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Parlamentul European votează pentru începerea trialogului în legătură cu Directiva 
privind apa potabilă. Este timpul să introducem dreptul omului la apă în legislația 

europeană! 
 

 
(Bruxelles, 24 octombrie) Parlamentul European a votat ieri, cu o majoritate foarte slabă, să 
aprobe raportul Directivei privind apa potabilă (DWD), care a fost redactat de către deputatul 
Michel Dantin. Este prima dată când legislația UE ia în considerare o Inițiativă Cetățenească 
Europeană (ECI), în acest caz Right2water. 
 
Federația Europeană a Sindicatelor Serviciilor Publice (EPSU), coloana vertebrală a ECI 
Right2water, salută faptul că majoritatea deputaților europeni au susținut includerea dreptului 
omului la apă în DWD, recunoscând astfel necesitatea ca statele membre să ofere tuturor acces 
universal la apă. Aceasta a fost o cerere cheie a ECI. Cu toate acestea, suntem dezamăgiți de 
faptul că majoritatea deputaților europeni de dreapta au depus un efort considerabil pentru a 
submina cererile societății civile. 
 
Sprijinul limitat pe care textul la primit în final (în urma corectării unor voturi, va fi sub 300 de 
deputați europeni) arată că raportul ar fi putut reflecta mai bine cerințele societății civile. 
Regretăm că majoritatea Parlamentului a respins cererile de a oferi o provizie minimă de apă 
fiecărui cetățean și de a crea un Observator European pentru Apă. Cele două ar fi dus la 
progrese reale și la transparență. 
 
Pașii pozitivi care au fost realizaţi se datorează unei mobilizări intense a societății civile. 
Parlamentul sprijină acum asigurarea furnizării gratuite de apă în clădirile publice, care 
descurajează utilizarea apei îmbuteliate. Există o dispoziție referitoare la fântânile publice care 
prevede instalarea și întreținerea echipamentelor de exterior și de interior pentru a oferi acces la 
apă în spațiile publice. Este o realizare majoră că Parlamentul și Comisia propun ca statele 
membre să îmbunătățească accesul la apă pentru grupurile vulnerabile și marginalizate. 
 
Jan Willem Goudriaan, Secretarul General al EPSU și Vicepreședintele Right2water, afirmă: 
"Este cu adevărat păcat că o mică majoritate a Parlamentului nu a sprijinit solicitarea unei 
recunoașteri mai clare și a punerii în aplicare a Right2Water în legislația UE. Vom continua să 
pledăm pentru dreptul la apă (Right2Water) cu statele membre și să cerem progrese în 
implementarea dreptului omului la apă în legislația UE ".  
 
Ne așteptăm ca statele membre să prezinte propuneri referitoare la Right2Water în timpul 
trialogului. Peste 1,8 milioane de cetățeni din întreaga Uniune Europeană doresc să vadă acest 
lucru. 
 
Mai multe informatii Pablo Sanchez psanchez@epsu.org 0032 (0) 474626633  
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