Информационна записка към
Европейска гражданска инициатива:
Водата и санитарно-хигиенните условия са човешко право!
История
Европейската федерация на синдикатите на комуналните услуги (ЕФСКУ) реши да
предприеме инициатива за събиране на един милион подписа за водата като човешко
право на конгреса си през 2009 г. Това включва: мобилизиране на работниците и
гражданите в подкрепа на това право, както и срещу отрицателните ефекти от
либерализацията и политиките в подкрепа на конкуренцията, които доминират в
Европейската комисия и сред европейските правителства. Европейската
комисияокончателно определи правилата за такава Европейска гражданска
инициатива (ЕГИ) през март 2011 г. За повече подробности относно наредбата, вижте:
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=bg.
Организацията на обединените нации е признала универсалното човешко право на
вода и санитарно-хигиенни условия. На 28 юли 2010 г., чрез Резолюция 64/292,
Генералната асамблея на Организацията на обединените нации изрично признава
човешкото право на вода и санитарно-хигиенни условия и приема, че чистата питейна
вода и санитарно-хигиенните условия са ключови фактори за постигането на всички
човешки права. Резолюцията призовава държавите и международните организации да
предоставят финансови ресурси, помощ в изграждането на потенциал и трансфер на
технологии с цел осигуряване на безопасна, чиста, достъпна и евтина питейна вода и
санитарно-хигиенни условия за всичкиВсички граждани се нуждаят от питейна вода и
безопасна система за санитарно-хигиенни условия. Организацията на обединените
нации е признала универсалното човешко право на вода и санитарно-хигиенни условия,
но все още много хора не ползват това право. Това право трябва да бъде приложено в
рамките на Европейския съюз.

Какво искаме
1.

Гарантирана вода и санитарно-хигиенни условия за всички в Европейския съюз.
Ние вярваме, че Европейският съюз трябва да приложи човешкото право за
достъп до вода, понеже водата и санитарно-хигиенни услуги са обект на
европейското право (като услуги от общ интерес). Европейският съюз трябва да
насърчава националното прилагане на това човешко право чрез определяне на
обвързващи цели за всички страни-членки за постигане на универсално
покритие.
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2.

3.

Човешките права над пазарните интереси: Никаква либерализация на водните
услуги.
Ние искаме ЕС да промени мисленето си от сегашния си фокус върху
конкуренцията и изцяло пазарния подход, към нагласа за обществено
обслужване и подход, основан на човешките права. Водата е ограничен
природен ресурс и обществено благо, което е от основно значение за живота и
здравето. Това е "естествен" монопол, който трябва да остане извън правилата
на вътрешния пазар.
Глобален/Универсален достъп до вода и санитарно-хигиенни условия за всички.
Ние вярваме, че ЕС трябва да направи по-голямо усилие водата и санитарнохигиенните условия да бъдат достъпни за всички. ЕС трябва да постави цели и
да направи постигането на универсален (в световен мащаб) достъп до вода и
санитарно-хигиенни условия част от политиката си за развитие. По този начин
ЕС ще съдейства активно правото за достъп до вода и санитарно-хигиенни
услуги да може да се ползва в световен мащаб.

Нашите предложения към Европейската комисия за въвеждане на правата
на хората за достъп до вода и санитарно-хигиенни условия:
1.

Да използва правото на хората на вода и санитарно-хигиенни условия във всички
комуникации относно водата и/или санитарно-хигиенните условия.

2.

Да гарантира вода (безопасна, чиста и на достъпна цена) и санитарно-хигиенни
услуги на цялото население в страните-членки на ЕС.

3.

Да се въздържа от превръщането на водните услуги в търговски услуги, чрез
изключване на водата от правилата на вътрешния пазар. Това може да се
постигне с ангажимент от страна на Европейската комисия:


Да не либерализира водата и санитарно-хигиенните услуги.



Да не включва водата и санитарно-хигиенните услуги в търговски
споразумения, като напр. CETA.



Да поощрява публично-публичните партньорства.



Да съхрани принципа "водата не е стока" на Рамковата директива за
водите във всички водни и свързани с водата политики на ЕС.



Да определи, че защитата на водната среда ще надделее над търговските
политики.



Да инициира програма за подпомагане на хора, които не могат да плащат
сметките за вода, с цел да се предотврати прекъсването на услугите за
потребителите.



Да гарантира, че частните дружества за водоснабдяване, доставящи
водни услуги, осигуряват пълна прозрачност и откритост по отношение на
договорите си (търговската тайна да няма място в тази обществена
услуга).



Да насърчава участието на гражданите в съответствие с Рамковата
директива за водите.
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4.

Да увеличи достъпа до вода и санитарно-хигиенни условия по целия свят, като
направи постигането на универсален достъп до вода и санитарно хигиенни
условия част от политиката на развитие на ЕС и даде по-голям дял в
бюджетираната Официална помощ за развитие (ОПР) за подобряване на водата
и санитарно-хигиенните услуги.

5.

Да насърчава публично-публичните партньорства (партньорства на водните
оператори), основаващи се на принципите на организациите с нестопанска цел и
солидарността между водните оператори и работниците от различни страни.

6.

Да включи в законодателството, че управлението на водата и водните ресурси
трябва да остане в държавни ръце.

7.

Да подкрепя публичните водни оператори в страните от ЕС и други страни, които
нямат капитал за разширяване на услугите по водоснабдяване и канализация за
бедните чрез собствени средства.

8.

Да подкрепя и насърчава водните оператори, които инвестират определена част
от годишния си оборот в партньорства с водни оператори в развиващи се страни.
(следвайки примера на Холандия и Франция).

9.

Да подкрепи създаването на доброволна европейска система за сравнителен анализ
на публичните предприятия за насърчаване на водни услуги с високо качество.

10.

Да изработи закон за управление на водните дружества в ЕС-27.

Процес
Основан е Граждански комитет, който е официален представител на тази Европейска
гражданска инициатива. Минималното изискване е 7 души от 7 различни европейски
страни. Ние имаме 34 представители от 27 страни от ЕС, в които ще водим кампания.
Във всичко тези страни сме основали Национални групи за кампанията. В допълнение
ние ще проведем кампания в други страни като Турция, Хърватия, Русия и Норвегия,
за да покажем, че това не е проблем само в ЕС, а че това е глобален проблем.
Ние ще водим кампанията както онлайн, така и по улиците. Подписите могат да бъдат
изпратени чрез уеб сайта на кампанията www.right2water.eu или на хартия. Събирането на
подписите ще започне веднага, след като Европейската комисия приеме нашата Европейска
гражданска инициатива. Ние ще представим предложението си на 1 април 2012 г., който е
първият възможен ден за представяне на Европейската гражданска инициатива.
22 март 2012 г.:

Световен ден на водата; стартиране на уеб сайта
www.right2water.eu

1 април 2012 г.:

Регистрация / представяне на ЕГИ

24-25 април 2012 г.:

Очаквано потвърждение на регистрацията от ЕК = ден
първи за събирането на подписи! Странично събитие
на Изпълнителния комитет на ЕФСКУ

Април 2012 г. - април 2013 г.: Една година да бъдат събрани един милион
подписа.
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Подкрепящи организации
Кампанията ще се води както онлайн, така и на улиците. Ние търсим широк кръг от
поддръжници в неправителствените организации, напр. екологични, социални и
организации за развитие, но също така и в женските организации, църквите и
публичните (водни) дружества. Също така ще търсим подкрепа в политическия спектър
и ще търсим "публични личности", които да бъдат посланици на нашата кампания, като
демонстрират своята подкрепа публично.

Кратък преглед на процеса, през който организаторите трябва да
преминат, за да представят ЕГИ.
a)

Целта на инициативата трябва да бъде в рамките на пълномощията на
Европейската комисия да предложи законодателство по силата на договорите и
да не е явно несериозна или противоречаща на ценностите на Съюза.

b)

Организаторите трябва да формират граждански комитет от най-малко седем
члена и
да определят един представител и един заместник като лица за контакт. Те,
както и хората, които в бъдеще ще поставят подписите си, трябва да бъдат
граждани на Европейския съюз, имащи право на глас в изборите за Европейски
парламент.

c)

Преди събирането на подписите, организаторите трябва да поискат регистрация
на инициативата в Европейската комисия, като използват стандартния
формуляр за тази цел, като добавят допълнителна обосновка и правен текст,
ако желаят това.

d)

В срок от два месеца Европейската комисия трябва или да регистрира
инициативата, или да я отхвърли, и да информира организаторите за мотивите
си за това решение и за всички възможни съдебни и извънсъдебни средства за
правна защита, които са на разположение.

e)

Значителна част от подписите трябва да бъдат събрани в поне 7 страни-членки.
За всяка държава този брой е равен на броя членовете й в Европейския
парламент, умножен по 750.

f)

При регистрацията и по време на целия процес, организаторите трябва да
декларират и да осигурят пълна прозрачност за източниците си на финансиране.

g)

Възможно е да се събират подписи онлайн или на хартия. Организаторите се
сблъскват с различни национални процедури за регистрация и проверка на
подписите. От 27 държави-членки, 18 изискват номер на лична карта или
паспорт заедно с подписа, а 9 не изискват.

h)

Срокът за събиране на документите с подписите и за спазване на условията е
ограничен на 12 месеца, преди подписите да бъдат изпратени на Европейската
комисия.
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i)

Гражданският комитет може да представи инициативата лично на Европейската
комисия "на подходящо ниво" и ще има изслушване в Европейския парламент. В
срок от три месеца, Европейската комисия ще публикува съобщение, в което
излага своите правни и политически заключения и причини за предприемане на
действия или отказ от такива.

j)

Организаторите на граждански инициативи и властите трябва да спазват
правилата за защита на данните, за да се гарантира, че личните данни се
събират само за целите на инициативата, а не по друга причина, и че след това
ще бъдат унищожени. Организаторите също така подлежат на санкции за всяко
друго нарушение на законите, като например фалшиви подписи.

Законодателството НЕ дава автентично право на законодателна инициатива на
гражданите, тъй като то не е задължително за Европейската комисия. Дори ако дадена
ЕГИ получи необходимото количество подписи и е в съответствие с нормативните
актове, Европейската комисия може да реши да отхвърли инициативата. Трябва да
бъде разбрана истинската същност на ЕГИ: начин да бъдат поставени приоритети,
които дават възможност на гражданите да привлекат вниманието към дадена тема не
само на Европейската комисия, но също така и на медиите и на широката
общественост, в резултат на което да се инициира широк европейски дебат.
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