
PA\893760PT.doc PE483.707v01-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

2011/2297(INI)

28.2.2012

PROJETO DE PARECER
da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

dirigido à Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

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))

Relator: Konrad Szymański



PE483.707v01-00 2/3 PA\893760PT.doc

PT

PA_NonLeg



PA\893760PT.doc 3/3 PE483.707v01-00

PT

SUGESTÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão do Ambiente, da
Saúde Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar 
as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Sublinha a necessidade de dar especial atenção às atividades e aos objetivos específicos do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 sobre uma melhor gestão dos recursos hídricos na UE e 
nos países vizinhos; considera que a política de investigação da UE deve responder aos 
crescentes desafios em matéria de gestão da água para as ambições em termos de 
eficiência no consumo da água, indústria e agricultura;

2. Observa que todas as empresas dependem dos recursos hídricos e entende que o futuro da 
indústria na Europa está igualmente dependente de uma resposta eficaz aos atuais desafios 
no setor da água;

3. Acolhe favoravelmente o desenvolvimento e a coordenação adicionais das políticas 
europeias no setor da água baseadas nos planos de gestão das bacias hidrográficas e no 
sistema de informação sobre a água para a Europa (WISE);

4. Salienta o potencial inerente a uma melhor gestão de dados, com base na melhoria das 
informações estatísticas e na utilização do programa de Monitorização Global do 
Ambiente e da Segurança (GMES) para supervisionar o estado dos recursos hídricos e das 
pressões exercidas pela atividade económica sobre estes mesmos recursos;

5. Constata o potencial da energia hidroelétrica enquanto forma de produção de energia 
baseada em recursos próprios e isenta de emissões de CO2 que pode responder, de forma 
eficaz, às necessidades de aprovisionamento energético europeu; exorta ao 
desenvolvimento de novas e inovadoras soluções energéticas neste domínio;

6. Incentiva a Comissão a desenvolver uma abordagem coerente à internalização dos custos 
decorrentes da utilização da água e da poluição da água;

7. Apela a uma cooperação internacional reforçada com países terceiros e organizações 
internacionais, a fim de dar uma resposta eficaz aos atuais desafios de gestão da água com 
que a sociedade se depara.


