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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie dalszych działań w następstwie europejskiej inicjatywy obywatelskiej 
„Right2Water”
(2014/2239(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając dyrektywę Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (zwaną dalej „dyrektywą w sprawie wody 
pitnej”)1,

– uwzględniając dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
23 października 2000 r. ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie 
polityki wodnej (zwaną dalej „RDW”)2,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 w 
sprawie inicjatywy obywatelskiej3,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 
lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji4;

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 14 listopada 2012 r. zatytułowany „Plan 
ochrony zasobów wodnych Europy” (COM(2012)0673),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie europejskiej 
inicjatywy obywatelskiej „Dostęp do wody i kanalizacji jest prawem człowieka! Woda 
jest dobrem publicznym, nie towarem!” (COM(2014)0177) (dalej zwany 
„komunikatem”),

– uwzględniając sprawozdanie Komisji zatytułowane „Sprawozdanie podsumowujące 
dotyczące jakości wody pitnej w UE sporządzone na podstawie badania sprawozdań 
państw członkowskich za okres 2008–2010 zgodnie z dyrektywą 98/83/WE” 
(COM(2014)0363),

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie 
wspomnianego wyżej komunikatu Komisji z dnia 19 marca 2014 r.5, 

– uwzględniając rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ z dnia 28 lipca 2010 r. 
zatytułowaną „Prawo człowieka do wody i urządzeń sanitarnych”6,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 9 października 2008 r. w sprawie sposobu 

1 Dz.U. L 330 z 5.12.1998, s. 32.
2 Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1.
3 Dz.U. L 65 z 11.3.2011, s. 1.
4 Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 1.
5 Nie jest jeszcze dostępna w Dzienniku Urzędowym.
6 A/RES/64/292.
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rozwiązania problemu dotyczącego niedoboru wody i susz w Unii Europejskiej1,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie wdrażania 
prawodawstwa UE w dziedzinie wody w obliczu konieczności przyjęcia całościowego 
podejścia do wyzwań europejskiej polityki wodnej2,

– uwzględniając art.52 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinie Komisji Rozwoju, a także Komisji 
Petycji (A8–0000/2015),

A. mając na uwadze, że „Right 2Water” to pierwsza europejska inicjatywa obywatelska, 
która spełniła wymogi określone w rozporządzeniu (UE) nr 211/2011 w sprawie 
inicjatywy obywatelskiej i była przedmiotem wysłuchania w Parlamencie po 
otrzymaniu poparcia ze strony prawie 1,9 miliona obywateli; 

B. mając na uwadze, że pełne wdrożenie prawa człowieka do wody pitnej i urządzeń 
sanitarnych – uznanego przez ONZ i powszechnie popieranego przez wszystkie państwa 
członkowskie UE – jest niezbędne do życia, oraz mając na uwadze, że właściwe 
zarządzanie zasobami wodnymi odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu 
zrównoważonego wykorzystywania wody i zachowania naturalnego kapitału świata; 

C. mając na uwadze, że dostarczanie wody jest naturalnym monopolem i wszystkie 
dochody z cyklu zarządzania wodą powinny zostać ponownie zainwestowane w 
ochronę zaopatrzenia w wodę i jego usprawnienie;

D. mając na uwadze, że europejska inicjatywa obywatelska została utworzona jako 
mechanizm demokracji uczestniczącej, aby zachęcić obywateli do bezpośredniego 
uczestnictwa w podejmowaniu decyzji przez UE, a także stanowi doskonałą okazję dla 
instytucji UE do wznowienia dialogu z obywatelami;

E. mając na uwadze, że badania Eurobarometru wykazują w ostatnich latach niezmiennie 
bardzo niski poziom zaufania do UE wśród obywateli UE;

Europejska inicjatywa obywatelska jako instrument demokracji uczestniczącej 

1. uważa, że europejska inicjatywa obywatelska stanowi wyjątkowy mechanizm 
demokratyczny, który ma znaczny potencjał, by przyczyniać się do zbliżenia między 
europejskimi i krajowymi ruchami społecznymi i obywatelskimi oraz by propagować 
demokrację uczestniczącą na szczeblu UE;

2. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że poparcie udzielone tej inicjatywie obywatelskiej 
przez prawie 1,9 miliona obywateli UE miało wpływ na decyzję Komisji o wyłączeniu 
usług wodno-kanalizacyjnych z zakresu dyrektywy w sprawie koncesji;

1 Dz.U. C 9 E z 15.1.2010, s. 33.
2 Dz.U. C 349 E z 29.11.2013, s. 9.
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3. uważa za godne ubolewania, że w komunikacie brakuje prawdziwej ambicji i 
ograniczono się do powtórzenia dotychczasowych zobowiązań;

4. wzywa Komisję, aby zgodnie z głównym celem inicjatywy „Right 2Water” 
przygotowała wnioski ustawodawcze, w tym ewentualny przegląd RDW i dyrektywy w 
sprawie wody pitnej, w których uznano by powszechny dostęp i prawo człowieka do 
wody, i ubolewa nad tym, że nie uczyniono tego dotychczas; jest zdania, że jeżeli 
Komisja nie podejmie się tego, europejska inicjatywa obywatelska straci wiarygodność 
w oczach obywateli jako mechanizm demokratyczny;

Prawo do wody i urządzeń sanitarnych

5. przypomina, że ONZ stwierdza, że prawo do bezpiecznej wody pitnej i urządzeń 
sanitarnych oznacza prawo każdego człowieka do korzystania do użytku osobistego i 
domowego z wody, która jest bezpieczna, fizycznie dostępna, przystępna cenowo, w 
wystarczającej ilości i zadowalającej jakości;

6. wzywa Komisję, by uznała znaczenie prawa człowieka w zakresie dostępu do wody 
pitnej i urządzeń sanitarnych oraz znaczenie wody jako dobra publicznego o 
podstawowej wartości dla wszystkich obywateli UE; wyraża zaniepokojenie, że coraz 
więcej osób ma trudności z opłaceniem rachunków za wodę i że przystępność cenowa 
staje się przedmiotem coraz większej troski;

7. zwraca się do Komisji i państw członkowskich o rozwiązanie problemu braku 
dostępnych danych dotyczących kwestii związanych z ubóstwem hydrologicznym, z 
uwzględnieniem kwestii dostępu i przystępności cenowej;

8. wzywa Komisję i państwa członkowskie do wsparcia publicznych przedsiębiorstw 
wodociągowych w UE, które nie posiadają kapitału niezbędnego do korzystania z 
dostępnego finansowania ze środków UE ani do długoterminowych pożyczek o 
preferencyjnej stopie oprocentowania, zwłaszcza do celów rozszerzenia świadczenia 
usług wodno-kanalizacyjnych na rzecz osób ubogich;

9. podkreśla, że poparcia europejskiej inicjatywie obywatelskiej „Right 2Water” i jej 
celom udzieliło wielu obywateli w krajach takich jak Niemcy, Grecja, Włochy i 
Irlandia, którzy zabrali głos w sprawie wody, jej własności i dostarczania;

Usługi wodne i rynek wewnętrzny 

10. zauważa, że w krajach całej UE, w tym Hiszpanii, Portugalii, Grecji, Irlandii, 
Niemczech i Włoszech, potencjalna lub rzeczywista liberalizacja usług zaopatrzenia w 
wodę stała się jedną z głównych kwestii budzących zaniepokojenie obywateli;

11. zwraca uwagę na rosnącą tendencję do przekazywania usług wodnych władzom 
miejskim w niektórych państwach członkowskich, w tym we Francji i Niemczech;

12. podkreśla, że usługi wodne-kanalizacyjne powinny zostać usunięte z wszelkich umów 
handlowych negocjowanych przez UE, i wzywa Komisję do prawnie wiążącego 
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wyłączenia usług wodnych z trwających negocjacji w sprawie transatlantyckiego 
partnerstwa handlowo-inwestycyjnego i porozumienia w sprawie handlu usługami;

13. uznaje, że zgodnie z RDW woda nie jest towarem, lecz dobrem publicznym, które ma 
zasadnicze znaczenie dla ludzkiego życia i ludzkiej godności, i w związku z tym wzywa 
Komisję do wyłączenia na stałe wody i infrastruktury sanitarnej z przepisów rynku 
wewnętrznego, biorąc pod uwagę, że świadczenie usług wodnych stanowi naturalny 
monopol;

14. podkreśla sukces partnerstw publiczno-publicznych w wymianie najlepszych praktyk w 
zakresie zaopatrzenia w wodę, wzywa zatem Komisję do propagowania tej formy 
nienastawionej na zysk współpracy między operatorami wodnymi, i z zadowoleniem 
przyjmuje uznanie po raz pierwszy w komunikacie przez Komisję znaczenia partnerstw 
publiczno-publicznych;

15. z zadowoleniem przyjmuje sukces niektórych gmin, takich jak Paryż, w zwiększaniu 
udziału społeczeństwa w działaniach na rzecz poprawy świadczenia usług wodnych i 
ochrony zasobów wodnych, i przypomina, że lokalne instytucje mają najlepsze warunki 
do decydowania o zarządzaniu zasobami wodnymi;

16. wzywa państwa członkowskie do realizacji strategii takich jak tworzenie funduszy 
solidarności na rzecz osób, które nie mogą sobie pozwolić na dostęp do wody i 
urządzeń sanitarnych; 

17. wyraża zaniepokojenie faktem, że odmowa zapewnienia dostępu do wody i urządzeń 
sanitarnych grupom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji i grupom szczególnie 
narażonym, takim jak Romowie, jest wykorzystywana jako środek przymusu w 
niektórych państwach członkowskich;

18. zachęca przedsiębiorstwa wodociągowe do reinwestowania wszystkich dochodów 
uzyskanych z cyklu zarządzania wodą w utrzymanie i poprawę usług wodnych oraz 
ochronę zasobów wodnych;

19. wzywa zatem do większej przejrzystości między operatorami wodnymi, w 
szczególności poprzez opracowanie kodeksu ładu publicznego dla przedsiębiorstw 
wodociągowych w UE;

Unijna polityka rozwoju w dziedzinie wody

20. podkreśla, że polityka UE na rzecz rozwoju powinna w pełni uwzględniać powszechny 
dostęp do wody i urządzeń sanitarnych przez promowanie partnerstwa publiczno-
publicznego opartego na zasadach niekomercyjności i solidarności między operatorami 
wodnymi i pracownikami w różnych krajach;

21. podkreśla, że pomimo postępów na drodze do osiągnięcia milenijnego celu rozwoju 
dotyczącego bezpiecznej wody pitnej, prawie miliard osób nadal pije nieuzdatnioną 
wodę, a cel dotyczący zapewnienia infrastruktury sanitarnej jest daleki od osiągnięcia;

22. przypomina, że Światowa Organizacja Zdrowia stwierdziła, że od 100 do 200 litrów 
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wody dziennie na osobę to zużycie optymalne, zauważając jednocześnie, że od 50 do 
100 litrów jest konieczne, aby zaspokoić podstawowe potrzeby i ograniczyć 
występowanie problemów zdrowotnych;

23. pochwala niektórych operatorów wodnych, którzy przeznaczają część swoich rocznych 
obrotów na partnerstwa na rzecz wody w krajach rozwijających się i zachęca państwa 
członkowskie i UE do stworzenia warunków niezbędnych do tworzenia takich 
partnerstw;

24. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w całej Europie istnieje znaczne poparcie dla 
rezolucji ONZ w sprawie uznania dostępu do czystej wody i infrastruktury sanitarnej za 
prawo człowieka;

°
° °

25. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie 
i Komisji.
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UZASADNIENIE

Od dnia 1 kwietnia 2012 r. europejska inicjatywa obywatelska jest dostępna jako nowy 
mechanizm demokracji uczestniczącej. Komisja Europejska stwierdziła, że pragnie, by 
obywatele odgrywali aktywniejszą rolę w europejskim procesie politycznym, a ten wyjątkowy 
instrument został zaprojektowany jako środek umożliwiający obywatelom UE wywieranie 
bezpośredniego wpływu i kształtowanie europejskiej agendy politycznej. 

Obowiązujące przepisy dotyczące europejskiej inicjatywy obywatelskiej przewidują, że 
inicjatywę musi podpisać co najmniej milion osób z co najmniej siedmiu państw 
członkowskich. Europejska inicjatywa obywatelska „Dostęp do wody i kanalizacji jest 
prawem człowieka! Woda jest dobrem publicznym, nie towarem!”, inaczej zwana 
„Right2Water”, była w momencie składania opatrzona ponad 1,6 mln zweryfikowanych 
podpisów, a od tego momentu podpisało ją jeszcze niemal 300 000 osób. Udało jej się 
otrzymać podpisy ze wszystkich państw członkowskich (z których 13 przekroczyło limit) i 
jest pierwszą udaną europejską inicjatywą obywatelską. 

Europejska inicjatywa obywatelska „Right2Water” wzywa do tego, by:

- instytucje UE oraz państwa członkowskie były zobowiązane do zapewnienia 
wszystkim mieszkańcom prawa do wody i urządzeń sanitarnych, 

- dostawa wody oraz zarządzanie zasobami wodnymi nie podlegały zasadom rynku 
wewnętrznego oraz aby usługi wodne były wyłączone z liberalizacji, 

- UE zwiększyła wysiłki w celu osiągnięcia powszechnego dostępu do wody i urządzeń 
sanitarnych. 

Jako wyraźny sygnał szerokiego poparcia i znaczenia prawa człowieka do wody, przed 
wyborami do Parlamentu Europejskiego w maju 2014 r., czterech z pięciu kandydatów na 
przewodniczącego Komisji wyraziło swe poparcie dla europejskiej inicjatywy obywatelskiej 
„Right 2Water”, w tym zwycięski kandydat, Jean-Claude Juncker. 

Komisja Europejska opublikowała oficjalną odpowiedź na pierwszą udaną europejską 
inicjatywę obywatelską w marcu 2014 r. 

Komunikat ten zawiera pewne pozytywne stwierdzenia, które należy przyjąć z zadowoleniem, 
w tym; 

• stwierdzenie, że woda nie jest produktem handlowym, 

• przyznanie, że za świadczenie usług wodnych ponoszą zasadniczo odpowiedzialność 
władze lokalne, które znajdują się najbliżej obywateli, 

• i przede wszystkim stwierdzenie, że usługi wodno-kanalizacyjne powinny zostać 
wykluczone z zakresu obowiązywania dyrektywy w sprawie koncesji.

Niemniej jednak organizatorzy europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Right 2Water” uznali 
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niejasne odpowiedzi Komisji za bardzo rozczarowujące. Nie odnoszą się one do 
podstawowego żądania sygnatariuszy dotyczącego zobowiązania się do wprowadzenia 
przepisów, które uznają prawo człowieka do wody, co dotyka nie tylko prawa człowieka do 
wody, lecz również rzetelności całego mechanizmu inicjatywy europejskiej.

Dalsze niespełniające oczekiwań punkty w odpowiedzi Komisji obejmują:

• brak gwarancji ze strony Komisji co do wyłączenia usług wodno-kanalizacyjnych z 
porozumień handlowych, takich jak transatlantyckie partnerstwo handlowo-
inwestycyjne (TTIP), 

• brak gwarancji zapobiegania dalszej liberalizacji usług wodno-kanalizacyjnych.

Prawo człowieka do wody 

ONZ w uwadze ogólnej nr 15 określiła zakres prawa do wody i wyjaśniła, jak należy 
rozumieć pojęcie wystarczającej ilości wody, bezpiecznej, zadowalającej jakości, dostępnej 
fizycznie i niedrogiej wody do użytku osobistego i domowego. 

Jeden z tych kluczowych aspektów – przystępność cenowa – oznacza, że żadnej osobie ani 
grupie nie można odmówić dostępu do bezpiecznej wody pitnej, ponieważ nie stać ich na nią. 
Kryteria te podkreślają również, że zwrot kosztów nie powinien stanowić przeszkody w 
dostępie do bezpiecznej wody pitnej i infrastruktury sanitarnej, zwłaszcza dla ludzi ubogich. 
Dodatkowo stwierdzono, że 3 % dochodów gospodarstwa domowego powinno być uważane 
za maksymalną kwotę płatności za wodę, jeżeli płatności mają zastosowanie.

Światowa Organizacja Zdrowia zaleciła, że wymagane jest od 50 do 100 litrów wody na 
osobę dziennie, by móc zaspokoić podstawowe potrzeby i ograniczyć występowanie 
problemów zdrowotnych. Natomiast od 20 do 25 litrów na osobę dziennie to minimum, lecz 
przy tej wartości pojawiają się problemy zdrowotne, i taka ilość wody jest uznana za 
niewystarczającą, by spełnić podstawowe wymogi w zakresie higieny i konsumpcji wody. 
Ponadto zalecane od 50 do 100 litrów może być niewystarczające dla różnych grup osób, 
takich jak kobiety w ciąży, osób żyjące z HIV/AIDS lub matki karmiące piersią.

Usługi wodne i rynek wewnętrzny

Komisja Europejska oświadczyła, że musi zachować neutralność względem krajowych 
decyzji dotyczących własności wody, ale jednocześnie wchodzi w skład trojki, która starała 
się o prywatyzację usług wodnych w krajach objętych programem.

Biorąc pod uwagę bardzo specyficzny charakter wody i naturalny monopol stworzony przez 
zaopatrzenie w wodę oraz fakt, że woda jest niezbędna dla ludzkiego życia i zdrowia, 
Komisja Europejska musi uznać powszechną troskę obywateli UE o to, w jaki sposób traktuje 
wodę i usługi wodne. Do chwili obecnej Komisja Europejska w dużej mierze popierała 
podejście oparte na konkurencyjności i podejście rynkowe z tendencją do liberalizacji usług 
wodno-kanalizacyjnych zamiast podejścia opartego na prawach, które uznaje rolę usług 
publicznych. 

Masowa mobilizacja obywateli UE w kampanii Right2Water odzwierciedla ruchy w 
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poszczególnych państwach członkowskich. W krajach takich jak Irlandia, Grecja, Włochy, 
Niemcy i Hiszpania kwestia własności wody i zarządzania stała się zagadnieniem budzącym 
troskę obywateli w ostatnich latach. Zwiększaniu świadomości i mobilizacji towarzyszy w 
Europie rosnąca tendencja do przekazywania usług wodnych władzom miejskim, co następuje 
zwykle w wyniku niezadowolenia i złych doświadczeń z prywatnymi i liberalnymi modelami 
gospodarki wodnej. Choć rzadkie, prywatne modele zaopatrzenia w wodę nie przyniosły 
niższych cen, większych inwestycji ani właściwej odpowiedzialności. Coraz większy 
sprzeciw społeczny wobec tego modelu w takich miastach jak Berlin spowodował powrót do 
zarządzania przez władze miejskie, na wzór Paryża i jego przedsiębiorstwa publicznego Eau 
de Paris.

Biorąc pod uwagę naturalny monopol stworzony przez zaopatrzenie w wodę, zdecydowana 
większość operatorów wodnych zarówno w Europie, jak i na świecie to publiczni operatorzy 
wodni, co oznacza, że istnieje szeroki zasób wiedzy i doświadczeń, z których można 
korzystać. Coraz większa liczba publicznych przedsiębiorstw wodociągowych bierze udział w 
„partnerstwach publiczno-publicznych” – są to oparte na modelu współpracy i niedrogie 
porozumienia pomiędzy co najmniej dwoma organami publicznymi, które mają na celu 
poprawę zdolności poprzez wymianę wiedzy dotyczącej najlepszych praktyk w dziedzinach 
takich, jak: pomoc techniczna, szkolenia i rozwój zasobów ludzkich, finansowanie usług 
wodnych, wydajność i zwiększenie udziału społeczeństwa. Obiecujące jest to, że w oficjalnej 
odpowiedzi na inicjatywę „Right 2Water” Komisja Europejska po raz pierwszy uznaje takie 
partnerstwa. 


