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Επιλεγμένο Ευρωβουλευτή, Richard Seeber Intergroup on Water European Parliament 
 
Αγαπητέ Επίτροπε Rehn, 
 
Ευχαριστούμε για την απάντηση σας στην επιστολή μας της 15ης Μαΐου 2012.1 Παρά το επείγον των 
θεμάτων που θίξαμε, η απάντηση ήρθε ύστερα από 4 μήνες υπενθυμίσεων στις υπηρεσίες σας και μόνο όταν 
καταδείξαμε ότι θα απευθυνόμαστε παραπονούμενοι στον Ευρωπαίο  Διαμεσολαβητή αν δεν λαμβάναμε 
σύντομα κάποια απάντηση. 
 
Στην επιστολή μας, ζητούσαμε από την Επιτροπή να σταματήσει να απαιτεί την ιδιωτικοποίηση των 
δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης σε χώρες που λαμβάνουν δάνεια διάσωσης μες στο πλαίσιο της κρίσης 
χρέους των κρατών. Η επιστολή μας έκανε σαφές ότι οι δανειακές απατήσεις για ιδιωτικοποιήσεις που 
επιβάλλονται  σε αυτές τις χώρες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2 είναι οικονομικά, κοινωνικά και 
δημοκρατικά προβληματικές.  
 
Η απάντησή σας είναι εκπληκτική. Όχι μόνον επιβεβαιώνει ότι η Επιτροπή πράγματι έχει επιβάλλει σε αυτές 
τις χώρες την ιδιωτικοποίηση του νερού αλλά στην πραγματικότητα υπερασπίζεται αυτήν την πολιτική σαν 
προτιμητέα γενική επιλογή της Επιτροπής, υπονοώντας ότι αυτή θα συνεχιστεί. Η επιστολή σας συνίσταται 
σε μια γενική διακήρυξη πίστεως  στις γενικότερες  αρετές της ιδιωτικοποίησης των δημόσιων εταιριών 
ύδρευσης και  είναι καθ’ ολοκληρία αναπόδεικτη στοιχείων.  
 
Αυτά τα ιδεολογικά επιχειρήματα αποτελούν εθελοτυφλία σε σχέση με την πραγματικότητα. Το 2010, η 
μεγαλύτερη μελέτη που έγινε ποτέ σε υποθέσεις ιδιωτικοποίησης του νερού κατέδειξε ότι καμιά οικονομία 
στο κόστος δεν μπορεί να αποδοθεί στις ιδιωτικοποιήσεις στον τομέα του νερού 3. Το κύμα 
ιδιωτικοποιήσεων της δεκαετίας του 1990, έχει εκπνεύσει προ πολλού, αντιστρέφοντας την τάση επέκτασης 
των ιδιωτικών εταιριών ύδρευσης 4. Αρνητικές εμπειρίες  με την ιδιωτικοποίηση, έκαναν πολλούς δήμους 
στην Ευρώπη να επαναφέρουν τις υπηρεσίες ύδρευσης σε δημόσια διαχείριση 5. Μπορείτε παρακαλώ να μας 
υποδείξετε τι αποδείξεις διαθέτετε για να υποστηρίζετε τη θέσης σας ότι η ιδιωτικοποίηση του νερού 
«δύναται να "αυξήσει την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων και, κατ 'επέκταση, την 
ανταγωνιστικότητα της  οικονομίας στο σύνολό της, ενώ  προσελκύει άμεσα  ξένες επενδύσεις»; Έχει η 
Επιτροπή ερευνήσει την τάση επαναδημοτικοποίησης και έχει λάβει υπόψη της τα μαθήματα από αυτές τις 
περιπτώσεις; 
 
Είναι εντυπωσιακό ότι αποτυγχάνετε να απαντήσετε στην παρατήρησή μας ότι επιβάλλοντας την 
ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών ύδρευσης «φαίνεται να έχει παραβιασθεί η υποτιθέμενη ουδετερότητα σε 
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σχέση με την ιδιωτική ή δημόσια ιδιοκτησία και διαχείριση των συλλογικών υπηρεσιών νερού (άρθρο 345 
TFEU και άρθρο 17 1 της ντιρεκτίβας 2006/123/EC σχετικά με υπηρεσίες εσωτερικής αγοράς)». Αυτό δεν 
είναι κατά κανέναν τρόπο ένα ασήμαντο ζήτημα και ως εκ τούτου θα περιμέναμε η Επιτροπή να απαντήσει. 
Μπορείτε παρακαλούμε να μας εξηγήσετε ποια είναι η νομική βάση για την πολιτική της Επιτροπής να 
επιβάλλει την ιδιωτικοποίηση του νερού σε κράτη μέλη; 
 
Τέλος, ισχυρίζεστε ότι «η Επιτροπή θα ελέγξει ότι η διαδικασία ιδιωτικοποίησης των εταιριών ύδρευσης  θα 
εγγυάται πλήρη πρόσβαση στο νερό για όλους τους πολίτες» Αυτό είναι μακριά από το να είναι πειστικό. Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μέχρι στιγμής αρνηθεί να εκκινήσει νομοθεσία ώστε να εφαρμόσει το ανθρώπινο 
δικαίωμα σε νερό και υγιεινή, αγνοώντας το  σχετικό ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών του Ιουλίου του 2010. 
Επίσης δεν δημιουργήσατε το πλαίσιο ώστε να εφαρμοστεί το Πρωτόκολλο για τις Δημόσιες Υπηρεσίες της 
Συνθήκης. Σε αυτή τη βάση λοιπόν ξεκινήσαμε πρόσφατα μια Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών ώστε να 
εξαναγκάσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει δράση ώστε να εξασφαλίσει το δικαίωμα στο νερό 6. 
 
Αντιμέτωποι με αυτά τα ανησυχητικά δείγματα ότι η Επιτροπή έχει χάσει την επαφή της με την 
πραγματικότητα, δεν μπορούμε παρά να επαναδιατυπώσουμε το συμπέρασμα της προηγούμενης επιστολής 
μας και να σας ζητήσουμε να εγγυηθείτε ότι η Επιτροπή θα αποσύρει τις απατήσεις της και θα απέχει από 
οποιαδήποτε περαιτέρω πίεση προς την κατεύθυνση της επιβολής όρων για την ιδιωτικοποίηση του νερού σε 
Ελλάδα, Πορτογαλία και οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος. Αυτή η πίεση είναι εσφαλμένη, μη-δημοκρατική 
σε αντίθεση με τις Ευρωπαϊκές Συνθήκες και θα πρέπει να τερματιστεί άμεσα. 
 
Με ανησυχία, 
 
Água é de todos (Portugal) 
Aquattac 
ATTAC Hungary 
ATTAC Spain 
Berliner Wassertisch (Germany) 
Blue Planet Project 
Coordination Nationale des Associations de Consommateurs d'Eau (CACE) 
Coordination Eau Ile de France 
Corporate Europe Observatory (CEO) 
Council of Canadians 
La Coordination Rhône-Méditerranée des Associations des Usagers de l’Eau (CRAUE) 
Ecologistas en Accion (Spain) 
European Federation of Public Service Unions (EPSU) 
Food & Water Europe 
France Libertés 
Gemeingut in BürgerInnenhand (Germany) 
Ingenieres Sin Fronteras (Spain) 
Italian Forum of Water Movements 
Movement 136 (Greece) 
Mouvement Utopia (France) 
Save Greek Water (Greece) 
Transnational Institute (TNI) 
Wasser in Bürgerhand (Germany) 
Za Zemiata (Bulgaria) 
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