
 
 

 
Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων Δημόσιων Υπηρεσιών (EPSU) 

Δελτίο Τύπου - 24 Οκτωβρίου 
 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπέρ της έναρξης  τριμερούςδιαλόγου σχετικά με την οδηγία 

για το πόσιμο νερό. Είναι καιρος να εφαρομοστουν τα ανθρώπινα δικαιώματα στο νερό 

στην ευρωπαϊκή νομοθεσία! 

(Βρυξέλλες, 24 Οκτωβρίου) Χθες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε, με μια πολύ περιορισμένη 
πλειοψηφία, και ενέκρινε την έκθεση του βουλευτή Michel Dantin σχετικά με την οδηγία για το 
πόσιμο νερό (Drinking Water Directive- DWD). 

Είναι η πρώτη φορά που η νομοθεσία της ΕΕ λαμβάνει υπόψη μια πρωτοβουλία ευρωπαίων 
πολιτών, στην προκειμένη περίπτωση το δικαίωμα στο νερό - Right2water. 

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων Δημοσίων Υπηρεσιών(European Public Service Union), η 
οποία αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της ECI Right2water, χαιρετίζει το γεγονός ότι η πλειοψηφία των 
ευρωβουλευτών υποστήριξε μια εντολή για τα δικαιώματα των ανθρώπων στο νερό για να 
συμπεριληφθεί στο DWD, αναγνωρίζοντας έτσι την ανάγκη για τα κράτη μέλη να παρέχουν 
καθολική πρόσβαση για όλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Αυτό ήταν μια βασική απαίτηση της ΕΥΖΣ. Ωστόσο, είμαστε απογοητευμένοι που η πλειοψηφία 
των μελών της δεξιάς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσπάθησε να καταστείλει τα αιτήματα της 
κοινωνίας των πολιτών. 

Η περιορισμένη υποστήριξη που έλαβε τελικά το κείμενο (με τη διόρθωση ορισμένων ψήφων, θα 
είναι κάτω από 300 βουλευτές) δείχνει ότι η έκθεση θα μπορούσε να αντανακλά καλύτερα τα 
αιτήματα της κοινωνίας των πολιτών. Λυπούμαστε που η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου απέρριψε 
την ελάχιστη παροχή νερού για κάθε πολίτη καθώς και τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού 
παρατηρητηρίου νερού. Αυτά θα οδηγούσαν σε πραγματική πρόοδο και διαφάνεια.  

Τα θετικά βήματα που έχουν ληφθει οφειλονται σε μια έντονη κινητοποίηση της κοινωνίας των 
πολιτών. Το Κοινοβούλιο τώρα υποστηρίζει τη διασφάλιση της ελεύθερης παροχής νερού σε 
δημόσια κτίρια. Αποθαρρύνει τη χρήση εμφιαλωμένου νερού. Υπάρχει μια διάταξη σχετικά με τις 
δημόσιες βρύσες με τη δημιουργία και τη συντήρηση υπαίθριου και εσωτερικού εξοπλισμού για 
πρόσβαση σε νερό σε δημόσιους χώρους. Αποτελεί μείζον επίτευγμα ότι το Κοινοβούλιο και η 
Επιτροπή προτείνουν στα κράτη μέλη να βελτιώσουν την πρόσβαση των ευάλωτων και 
περιθωριοποιημένων ομάδων στο νερό. 

Ο κ. Jan Willem Goudriaan, Γενικός Γραμματέας της EPSU και Αντιπρόεδρος Right2water, 
δήλωσε: "Είναι πραγματικά ντροπή το γεγονός ότι μια μικρή πλειοψηφία του Κοινοβουλίου δεν 
υποστήριξε τις εκκλήσεις για σαφέστερη αναγνώριση και εφαρμογή του Δικαίου στην νομοθεσία 
της ΕΕ. Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε το Right2Water με τα κράτη μέλη και να απαιτούμε την 
πρόοδο στην εφαρμογή του ανθρώπινου δικαιώματος για το νερό στην κοινοτική νομοθεσία ". 

Αναμένουμε από τα κράτη μέλη να υποβάλουν προτάσεις για το Right2Water κατά τη διάρκεια 
του τριμερούς διαλόγου. Περισσότεροι από 1,8 εκατομμύρια πολίτες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή 
Ένωση το ειποστιρεισουν 

Περισσότερες πληροφορίες καλέστε τον Pablo Sanchez 0032 (0) 474626633 
psanchez@epsu.org 

 
*** 
EPSU is the European Federation of Public Service Unions. It is the largest federation of the ETUC and 
comprises 8 million public service workers from over 260 trade unions; EPSU organizes workers in the 
energy, water and waste sectors, health and social services and local, regional and central government, in 
all European countries including the EU’s Eastern Neighborhood. EPSU is the recognized regional 
organization of Public Services International (PSI).For more information please go to: www.epsu.org  
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