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2014/2239(INI) 

Propunere de rezoluție [articolul 170 alineatul (4) din Regulamentul de procedură] de 
înlocuire a propunerii de rezoluție fără caracter legislativ A8-0228/2015 

Rezoluția Parlamentului European referitoare la acțiunile realizate ca urmare a 
inițiativei cetățenești europene Right2Water 

Parlamentul European, 

– având în vedere Directiva 98/83/CE a Consiliului din 3 noiembrie 1998 privind calitatea 
apei destinate consumului uman (denumită în continuare „Directiva privind apa 

potabilă”)
1
, 

– având în vedere Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 

23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei 
(denumită în continuare „DCA”)

2
, 

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European și al 
Consiliului privind inițiativa cetățenească

3
, 

– având în vedere Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 
februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune

4
, 

– având în vedere comunicarea Comisiei din 14 noiembrie 2012 intitulată ,,Plan de 

salvgardare a resurselor de apă ale Europei” (COM(2012)0673), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 19 martie 2014 privind inițiativa 

cetățenească europeană „Apa și salubritatea sunt un drept al omului! Apa este un bun 
public, nu o marfă!” (COM(2014)0177) (denumită în continuare „comunicarea”), 

– având în vedere Raportul de sinteză al Comisiei privind calitatea apei potabile în UE de 
analiză a rapoartelor statelor membre pentru perioada 2008-2010 în temeiul Directivei 

                                                 
1 JO L 330, 5.12.1998, p. 32. 
2 JO L 327, 22.12.2000, p. 1. 
3 JO L 65, 11.3.2011, p. 1. 
4 JO L 94, 28.3.2014, p. 1. 
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98/83/CE (COM(2014)0363), 

– având în vedere Rezoluția sa din 17 noiembrie 2014 referitoare la UE și cadrul de 

dezvoltare globală pentru perioada de după 2015
1
, 

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European privind comunicarea 
susmenționată a Comisiei din data de 19 martie 20142, 

– având în vedere Rezoluția Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite din 28 
iulie 2010 intitulată „Dreptul omului la apă și salubritate”3, precum și Rezoluția 

Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite din 18 decembrie 2013 intitulată 
„Dreptul omului la apă potabilă sigură și la salubrizare”4, 

– având în vedere Rezoluția sa din 9 octombrie 2008 referitoare la rezolvarea problemei 
deficitului de apă și a secetei în Uniunea Europeană5, 

– având în vedere Rezoluția sa din 3 iulie 2012 referitoare la punerea în aplicare a 
legislației UE privind apa, înaintea adoptării unei abordări generale necesare a 
provocărilor cu care se confruntă Europa în domeniul apei6, 

– având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 
și avizele Comisiei pentru dezvoltare și Comisiei pentru petiții (A8-0000/2015), 

A. întrucât „Right2Water” este prima inițiativă cetățenească europeană (ICE) care a 
întrunit cerințele prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 211/2011 privind inițiativa 
cetățenească și care a fost prezentată Parlamentului după primirea sprijinului a 1,66 

milioane de cetățeni în momentul depunerii;  

B. întrucât alimentarea cu apă și salubrizarea sunt servicii de interes general și nu mărfuri; 

C. întrucât aplicarea deplină a dreptului omului la apă și salubrizare, recunoscut de ONU și 
sprijinit pe scară largă de statele membre ale UE, este esențială pentru viață; întrucât 

gestionarea adecvată a resurselor de apă joacă un rol crucial în garantarea utilizării 
durabile a apei și în protejarea capitalului natural al Europei; 

D. întrucât cel puțin 748 de milioane de persoane nu au acces durabil la apă potabilă 
sigură, iar o treime din populația lumii nu are acces la servicii de salubrizare de bază; 
întrucât, din această cauză, dreptul la sănătate este amenințat și bolile se răspândesc, 

provocând suferință și moarte și ridicând obstacole majore în calea dezvoltării; întrucât 
bolile transmise prin apă provoacă anual decesul a 3,5 milioane de persoane; întrucât 

circa 4 000 de copii mor zilnic din cauza unor boli transmise prin apă sau a apei, 

                                                 
1 Texte adoptate, P8_TA(2014)0059. 
2 Nepublicat încă în Jurnalul Oficial. 
3 A/RES/64/292. 
4 A/RES/68/157. 
5 JO C 9 E, 15.1.2010, p. 33. 
6 JO C 349 E, 29.11.2013, p. 9. 
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salubrității și igienei necorespunzătoare; întrucât lipsa accesului la apă potabilă face mai 
multe victime în rândul copiilor decât SIDA, malaria și variola la un loc; întrucât se 
observă totuși o tendință descrescătoare evidentă a acestor cifre și această tendință poate 

și trebuie să fie accelerată; 

E. întrucât UE este cel mai mare donator din sectorul apei, salubrizării și igienei (WASH), 

o proporție de 25% din finanțarea umanitară globală pe care UE o acordă anual fiind 
dedicată numai sprijinirii parteneriatelor pentru dezvoltare în acest domeniu;  

F. întrucât alimentarea cu apă și salubrizarea sunt servicii de interes general, iar veniturile 
din ciclul de gestionare a apei ar trebui să acopere cheltuielile legate de acestea, precum 
și costurile de îmbunătățire a calității lor, cu condiția asigurării interesului public, 

ICE ca instrument al democrației participative  

1. consideră că ICE reprezintă un mecanism democratic unic, cu un potențial semnificativ 
de a contribui la reducerea decalajelor dintre mișcările sociale și ale societății civile de 
la nivel european și național și de a promova democrația participativă la nivelul UE; 

2.  subliniază că ar trebui asigurată o transparență maximă de către Comisie pe parcursul 
celor două luni ale etapei de analiză, iar o inițiativă cetățenească europeană reușită ar 

trebui să beneficieze de susținere și consiliere juridică adecvată din partea Comisiei și să 
fie popularizată în mod adecvat, iar promotorii și susținătorii acesteia trebuie să dispună 
de informații complete și actualizate pe parcursul întregului proces al inițiativei 

cetățenești europene; 

3. recunoaște faptul că sprijinul a 1,66 milioane de cetățeni ai UE pentru această ICE a 

influențat decizia Comisiei de a exclude apa și serviciile de salubrizare din domeniul de 
aplicare al directivei privind concesiunile; 

4. invită Comisia ca, în conformitate cu obiectivul principal al ICE „Right2Water”, să 
prezinte propuneri care să mențină accesul universal la apă potabilă și salubrizare și 
salută faptul că aceasta promovează creșterea transparenței în sectorul apei; în plus, 
sprijină recunoașterea accesului universal la apă potabilă și la salubrizare în cadrul 
Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene; 

5. solicită Comisiei să realizeze o campanie de informare cuprinzătoare cu privire la 
măsurile deja adoptate în domeniul apei și la modul în care aceste măsuri ar putea 

contribui la realizarea obiectivelor ICE „Dreptul la apă”; 

Dreptul la apă și la salubrizare 
6. reamintește faptul că ONU a recunoscut că dreptul omului la apă și la salubrizare 

presupune că fiecare persoană are dreptul, fără discriminare, la un acces la apă pentru uz 
personal și casnic, în mod sigur, accesibil din punct de vedere fizic și în cantitate 

suficientă și care garantează protejarea vieții private și a demnității umane; 

7. sprijină activitatea raportorului special al ONU privind dreptul omului la apă potabilă 

sigură și la salubrizare și subliniază importanța activității sale, precum și a 
predecesorului său, pentru recunoașterea acestui drept; 
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8.  regretă faptul că în UE-28 există în continuare peste un milion de persoane care nu 
beneficiază de acces la alimentarea cu apă potabilă sigură și curată, iar aproape 2 % din 
populație nu beneficiază de acces la servicii de salubrizare, potrivit Programului 

mondial de evaluare a apei, și, prin urmare, solicită Comisiei să acționeze fără 
întârziere; 

9. invită Comisia să identifice zonele în care lipsa apei este o problemă existentă sau 
potențială și să ajute statele membre, regiunile și zonele în cauză, în special zonele 
rurale și zonele urbane defavorizate, să încerce să soluționeze în mod adecvat această 

problemă;  

10. cere Comisiei, Băncii Europene de Investiții și statelor membre să sprijine operatorii din 

domeniul alimentării cu apă și autoritățile competente din UE care nu dispun de 
capitalul necesar pentru a accesa fondurile UE și împrumuturile pe termen lung cu 

dobândă preferențială disponibile la nivelul UE, în special cu scopul de a investi în 
construcția, întreținerea și reînnoirea infrastructurilor de aprovizionare cu apă în vederea 
asigurării unor servicii de alimentare cu apă de înaltă calitate; 

11. reamintește statelor membre responsabilitatea care le revine în ceea ce privește punerea 
în aplicare a dreptului UE; solicită statelor membre să pună în aplicare pe deplin 

Directiva privind apa potabilă și întreaga legislație conexă; reamintește statelor membre 
să identifice prioritățile în materie de cheltuieli și să utilizeze pe deplin oportunitățile de 

obținere a sprijinului financiar din partea UE în sectorul apei prevăzut în noua perioadă 
de programare financiară (2014-2020), în special acordând prioritate investițiilor, mai 
ales celor axate pe gestionarea apei; 

12. remarcă faptul că, din 1988, Comisia pentru petiții a primit un număr semnificativ de 
petiții de la cetățenii UE din multe state membre, care își exprimă preocupările cu 

privire la alimentarea cu apă, la calitatea apei și la gestionarea apelor reziduale; atrage 
atenția asupra unei serii de factori negativi reclamați de petiționari care sunt 
răspunzători pentru calitatea proastă a apei și au astfel un impact asupra mediului și 

asupra sănătății umane și animale; consideră că aceste petiții demonstrează un interes 
real din partea cetățenilor față de punerea în aplicare pe deplin și elaborarea în 

continuare a unei legislații a UE în domeniul apei care să țină seama de conceptul de 
durabilitate; 

13. sprijină dezvoltarea de sisteme de politică socială (de exemplu sisteme de accesibilitate 
a apei) pentru a garanta accesul la apă și salubrizare pentru persoanele care nu își permit 
sau nu au acces la astfel de servicii; cere Comisiei și statelor membre să abordeze 

problema lipsei de date privind disponibilitatea și accesul la apă potabilă și servicii de 
salubrizare, acordând, atunci când este cazul, prioritate furnizării acestora grupurilor de 

utilizatori marginalizați; 

14. încurajează Comisia să pregătească un cadru legislativ european pentru refolosirea 

efluenților tratați, în special pentru a proteja activitățile și zonele sensibile; invită, de 
asemenea, Comisia să promoveze schimbul de experiență dintre agențiile din domeniul 
sănătății din statele membre;  

15. invită statele membre să își finalizeze planurile de management ale bazinelor 
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hidrografice în regim de urgență, ca element principal al punerii în aplicare a Directivei-
cadru privind apa, și să le pună în aplicare în mod adecvat, respectând pe deplin 
criteriile ecologice prioritare; atrage atenția asupra faptului că anumite state membre se 

confruntă din ce în ce mai des cu inundații devastatoare, care au un impact grav asupra 
populației locale; subliniază că planurile de management al bazinelor hidrografice 

prevăzute de Directiva-cadru privind apa, precum și planurile de gestionare a riscurilor 
de inundații prevăzute de Directiva privind inundațiile oferă o ocazie importantă de a 
exploata sinergiile dintre aceste instrumente, contribuind astfel la furnizarea de apă 

curată în cantități suficiente, simultan cu reducerea riscurilor de inundații; reamintește, 
în plus, că fiecare stat membru ar trebui să dispună de o pagină web principală pentru a 
furniza informații privind punerea în aplicare a Directivei-cadru privind apa, facilitând 

astfel formarea unei imagini de ansamblu privind gestionarea și calitatea apei; 

Serviciile de alimentare cu apă și piața internă  

16. recunoaște că statele membre, în conformitate cu principiul subsidiarității, au dreptul de 
a decide să folosească sisteme diferite de gestionare a alimentării cu apă; 

17. reamintește că opțiunea de remunicipalizare a serviciilor de alimentare cu apă ar trebui 
să fie asigurată și în viitor fără restricții, la fel ca și libertatea de atribuire a contractelor 

în cazul cooperării în domeniul serviciilor de furnizare a apei și salubrizare, asigurându-
se totodată respectarea normelor în materie de concurență aplicabile pe piața internă; 

18. subliniază că autoritățile regionale și locale au datoria de a garanta accesul universal la 
apă, asigurând faptul că sunt aleși cei mai adecvați operatori și că aceștia furnizează 
publicului apă de calitate, apă potabilă sigură și servicii de salubrizare îmbunătățite, 

protejând interesul public; 

19. subliniază că ar trebui să se țină seama de particularitățile serviciilor de alimentare cu 

apă și salubrizare în cadrul tuturor acordurilor comerciale negociate de UE; 

20. reamintește că concesiunile legate de serviciile de alimentare cu apă și salubrizare intră 

sub incidența principiilor stabilite în tratat și, prin urmare, trebuie să fie atribuite în 
conformitate cu principiile transparenței, egalității de tratament și nediscriminării; 

21. subliniază importanța autorităților naționale de reglementare în asigurarea unei 
concurențe echitabile și deschise între furnizorii de servicii, în facilitarea unei 

implementări mai rapide a soluțiilor inovatoare și a progreselor tehnologice, în 
promovarea eficienței și calității serviciilor de alimentare cu apă, simultan cu protecția 
intereselor consumatorilor, în asigurarea continuității în aprovizionare și, mai presus de 

toate, în protejarea interesului public; invită Comisia să sprijine inițiative de cooperare 
în materie de reglementare pe teritoriul UE, cu scopul de a sprijini învățarea reciprocă și 
schimbul de cele mai bune practici în domeniul reglementării; 

22. subliniază succesul atât al parteneriatelor de tip public-privat, cât și al celor de tip 
public-public în schimbul de bune practici referitoare la alimentarea cu apă și, prin 

urmare, cere Comisiei să promoveze ambele forme de cooperare dintre operatorii din 
domeniul alimentării cu apă prin stimulente financiare și nefinanciare; salută faptul că, 

pentru prima dată, Comisia a recunoscut în comunicarea sa importanța parteneriatelor 
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de tip public-public, însă invită Comisia să recunoască, de asemenea, importanța, 
necesitatea și utilitatea cooperării de tip public-privat; 

23. salută eforturile încununate de succes ale unor operatori din domeniul apei de a crește 
participarea utilizatorilor la îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și la 
protejarea resurselor de apă și reamintește că instituțiile locale pot juca un rol important 

în procesul decizional legat de gestionarea apei;  

24. solicită statelor membre și autorităților locale să introducă, dacă nu au făcut-o încă, 

politici sociale privind apa, pentru a sprijini persoanele care, din motive care nu se află 
sub controlul lor, nu își pot permite accesul la servicii de alimentare cu apă și 
salubrizare; invită Comisia să organizeze schimburi de experiență între statele membre 

în ceea ce privește aspectele sociale ale politicii privind apa; 

25. încurajează întreprinderile din domeniul apei și autoritățile publice competente să 

reinvestească în menținerea și îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și în 
protejarea resurselor de apă; 

26. reamintește că se preconizează că buna gestionare a apei va reprezenta un obiectiv 
prioritar pentru deceniile următoare, din punct de vedere ecologic și din punctul de 
vedere al mediului, întrucât aceasta satisface unele necesități în materie de energie și 

agricultură și răspunde unor imperative de natură economică și socială; 

27. invită Comisia să transforme înnoirea rețelelor de alimentare cu apă potabilă învechite 

într-o prioritate în cadrul Planului de investiții pentru Europa, introducând aceste 
proiecte în lista proiectelor UE; subliniază efectul de levier pe care aceste proiecte l-ar 

permite asupra forței de muncă ce nu poate fi relocată, contribuind astfel la stimularea 
economiei verzi din Europa; 

28. invită Comisia să promoveze schimbul de cunoștințe între statele membre privind 
modul de supraveghere a stării rețelelor, ceea ce ar permite demararea lucrărilor de 
modernizare și stoparea risipei; 

29. solicită creșterea transparenței pentru a informa mai bine consumatorii cu privire la 
chestiunile legate de alimentarea cu apă și pentru a contribui la o gestionare mai 

sustenabilă a resurselor de apă; încurajează, în acest sens, Comisia să continue să 
colaboreze cu statele membre pentru a face schimb de experiențe acumulate la nivel 

național cu privire la crearea unor sisteme de informații privind apa; 

Politica externă și politica de dezvoltare a UE în domeniul apei 

30. subliniază că politicile de dezvoltare ale UE ar trebui să integreze complet accesul 
universal la apă și salubrizare, prin încurajarea bunelor practici și a schimbului de 
cunoștințe, precum și prin programe de cooperare în acest sector; 

31. subliniază că, la alocarea fondurilor UE și la programarea asistenței, ar trebui să se 
acorde o înaltă prioritate asistenței pentru accesul la apă potabilă sigură și salubrizare; 

invită Comisia să asigure o susținere financiară adecvată pentru demersurile de 
dezvoltare a capacității în sectorul alimentării cu apă, folosind platformele și inițiativele 
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internaționale existente și cooperând cu acestea; 

32. insistă asupra faptului că sectorului privind apa, salubrizarea și igiena (WASH) din 

țările în curs de dezvoltare ar trebui să i se acorde o înaltă prioritate în cadrul asistenței 
oficiale pentru dezvoltare (AOD) și al bugetelor naționale; reamintește că gestionarea 
apei reprezintă o responsabilitate colectivă; privilegiază deschiderea față de diferitele 

modalități de acordare a ajutorului, dar și respectarea cu strictețe a principiilor de 
eficacitate în materie de dezvoltare, menținerea coerenței strategiilor de dezvoltare și a 
concentrării constante pe eradicarea sărăciei și maximizarea impactului dezvoltării; în 

acest sens, sprijină implicarea comunităților locale în realizarea de proiecte în țările în 
curs de dezvoltare, precum și principiul proprietății comunității; 

33. subliniază faptul scandalos că, deși se fac progrese către atingerea obiectivului de 
dezvoltare al mileniului privind apa potabilă sigură, aproape un miliard de oameni încă 

mai beau apă netratată, iar obiectivul privind salubrizarea este departe de a fi atins; 

34. consideră că alimentarea cu apă ar trebui să se afle în centrul activității de pregătire a 

celor două evenimente internaționale importante din 2015, și anume Summitul privind 
agenda de dezvoltare pentru perioada de după 2015 și COP 21 privind clima; în acest 
sens, sprijină ferm includerea unor obiective ambițioase și de anvergură privind apa și 

salubrizarea, cum ar fi obiectivul de dezvoltare durabilă 6 (ODD) privind asigurarea 
disponibilității și gestionării durabile a apei și salubrizării pentru toți până în 2030, care 

să fie adoptat în septembrie 2015; afirmă că eliminarea sărăciei prin procesul de după 
2015 va fi posibilă numai dacă ne asigurăm că toți oamenii, de peste tot, au acces la apă 
curată, la o salubrizare de bază și la igienă; 

35. subliniază că realizarea tuturor obiectivelor de dezvoltare durabilă necesită mobilizarea 
unor fonduri pentru dezvoltare mult mai importante decât cele puse în prezent la 

dispoziție, atât din țările dezvoltate, cât și din țările în curs de dezvoltare; solicită 
Comisiei să se asigure că ajutorul este cheltuit în mod eficace și că este mai bine 
direcționat către sectorul WASH, în perspectiva agendei de dezvoltare pentru perioada 

de după 2015; 

36. solicită crearea unui mecanism de monitorizare globală pentru urmărirea progresului 

înregistrat în asigurarea accesului universal la apă potabilă sigură, utilizarea durabilă și 
dezvoltarea resurselor de apă și consolidarea unei guvernanțe echitabile, participative și 

responsabile a apei în toate țările; solicită monitorizarea eficace a proiectelor derulate 
prin intermediul ajutorului extern; 

37. amintește că Organizația Mondială a Sănătății a afirmat că, inițial, fără a se aplica cele 
mai actuale tehnologii de tratare și economisire a apei, o cantitate cuprinsă între 100 și 
200 de litri de apă pe zi pe persoană este optimă, dar a remarcat că, pentru îndeplinirea 

nevoilor de bază și pentru a se limita problemele legate de sănătate, sunt necesari între 
50 și 100 de litri; 

38. laudă acțiunile unor operatori din domeniul serviciilor de alimentare cu apă, care alocă 
un procent din cifra lor de afaceri anuală parteneriatelor din domeniul apei cu țările în 
curs de dezvoltare și încurajează statele membre și UE să creeze condițiile necesare 

pentru crearea unor astfel de parteneriate; 
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39. subliniază că o gestionare eficientă și echitabilă a resurselor de apă se bazează pe 
capacitatea administrațiilor locale de a furniza servicii; solicită UE să continue să 
sprijine, prin urmare, consolidarea administrării apei și a infrastructurii de distribuție a 

apei în țările în curs de dezvoltare încercând totodată să satisfacă mai ales nevoile 
populațiilor vulnerabile din mediul rural; 

40. susține Platforma mondială pentru solidaritate în domeniul apei lansată de Programul 
Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), care urmărește implicarea autorităților 
locale în găsirea de soluții la provocările legate de apă; salută, de asemenea, inițiativa 

„solidaritatea de 1 % pentru apă și salubrizare” și alte inițiative luate de cetățeni și de 
autoritățile din unele state membre pentru a sprijini proiecte în țările în curs de 

dezvoltare cu fonduri provenite din taxele pe consum;  

41. solicită Comisiei să relanseze instrumentul „Facilitatea pentru apă”, care s-a dovedit 

eficace în încurajarea îmbunătățirii accesului la serviciile de apă în țări în curs de 
dezvoltare prin promovarea măsurilor de consolidare a capacităților pentru comunitățile 
locale; 

42. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei. 

Or. en 

 


