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Η GUE/NGL είναι μια συνομοσπονδιακή ομάδα στο Ευρωπα-
ϊκό Κοινοβούλιο αποτελούμενη από 35 βουλευτές του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου προερχόμενους από 13 χώρες της ΕΕ οι 
οποίοι εργάζονται για την ειρήνη, την αλληλεγγύη, την κοινω-
νική δικαιοσύνη, την ισότητα, τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο.

Η προστασία 
του νερού ως 

δημόσιου αγαθού



Ένα δημόσιο αγαθό 

Η πρόσβαση σε πόσιμο νερό και σε αποχέτευση έχει αναγνωρι-
στεί από τα Ηνωμένα Έθνη ως οικουμενικό δικαίωμα. Εντούτοις, 
σήμερα στην Ευρώπη πολλοί πολίτες δεν απολαμβάνουν το 
δικαίωμα αυτό, ως αποτέλεσμα της ιδιωτικοποίησης των υπη-
ρεσιών ύδρευσης, καθώς και της απελευθέρωσης της αγοράς.

Οι όροι «διάσωσης» που επιβλήθηκαν από την Τρόικα, επέ-
τειναν το πρόβλημα αυτό στις χώρες της ΕΕ που επλήγησαν 
περισσότερο από την κρίση, όπως η Ιρλανδία, η Ελλάδα και 
η Πορτογαλία. 

Η Ομάδα GUE/NGL πιστεύει ότι η παροχή υπηρεσιών ύδρευ-
σης και αποχέτευσης είναι πιο αποτελεσματική, όταν ανατί-
θεται στις δημόσιες ή δημοτικές αρχές και όχι στον ιδιωτικό 
τομέα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να συνεχίζει να αγω-
νίζεται, ώστε το νερό να παραμείνει δημόσιο αγαθό και όχι 
εμπορεύσιμο προϊόν. 

Επικείμενες προκλήσεις

➜   Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να τηρήσει τις δεσμεύ-
σεις του για εξαίρεση του τομέα των υδάτων από την απε-
λευθέρωση, οι οποίες έχουν καθοριστεί μέσω διαδοχικών 
ψηφισμάτων, με πιο πρόσφατο αυτό του Ιουλίου 2012, και 
οι οποίες ορίζουν ότι η πρόσβαση στο νερό θα πρέπει να 
αποτελεί θεμελιώδες και οικουμενικό δικαίωμα.

➜   Οι Ευρωβουλευτές της ομάδας GUE/NGL υποστήριξαν την 
Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών «Δικαίωμα στο νερό», 
η οποία οδήγησε τον Επίτροπο Εσωτερικής Αγοράς Michel 
Barnier να εξαιρέσει την υδροδότηση από τα σχέδια για 
τη θέσπιση νέας νομοθεσίας με την οδηγία για τις συμβά-
σεις παραχώρησης. Σήμερα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
πρέπει να συνεχίσει να ασκεί πίεση στην Επιτροπή και στο 
Συμβούλιο μέσω διαπραγματεύσεων, προκειμένου να δι-
ασφαλίσει ότι η εν λόγω δέσμευση θα τηρηθεί, καθώς μία 
οδηγία της ΕΕ για τις συμβάσεις παραχώρησης, θα εξανα-
γκάσει ουσιαστικά τις δημοτικές αρχές σε όλη την Ευρώπη 
να ιδιωτικοποιήσουν περαιτέρω τις δημόσιες υπηρεσίες. 
Συνεπώς, αν ο τομέας του νερού δεν εξαιρεθεί, θα ήταν 
δυνατό να διενεργηθούν διαγωνισμοί υποβολής προσφο-
ρών ως προς συμβάσεις παροχής ύδατος σε επίπεδο ΕΕ και 
να δοθεί η δυνατότητα σε πολυεθνικές να διεισδύσουν και 
να περιορίσουν την πρόσβαση σε ένα δημόσιο αγαθό με 
ουσιώδη σημασία για την ίδια τη ζωή. 

➜   Επιπλέον, οι Ευρωβουλευτές  της ομάδας GUE/NGL υποστη-
ρίζουν τα αιτήματα της εκστρατείας «Δικαίωμα στο νερό» 
για ενωσιακή νομοθεσία που απαιτεί από τις κυβερνήσεις 
να υλοποιούν το ανθρώπινο δικαίωμα σε νερό και αποχέτευ-
ση , όπως αναγνωρίζεται από τα Ηνωμένα ¨Έθνη, διασφαλί-
ζοντας ότι όλοι οι πολίτες έχουν πρόσβαση σε επαρκές και 
καθαρό πόσιμο νερό , καθώς και σε υπηρεσίες αποχέτευσης.

➜   Η Ομάδα GUE/NGL υποστηρίζει ότι η διαχείριση των υδά-
τινων πόρων δεν πρέπει να υπόκειται στους κανόνες της 
εσωτερικής αγοράς και ότι το δικαίωμα στο νερό και στην 
αποχέτευση θα πρέπει να ικανοποιείται σε παγκόσμιο επί-
πεδο. Οι υπηρεσίες παροχής ύδατος πρέπει να εξαιρεθούν 
από την απελευθέρωση.

Η «εκποίηση» κοινωνικών κεκτημένων

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η ιδιωτικοποίηση των οργανισμών 
κοινής ωφελείας, όπως είναι οι εταιρείες παροχής ύδατος, 
αποφέρει οφέλη στην κοινωνία, μέσω της βελτίωσης της 
αποδοτικότητας και της ανταγωνιστικότητας. Ωστόσο, στην 
πραγματικότητα η απελευθέρωση του τομέα παροχής ύδατος 
επιτρέπει στα ιδιωτικά μονοπώλια να κυριαρχήσουν στον το-
μέα αυτό και μετατρέπει το νερό σε εμπορεύσιμο προϊόν, στο 
οποίο οι περισσότεροι πολίτες θα έχουν μειωμένη πρόσβαση. 

Η ιδιωτικοποίηση προκαλεί ανισότητες και αποκλεισμό, οδη-
γεί σε απότομες αυξήσεις των τιμών, σε υπερβολικές διαρ-
ροές, σε διαταραχές στην παροχή υπηρεσιών ύδρευσης, σε 
ποιοτική υποβάθμιση της παρεχόμενης υπηρεσίας, καθώς και 
σε ανεξέλεγκτη διαχείριση. Εν συντομία: προκαλείται περισσό-
τερη κοινωνική ανισότητα εις βάρος αυτών που έχουν υποστεί 
το μεγαλύτερο πλήγμα από την τρέχουσα οικονομική κρίση.

Επιπλέον, η εκποίηση των εταιρειών ύδρευσης έρχεται σε προ-
φανή αντίθεση με την υποτιθέμενη ουδετερότητα της ΕΕ όσον 
αφορά το ζήτημα του δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα της 
ιδιοκτησίας, αλλά και της διαχείρισης των συλλογικών υπηρε-
σιών ύδρευσης, που προβλέπεται στις συνθήκες της ΕΕ.


