
 

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

RO Unită în diversitate RO 

2.9.2015 A8-0228/2/rev. 

Amendamentul 2 

Peter Liese și alții 

 

Raport A8-0228/2015 

Lynn Boylan 
Monitorizarea inițiativei cetățenești europene „Right2Water” („Dreptul la apă”) 
2014/2239(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. cere Comisiei să recunoască importanța 
dreptului omului la apă și la salubrizare, 

precum și calitatea apei de bun public și 
valoare fundamentală pentru toți cetățenii 
UE, și nu o marfă; își exprimă îngrijorarea 

pentru faptul că, începând din 2008, din 
cauza crizei economice și financiare și a 
politicilor de austeritate, care au 
determinat creșterea sărăciei în Europa și a 
numărului de gospodării cu venit scăzut, un 

număr tot mai mare de oameni se confruntă 
cu dificultăți în a-și plăti factura la apă și 
că accesibilitatea economică devine o 
chestiune tot mai îngrijorătoare; respinge 
măsurile de întrerupere a furnizării apei și 

debranșare forțată de la sistemul de 
aprovizionare cu apă, care reprezintă o 
încălcare a drepturilor omului și solicită 

statelor membre să pună imediat capăt 
tuturor situațiilor de acest fel atunci când se 

datorează unor factori socioeconomici care 
intervin în gospodăriile cu venituri reduse; 
salută faptul că, în unele state membre, 
sunt utilizate așa-numite „bănci pentru 
apă” sau cote minime de apă pentru a 
ajuta persoanele cele mai vulnerabile să 
facă față costurilor la utilități și pentru a 
garanta că apa este o componentă 
inalienabilă a drepturilor fundamentale; 

18. cere Comisiei să recunoască importanța 
dreptului omului la apă și la salubrizare, 

precum și calitatea apei de bun public și 
valoare fundamentală pentru toți cetățenii 
UE, și nu o marfă; își exprimă îngrijorarea 

pentru faptul că, începând din 2008, din 
cauza crizei economice și financiare care a 
determinat creșterea sărăciei în Europa și a 
numărului de gospodării cu venit scăzut, un 
număr tot mai mare de oameni se confruntă 

cu dificultăți în a-și plăti factura la apă și 
că accesibilitatea economică devine o 
chestiune tot mai îngrijorătoare; respinge 
măsurile de întrerupere a furnizării apei și 
debranșare forțată de la sistemul de 

aprovizionare cu apă și solicită statelor 
membre să pună imediat capăt tuturor 
situațiilor de acest fel atunci când se 

datorează unor factori socioeconomici care 
intervin în gospodăriile cu venituri reduse; 

Or. en 
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Amendamentul 3 

Peter Liese și alții 

 

Raport A8-0228/2015 

Lynn Boylan 
Monitorizarea inițiativei cetățenești europene „Right2Water” („Dreptul la apă”) 
2014/2239(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. cere Comisiei, date fiind efectele 
recentei crize economice, să colaboreze cu 

statele membre și cu autoritățile locale și 
regionale pentru elaborarea unui studiu 
referitor la precaritatea aprovizionării cu 

apă, inclusiv la chestiunile de referitoare la 
acces și la preț; îndeamnă Comisia să 

sprijine și să faciliteze cooperarea non-
profit între operatorii din domeniul 
alimentării cu apă pentru a-i ajuta pe cei 

din zone mai puțin dezvoltate și din zone 
rurale, cu scopul de a sprijini accesul la apă 
de bună calitate al tuturor cetățenilor din 
zonele respective; 

19. cere Comisiei, date fiind efectele 
recentei crize economice, să colaboreze cu 

statele membre și cu autoritățile locale și 
regionale pentru elaborarea unui studiu 
referitor la precaritatea aprovizionării cu 

apă, inclusiv la chestiunile de referitoare la 
acces și la preț; îndeamnă Comisia să 

sprijine și să faciliteze cooperarea între 
operatorii din domeniul alimentării cu apă 
pentru a-i ajuta pe cei din zone mai puțin 

dezvoltate și din zone rurale, cu scopul de a 
sprijini accesul la apă de bună calitate al 
tuturor cetățenilor din zonele respective; 

Or. en 
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Amendamentul 4 

Peter Liese și alții 

 

Raport A8-0228/2015 

Lynn Boylan 
Monitorizarea inițiativei cetățenești europene „Right2Water” („Dreptul la apă”) 
2014/2239(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. subliniază că presupusa neutralitate a 
Comisiei privind dreptul de proprietate 

asupra apei și de gospodărire a apei este în 
contradicție cu programele de privatizare 
impuse anumitor state membre de către 
troică; 

21. subliniază neutralitatea Comisiei 
privind dreptul de proprietate asupra apei și 

de gospodărire a acesteia; 

Or. en 



 

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

RO Unită în diversitate RO 
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Amendamentul 5 

Peter Liese și alții 

 

Raport A8-0228/2015 

Lynn Boylan 
Monitorizarea inițiativei cetățenești europene „Right2Water” („Dreptul la apă”) 
2014/2239(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. recunoaște că, după cum se afirmă în 

DCA, apa nu este o marfă, ci un bun public 
vital pentru viața și demnitatea umană și 
reamintește Comisiei că, potrivit 

dispozițiilor tratatului, UE trebuie să 
rămână neutră în ceea ce privește deciziile 

naționale care reglementează regimul 
proprietății întreprinderilor din domeniul 
apei; prin urmare, UE nu ar trebui, în 
niciun caz, să promoveze privatizarea 
întreprinderilor din domeniul apei în 
contextul niciunui program de ajustare 
economică sau al niciunei alte proceduri 
a UE de coordonare a politicilor 
economice; dat fiind faptul că acestea sunt 
servicii de interes general și deci că sunt în 
principal de interes public, cere Comisiei 
să excludă în mod permanent apa, 
salubrizarea și eliminarea apelor uzate 
din normele privind piața internă și din 
orice acord comercial și să furnizeze 
aceste servicii la prețuri accesibile și cere 
atât Comisiei, cât și statelor membre să se 
asigure că aceste servicii sunt gestionate 

tehnic, financiar, și administrativ în mod 
eficient, eficace și transparent; 

22. recunoaște că, după cum se afirmă în 

DCA, apa nu este o marfă, ci un bun public 
vital pentru viața și demnitatea umană și 
reamintește Comisiei că, potrivit 

dispozițiilor tratatului, UE trebuie să 
rămână neutră în ceea ce privește deciziile 

naționale care reglementează regimul 
proprietății întreprinderilor din domeniul 
apei, dat fiind faptul că acestea sunt 

servicii de interes general și, deci, că sunt 
în principal de interes public; cere atât 

Comisiei, cât și statelor membre să se 
asigure că apa și salubrizarea sunt 
furnizate la prețuri abordabile și că sunt 
gestionate tehnic, financiar, și 
administrativ în mod eficient, eficace și 
transparent, protejând, astfel interesul 
public; 

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

Amendamentul 6 

Peter Liese și alții 

 

Raport A8-0228/2015 

Lynn Boylan 
Monitorizarea inițiativei cetățenești europene „Right2Water” („Dreptul la apă”) 
2014/2239(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 29 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

29. recunoaște că apa și serviciile de 
salubrizare sunt servicii de interes general 

și că apa nu este o marfă, ci un bun public 
și, prin urmare, apa ar trebui furnizată la 
prețuri accesibile, respectând dreptul 

oamenilor la apă de o minimă calitate și 
prevăzându-se aplicarea unor tarife 
progresive; solicită statelor membre să 
garanteze aplicarea pentru serviciile de 
furnizare a apei și de salubrizare a unui 

sistem tarifar just, echitabil, transparent și 
adecvat pentru a garanta accesul tuturor 
oamenilor la servicii de înaltă calitate, 
independent de venitul lor; 

29. recunoaște că apa și serviciile de 
salubrizare sunt servicii de interes general 

și că apa nu este o marfă, ci un bun public 
și, prin urmare, apa ar trebui furnizată la 
prețuri accesibile, respectând dreptul 

oamenilor la apă de o minimă calitate; 
solicită statelor membre să garanteze 

aplicarea pentru serviciile de furnizare a 
apei și de salubrizare a unui sistem tarifar 
just, echitabil, transparent și adecvat pentru 

a garanta accesul tuturor oamenilor la 
servicii de înaltă calitate, independent de 
venitul lor; 

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

Amendamentul 7 

Peter Liese și alții 

 

Raport A8-0228/2015 

Lynn Boylan 
Monitorizarea inițiativei cetățenești europene „Right2Water” („Dreptul la apă”) 
2014/2239(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 44 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

44. ia act de faptul că în unele țări din UE, 
printre care Spania, Portugalia, Grecia, 

Irlanda, Germania și Italia, pierderea 
potențială sau efectivă a proprietății 
publice asupra serviciilor de alimentare 
cu apă reprezintă un motiv de îngrijorare 
major pentru cetățeni; reamintește că 

alegerea metodei de gospodărire a apei se 
face în conformitate cu principiul 
subsidiarității, astfel cum se prevede la 

articolul 14 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene și în 
Protocolul (nr. 26) privind serviciile de 
interes general, care subliniază importanța 
deosebită a serviciilor publice pentru 

coerența socială și teritorială a Uniunii; 
reamintește că întreprinderile de 
aprovizionare cu apă și de canalizare 

furnizează servicii de interes general și au 
misiunea generală de garantare a 

alimentării întregii populații cu apă de 
înaltă calitate, la prețuri acceptabile din 
punct de vedere social, reducând la 

minimum efectele negative asupra 
mediului ale apelor reziduale; 

44. ia act de faptul că în unele țări din UE, 
printre care Spania, Portugalia, Grecia, 

Irlanda, Germania și Italia, dreptul omului 
la apă și la salubrizare a devenit unul 
dintre principalele motive de preocupare 
pentru cetățeni; reamintește că alegerea 
metodei de gospodărire a apei se face în 

conformitate cu principiul subsidiarității, 
astfel cum se prevede la articolul 14 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene și în Protocolul nr. 26 privind 
serviciile de interes general, care subliniază 
importanța deosebită a serviciilor publice 
pentru coerența socială și teritorială a 
Uniunii; reamintește că întreprinderile de 

aprovizionare cu apă și de canalizare 
furnizează servicii de interes general și au 
misiunea generală de garantare a 

alimentării întregii populații cu apă de 
înaltă calitate, la prețuri acceptabile din 

punct de vedere social, reducând la 
minimum efectele negative asupra 
mediului ale apelor reziduale; 

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

Amendamentul 8 

Peter Liese și alții 

 

Raport A8-0228/2015 

Lynn Boylan 
Monitorizarea inițiativei cetățenești europene „Right2Water” („Dreptul la apă”) 
2014/2239(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 46 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

46. ia act de tendința din ce în ce mai 
accentuată din unele state membre, 
precum Franța și Germania, ca serviciile 
de alimentare cu apă să revină în 
proprietatea primăriilor; reamintește că 

opțiunea de remunicipalizare a serviciilor 
de alimentare cu apă ar trebui să fie 

asigurată și în viitor fără restricții, aceste 
servicii putând fi gestionate la nivel local, 
dacă aceasta este alegerea autorităților 

publice competente; reamintește faptul că 
apa reprezintă un drept de bază al omului și 
aceasta ar trebui să fie accesibilă și la 
prețuri rezonabile pentru toți; subliniază că 
statele membre au datoria de a se asigura 

că apa este garantată tuturor, indiferent de 
operator, garantând în același timp faptul 
că operatorii furnizează apă potabilă sigură 

și servicii de salubrizare mai bune; 

46. reamintește că opțiunea de 
remunicipalizare a serviciilor de alimentare 

cu apă ar trebui să fie asigurată și în viitor 
fără restricții, aceste servicii putând fi 
gestionate la nivel local, dacă aceasta este 

alegerea autorităților publice competente; 
reamintește faptul că apa reprezintă un 

drept de bază al omului și aceasta ar trebui 
să fie accesibilă și la prețuri rezonabile 
pentru toți; subliniază că statele membre au 

datoria de a se asigura că apa este garantată 
tuturor, indiferent de operator, garantând în 
același timp faptul că operatorii furnizează 
apă potabilă sigură și servicii de 
salubrizare mai bune; 

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

Amendamentul 9 

Peter Liese și alții 

 

Raport A8-0228/2015 

Lynn Boylan 
Monitorizarea inițiativei cetățenești europene „Right2Water” („Dreptul la apă”) 
2014/2239(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 47 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

47. subliniază că, dat fiind caracterul 
special al serviciilor de alimentare cu apă 
și de salubrizare, cum ar fi producția, 
distribuția și tratarea apei, este imperativ 
ca aceste servicii să fie eliminate din toate 
acordurile comerciale pe care UE le 
negociază sau pe care le are în vedere; 
îndeamnă Comisia să instituie o excludere 
obligatorie din punct de vedere juridic 
pentru serviciile de alimentare cu apă, de 
salubrizare și de eliminare a apelor uzate 
din cadrul negocierilor actuale pentru 
Parteneriatul transatlantic pentru comerț 
și investiții (TTIP) și pentru Acordul 
privind comerțul cu servicii; subliniază că 
toate acordurile comerciale și de investiții 
viitoare ar trebui să includă clauze cu 
privire la accesul real la apă potabilă al 
populației țării terțe vizate de acord, în 
conformitate cu angajamentele pe termen 
lung ale Uniunii față de dezvoltarea 
durabilă și drepturile omului, și că 
accesul real la apă potabilă al populației 
țării terțe vizate de acord trebuie să 
reprezinte o condiție prealabilă pentru 
orice acorduri viitoare de liber schimb; 

47. eliminat 

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

Amendamentul 10 

Peter Liese și alții 

 

Raport A8-0228/2015 

Lynn Boylan 
Monitorizarea inițiativei cetățenești europene „Right2Water” („Dreptul la apă”) 
2014/2239(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 54 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

54. reamintește Directiva 2006/123/CE 
privind serviciile în cadrul pieței interne, în 

cazul căreia a existat o puternică opoziție 
din partea societății civile în ceea ce 
privește mai multe aspecte, inclusiv 

aspectele legate de serviciile de interes 
economic general, precum serviciile de 

distribuție a apei și de alimentare cu apă și 
gestionarea apelor reziduale; reamintește 
că, în cele din urmă, instituțiile UE au 
fost obligate să includă aceste sectoare în 
rândul serviciilor care nu pot fi 
liberalizate; 

54. reamintește Directiva 2006/123/CE 
privind serviciile în cadrul pieței interne, în 

cazul căreia a existat o puternică opoziție 
din partea societății civile în ceea ce 
privește mai multe aspecte, inclusiv 

aspectele legate de serviciile de interes 
economic general, precum serviciile de 

distribuție a apei și de alimentare cu apă și 
gestionarea apelor reziduale; 

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

Amendamentul 11 

Peter Liese și alții 

 

Raport A8-0228/2015 

Lynn Boylan 
Monitorizarea inițiativei cetățenești europene „Right2Water” („Dreptul la apă”) 
2014/2239(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 55 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

55. subliniază importanța parteneriatelor de 
tip public-public în schimbul de bune 

practici pe baza cooperării non-profit dintre 
operatorii din domeniul alimentării cu apă 
și salută faptul că, pentru prima dată, 

Comisia a recunoscut în comunicarea sa 
importanța parteneriatelor de tip public-

public; 

55. subliniază importanța parteneriatelor de 
tip public-public și a celor de tip public-
privat în schimbul de bune practici pe baza 
cooperării non-profit dintre operatorii din 
domeniul alimentării cu apă și salută faptul 

că, pentru prima dată, Comisia a 
recunoscut în comunicarea sa importanța 

parteneriatelor de tip public-public; 

Or. en 
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Amendamentul 12 

Peter Liese și alții 

 

Raport A8-0228/2015 

Lynn Boylan 
Monitorizarea inițiativei cetățenești europene „Right2Water” („Dreptul la apă”) 
2014/2239(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 61 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

61. condamnă faptul că, în unele state 
membre, refuzul de a furniza servicii de 
alimentare cu apă și salubrizare către 
comunități dezavantajate și vulnerabile 
este folosit în mod coercitiv; reamintește 
că, în unele state membre, desființarea 
fântânilor publice de către autorități a 
îngreunat accesul la apă al grupurilor 
celor mai vulnerabile; 

61. eliminat 

Or. en 
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Amendamentul 13 

Peter Liese și alții 

 

Raport A8-0228/2015 

Lynn Boylan 
Monitorizarea inițiativei cetățenești europene „Right2Water” („Dreptul la apă”) 
2014/2239(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 64 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

64. încurajează întreprinderile din 
domeniul apei să reinvestească veniturile 

economice provenite din ciclul de 
gestionare a apei în menținerea și 
îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu 

apă și în protejarea resurselor de apă; 
afirmă că principiul recuperării costurilor 

în ceea ce privește serviciile de alimentare 
cu apă implică costuri ecologice și în 
resurse și respectarea principiilor 

corectitudinii și transparenței și a dreptului 
omului la apă, precum și obligația statelor 
membre de a recupera costurile cu 
serviciile de alimentare cu apă în mod 
optim, atât timp cât aceasta nu contravine 

scopurilor și îndeplinirii obiectivelor 
prevăzute de DCA; recomandă încetarea 
practicilor de deturnare a resurselor 
economice din sectorul apei pentru a 
finanța alte politici, inclusiv atunci când 
facturile la apă includ taxe de concesiune 
care nu au fost stabilite pentru 
infrastructura de alimentare cu apă; 
reamintește starea îngrijorătoare a 
infrastructurii din unele state membre, 

unde apa se irosește din cauza scurgerilor 
cauzate de rețelele de distribuție 
necorespunzătoare și învechite și îndeamnă 

statele membre să crească investițiile 
pentru îmbunătățirea infrastructurii și a 

altor servicii de alimentare cu apă, ca o 
premiză pentru garantarea dreptului 
oamenilor la apă în viitor; 

64. încurajează autoritățile publice 
competente și întreprinderile din domeniul 

apei să reinvestească veniturile economice 
provenite din ciclul de gestionare a apei în 
menținerea și îmbunătățirea serviciilor de 

alimentare cu apă și în protejarea resurselor 
de apă; afirmă că principiul recuperării 

costurilor în ceea ce privește serviciile de 
alimentare cu apă implică costuri ecologice 
și în resurse și respectarea principiilor 

corectitudinii și transparenței și a dreptului 
omului la apă, precum și obligația statelor 
membre de a recupera costurile cu 
serviciile de alimentare cu apă în mod 
optim, atât timp cât aceasta nu contravine 

scopurilor și îndeplinirii obiectivelor 
prevăzute de DCA; reamintește starea 
îngrijorătoare a infrastructurii din unele 

state membre, unde apa se irosește din 
cauza scurgerilor cauzate de rețelele de 

distribuție necorespunzătoare și învechite 
și îndeamnă statele membre să crească 
investițiile pentru îmbunătățirea 

infrastructurii și a altor servicii de 
alimentare cu apă, ca o premiză pentru 

garantarea dreptului oamenilor la apă în 
viitor; 
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Amendamentul 14 

Peter Liese și alții 

 

Raport A8-0228/2015 

Lynn Boylan 
Monitorizarea inițiativei cetățenești europene „Right2Water” („Dreptul la apă”) 
2014/2239(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 76 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

76. subliniază că politicile de dezvoltare 
ale UE ar trebui să integreze complet 

accesul universal la apă și salubrizare prin 
promovarea parteneriatelor de tip public-
public, pe baza unor principii non-profit și 
a solidarității dintre operatorii și lucrătorii 
din domeniul alimentării cu apă din diferite 

țări și să facă uz de o gamă de instrumente 
care țin de parteneriatele de tip public-
public pentru a promova cele mai bune 

practici prin partajarea de cunoștințe, 
precum și de programe de dezvoltare și 
cooperare în acest sector; reamintește că 
politicile de dezvoltare ale statelor membre 
ar trebui să recunoască dimensiunea legată 

de drepturile omului a accesului la apă 
potabilă sigură și la salubrizare și că o 
abordare bazată pe drepturi implică 

susținerea cadrelor legislative și finanțarea 
și întărirea vocii societății civile pentru a 

respecta cu adevărat drepturile respective; 

76. subliniază că politicile de dezvoltare 
ale UE ar trebui să integreze complet 

accesul universal la apă și salubrizare prin 
promovarea parteneriatelor de tip public-
public și public-privat, pe baza solidarității 

dintre operatorii și lucrătorii din domeniul 
alimentării cu apă din diferite țări și să facă 

uz de o gamă de instrumente pentru a 
promova cele mai bune practici prin 
partajarea de cunoștințe, precum și de 

programe de dezvoltare și cooperare în 
acest sector; reamintește că politicile de 
dezvoltare ale statelor membre ar trebui să 
recunoască dimensiunea legată de 
drepturile omului a accesului la apă 

potabilă sigură și la salubrizare și că o 
abordare bazată pe drepturi implică 
susținerea cadrelor legislative și finanțarea 

și întărirea vocii societății civile pentru a 
respecta cu adevărat drepturile respective; 

Or. en 
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Raport A8-0228/2015 

Lynn Boylan 
Monitorizarea inițiativei cetățenești europene „Right2Water” („Dreptul la apă”) 
2014/2239(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 92 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

92. invită statele membre să introducă, în 
conformitate cu orientările Organizației 

Mondiale a Sănătății, o politică de stabilire 
a prețurilor care să respecte dreptul 
oamenilor la o cantitate de apă minimă 

pentru traiul zilnic și care să reducă risipa, 
care să prevadă aplicarea unei taxe 
progresive proporționale cu cantitatea de 
apă folosită; 

92. invită statele membre să introducă, în 
conformitate cu orientările Organizației 

Mondiale a Sănătății, o politică de stabilire 
a prețurilor care să respecte dreptul 
oamenilor la o cantitate de apă minimă 

pentru traiul zilnic și care să reducă risipa; 

Or. en 
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Peter Liese și alții 

 

Raport A8-0228/2015 

Lynn Boylan 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 10 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

10. cere Comisiei ca, în conformitate cu 
obiectivul principal al ICE „Dreptul la 

apă”, să prezinte propuneri legislative și, 
dacă este cazul, o revizuire a DCA, care să 
recunoască accesul universal și dreptul 

omului la apă; consideră regretabil faptul 
că acest lucru nu s-a întâmplat până în 

prezent; consideră că ICE își va pierde 
credibilitatea în cazul în care Comisia nu 
va proceda în acest mod; în plus, sprijină 

recunoașterea accesului universal la apă 
potabilă și la salubrizare în cadrul Cartei 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene; 

10. cere Comisiei ca, în conformitate cu 
obiectivul principal al ICE „Dreptul la 

apă”, să prezinte propuneri care să mențină 
accesul universal și dreptul omului la apă; 
consideră regretabil faptul că acest lucru nu 

s-a întâmplat până în prezent; în plus, 
sprijină recunoașterea accesului universal 

la apă potabilă și la salubrizare în cadrul 
Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene; 

Or. en 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 71 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 71a. 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 
diferite state membre; 

Or. en 


