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GUE/NGL je konfederální skupina v Evropském parlamentu, 
kterou tvoří 35 poslanců z 13 zemí EU a jejíž činnost je zaměře-
na na mír, solidaritu, sociální spravedlnost, rovnost, demokracii 
a lidská práva v Evropě i za jejími hranicemi.

Ochrana vody  
jakožto  

veřejného majetku



Veřejný statek

Organizace spojených národů uznává přístup k vodě a k hygi-
enickým zařízením za všeobecné lidské právo, avšak mnoho 
občanů v současnosti v Evropě kvůli privatizaci dodávek vody 
a liberalizaci trhu tohoto práva nepožívá.

Tento problém v zemích EU, které byly krizí postiženy nejvíce 
jako Irsko, Řecko a Portugalsko, prohloubily záchranné pod-
mínky stanovené „trojkou“.

Skupina GUE/NGL se domnívá, že voda a hygienická zařízení 
jsou úspěšněji zajišťovány tehdy, jsou-li v rukou vlád, nikoli 
soukromého sektoru. Evropský parlament musí nadále usilo-
vat o to, aby voda zůstala veřejným statkem, nikoli komoditou.

Budoucí výzvy

➜   Evropský parlament musí dodržet své závazky týkající  
se ochrany vodohospodářství před liberalizací, jež přijal 
v řadě návazných usnesení, naposledy v červenci 2012,  
a v nichž uvádí, že přístup k vodě by měl být základním  
a všeobecným právem.

➜   Poslanci EP ze skupiny GUE/NGL podpořili iniciativu „Právo 
evropských občanů na přístup k vodě“, jež komisaře pro 
vnitřní trh Michela Barniera přiměla vyloučit zásobování 
vodou z plánovaných nových ustanovení ve směrnici o kon-
cesích. Evropský parlament musí nyní prostřednictvím jed-
nání dále vyvíjet tlak na Komisi a Radu, aby zajistily dodržení 
tohoto závazku, neboť městské samosprávy v celé Evropě 
budou v důsledku směrnice EU o koncesích skutečně nu-
ceny pokračovat v privatizaci veřejných služeb. Nebude-li 
zásobování vodou ze směrnice vyloučeno, mohlo by být 
uzavírání smluv o dodávkách vody v celé EU předmětem 
nabídkového řízení, a nadnárodní společnosti by tak měly 
příležitost ovládnout tento veřejný statek, který je nezbytný 
pro zachování života, a odepřít přístup k němu.

➜   Poslanci EP ze skupiny GUE/NGL také podporují výzvu kam-
paně „Právo na vodu“ přijmout právní předpisy EU, na jejichž 
základě by vlády musely uplatňovat lidské právo na vodu 
a hygienická zařízení uznané Organizací spojených národů 
tak, že všem občanům zajistí přístup k dostatečnému množ-
ství čisté pitné vody a k hygienickým zařízením.

➜   Skupina GUE/NGL se domnívá, že na hospodaření s vodními 
zdroji by se neměla vztahovat pravidla pro vnitřní trh a prá-
vo na vodu a hygienu by měli požívat všichni lidé. Vodohos-
podářské služby nesmí být předmětem liberalizace.

Rozprodej sociálních přínosů

Evropská komise se domnívá, že privatizace veřejných služeb, 
např. společností zajišťujících zásobování vodou, je pro spo-
lečnost přínosná díky větší účinnosti a konkurenceschopnos-
ti. Skutečností však je, že liberalizace vodního hospodářství 
umožňuje soukromým monopolům toto odvětví ovládnout,  
a voda se tak stává komoditou, k níž mají nejchudší osoby stá-
le omezenější přístup. 

Privatizace vede k nerovnostem a vyloučení, prudkému ná-
růstu cen, nadměrným únikům, přerušení dodávek vody, horší 
kvalitě služeb a neodpovědnému hospodaření. Zkrátka vede  
k větší sociální nerovnosti, která má dopad především na oso-
by, jež byly probíhající hospodářskou krizí zasaženy nejvíce.

Rozprodej společností zajišťujících zásobování vodou je rov-
něž ve zjevném rozporu s údajně nestranným přístupem EU  
k otázce veřejného či soukromého vlastnictví a správy kolek-
tivních vodohospodářských služeb, jak stanoví Smlouvy EU.


