
PR\1036691MT.doc PE539.669v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2014 - 2019

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel

2014/2239(INI)

10.3.2015

ABBOZZ TA' RAPPORT
dwar is-segwitu għall-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej 'Right2Water'
(2014/2239(INI))

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel

Rapporteur: Lynn Boylan



PE539.669v01-00 2/10 PR\1036691MT.doc

MT

PR_INI

WERREJ

Paġna

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW ...............................3

NOTA SPJEGATTIVA ..............................................................................................................8



PR\1036691MT.doc 3/10 PE539.669v01-00

MT

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar is-segwitu għall-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej 'Right2Water'
(2014/2239(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 98/83/KE tat-3 ta' Novembru 1998 dwar il-
kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem (minn hawn ’il quddiem 'id-
Direttiva dwar l-Ilma tax-Xorb'),1

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta' Ottubru 2000 li tistabbilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika 
tal-ilma (minn hawn ’il quddiem 'id-Direttiva Qafas dwar l-Ilma')2,

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 211/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini3,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2014/23/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
26 ta' Frar 2014 dwar l-għoti ta' kuntratti ta' konċessjoni4,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-14 ta' Novembru 2012 
intitolata 'Blueprint għas-Salvagwardja tar-Riżorsi tal-Ilma tal-Ewropa' 
(COM(2012)0673),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tad-19 ta' Marzu 2014 dwar l-
Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej 'L-Ilma u s-sanità huma dritt tal-bniedem! L-ilma huwa 
ġid pubbliku, mhux komodità!' (COM(2014)0177) (minn hawn ’il quddiem 'il-
komunikazzjoni'),

– wara li kkunsidra r-rapport mill-Kummissjoni 'Rapport ta’ Sinteżi dwar il-Kwalità tal-
Ilma tax-Xorb fl-UE li jeżamina r-rapporti tal-Istati Membri għall-perjodu ta’ bejn l-
2008 u l-2010 taħt id-Direttiva tal-Kunsill 98/83/KE' (COM(2014)0363),

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar il-
komunikazzjoni tal-Kummissjoni msemmija qabel, maħruġa fid-19 ta' Marzu 20145, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti tat-
28 ta' Lulju 2010, intitolata 'The human right to water and sanitation' ('Id-dritt tal-
bniedem għall-ilma u l-infrastruttura sanitarja')6,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-9 ta'  Ottubru 2008 dwar l-indirizzar tal-

1 ĠU L 330, 5.12.1998, p. 32.
2 ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1.
3 ĠU L 65, 11.3.2011, p. 1.
4 ĠU L 94, 28.3.2014, p. 1.
5 Għadha mhijiex disponibbli f'Il-Ġurnal Uffiċjali.
6 A/RES/64/292.
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isfida tal-iskarsezza tal-ilma u tan-nixfa fl-Unjoni Ewropea1,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-3 ta' Lulju 2012 dwar l-implimentazzjoni tal-
leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-ilma, qabel l-approċċ ġenerali neċessarju għall-isfidi 
Ewropej dwar l-ilma2,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza 
tal-Ikel u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Iżvilupp u tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet 
(A8-0000/2015),

A. billi r-'Right2Water' hija l-ewwel Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej (ECI) li ssodisfat ir-
rekwiżiti stabbiliti fir-Regolament (UE) Nru 211/2011 dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini u li 
ngħatat l-opportunità li tinstema’ mill-Parlament wara li rċeviet l-appoġġ ta’ kważi 1.9 
miljun ċittadin; 

B. billi l-implimentazzjoni tad-dritt tal-bniedem għall-ilma u s-sanità, kif rikonoxxut min-
NU u appoġġat b’mod wiesa’ madwar l-Istati Membri tal-UE, huwa essenzjali għall-
ħajja, u billi l-ġestjoni korretta tar-riżorsi tal-ilma għandha rwol kruċjali fil-garanzija ta' 
użu sostenibbli tal-ilma u s-salvagwardja tal-kapital naturali tad-dinja; 

C. billi l-provvista tal-ilma hija monopolju naturali u d-dħul kollu taċ-ċiklu tal-ġestjoni tal-
ilma għandu jerġa’ jiġi investit fil-protezzjoni tas-servizzi tal-ilma u t-titjib tagħha;

D. billi l-ECI twaqqfet bħala mekkaniżmu ta' demokrazija parteċipattiva bl-għan li 
jitħeġġeġ l-involviment dirett taċ-ċittadini fit-teħid tad-deċiżjonijiet tal-UE, u hija 
opportunità eċċellenti għall-istituzzjonijiet tal-UE biex jerġgħu jimpenjaw ruħhom maċ-
ċittadini;

E. billi l-istħarriġ tal-Ewrobarometru wera b'mod konsistenti livelli baxxi ħafna ta’ fiduċja 
fl-UE fost iċ-ċittadini tal-UE matul dawn l-aħħar snin;

L-ECI bħala strument ta' demokrazija parteċipattiva 

1. Huwa tal-fehma li l-ECI hija mekkaniżmu demokratiku uniku b'potenzjal sinifikanti 
favur l-għeluq tad-distakk bejn il-movimenti soċjali u tas-soċjetà ċivili Ewropej u dawk 
nazzjonali, u biex tiġi promossa d-demokrazija parteċipattiva fil-livell tal-UE;

2. Jilqa’ l-fatt li l-appoġġ ta’ kważi 1.9 miljun ċittadin tal-UE għal din l-ECI influwenzat 
id-deċiżjoni tal-Kummissjoni li teskludi s-servizzi tal-ilma u tas-sanità mid-Direttiva 
dwar il-Konċessjonijiet;

3. Iqis li hu ta’ dispjaċir li l-komunikazzjoni ma fiha l-ebda ambizzjoni reali u terġa' ttenni 
biss l-impenji eżistenti;

1 ĠU 9 E, 15.1.2010, p. 33.
2 ĠU C 349 E , 29.11.2013, p. 9.
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4. Jistieden lill-Kummissjoni, b'konformità mal-objettiv primarju tal-ECI Right2Water, 
biex tippreżenta proposti leġiżlattivi — inkluża reviżjoni possibbli tad-Direttiva Qafas 
dwar l-Ilma u tad-Direttiva dwar l-Ilma tax-Xorb — li jirrikonoxxu l-aċċess universali u 
d-dritt tal-bniedem għall-ilma, u jikkunsidra li huwa ta’ dispjaċir li dan, sal-lum, għadu 
ma sarx; Jemmen li jekk il-Kummissjoni tonqos milli tagħmel dan, l-ECI se titlef il-
kredibbiltà tagħha bħala mekkaniżmu demokratiku f’għajnejn iċ-ċittadini;

Id-dritt għall-ilma u s-sanità

5. Ifakkar li n-Nazzjonijiet Uniti ssostni li d-dritt tal-bniedem għall-ilma u s-sanità jintitula 
lil kulħadd għal ilma għall-użu personali u domestiku li jkun sikur, fiżikament 
aċċessibbli, affordabbli, suffiċjenti u aċċettabbli;

6. Jistieden lill-Kummissjoni biex tirrikonoxxi l-importanza tad-dritt tal-bniedem għall-
ilma u s-sanità u tal-ilma bħala ġid pubbliku u valur fundamentali għaċ-ċittadini kollha 
tal-UE; Jesprimi t-tħassib tiegħu li għadd dejjem jikber ta’ nies qed jiffaċċjaw 
diffikultajiet biex iħallsu l-kontijiet tal-ilma tagħhom u li l-affordabbiltà qed isir 
kwistjoni ta’ tħassib dejjem jikber;

7. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex jindirizzaw in-nuqqas ta’ data 
disponibbli dwar kwistjonijiet ta’ faqar tal-ilma, inklużi kwistjonijiet ta’ aċċess u 
affordabbiltà;

8. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jappoġġjaw kumpaniji pubbliċi tal-
ilma fl-UE li ma jkollhomx il-kapital neċessarju biex jaċċessaw is-self fit-tul b’rati ta’ 
mgħax preferenzjali u l-finanzjament disponibbli tal-UE, speċjalment bl-iskop li s-
servizzi tal-ilma u tas-sanità jiġu estiżi għall-foqra;

9. Jenfasizza li l-appoġġ għall-ECI Right2Water u l-objettivi tagħha ntwera ulterjorment 
permezz tal-għadd kbir ta’ ċittadini f’pajjiżi bħall-Ġermanja, il-Greċja, l-Italja u l-
Irlanda li tkellmu dwar il-kwistjoni tal-ilma u s-sjieda u l-provvista tiegħu;

Is-servizzi tal-ilma u s-suq intern 

10. Jinnota li pajjiżi madwar l-UE, fosthom Spanja, il-Portugall, il-Greċja, l-Irlanda, il-
Ġermanja u l-Italja, raw il-liberalizzazzjoni potenzjali jew reali tas-servizzi tal-ilma ssir 
kwistjoni ewlenija ta’ tħassib għaċ-ċittadini;

11. Jinnota t-tendenza li qed tikber favur ir-rimuniċipalizzazzjoni tas-servizzi tal-ilma 
f’diversi Stati Membri, fosthom Franza u l-Ġermanja;

12. Jenfasizza li s-servizzi tal-ilma u tas-sanità għandhom jitneħħew minn kwalunkwe 
ftehim kummerċjali li l-UE qed tinnegozja u jħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tagħti 
esklużjoni legalment vinkolanti għas-servizzi tal-ilma fin-negozjati li għaddejjin dwar 
is-Sħubija Trans-Atlantika ta’ Kummerċ u ta’ Investiment u l-Ftehim dwar il-Kummerċ 
fis-Servizzi;

13. Jirrikonoxxi li, kif iddikjarat fid-Direttiva Qafas dwar l-Ilma, l-ilma mhuwiex komodità 
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iżda huwa ġid pubbliku essenzjali għall-ħajja u d-dinjità tal-bniedem, u jistieden lill-
Kummissjoni, għalhekk, biex b’mod permanenti teskludi tal-ilma u s-sanità mir-regoli 
tas-suq intern, minħabba li l-provvista tas-servizzi tal-ilma hija monopolju naturali;

14. Jenfasizza s-suċċess tas-sħubijiet pubbliċi-pubbliċi fl-iskambju tal-aħjar prattika dwar 
il-provvista tal-ilma, u jistieden lill-Kummissjoni, għalhekk, biex tippromwovi din il-
forma ta’ kooperazzjoni mingħajr skop ta’ qligħ fost operaturi tal-ilma, u jilqa’ l-fatt li 
fil-komunikazzjoni l-Kummissjoni rrikonoxxiet, għall-ewwel darba, l-importanza tas-
sħubijijiet pubbliċi-pubbliċi;

15. Jilqa’ l-isforzi b’suċċess ta’ xi muniċipalitajiet, bħal dik ta’ Pariġi, biex tiżdied il-
parteċipazzjoni pubblika fit-titjib tal-għoti tas-servizzi tal-ilma u l-protezzjoni tar-riżorsi 
tal-ilma, u jfakkar li l-istituzzjonijiet lokali huma fl-aħjar pożizzjoni biex jiddeċiedu 
dwar il-ġestjoni tar-riżorsi tal-ilma;

16. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jadottaw politiki bħall-istabbiliment ta’ fondi ta’ 
solidarjetà dwar l-ilma biex jiġu appoġġjati dawk il-persuni li ma jaffordjawx aċċess 
għas-servizzi tal-ilma u tas-sanità; 

17. Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar il-fatt li ċ-ċaħda tal-provvista tal-ilma u s-sanità għal 
komunitajiet żvantaġġati u vulnerabbli, bħar-Rom, qed tintuża b’koerċizzjoni f’uħud 
mill-Istati Membri;

18. Jinkoraġġixxi lill-kumpaniji tal-ilma sabiex jinvestu mill-ġdid id-dħul iġġenerat miċ-
ċiklu tal-ġestjoni tal-ilma fiż-żamma u t-titjib tas-servizzi tal-ilma u l-protezzjoni tar-
riżorsi tal-ilma;

19. Jitlob, għalhekk, trasparenza ikbar fost l-operaturi tal-ilma, b’mod partikolari permezz 
tal-iżvilupp ta’ kodiċi ta’ governanza pubblika għall-kumpaniji tal-ilma fl-UE;

Il-politika ta’ żvilupp tal-UE dwar l-ilma

20. Jenfasizza li l-politiki ta’ żvilupp tal-UE għandhom jintegraw bis-sħiħ l-aċċess 
universali għall-ilma u s-sanità permezz tal-promozzjoni ta’ sħubijiet pubbliċi-pubbliċi 
ibbażati fuq prinċipji mingħajr skop ta’ qligħ u solidarjetà bejn il-ħaddiema u l-operaturi 
tal-ilma f’pajjiżi differenti;

21. Jenfasizza li għalkemm il-progress lejn l-Għan ta’ Żvilupp tal-Millennju dwar l-ilma 
tajjeb għax-xorb jinsab fit-triq it-tajba, kważi biljun persuna għadhom jixorbu ilma tax-
xorb mhux trattat, filwaqt li l-mira tas-sanità għadha ‘l bogħod ħafna biex tinkiseb;

22. Ifakkar li l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa ddikjarat li bejn 100 u 200 litru ilma 
kuljum għal kull persuna huma ottimali, filwaqt li nnutat li 50 sa 100 litru huma 
meħtieġa biex jiġi żgurat li jiġu ssodisfati l-bżonnijiet bażiċi u ma jinħoloqx ħafna 
tħassib fir-rigward tas-saħħa;

23. Ifaħħar lil ċerti operaturi tal-ilma li jiddedikaw perċentwali mill-fatturat annwali 
tagħhom għal sħubijiet tal-ilma f'pajjiżi li qed jiżviluppaw, u jħeġġeġ lill-Istati Membri 
u lill-UE sabiex joħolqu l-kundizzjonijiet neċessarji biex tali sħubijiet jidħlu fis-seħħ;
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24. Jilqa’ l-fatt li hemm appoġġ konsiderevoli madwar l-Ewropa għar-riżoluzzjoni tan-NU 
dwar ir-rikonoxximent tal-aċċess għal ilma nadif u s-sanità bħala dritt tal-bniedem;

°
° °

25. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-Riżoluzzjoni lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni.
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NOTA SPJEGATTIVA

L-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej ilha mill-1 ta’ April 2012 disponibbli bħala mekkaniżmu 
ġdid ta' demokrazija parteċipattiva. Il-Kummissjoni Ewropea kienet iddikjarat li kien mixtieq 
li ċ-ċittadini jkollhom rwol aktar attiv fil-proċess politiku Ewropew u dan l-istrument uniku 
tfassal bħala mezz biex iċ-ċittadini tal-UE jkunu jistgħu jsawru u jinfluwenzaw direttament l-
aġenda politika Ewropea. 

Ir-regoli tal-ECI jiddikjaraw li biex ECI tgħaddi teħtieġ mill-inqas miljun firma minn tal-
anqas 7 Stati Membri. L-ECI 'L-ilma u s-sanità huma dritt tal-bniedem! L-ilma huwa ġid 
pubbliku, mhux komodità!' magħrufa wkoll bħala r-Right 2Water għaddiet b'iktar min 1.6 
miljun firma vverifikata meta ġiet ippreżentata u minn dak iż-żmien kisbet kważi 300 000 
firma oħra. Hija rnexxielha tirċievi firem mill-Istati Membri kollha (li 13 minnhom għaddew 
il-kwota) u b'hekk saret l-ewwel inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej ta’ suċċess. 

L-objettivi ċentrali tal-ECI Right2Water jesiġu li;

- L-Istati Membri u l-istituzzjonijiet tal-UE jkunu obbligati jiżguraw li l-abitanti kollha 
jgawdu d-dritt għall-ilma u s-sanità 

- Il-provvista tal-ilma u l-ġestjoni tar-riżorsi tal-ilma ma jkunux soġġetti għar-regoli tas-
suq intern u s-servizzi tal-ilma jiġu esklużi mil-liberalizzazzjoni 

- L-UE żżid l-isforzi tagħha biex tikseb aċċess universali għall-ilma u s-sanità 

Bħala sinjal ċar tal-appell wiesgħa u l-importanza tad-dritt tal-bniedem għall-ilma, qabel l-
elezzjonijiet Ewropej f’Mejju 2014, erbgħa mill-ħames kandidati għall-President tal-
Kummissjoni ħarġu favur l-ECI Right2Water, inkluż il-kandidat li eventwalment ħa l-kariga, 
Jean-Claude Juncker. 

Il-Kummissjoni Ewropea ppubblikat ir-risposta uffiċjali tagħha għall-ewwel ECI li kienet ta’ 
suċċess f’Marzu 2014. 

Hemm xi stqarrijiet pożittivi fi ħdan din il-Komunikazzjoni li għandhom jintlaqgħu, fosthom 
li; 

• l-ilma mhuwiex prodott kummerċjali, 

• ir-rikonoxximent li l-provvista tas-servizzi tal-ilma hija, b’mod ġenerali, ir-
responsabbiltà tal-awtoritajiet lokali li jinsabu l-eqreb taċ-ċittadini, 

• u b’mod kruċjali li s-servizzi tal-ilma u s-sanità kellhom jiġu esklużi mid-Direttiva 
dwar il-Konċessjonijiet.

Madankollu, b’mod ġenerali, l-organizzaturi tal-ECI Right2Water kienu tal-fehma li r-risposta 
vaga tal-Kummissjoni kienet diżappuntanti ħafna. Hija ma tindirizzax it-talba fundamentali 
tal-firmatarji biex jimpenjaw ruħhom favur leġiżlazzjoni li tirrikonoxxi d-dritt tal-bniedem 
għall-ilma u dan huwa ta' tħassib mhux biss fir-rigward tad-dritt tal-bniedem għall-ilma iżda 
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wkoll fir-rigward tal-integrità tal-mekkaniżmu tal-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej innifisha.

Diżappunti ulterjuri bir-risposta tal-Kummissjoni jinkludu:

• l-ebda garanzija mill-Kummissjoni li s-servizzi tal-ilma u s-sanità se jiġu esklużi minn 
ftehimiet kummerċjali bħat-TTIP 

• l-ebda garanzija biex titwaqqaf il-liberalizzazzjoni ulterjuri tas-servizz tal-ilma u s-
sanità

Id-dritt tal-bniedem għall-ilma 

In-NU, fil-kumment ġenerali Nru 15 tagħha, spjegat l-ambitu tad-dritt għall-ilma u ċċarat 
x’inhu mfisser b’ilma suffiċjenti, sikur, aċċettabbli, fiżikament aċċessibbli u affordabbli għal 
użu personali u domestiku. 

Wieħed minn dawn l-aspetti ewlenin, l-affordabbiltà, tfisser li l-ebda individwu jew grupp ma 
għandu jiġi miċħud l-aċċess għal ilma tax-xorb sikur minħabba li ma jkunx jaffordjah. Dawn 
il-kriterji jenfasizzaw ukoll li l-irkupru tal-ispejjeż m’għandux isir ostaklu għall-aċċess għall-
ilma tax-xorb sikur u s-sanità, b’mod partikolari għall-fqar. Ġie rakkomandat ukoll li l-ħlas ta' 
3 % tad-dħul tal-familji għandu jitqies bħala l-ammont massimu għall-pagamenti tal-ilma 
meta dawn ikunu japplikaw.

L-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa rrakkomandat li bejn 50 u 100 litru ilma kuljum għal kull 
persuna huma huma meħtieġa biex jiġi żgurat li l-bżonnijiet bażiċi jiġu ssodisfati u ma 
jinħoloqx ħafna tħassib fir-rigward tas-saħħa. Filwaqt li bejn 20 u 25 litru kuljum għal kull 
persuna jirrappreżenta ammont minimu, din iċ-ċifra tqajjem tħassib minħabba li mhux 
meqjusa biżżejjed biex tissodisfa r-rekwiżiti bażiċi tal-iġjene u l-konsum tal-ilma. Barra minn 
hekk, iċ-ċifra rakkomandata ta' bejn 50 u 100 litru wkoll tista' tkun insuffiċjenti għal gruppi 
differenti ta’ nies bħalma huma; n-nisa tqal, in-nies li jgħixu bl-HIV/AIDS jew l-ommijiet li 
qed ireddgħu.

Is-servizzi tal-ilma u s-Suq Intern

Filwaqt li l-Kummissjoni Ewropea ddikjarat li hija għandha tibqa’ newtrali fir-rigward tad-
deċiżjonijiet nazzjonali dwar is-sjieda tal-ilma, min-naħa l-oħra, hija tifforma parti mit-
Trojka, li fittxet il-privatizzazzjoni tas-servizzi tal-ilma fil-pajjiżi parteċipanti fi programm.

Minħabba n-natura ferm unika tal-ilma u l-monopolju naturali maħluq mill-provvista tal-ilma 
u n-neċessità tagħha għall-ħajja u s-saħħa tal-bniedem, il-Kummissjoni Ewropea għandha 
tirrikonoxxi t-tħassib kbir taċ-ċittadini Ewropej dwar kif tittratta l-ilma u s-servizzi tal-ilma. 
S’issa, il-Kummissjoni Ewropea fil-biċċa l-kbira kienet favur approċċ ibbażat fuq il-
kompetizzjoni u approċċ ibbażat fuq is-suq b’tendenza favur il-liberalizzazzjoni tas-servizzi 
tal-ilma u s-sanità minflok approċċ ibbażat fuq id-drittijiet li jirrikonoxxi r-rwol tas-servizzi 
pubbliċi. 

Il-mobilizzazzjoni qawwija taċ-ċittadini tal-UE favur il-kampanja Right2Water tirrifletti l-
movimenti fi Stati Membri individwali. Pajjiżi bħall-Irlanda, il-Ġreċja, l-Italja, il-Ġermanja u 
Spanja lkoll raw is-sjieda u l-ġestjoni tal-ilma jsiru kwistjonijiet ċentrali ta’ tħassib għaċ-
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ċittadini matul dawn l-aħħar snin. Fl-istess waqt ta' din il-mobilizzazzjoni u sensibilizzazzjoni 
ikbar, l-Ewropa esperjenzat xejra dejjem ikbar favur ir-rimuniċipalizzazzjoni tas-servizzi tal-
ilma, u dan normalment wara nuqqas ta’ sodisfazzjon u esperjenzi keroh b'mudelli privati u 
liberalizzati tal-ġestjoni tal-ilma. Minkejja li huwa xi ħaġa rari, il-mudell privat ta’ provvista 
tal-ilma ma jfissirx prezzijiet aktar baxxi, investiment ikbar jew responsabbiltà adegwata. L-
oppożizzjoni pubblika li qed tikber kontra dan il-mudell rat bliet bħal Berlin iwettqu 
rimuniċipalizzazzjoni fuq l-eżempju ta’ Pariġi u l-kumpanija pubblika tagħha Eau de Paris.

Minħabba l-monopolju naturali maħluq mill-provvista tal-ilma, il-maġġoranza kbira tal-
operaturi tal-ilma kemm fl-Ewropa u globalment huma operaturi pubbliċi tal-ilma, u dan 
ifisser li hemm ġabra kbira ta’ għarfien espert u esperjenza li tista' tiġi sfruttata. Għadd dejjem 
jikber ta’ kumpaniji tal-ilma tas-settur pubbliku ħadu sehem fi 'sħubijiet pubbliċi-pubbliċi' - 
impenji kollaborattivi u mhux għaljin bejn żewġ awtoritajiet pubbliċi jew aktar li jkollhom l-
għan li jtejbu l-kapaċità permezz tal-kondiviżjoni tal-għarfien dwar l-aħjar prattiki fl-oqsma 
ta'; assistenza teknika, taħriġ u żvilupp ta’ riżorsi umani, finanzjament ta’ servizzi tal-ilma, 
effiċjenza u titjib tal-parteċipazzjoni pubblika. Huwa inkoraġġanti li fir-risposta uffiċjali 
tagħha għall-ECI Right2Water, il-Kummissjoni Ewropea tagħraf għall-ewwel darba is-
sħubijiet pubbliċi-pubbliċi. 


