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2.9.2015 A8-0228/2/rev. 

Alteração  2 

Peter Liese e outros 

 
Relatório A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Seguimento dado à Iniciativa de Cidadania Europeia "Right2Water" 
2014/2239(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 18 

 
Proposta de resolução Alteração 

18. Insta a Comissão a reconhecer a 
importância do direito humano à água e ao 
saneamento e a água como bem público e 
como valor fundamental para todos os 
cidadãos da UE e não como um bem 
comercial; manifesta a sua preocupação 
pelo facto de, desde 2008, devido à crise 
económica e financeira e às políticas de 
austeridade que fizeram aumentar a 
pobreza na Europa e o número de famílias 
com baixos rendimentos, um número 
crescente de pessoas ter dificuldades em 
pagar as suas faturas da água, e de a 
acessibilidade dos preços ser motivo de 
crescente preocupação; rejeita os bloqueios 
de água e os cortes forçados do 
abastecimento de água, que constituem 
uma violação dos direitos humanos, e 
exorta os Estados-Membros a pôr 
imediatamente cobro a estas situações 
quando as mesmas se devem a fatores 
socioeconómicos nas famílias com baixos 
rendimentos; acolhe com satisfação o 
facto de, em alguns Estados-Membros, se 
utilizarem «bancos de água» ou quotas 
mínimas de água numa tentativa de 
ajudar os grupos mais vulneráveis com os 
custos utilitários, para garantir o direito à 
água como componente inalienável dos 
direitos fundamentais; 

18. Insta a Comissão a reconhecer a 
importância do direito humano à água e ao 
saneamento e a água como bem público e 
como valor fundamental para todos os 
cidadãos da UE e não como um bem 
comercial; manifesta a sua preocupação 
pelo facto de, desde 2008, devido à crise 
económica e financeira que fez aumentar a 
pobreza na Europa e o número de famílias 
com baixos rendimentos, um número 
crescente de pessoas ter dificuldades em 
pagar as suas faturas da água, e de a 
acessibilidade dos preços ser motivo de 
crescente preocupação; rejeita os bloqueios 
de água e os cortes forçados do 
abastecimento de água e exorta os 
Estados-Membros a pôr imediatamente 
cobro a estas situações quando as mesmas 
se devem a fatores socioeconómicos nas 
famílias com baixos rendimentos; 

Or. en 



 

AM\1071831PT.doc  PE565.787v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 
2.9.2015 A8-0228/3/rev. 

Alteração  3 

Peter Liese e outros 

 
Relatório A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Seguimento dado à Iniciativa de Cidadania Europeia "Right2Water" 
2014/2239(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 19 

 
Proposta de resolução Alteração 

19. Solicita à Comissão que, tendo em 
conta os efeitos da recente crise 
económica, realize um estudo em 
colaboração com os Estados-Membros e as 
autoridades regionais e locais sobre 
questões relativas à pobreza no domínio da 
água, nomeadamente questões de acesso e 
acessibilidade dos preços; insta a Comissão 
a continuar a apoiar e a facilitar a 
cooperação sem fins lucrativos entre os 
operadores no domínio da água para ajudar 
os operadores das zonas menos 
desenvolvidas e rurais, a fim de apoiar o 
acesso a água de qualidade para todos os 
cidadãos dessas zonas; 

19. Solicita à Comissão que, tendo em 
conta os efeitos da recente crise 
económica, realize um estudo em 
colaboração com os Estados-Membros e as 
autoridades regionais e locais sobre 
questões relativas à pobreza no domínio da 
água, nomeadamente questões de acesso e 
acessibilidade dos preços; insta a Comissão 
a continuar a apoiar e a facilitar a 
cooperação entre os operadores no domínio 
da água para ajudar os operadores das 
zonas menos desenvolvidas e rurais, a fim 
de apoiar o acesso a água de qualidade para 
todos os cidadãos dessas zonas; 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0228/4/rev. 

Alteração  4 

Peter Liese e outros 

 
Relatório A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Seguimento dado à Iniciativa de Cidadania Europeia "Right2Water" 
2014/2239(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 21 

 
Proposta de resolução Alteração 

21. Salienta que a alegada neutralidade da 
Comissão no que se refere à propriedade e 
gestão da água está em contradição com os 
programas de privatização impostos a 
alguns Estados-Membros pela troica; 

21. Salienta a neutralidade da Comissão no 
que se refere à propriedade e gestão da 
água; 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0228/5/rev. 

Alteração  5 

Peter Liese e outros 

 
Relatório A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Seguimento dado à Iniciativa de Cidadania Europeia "Right2Water" 
2014/2239(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 22 

 
Proposta de resolução Alteração 

22. Reconhece que, tal como afirmado na 
Diretiva-Quadro Água, a água não é um 
produto comercial, mas um bem público 
vital para a vida e a dignidade humanas, e 
recorda à Comissão que as regras do 
Tratado exigem que a UE mantenha uma 
posição de neutralidade em relação às 
decisões nacionais relativas ao regime de 
propriedade das empresas de águas, pelo 
que não deve, de forma alguma, promover 
a privatização das empresas no setor da 
água no contexto de um programa de 
ajustamento económico ou de qualquer 
outro processo da UE de coordenação das 
políticas económicas; dado que estes são 
serviços de interesse geral, e são, pois, 
fundamentalmente, de interesse público, 
insta a Comissão a excluir, de forma 
permanente, a água e o saneamento e a 
eliminação das águas residuais das regras 
do mercado interno e de qualquer acordo 
comercial, e a disponibilizá-los a preços 
comportáveis, e exorta a Comissão e os 
Estados-Membros a assegurarem que os 
mesmos sejam geridos no plano técnico, 
financeiro e administrativo de uma forma 
eficiente, eficaz e transparente; 

22. Reconhece que, tal como afirmado na 
Diretiva-Quadro Água, a água não é um 
produto comercial, mas um bem público 
vital para a vida e a dignidade humanas, e 
recorda à Comissão que as regras do 
Tratado exigem que a UE mantenha uma 
posição de neutralidade em relação às 
decisões nacionais relativas ao regime de 
propriedade das empresas de águas, dado 
que estes são serviços de interesse geral, e 
são, pois, fundamentalmente, de interesse 
público; exorta a Comissão e os 
Estados-Membros a assegurarem que a 
água e o saneamento sejam 
disponibilizados a preços acessíveis e 
geridos no plano técnico, financeiro e 
administrativo de uma forma eficiente, 
eficaz e transparente, salvaguardando 
assim o interesse público;  

Or. en 
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2.9.2015 A8-0228/6/rev. 

Alteração  6 

Peter Liese e outros 

 
Relatório A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Seguimento dado à Iniciativa de Cidadania Europeia "Right2Water" 
2014/2239(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 29 

 
Proposta de resolução Alteração 

29. Reconhece que os serviços de água e 
saneamento são serviços de interesse geral 
e que a água não é um produto comercial, 
mas um bem comum, devendo, por 
conseguinte, ser disponibilizada a preços 
comportáveis que respeitem o direito dos 
cidadãos a um mínimo de qualidade da 
água e prevejam a aplicação de uma taxa 
progressiva; solicita aos Estados-Membros 
que garantam a aplicação de um sistema 
tarifário justo, equitativo, transparente e 
suficiente para garantir o acesso a serviços 
de elevada qualidade, independentemente 
das capacidades económicas dos cidadãos; 

29. Reconhece que os serviços de água e 
saneamento são serviços de interesse geral 
e que a água não é um produto comercial, 
mas um bem comum, devendo, por 
conseguinte, ser disponibilizada a preços 
comportáveis que respeitem o direito dos 
cidadãos a um mínimo de qualidade da 
água; solicita aos Estados-Membros que 
garantam a aplicação de um sistema 
tarifário justo, equitativo, transparente e 
suficiente para garantir o acesso a serviços 
de elevada qualidade, independentemente 
das capacidades económicas dos cidadãos; 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0228/7/rev. 

Alteração  7 

Peter Liese e outros 

 
Relatório A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Seguimento dado à Iniciativa de Cidadania Europeia "Right2Water" 
2014/2239(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 44 

 
Proposta de resolução Alteração 

44. Observa que a perda de propriedade 
pública − real ou potencial − dos serviços 
hídricos se tornou motivo de grande 
preocupação para os cidadãos de vários 
países em toda a UE, incluindo a Espanha, 
Portugal, a Grécia, a Irlanda, a Alemanha e 
a Itália; recorda que a escolha do método 
de gestão da água se baseia no princípio da 
subsidiariedade, tal como estabelecido no 
artigo 14.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia e no 
Protocolo (n.º 26) relativo aos serviços de 
interesse geral, o que evidencia a especial 
importância dos serviços públicos para a 
coesão social e territorial da União; recorda 
que as empresas de abastecimento de água 
e de saneamento são serviços de interesse 
geral e têm a missão geral de assegurar que 
toda a população disponha de água de alta 
qualidade a preços socialmente aceitáveis e 
de minimizar os impactos ambientais 
negativos das águas residuais 

44. Observa que o direito humano à água 
e ao saneamento se tornou motivo de 
interesse para os cidadãos de vários países 
em toda a UE, incluindo a Espanha, 
Portugal, a Grécia, a Irlanda, a Alemanha e 
a Itália; recorda que a escolha do método 
de gestão da água se baseia no princípio da 
subsidiariedade, tal como estabelecido no 
artigo 14.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia e no 
Protocolo (n.º 26) relativo aos serviços de 
interesse geral, o que evidencia a especial 
importância dos serviços públicos para a 
coesão social e territorial da União; recorda 
que as empresas de abastecimento de água 
e de saneamento são serviços de interesse 
geral e têm a missão geral de assegurar que 
toda a população disponha de água de alta 
qualidade a preços socialmente aceitáveis e 
de minimizar os impactos ambientais 
negativos das águas residuais 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0228/8/rev. 

Alteração  8 

Peter Liese e outros 

 
Relatório A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Seguimento dado à Iniciativa de Cidadania Europeia "Right2Water" 
2014/2239(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 46 

 
Proposta de resolução Alteração 

46. Regista a crescente tendência para a 
remunicipalização dos serviços hídricos 
em vários Estados-Membros, incluindo a 
França e a Alemanha; recorda que a 
opção de remunicipalizar os serviços 
hídricos deve continuar a ser assegurada no 
futuro sem qualquer restrição, podendo 
esses serviços ser mantidos sob gestão 
local se essa for a escolha das autoridades 
públicas competentes; relembra que o 
direito à água constitui um direito humano 
fundamental que deve ser acessível 
fisicamente e a preços comportáveis para 
todos; salienta que os Estados-Membros 
têm a obrigação de assegurar que a água 
seja garantida a todos, independentemente 
do operador, assegurando simultaneamente 
que os operadores forneçam água potável 
segura e um melhor saneamento; 

46. Recorda que a opção de 
remunicipalizar os serviços hídricos deve 
continuar a ser assegurada no futuro sem 
qualquer restrição, podendo esses serviços 
ser mantidos sob gestão local se essa for a 
escolha das autoridades públicas 
competentes; relembra que o direito à água 
constitui um direito humano fundamental 
que deve ser acessível fisicamente e a 
preços comportáveis para todos; salienta 
que os Estados-Membros têm a obrigação 
de assegurar que a água seja garantida a 
todos, independentemente do operador, 
assegurando simultaneamente que os 
operadores forneçam água potável segura e 
um melhor saneamento; 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0228/9/rev. 

Alteração  9 

Peter Liese e outros 

 
Relatório A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Seguimento dado à Iniciativa de Cidadania Europeia "Right2Water" 
2014/2239(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 47 

 
Proposta de resolução Alteração 

47. Salienta que a especificidade dos 
serviços de água e saneamento, tais como 
a produção, a distribuição e o tratamento, 
torna imperativo que os mesmos sejam 
excluídos de quaisquer acordos de 
comércio que a UE esteja a negociar ou a 
ponderar; insta a Comissão a estabelecer 
uma exclusão juridicamente vinculativa 
para os serviços de abastecimento de 
água, de saneamento e de eliminação das 
águas residuais no âmbito das 
negociações em curso relativas à Parceria 
Transatlântica de Comércio e 
Investimento (TTIP) e ao Acordo sobre o 
Comércio de Serviços; salienta que todos 
os futuros acordos de comércio e de 
investimento devem incluir cláusulas 
sobre um verdadeiro acesso à água 
potável para a população do país terceiro 
a que o acordo diz respeito, em 
conformidade com o compromisso há 
muito assumido pela União em matéria de 
desenvolvimento sustentável e de direitos 
humanos, e que um verdadeiro acesso à 
água potável para a população do país 
terceiro a que o acordo se refere deve ser 
uma condição prévia para qualquer 
futuro acordo de comércio livre; 

47. Suprimido 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0228/10/rev. 

Alteração  10 

Peter Liese e outros 

 
Relatório A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Seguimento dado à Iniciativa de Cidadania Europeia "Right2Water" 
2014/2239(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 54 

 
Proposta de resolução Alteração 

54. Recorda que a Diretiva 2006/123/CE 
relativa aos serviços no mercado interno 
concitou uma forte oposição por parte da 
sociedade civil em muitos aspetos, 
incluindo questões relacionadas com 
serviços de interesse económico geral, 
como os serviços de distribuição e 
abastecimento de água e a gestão das águas 
residuais; relembra que as instituições da 
UE acabaram por ser obrigadas a incluir 
estes setores entre os serviços que não 
podem ser liberalizados; 

54. Recorda que a Diretiva 2006/123/CE 
relativa aos serviços no mercado interno 
concitou uma forte oposição por parte da 
sociedade civil em muitos aspetos, 
incluindo questões relacionadas com 
serviços de interesse económico geral, 
como os serviços de distribuição e 
abastecimento de água e a gestão das águas 
residuais; 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0228/11/rev. 

Alteração  11 

Peter Liese e outros 

 
Relatório A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Seguimento dado à Iniciativa de Cidadania Europeia "Right2Water" 
2014/2239(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 55 

 
Proposta de resolução Alteração 

55. Sublinha a importância do intercâmbio 
de boas práticas no âmbito das parcerias 
público-públicas no abastecimento de água 
com base na cooperação não lucrativa entre 
operadores do setor e congratula-se com o 
facto de a Comissão ter, no âmbito da 
Comunicação, reconhecido, pela primeira 
vez, a importância de parcerias público-
públicas; 

55. Sublinha a importância do intercâmbio 
de boas práticas no âmbito das parcerias 
público-públicas e público-privadas no 
abastecimento de água com base na 
cooperação não lucrativa entre operadores 
do setor e congratula-se com o facto de a 
Comissão ter, no âmbito da Comunicação, 
reconhecido, pela primeira vez, a 
importância de parcerias público-públicas; 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0228/12/rev. 

Alteração  12 

Peter Liese e outros 

 
Relatório A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Seguimento dado à Iniciativa de Cidadania Europeia "Right2Water" 
2014/2239(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 61 

 
Proposta de resolução Alteração 

61. Condena o facto de, em alguns 
Estados-Membros, a recusa em fornecer 
água e saneamento às comunidades 
desfavorecidas e vulneráveis ser utilizada 
de forma coerciva; reitera que, em alguns 
Estados-Membros, o encerramento dos 
poços públicos pelas autoridades 
dificultou o acesso dos grupos mais 
vulneráveis à água; 

61. Suprimido 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0228/13/rev. 

Alteração  13 

Peter Liese e outros 

 
Relatório A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Seguimento dado à Iniciativa de Cidadania Europeia "Right2Water" 
2014/2239(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 64 

 
Proposta de resolução Alteração 

64. Encoraja as empresas das águas a 
reinvestirem as receitas geradas a partir do 
ciclo de gestão da água por forma a manter 
e melhorar os serviços hídricos e a 
proteção dos recursos hídricos; recorda que 
o princípio da recuperação dos custos dos 
serviços hídricos inclui os custos 
ambientais e dos recursos, respeitando 
simultaneamente os princípios da equidade, 
transparência e o direito humano à água e 
as obrigações dos Estados-Membros de 
implementarem as suas obrigações de 
recuperação dos custos da melhor forma 
possível, desde que tal não comprometa as 
finalidades e o cumprimento dos objetivos 
da Diretiva-Quadro Água; recomenda que 
seja posto termo às práticas no âmbito das 
quais os recursos económicos são 
desviados do setor da água para financiar 
outras políticas, incluindo a inclusão nas 
faturas da água de direitos de concessão 
que não tenham sido destinados às 
infraestruturas de abastecimento de água; 
chama a atenção para o estado preocupante 
das infraestrutura em alguns 
Estados-Membros, onde a água é 
desperdiçada devido a fugas das redes de 
distribuição obsoletas e inadequadas, e 
insta os Estados-Membros a reforçarem o 
investimento na melhoria das 
infraestruturas, bem como noutros serviços 
hídricos, como premissa para a garantia do 

64. Encoraja as autoridades públicas 
responsáveis e as empresas das águas a 
reinvestirem as receitas geradas a partir do 
ciclo de gestão da água por forma a manter 
e melhorar os serviços hídricos e a 
proteção dos recursos hídricos; recorda que 
o princípio da recuperação dos custos dos 
serviços hídricos inclui os custos 
ambientais e dos recursos, respeitando 
simultaneamente os princípios da equidade, 
transparência e o direito humano à água e 
as obrigações dos Estados-Membros de 
implementarem as suas obrigações de 
recuperação dos custos da melhor forma 
possível, desde que tal não comprometa as 
finalidades e o cumprimento dos objetivos 
da Diretiva-Quadro Água; chama a atenção 
para o estado preocupante das 
infraestrutura em alguns 
Estados-Membros, onde a água é 
desperdiçada devido a fugas das redes de 
distribuição obsoletas e inadequadas, e 
insta os Estados-Membros a reforçarem o 
investimento na melhoria das 
infraestruturas, bem como noutros serviços 
hídricos, como premissa para a garantia do 
direito humano à água no futuro; 
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direito humano à água no futuro; 
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2.9.2015 A8-0228/14/rev. 

Alteração  14 

Peter Liese e outros 

 
Relatório A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Seguimento dado à Iniciativa de Cidadania Europeia "Right2Water" 
2014/2239(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 76 

 
Proposta de resolução Alteração 

76. Salienta que as políticas de 
desenvolvimento da UE devem integrar 
plenamente o acesso universal à água e ao 
saneamento através da promoção de 
parcerias público-públicas baseadas em 
princípios sem fins lucrativos e na 
solidariedade entre os operadores e os 
trabalhadores no domínio da água em 
diferentes países, e recorrer a uma gama de 
instrumentos que inclui as parcerias 
público-públicas para promover as 
melhores práticas através da partilha de 
conhecimentos, bem como programas de 
desenvolvimento e cooperação neste setor; 
reitera que as políticas de desenvolvimento 
dos Estados-Membros da UE devem 
reconhecer a dimensão dos direitos 
humanos do acesso a água potável segura e 
ao saneamento, e que uma abordagem 
baseada nos direitos requer o apoio aos 
quadros legislativos, financiamento e o 
fortalecimento da voz da sociedade civil, a 
fim de concretizar estes direitos na prática; 

76. Salienta que as políticas de 
desenvolvimento da UE devem integrar 
plenamente o acesso universal à água e ao 
saneamento através da promoção de 
parcerias público-públicas e 
público-privadas baseadas na solidariedade 
entre os operadores e os trabalhadores no 
domínio da água em diferentes países, e 
recorrer a uma gama de instrumentos para 
promover as melhores práticas através da 
partilha de conhecimentos, bem como 
programas de desenvolvimento e 
cooperação neste setor; reitera que as 
políticas de desenvolvimento dos 
Estados-Membros da UE devem 
reconhecer a dimensão dos direitos 
humanos do acesso a água potável segura e 
ao saneamento, e que uma abordagem 
baseada nos direitos requer o apoio aos 
quadros legislativos, financiamento e o 
fortalecimento da voz da sociedade civil, a 
fim de concretizar estes direitos na prática; 

Or. en 



 

AM\1071831PT.doc  PE565.787v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 
2.9.2015 A8-0228/15/rev. 

Alteração  15 

Peter Liese e outros 

 
Relatório A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Seguimento dado à Iniciativa de Cidadania Europeia "Right2Water" 
2014/2239(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 92 

 
Proposta de resolução Alteração 

92. Insta os Estados-Membros a criarem – 
em conformidade com as orientações da 
Organização Mundial de Saúde – uma 
política de fixação de preços que respeite o 
direito dos cidadãos a uma quantidade 
mínima de água para viver e que combata 
os resíduos, prevendo a aplicação de uma 
taxa progressiva e proporcional à 
quantidade de água utilizada; 

92. Insta os Estados-Membros a criarem – 
em conformidade com as orientações da 
Organização Mundial de Saúde – uma 
política de fixação de preços que respeite o 
direito dos cidadãos a uma quantidade 
mínima de água para viver e que combata 
os resíduos; 

Or. en 
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Peter Liese e outros 

 
Relatório A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Seguimento dado à Iniciativa de Cidadania Europeia "Right2Water" 
2014/2239(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 10 

 
Proposta de resolução Alteração 

10. Exorta a Comissão, em consonância 
com o objetivo primário da iniciativa de 
cidadania europeia «Right2Water», a 
apresentar propostas legislativas e, se 
necessário, uma revisão da Diretiva-
Quadro Água que consagrem o acesso 
universal e o direito humano à água, e 
considera lamentável que, até à data, tal 
ainda não tenha ocorrido; considera que, 
se a Comissão não o fizer, a iniciativa de 
cidadania europeia perderá credibilidade; 
apela, além disso, ao reconhecimento do 
acesso universal à água potável segura e ao 
saneamento na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia; 

10. Exorta a Comissão, em consonância 
com o objetivo primário da iniciativa de 
cidadania europeia «Right2Water», a 
apresentar propostas que preservem o 
acesso universal e o direito humano à água, 
e considera lamentável que, até à data, tal 
ainda não tenha ocorrido; apela, além 
disso, ao reconhecimento do acesso 
universal à água potável segura e ao 
saneamento na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia; 

Or. en 
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Peter Liese e outros 

 
Relatório A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Seguimento dado à Iniciativa de Cidadania Europeia "Right2Water" 
2014/2239(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 71-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 71-A. Incentiva a Comissão a elaborar um 
quadro legislativo europeu relativo à 
reutilização de efluentes tratados, tendo 
em vista, nomeadamente, a proteção das 
atividades e zonas sensíveis; insta, além 
disso, a Comissão a promover a partilha 
de experiências entre as entidades 
sanitárias dos diferentes 
Estados-Membros; 

Or. en 

 
 


