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GUE/NGL ir Eiropas Parlamenta konfederālā grupa, ko veido 
35 EP deputāti no 13 ES valstīm, un tās darbības mērķis ir miers, 
solidaritāte, sociālais taisnīgums, vienlīdzība, demokrātija un 
cilvēktiesības Eiropā un citur pasaulē.

Ūdens kā 
sabiedriska labuma 

aizsargāšana



Sabiedrisks labums

Piekļuvi ūdenim un sanitārijai Apvienoto Nāciju Organizācija 
ir atzinusi par vispārējām cilvēka tiesībām, bet šodien Eiropā 
daudzi iedzīvotāji ūdens resursu privatizācijas un tirgus libe-
ralizācijas dēļ nevar izmantot šīs tiesības.

Troikas uzspiesti glābšanas pasākumu nosacījumi ir saasināju-
ši šo problēmu tajās ES valstīs, kuras vissmagāk skārusi krīze, 
piemēram, Īrijā, Grieķijā un Portugālē.

Eiropas Apvienoto kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku 
konfederālā grupa (GUE/NGL) uzskata, ka ūdeni un sanitāriju ir 
iespējams veiksmīgāk nodrošināt tad, ja tie pieder valstij, nevis 
privātajam sektoram. Eiropas Parlamentam ir jāturpina cīņa par 
to, lai saglabātu ūdeni kā sabiedrisku labumu, nevis kā preci.

Turpmākie uzdevumi

➜   Eiropas Parlamentam ir jāpilda savas saistības pasargāt 
ūdensapgādes nozari no liberalizācijas, kuras ir izklāstītas 
vairākās secīgās rezolūcijās (pēdējā tika pieņemta 2012. 
gadā) un kurās ir teikts, ka ūdens ir uzskatāms par vispārē-
jām cilvēka pamattiesībām.

➜   Eiropas Parlamenta GUE/NGL deputāti atbalstīja Eiropas 
pilsoņu iniciatīvu „Tiesības uz ūdeni”, panākot to, ka iekšē-
jā tirgus komisārs Michel Barnier izslēdza ūdensapgādi no 
jauna tiesību akta — koncesiju direktīvas — izstrādes plā-
niem. Tagad Eiropas Parlamentam sarunu gaitā jāturpina 
attiecīgi ietekmēt Komisiju un Padomi, lai nodrošinātu, ka 
šīs saistības tiek izpildītas, jo ES koncesiju direktīva spiedīs 
pašvaldības visā Eiropā turpināt sabiedrisko pakalpojumu 
privatizāciju. Tādējādi, ja ūdensapgādi neizslēgs, ūdensap-
gādes līgumus varēs izlikt ES mēroga izsolē, dodot starptau-
tiskiem uzņēmumiem iespēju tos sagrābt un liegt piekļuvi 
sabiedriskam labumam, kas ir svarīgs dzīvības uzturēšanai.

➜   Eiropas Parlamenta GUE/NGL deputāti atbalsta kampa-
ņas „Tiesības uz ūdeni” prasības pieņemt ES tiesību aktus, 
kuros valdībām būtu pieprasīts īstenot Apvienoto Nāciju 
Organizācijas atzītās cilvēktiesības uz ūdeni un sanitāriju, 
nodrošinot visiem iedzīvotājiem piekļuvi pietiekamam 
daudzumam tīra dzeramā ūdens un sanitārijai.

➜   GUE/NGL uzskata, ka ūdens resursu apsaimniekošanu 
nedrīkst pakļaut iekšējā tirgus noteikumiem un ka visiem 
cilvēkiem jāspēj izmantot tiesības uz ūdeni un sanitāriju. 
Liberalizācija nedrīkst skart ūdensapgādes pakalpojumus.

Sociālo ieguvumu izpārdošana

Komisija uzskata, ka sabiedrisko pakalpojumu, kā, piemēram, 
ūdensapgādes uzņēmumu, privatizācija dod sabiedrībai labu-
mu, jo tā palielina efektivitāti un konkurētspēju; tomēr faktiski 
ūdensapgādes nozares liberalizācija ļauj privātiem monopo-
liem dominēt šajā nozarē un padara ūdeni par preci, kurai vis-
trūcīgākajiem cilvēkiem ir aizvien grūtāk piekļūt. 

Privatizācija rada nevienlīdzību un atstumtību, noved pie liela 
cenu pieauguma, pārmērīgām noplūdēm, ūdensapgādes pār-
traukumiem, pakalpojumu kvalitātes pazemināšanās un bez-
atbildīgas ūdens resursu apsaimniekošanas. Īsumā: tā nozīmē 
lielāku sociālo netaisnību attiecībā uz tiem, kurus vissmagāk 
skārusi ekonomikas krīze.

Ūdensapgādes uzņēmumu izpārdošana ir arī acīmredzamā 
pretrunā ar ES izslavēto neitralitāti attiecībā uz valsts vai pri-
vātajām īpašumtiesībām un kolektīvo ūdensapgādes pakalpo-
jumu pārvaldību, kas izklāstīta ES līgumos.


