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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a aplicação da legislação da UE no domínio da água na pendência da necessária 
abordagem global dos desafios europeus no setor da água

(2011/2297(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Diretiva 2000/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
23 de outubro de 2000, que estabelece um quadro de ação comunitária no domínio da 
política da água1 ("DQA"),

– Tendo em conta a Diretiva 2006/118/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
12 de dezembro de 2006, relativa à proteção das águas subterrâneas contra a poluição e a 
deterioração (Diretiva "Águas Subterrâneas")2,

– Tendo em conta a Diretiva 2008/105/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
16 de  dezembro de 2008, relativa a normas de qualidade ambiental no domínio da política 
da água, que altera e subsequentemente revoga as 
Diretivas 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE do 
Conselho, e que altera a Diretiva 2000/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho3  
(Diretiva "Normas de Qualidade Ambiental"),

– Tendo em conta a Diretiva 91/271/CEE do Conselho, de 21 de maio de 1991, relativa ao 
tratamento de águas residuais urbanas4 (Diretiva "Tratamento de Águas Residuais 
Urbanas"),

– Tendo em conta a Diretiva 91/676/CEE do Conselho, de 12 de dezembro de 1991, relativa 
à proteção das águas contra a poluição causada por nitratos de origem agrícola5 (Diretiva 
"Nitratos"),

– Tendo em conta a Diretiva 2007/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
23 de outubro de 2007, relativa à avaliação e gestão dos riscos de inundações6 (Diretiva 
"Inundações"),

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 18 de dezembro de 2006, relativo ao registo, avaliação, autorização e 
restrição dos produtos químicos (REACH), que cria a Agência Europeia dos Produtos 
Químicos, que altera a Diretiva 1999/45/CE e revoga o Regulamento (CEE) n.º 793/93 do 
Conselho e o Regulamento (CE) n.º 1488/94 da Comissão, bem como a 
Diretiva 76/769/CEE do Conselho e as Diretivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE 

                                               
1 JO L 327, 22.12.2000, p. 1.
2 JO L 372, 27.12.2006, p. 19
3 JO L 348, 24.12.2008, p. 84.
4 JO L 135, 30.05.1991, p. 40.
5 JO L 375, 31.12.1991, p. 1.
6 JO L 288, 6.11.2007, p. 27.
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e 2000/21/CE da Comissão1 (Regulamento "REACH"),

– Tendo em conta o futuro "Plano destinado a preservar os recursos hídricos da Europa" da 
Comissão,

– Tendo em conta a futura Parceria Europeia para a Inovação no domínio da Água,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 15 de março de 2012, sobre o Sexto Fórum Mundial 
da Água, a realizar em Marselha, de 12 a 17 de março de 20122,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 9 de outubro de 2008, sobre como enfrentar o desafio 
da escassez de água e das secas na União Europeia3,

– Tendo em conta o Artigo 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar e os pareceres da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e da 
Comissão das Petições (A7-0000/2012),

A. Considerando que a DQA estabeleceu um quadro para a proteção e a regeneração da água 
na UE e para garantir a sua utilização sustentável a longo prazo, mas que a análise dos 
planos de gestão das bacias hidrográficas implementados pelos Estados-Membros em 
conformidade com a diretiva indica que um número significativo de massas de água na 
EU não atingirá o «bom estado ecológico e químico» até 2015 devido a problemas que já 
se colocam há muito tempo e a desafios recentes;

B. Considerando que a água é essencial à vida e que a gestão adequada dos recursos hídricos 
desempenha um papel essencial na preservação do património natural mundial e dos 
serviços ecossistémicos, bem como em todos os aspetos da utilização de recursos e da 
produção económica;

C. Considerando que, apesar de a Europa captar atualmente apenas cerca de 13 % da 
totalidade da sua água disponível, os recursos hídricos estão distribuídos de forma muito 
desigual pelas diversas regiões da Europa;

D. Considerando que as tendências em matéria de utilização da água são, em muitos casos, 
insustentáveis devido a práticas ineficientes que resultam no desperdício de recursos 
hídricos, que os sistemas de infraestruturas hídricas estão em muitos casos obsoletos e que 
existe uma falta de informação sobre desempenho atual e perdas;

Implementação da legislação da UE no domínio da água: êxitos e lacunas

1. Reconhece que a DQA constitui uma base jurídica sólida e ambiciosa para a gestão 
integrada dos recursos hídricos a longo prazo na UE; congratula-se com as melhorias que 
se verificaram nos últimos anos na qualidade das águas e no tratamento das águas 
residuais na Europa; nota, contudo, que o ritmo de implementação tem sido lento e 

                                               
1 JO L 396, 30.12.2006, p. 1.
2 Textos aprovados, P7_TA(2012)0091.
3 JO C 9E, 15.1.2010, p. 33.
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desigual entre os Estados-Membros e regiões da UE e que é necessário vencer vários 
desafios para alcançar o «bom estado» na globalidade das águas europeias;

2. Sublinha que, embora a principal preocupação deva ser a implementação da legislação 
atual, existem lacunas específicas que têm de ser colmatadas por nova legislação;

3. Saúda o futuro «Plano destinado a preservar os recursos hídricos da Europa» da Comissão, 
enquanto resposta estratégica da UE aos desafios atuais e futuros no domínio da água, 
com o objetivo de assegurar a disponibilidade de recursos hídricos de boa qualidade em 
quantidade suficiente para uma utilização sustentável e equitativa da água até 2050;

4. Insta a Comissão a tomar medidas firmes para pôr termo às infrações à legislação da UE 
no domínio da água pelos Estados-Membros; apela, ao mesmo tempo, para que sejam 
definidas linhas de orientação abrangentes e para que sejam desenvolvidos e 
disponibilizados instrumentos eficazes para fomentar o reforço das capacidades, assegurar 
condições paritárias e facilitar um melhor cumprimento pelos Estados-Membros em 
futuras fases de implementação da política da UE no domínio da água, com vista à 
observância dos compromissos em matéria de política da água;

Eficiência hídrica e dos recursos

5. Realça a ligação existente entre produção energética, eficiência energética e segurança dos 
recursos hídricos; salienta a necessidade da realização de esforços adicionais a nível 
europeu para assegurar que a procura crescente de energia não comprometa a segurança 
da água; sublinha que a utilização dos recursos hídricos deve ser tida em consideração na 
avaliação da sustentabilidade tanto de fontes energéticas tradicionais como de fontes 
hipocarbónicas, em particular dos biocombustíveis;

6. Sublinha que é possível melhorar a eficiência e a sustentabilidade da utilização dos 
recursos hídricos pelo setor agrícola através da introdução de tecnologias e práticas 
inovadoras;

7. Salienta que uma política de saneamento e de gestão das águas residuais ecológica e 
economicamente sólida deve acometer o problema da poluição na origem, eliminando os 
poluentes nesta fase e evitando a sobrecarga do tratamento de fim de ciclo a custos 
elevados; incentiva a utilização de águas residuais e de subprodutos de tratamentos de fim 
de ciclo como novo recurso;

8. Apela à atualização da legislação da UE no domínio da água de forma a refletir 
devidamente os avanços tecnológicos em matéria de reutilização e de reciclagem da água, 
visando a reutilização eficiente, do ponto de vista económico e energético, das águas 
residuais tratadas para irrigação, bem como a reutilização das águas residuais domésticas 
nas habitações; solicita que sejam tomadas medidas para promover um controlo adequado 
da qualidade em termos químicos e biológicos da água reciclada;

9. Sublinha a importância da conceção ecológica, dos dispositivos economizadores de água e 
da contagem inteligente para uma utilização eficiente da água, a nível dos sistemas de 
abastecimento público e da indústria;
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Água e ecossistemas

10. Nota que a água é o elemento central da maior parte dos serviços ecossistémicos e 
sublinha a importância de uma gestão correta dos recursos hídricos para a concretização 
das metas de biodiversidade; defende medidas para promover a reflorestação e a 
restauração das zonas húmidas no quadro da gestão dos recursos hídricos; apela a uma 
melhor harmonização dos objetivos da DQA com a rede Natura 2000;

11. Salienta que a água é particularmente vulnerável aos efeitos das alterações climáticas, que 
podem levar a um declínio na quantidade e qualidade de água disponível, em especial 
água potável, bem como a um aumento na frequência e intensidade das inundações e 
secas; apela a que as políticas de adaptação e mitigação das alterações climáticas tenham 
em conta o impacto nos recursos hídricos; destaca a importância das estratégias de 
prevenção e mitigação de riscos, bem como de resposta aos mesmos, para prevenir 
fenómenos extremos ligados à água;

12. Realça que a gestão integrada dos recursos hídricos e o planeamento das bacias fluviais 
devem ter em consideração as atividades económicas dependentes da água e as 
necessidades hídricas de todos os utilizadores, bem como a necessidade de uma 
abordagem global para o problema da escassez de água, devendo igualmente assegurar a 
sustentabilidade das atividades humanas na água;

Conhecimento e inovação

13. Reconhece que o quadro político da UE tem permitido a recolha de informações menos 
fragmentadas sobre a água, bem como um melhor controlo deste recurso; nota, no entanto, 
a falta de informações fiáveis sobre a água em termos quantitativos, por exemplo, no que 
diz respeito à captação e perdas; exorta a Comissão, em cooperação com a Agência 
Europeia do Ambiente, a desenvolver um novo conjunto de indicadores fiáveis para as 
contas de água; sublinha que a base de conhecimento deve integrar o conceito de «caudais 
ecológicos» e tomar em consideração os serviços ecossistémicos suportados pela água;

14. Apela à Comissão, aos Estados-Membros e a outros atores relevantes para que apoiem a 
Parceria Europeia para a Inovação no domínio da Água enquanto instrumento eficaz para 
a concentração de esforços na investigação e na inovação de vanguarda mundial, e para a 
remoção de barreiras que impedem a rápida transferência de conhecimento, das melhores 
técnicas disponíveis e dos avanços tecnológicos para o mercado;

Integração transversal da política da água

15. Sublinha a necessidade de promover uma maior coerência e uma melhor integração dos 
objetivos relativos à água na legislação ao nível da UE, dos Estados-Membros e das 
regiões; insta a que a definição das estratégias da política agrícola comum e da política de 
coesão tenha em conta uma avaliação exaustiva dos efeitos nos recursos hídricos, a fim de 
obter uma concentração temática do financiamento disponível em matéria hídrica e de 
integrar sistematicamente a questão da água em todas as áreas de intervenção;

Água e economia 
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16. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a assegurarem a aplicação dos princípios do 
«poluidor-pagador» e do «utilizador-pagador», através de modelos de fixação dos preços
da água transparentes, visando a recuperação total dos custos; sublinha, no entanto, que as 
questões sociais devem ser tidas em consideração na fixação dos preços da água para 
utilização pessoal; salienta que a fixação dos preços da água deve refletir o impacto 
ambiental do tratamento das águas residuais e solicita à Comissão que assegure um 
financiamento adequado das estações de tratamento de águas residuais;

Água e sociedade

17. Insta a Comissão a estimular o diálogo intersetorial e a promover a participação plena e 
transparente das comunidades locais e das partes interessadas a todos os níveis no 
desenvolvimento da política da água; realça a importância de uma governação a vários 
níveis eficaz no domínio da água, da gestão dos recursos hídricos e do intercâmbio das 
melhores práticas;

18. Apela a um reforço da sensibilização do público para as questões da água, promovendo 
uma melhor compreensão das ligações que existem entre água, saneamento, higiene, 
saúde, segurança alimentar e prevenção de acidentes junto de consumidores, operadores 
do ramo da saúde e decisores; destaca o papel preeminente dos poderes regionais e locais 
e das associações da sociedade civil na promoção de campanhas de sensibilização e na 
organização de atividades educacionais;

Água e o mundo

19. Congratula-se com a realização precoce do objetivo de desenvolvimento do milénio das 
Nações Unidas em matéria de água potável; exorta a Comissão e os Estados-Membros a 
redobrarem esforços para alcançar o objetivo de desenvolvimento do milénio em matéria 
de saneamento básico e a terem em consideração as conclusões relevantes da Conferência 
das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável (Rio+20);

20. Encoraja as autoridades locais a consagrarem uma parte das taxas cobradas aos 
utilizadores pelo fornecimento de água e de serviços de saneamento a ações de cooperação 
descentralizada; chama a atenção para o princípio de «1 % de solidariedade para a água» 
adotado por alguns Estados-Membros, como possível exemplo a promover;

°
° °

21. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e 
aos governos e parlamentos dos Estados-Membros.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A água é essencial à vida. A gestão da sustentabilidade dos recursos hídricos é vital para 
garantir que todos os ecossistemas recebam uma quantidade suficiente de água de boa 
qualidade para o seu bom funcionamento e para poderem fornecer serviços essenciais, no que 
respeita à segurança e qualidade alimentares, saúde, sociedade e economia: a água é 
incontestavelmente o mais importante de todos os bens públicos.

Não obstante, os recursos de água doce da Europa e do mundo estarão em risco se os 
utilizarmos para além dos limites da sustentabilidade: a urbanização, o crescimento 
populacional, o consumo excessivo, a poluição biológica e química, as alterações 
hidromorfológicas e as mudanças climáticas colocam uma pressão cada vez maior sobre a 
disponibilidade e a qualidade da água potável. Não poderemos ter um crescimento económico 
sustentável no futuro se não fizermos face aos impactos ambientais adversos sobre os recursos 
hídricos.

Qual o ponto de situação da União Europeia neste domínio? A legislação existente no domínio 
da água fornece um quadro sólido para uma gestão sustentável e eficiente dos recursos hídricos: 
a adoção da Diretiva-Quadro da Água (DQA) em 2000, em particular, pode ser considerada um 
marco da política europeia no domínio da água. Adotando uma abordagem integrada, centrada 
na gestão da água ao nível das bacias hidrográficas, a diretiva alarga o âmbito de proteção dos 
recursos hídricos a todas as massas de água de superfície e subterrâneas e define uma meta de 
sustentabilidade, estabelecendo o objetivo de consecução do «bom estado» ecológico, 
químico e quantitativo das massas de água europeias até 2015.

No entanto, o ritmo de implementação da DQA nos países e regiões da Europa tem sido lento, 
com resultados muito diversos e, neste momento, começa a tornar-se claro que um número 
significativo de massas de água europeias não alcançará o «bom estado» até 2015, devido tanto 
a problemas que se colocam há muito tempo, como a desafios recentes.

Neste contexto, a Comissão está a proceder a vários estudos da situação da água na UE: este 
processo conduzirá à elaboração do «Plano destinado a preservar os recursos hídricos da 
Europa», a publicar em novembro de 2012. O plano pretende ser a resposta estratégica da UE 
aos desafios atuais e futuros em matéria de recursos hídricos, com o objetivo de assegurar a 
disponibilidade de água de boa qualidade em quantidade suficiente para uma utilização 
sustentável e equitativa. Será um marco fundamental, no que respeita aos recursos hídricos no 
contexto do roteiro para eficiência de recursos no quadro da Estratégia Europa 2020, 
constituindo também uma orientação para a política da água no longo prazo até 2050.

O relator acolhe favoravelmente a iniciativa da Comissão e considera que o Parlamento 
Europeu deve dar um contributo fundamental, através do plano, para o processo conducente ao 
estabelecimento da futura orientação da política europeia no domínio da água. O caminho mais 
eficaz a seguir passa pela concentração de esforços na implementação, pelo que este relatório 
analisa o estado da implementação da legislação europeia no domínio da água nos 
Estados-Membros, referindo não só os êxitos mas também os principais desafios que é 
necessário ultrapassar para melhorar este processo. Identifica, igualmente, lacunas políticas 
importantes que terão de ser colmatadas por nova legislação. 
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Os pontos que se seguem sintetizam as principais conclusões deste relatório. 

 Deve atribuir-se uma maior ênfase à dimensão regional. A Europa, em termos globais, 
capta apenas 13 % da totalidade da sua água disponível, mas a distribuição geográfica dos 
recursos é muito pouco uniforme e muitas regiões e países europeus estão sujeitos a 
grandes pressões sobre os recursos hídricos. Não pode haver uma solução única aplicável 
a todos: a dimensão regional e local deve ser reforçada, as comunidades e as partes 
interessadas a nível local devem ser envolvidas, participando ativamente em todas as fases 
do processo de definição e implementação de políticas, e a Comissão deve fomentar um 
reforço das capacidades e elaborar orientações claras para a implementação.

 São necessários dados fiáveis, em particular em termos quantitativos. Embora se 
verifique uma menor fragmentação da informação disponível, em particular em termos de 
qualidade da água, continua a existir uma importante lacuna em termos de informação 
sobre a disponibilidade de recursos hídricos. É de importância vital estabelecer com rigor 
a quantidade de água que entra e sai das bacias hidrográficas, as quantidades captadas por 
cada setor, bem como reforçar o sistema de informação sobre a água para a 
Europa (WISE). É necessário desenvolver novos indicadores-chave: esses indicadores 
devem ter em consideração os serviços ecossistémicos suportados pela água e devem ser 
utilizados para estabelecer objetivos mensuráveis, visando em particular a eficiência dos 
recursos hídricos.

 A questão da água deve ser «integrada» em todas as áreas de intervenção. Para 
alcançarmos uma «economia verde» funcional, necessitamos de integrar as questões da 
água em todas as nossas políticas: os objetivos no domínio da água devem ser integrados 
em todos os níveis de legislação, a nível europeu, nacional e regional. Além disso, é 
importante envidar esforços no sentido de obter uma maior integração e harmonização dos 
diferentes instrumentos legislativos, eliminando, por exemplo, as incoerências existentes 
entre a DQA, a Diretiva dos Nitratos, o Regulamento REACH e a rede NATURA 2000.

 É necessária uma abordagem holística da proteção dos recursos hídricos. A proteção dos 
recursos hídricos, em particular da água potável, deve ser encarada numa perspetiva 
global, tendo em consideração todos os serviços ecossistémicos suportados pela água. É 
de importância fundamental controlar a poluição na fonte, para prevenir a entrada de 
substâncias perigosas no ambiente e reduzir a pressão colocada sobre o tratamento das 
águas residuais. As políticas de adaptação e mitigação das alterações climáticas devem ter 
sistematicamente em atenção o impacto sobre os recursos hídricos e a UE deve adotar 
uma abordagem global para o problema da escassez de água e das secas.

 É possível e desejável obter ganhos significativos em termos de eficiência dos recursos 
hídricos. A eficiência dos recursos é uma iniciativa emblemática da Europa 2020 e a 
eficiência dos recursos hídricos desempenha um papel central na estratégia. Além disso, a 
quantidade e a qualidade da água estão inextrincavelmente ligadas. Por exemplo, a ligação 
que existe entre a energia e a água é crucial: de acordo com um estudo recente, 
encomendado pela Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, o 
setor da energia é responsável por 45 % da água captada na UE e a produção de energia 
pode afetar a qualidade da água, e, por sua vez, a energia é utilizada no tratamento da 
água: é importante assegurar que a procura crescente de energia não coloque uma pressão 
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insustentável sobre os recursos hídricos. Além disso, a introdução de técnicas e de práticas 
de irrigação novas, acompanhada de aconselhamento aos agricultores, pode melhorar a 
eficiência dos recursos hídricos na agricultura, outro setor responsável por uma grande 
percentagem, 33 %, da água captada (podendo esta percentagem atingir os 80 % em 
algumas regiões do sul da Europa). A contagem inteligente e a conceção ecológica podem 
fomentar a eficiência nos sistemas de abastecimento público e na indústria.

– A reutilização e a reciclagem da água devem ser objeto de legislação comunitária.
Em particular nas regiões sujeitas a pressão sobre os recursos hídricos, a reutilização da 
água para efeitos de irrigação e nas habitações pode ser um instrumento importante para 
alcançar a segurança em termos de recursos hídricos. O quadro legislativo deve abordar 
explicitamente o tema da reciclagem da água, tendo em consideração os avanços 
tecnológicos que permitem um controlo eficaz da qualidade da água reciclada.

 É importante um reforço da promoção da investigação e da inovação. A Comissão e os 
Estados-Membros devem disponibilizar recursos suficientes para projetos de investigação 
na área dos sistemas de recolha das águas pluviais, tecnologias de contagem, métodos para 
monitorizar e eliminar poluentes químicos e biológicos difusos e de fontes pontuais, bem 
como tecnologias que permitam a poupança e a eficiência dos recursos hídricos em zonas 
urbanas e rurais. A futura Parceria Europeia para a Inovação no Domínio da Água deve ter o 
apoio de todos os atores relevantes enquanto ferramenta ideal para fomentar a concentração 
de esforços na inovação. 

 Os instrumentos económicos são importantes para atingir objetivos no domínio da água, 
em particular, em tempos de crise financeira. A DQA visa já a correta fixação dos preços, 
mas são necessários modelos de fixação dos preços mais transparentes de forma a 
incorporar a recuperação total dos custos e a aplicação dos princípios do 
«poluidor-pagador» e do «utilizador-pagador». As tarifas devem, contudo, ter sempre em 
atenção as questões sociais quando se trata de utilização pessoal. 

 A dimensão internacional deve ser reforçada. Pese embora o anúncio da realização 
precoce do objetivo de desenvolvimento de milénio das Nações Unidas em matéria de 
água potável, mais de 800 milhões de pessoas continuam a utilizar água não potável e o 
objetivo em termos de saneamento básico continua longe de ser atingido. A Europa deve 
reforçar os seus compromissos internacionais, em particular em face da Conferência sobre 
Desenvolvimento Sustentável (Rio+20) a realizar proximamente.

Em conclusão, é necessária uma ação decisiva ao nível da UE para fazer face aos desafios 
atuais e futuros em matéria de recursos hídricos que o nosso continente enfrenta. O relator 
insta a Comissão a incorporar as recomendações estratégicas contidas neste relatório na 
formulação do «Plano destinado a preservar os recursos hídricos da Europa» enquanto 
contributo importante para uma política da água mais eficaz e melhor integrada e para a 
promoção de condições paritárias para a sua implementação.


