeni 

ANO Vispārīgajā norādījumā Nr. 15 ir noteikta cilvēktiesību uz ūdeni darbības joma un 
precizēts, ko nozīmē pietiekams, drošs, pieņemams, fiziski pieejams ūdens personīgām un 
mājsaimniecības vajadzībām, ko iespējams atļauties. 

Viens no šiem galvenajiem aspektiem — iespēja atļauties ūdeni, nozīmē, ka nevienam 
indivīdam vai grupai nevar liegt piekļuvi drošam dzeramam ūdenim tādēļ, ka viņi to nevar 
atļauties. Šajos kritērijos ir arī uzsvērts, ka izmaksu atgūšana nedrīkst kļūt par šķērsli droša 
dzeramā ūdens un sanitārijas pieejamībai, proti, nabadzīgo iedzīvotāju gadījumā. Turklāt ir 
ieteikts, ka 3 % no mājsaimniecības ienākumiem ir jāuzskata par maksimumu, ko var tērēt 
maksājumiem par ūdeni, ja maksa par ūdeni tiek piemērota.

Pasaules Veselības Organizācija ieteikusi, ka ir nepieciešami 50-100 litru ūdens cilvēkam 
dienā, lai nodrošinātu galvenās pamatvajadzības un ierobežotu veselības problēmas. Piekļuve 
20-25 litriem ūdens uz cilvēku dienā ir minimālais līmenis, tomēr šis līmenis rada problēmas 
veselības jomā, jo tas nav pietiekams, lai apmierinātu pamatprasības higiēnas un patēriņa 
jomā. Turklāt ieteiktie 50 līdz 100 litru varētu būt nepietiekami dažām iedzīvotāju grupām, 
piemēram, grūtniecēm, cilvēkiem ar HIV/AIDS vai sievietēm, kas baro bērnu ar krūti.

Ūdensapgādes pakalpojumi un iekšējais tirgus

Lai gan Eiropas Komisija ir paziņojusi, ka tai jāpaliek neitrālai attiecībā uz valstu lēmumiem 
par īpašumtiesībām uz ūdeni, tomēr Trijotne centās panākt ūdens pakalpojumu privatizāciju 
programmā iekļautajās valstīs.

Ņemot vērā ūdens unikalitāti un dabisko monopolu, ko izveidojusi ūdens apgāde, un to, cik 
tas nepieciešams cilvēka dzīvībai un veselībai, Eiropas Komisijai ir jāatzīst to, cik ļoti Eiropas 
iedzīvotājiem rūp tas, kā tā attiecas pret ūdeni un ūdensapgādes pakalpojumiem. Līdz šim 
Eiropas Komisija lielā mērā ir atbalstījusi uz konkurenci un uz tirgu orientētu pieeju, ar 
noslieci uz ūdens un sanitārijas pakalpojumu liberalizāciju, nevis pieeju, kuras pamatā būtu 
tiesības un kurā būtu atzīta sabiedrisko pakalpojumu nozīmība. 

ES pilsoņu masīvā mobilizēšanās iniciatīvai "Right2Water" atspoguļo kustības konkrētās 
dalībvalstīs. Pēdējos gados, tādās valstīs kā, piemēram, Itālijā, Grieķijā, Vācijā un Spānijā, ir 
vērojams, ka īpašumtiesības uz ūdeni un tā apsaimniekošana ir kļuvuši par galvenajiem 
jautājumiem, kas visvairāk rūp iedzīvotājiem. Vienlaikus ar šo pieaugošo izpratni un 
mobilizēšanos Eiropa piedzīvo arī aizvien izteiktāku tendenci — nodot atpakaļ pašvaldību 
ziņā ūdensapgādes pakalpojumu pārvaldību, visbiežāk pēc tam, kad vērojama neapmierinātība 
un piedzīvota vilšanās ar privātiem un liberalizētiem ūdens apsaimniekošanas modeļiem. Reti 
kad privātais modelis nozīmē zemākas cenas, lielākus ieguldījumus vai pienācīgu 
pārskatatbildību. Aizvien pieaugošā sabiedrības pretestība šim modelim ir likusi Berlīnei atdot 
atpakaļ ūdensapgādi pašvaldības pārziņā, sekojot Parīzes un tās publiskā uzņēmuma Eau de 
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Paris piemēram.

Ņemot vērā ūdens apgādes izveidoto dabisko monopolu, lielākā daļa ūdens apsaimniekošanas 
uzņēmumu gan Eiropā, gan pasaulē ir publiskie ūdens apsaimniekošanas uzņēmumi — tas 
nozīmē, ka šajā jomā ir plašas īpašo zināšanu un pieredzes gūšanas iespējas. Aizvien vairāk 
publiskā sektora ūdens apsaimniekošanas uzņēmumu iesaistās publiskā–publiskā sektora 
partnerībās, kas nozīmē uz sadarbību orientētu un izmaksu ziņā nesadārdzinātu divu vai 
vairāku publisko iestāžu iesaisti, kuras mērķis ir uzlabot veiktspēju, daloties ar zināšanām par 
labāko praksi šādās jomās: tehniskā palīdzība, apmācība un cilvēkresursu attīstība, 
ūdensapgādes pakalpojumu finansēšana, efektivitāte un sabiedrības līdzdalības veicināšana. 
Tas ir uzmundrinoši, ka Eiropas Komisija savā oficiālajā atbildē uz EPI "Right2Water" pirmo 
reizi atzīst publiskā-publiskā sektora partnerības. 


