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nia és be kell fejezni minden olyan 
tevékenység anyagi támogatását, 
amelyekben feltételezhetően emberi 
embriók megsemmisítése történik. 
Mindez különösen a kutatás, a fej-
lesztési támogatás és a közegészség-
ügy területeit érinti.

Az Európai Bizottságtól kapott 
válasz:

2014. május 28-án elfogadott köz-
leményében a Bizottság kifejti, hogy 
úgy döntött, nem nyújt be jogalko-
tási javaslatot, mert a tagállamok és 
az Európai Parlament nemrégiben 
megbeszéléseket folytattak az ezzel 
kapcsolatos uniós szakpolitikáról, és 
döntöttek a szükséges intézkedések-
ről. A Bizottság arra a következtetésre 
jutott, hogy az a meglévő támogatási 
keret a helyes, amelyet a tagállamok 
és az Európai Parlament nemrégiben 
vitattak meg és fogadtak el. 

A víz és a szennyvízhálózat emberi jog! 
A víz egy nyilvános jó, nem árucikk!
A kezdeményezést 2012. 05. 10-én 
nyújtották be az Európai Bizott-
ságnak a szervezők (képvisele-
tükben Anne-Marie Perret, az EP-
SU – European Federation of Public 
Service Union, Közszolgálati Szak-
szervezetek Európai Szövetsége 
– 2005–2013 közötti elnöke és Jan 
Willem Goudriaan, az előbbi szerve-
zet főtitkára). A támogató aláírások 
gyűjtése 2013. 11. 1-jén zárult, ezek-
ből a Bizottság 1 721 626-ot validált. 
A kezdeményezést a Bizottság 2013. 
12. 20-án érvényesnek minősítette, 
és 2014. 03. 19-én választ is adott a 
szervezőknek.

A szervezők a következőkre hívták 
fel az Európai Bizottság fi gyelmét:

„Felhívjuk az Európai Bizottság 
fi gyelmét arra, hogy olyan törvényt 
hozzon, amely a víz- és szennyvíz-
hálózathoz való hozzáférési jogot 
úgy ismeri el, ahogy az Egyesült 
Nemzetek Szövetsége ezt elismeri, és 
támogatja azt, hogy a víz és szenny-
vízelvezetés mindenki számára köz-
szolgáltatás legyen.

Az EU törvényhozásának a kormá-
nyoktól kérnie kell azt, hogy minden 
polgár számára az illető kormány ele-
gendő mennyiségű tiszta ivóvizet és 
szennyvízelvezetést biztosítson.”

A következőket kérték az Európai 
Bizottságtól:

1. Az EU intézményei és a Tagálla-
mok kötelesek legyenek minden 
lakosnak a vízhez és szennyvíz-
hálózathoz való hozzáférési jogát 
biztosítani.

2. A vízkészlet és a vízkészlet ke-
zelése ne legyen „belső piaci 
szabályozás”-nak alávetve, és a 
vízszolgáltatás ne legyen liberali-
záció tárgya.

3. Az EU növelje meg erőfeszítéseit 
annak érdekében, hogy a vízhez 
és szennyvízhálózathoz univer-
zális hozzáférhetőséget érjen el.”

Az Európai Bizottság válaszában 
a következőket vállalta:

– a hetedik környezetvédelmi cse-
lekvési programban és a víz-
készletmegőrzési tervben foglalt 
kötelezettségvállalásokra építve 
megerősíti a vízminőségre vo-
natkozó uniós jogszabályok ér-
vényre juttatását;

– nyilvános konzultációt indít az 
egész Unióra kiterjedően az ivó-
vízről szóló irányelvről, elsősor-
ban abból a célból, hogy javul-
jon a minőségi ivóvízhez való 
hozzáférés az Európai Unióban;

– átláthatóbbá teszi a települési 
szennyvízkezelésre és ivóvízellá-
tásra vonatkozó adatok kezelését, 
és megvizsgálja a vízminőség re-
ferenciaértékekhez viszonyított 
értékelésének lehetőségét;

– strukturáltabbá teszi az érdekel-
tek közötti párbeszédet a víz-
ügyi ágazat átláthatóságáról;

– a már elindított kezdeményezé-

sekre is építve bővíti a vízszolgál-
tatásokra vonatkozóan meghatá-
rozott referenciaértékek körét;

– ösztönzi a fejlesztési támoga-
tások innovatív felhasználását 
(például vízszolgáltatók közötti 
és a közszférán belüli partner-
ségek támogatása), valamint 
előmozdítja a (többek között a 
szolidaritási eszközökkel kap-
csolatos) bevált módszerek tag-
államok közötti megosztását, és 
új együttműködési lehetősége-
ket határoz meg;

– támogatja, hogy a biztonságo-
san fogyasztható ivóvízhez és 
a víziközmű-szolgáltatásokhoz 
való egyetemes hozzáférés a 
fenntartható fejlesztési célok ki-
emelt területe legyen.

        
Követő intézkedések
A jogalkotás terén:
– 2015. 10. 28-án életbe lépett az 

úgynevezett ivóvíz-irányelv módosí-
tását célzó határozat;

– 2018. 02. 1-jén elfogadta az ivó-
vízről szóló irányelv felülvizsgálatá-
ra tett javaslatot;

– 2018 májusában rendeletjavas-
latot fogadott el a víz újrafelhaszná-
lására vonatkozó minimális követel-
ményekről.

A leglényegesebb, a felvetett kérdést 
érintő hatályos uniós jogszabályok 
végrehajtása és felülvizsgálata: 2015. 
03. 09-én és 2019. 02. 26-án elfogadta 
a vízügyi keretirányelv és az árvízvé-
delmi irányelv végrehajtásáról szóló 
negyedik, illetve ötödik jelentését.

A fenntartható fejlődés terén: a 
kezdeményezésben foglaltak alap-
ján az EU nagyban hozzájárult ah-
hoz, hogy az ENSZ 2030-ig tartó 
fenntartható fejlesztési stratégiájá-
ban a vízhez és a megfelelő higiénés 
körülményekhez való egyetemes 

hozzáférés biztosítása továbbra is 
kiemelt célként szerepeljen.

Bár még nem került megvála-
szolásra a FUEN által (anyagilag is) 
támogatott Minority SafePack – 

Egymillió aláírás az európai sok-
színűségért elnevezésű európai 
polgári kezdeményezés, esetleges 
pozitív elbírálása esetében szá-
munkra, erdélyi magyarokra való 
hatásai miatt is fontosnak tartjuk 
azt, hogy felvázoljuk a kezdeménye-
zés jelenlegi státuszát. Emellett igen 
lényeges azt is megemlíteni, hogy 
az intézményesített európai polgári 
kezdeményezés fennállta óta gya-
korlatilag ez az ötödik kezdeménye-
zés, amely megkapta a minimálisan 
szükséges támogató aláírásokat, és 
így az Európai Bizottságnak köte-
lező lesz állást foglalnia a felvetett 
témakörben.

A kezdeményezést 2012. 06. 22-
én nyújtották be az Európai Bizott-
ságnak a szervezők (képviseletük-

ben Hans Heinrich Hansen, a FUEN 
volt elnöke és Kelemen Hunor politi-
kus, az RMDSZ elnöke). A támogató 
aláírások gyűjtése 2018. 04. 03-án 
zárult, ezek közül a Bizottság 1 128 
385-öt validált. A kezdeményezést a 
Bizottság 2020. 01. 10-én érvényes-
nek minősítette, így 2020. 04. 10-éig 
választ kell adnia a szervezőknek.

A szervezők a következőket kér-
ték az Európai Bizottságtól:

„Arra kérjük az EU-t, hogy javít-
sa a nemzeti és nyelvi kisebbségek-
hez tartozó személyek védelmét, és 
erősítse az Unió kulturális és nyelvi 
sokszínűségét.

Arra kérjük az EU-t, hogy fogad-
jon el jogi aktusokat a nemzeti és 
nyelvi kisebbségekhez tartozó sze-
mélyek védelmének javítása, vala-
mint az Unió kulturális és nyelvi 
sokszínűségének megerősítése 

céljából. A jogi aktusoknak a regio-
nális és kisebbségi nyelvek, az ok-
tatás és a kultúra, a regionális poli-
tika, a részvétel, az egyenlőség, az 
audiovizuális és egyéb médiatar-
talom, illetve a regionális (állami) 
támogatás terén kellene magukban 
foglalniuk szakpolitikai intézkedé-
seket.”

A szükséges támogató aláírások 
begyűjtésének költségeit a FUEN tá-
mogatta, több részletben, összesen 
348 500 EUR értékben.

Az európai polgári kezdeménye-
zést az Unió összes tagországában 
aláírták, a legkevesebb Ciprusról ér-
kezett (35). A legtöbb támogató alá-
írás Magyarországról származik (527 
686), ezt követi Románia – nagy való-
színűséggel Erdély – (254 871), Olasz-
ország (78 396), Szlovákia (63 272), 
Spanyolország (48 626), Lengyelor-
szág (25 422) és Bulgária (20 544).

Összegzés az eddig 
érvényesnek minősített 
európai polgári 
kezdeményezések kapcsán
Az Európai Bizottság által eddig ke-
zelt 72 európai polgári kezdeménye-
zés közül mindössze öt bizonyult 
méltónak arra, hogy a Bizottság 
fi gyelembe vegye. Ezek különböző 
szakterületeket érintettek, és mind az 
öt elérte a Bizottság által elvárt mini-
mális támogatást. Bár a még minket 
is érintő Minority SafePack kezde-
ményezésre nem kapott választ az 
előterjesztő, az eddig megválaszolt 4 
kezdeményezésre adott válaszokból 
az alábbiakat szűrhetjük le:

– noha az EU intézményesítette az 
európai polgári kezdeménye-
zést, valószínűleg a civil szféra 
nyomására nem igazán tulajdo-
nít ennek fontosságot;

– az EU jogalkotási eljárása igen 
nehézkes, civil kezdeménye-
zésre meg sem próbálnak 
változtatni az általuk hozott 
jogszabályokon, inkább nemzet-
közi konferenciákat szerveznek, 
amelyek általában igazolják az 
európai bürokraták véleményét;

– az Európai Bizottság ingerküszö-
bét elérni nem kis feladat, az ed-
digi polgári kezdeményezések 
közül csak „A víz és a szenny-
vízhálózat emberi jog! A víz egy 
nyilvános jó, nem árucikk!” ne-
vezetű kezdeményezésnek volt 
némi sikere; az EU ez esetben 
is csak Irányelveket módosított, 
amelyek nem kötelező érvényű-
ek a tagországok számára, mint 
például a Rendeletek – ez eset-
ben csak egy rendeletjavaslatot 
fogadott el, és az is csak a víz új-
rafelhasználására vonatkozik;

– bár a kezdeményezés eddig si-
keresnek mondható, az eddigi 
tapasztalatok szerint a Minority 
SafePack európai polgári kezde-
ményezésről sem várhatunk túl 
sokat.

uniós tagországbeli próbálkozások

Források
https://europa.eu/citizens-initiative/home_hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1381
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_15_5094
https://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/3r/pdf/scientific_conference/
non_animal_approaches_conference_report.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_14_608
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2014/HU/1-2014-177-HU-F1-1.Pdf
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2017/000004_hu
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