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Alteração 1
Csaba Sándor Tabajdi

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Declara que a água é um bem comum da 
Humanidade e um bem público e, por 
conseguinte, não deve ser uma fonte de 
lucro, e que o acesso à água deve constituir 
um direito fundamental e universal; 
salienta que a utilização sustentável da 
água constitui uma necessidade ambiental e 
sanitária, que desempenha um papel fulcral 
no ciclo da regulação climática; reitera que 
«a gestão dos recursos hídricos não deve 
ser sujeita às regras do mercado interno» 
(Resolução do PE P5_TA(2004)0183) e 
convida a Comissão Europeia a rever a 
legislação pertinente, em especial a 
legislação em matéria de contratos 
públicos e concessões, a fim de garantir a 
propriedade pública e a gestão da água e 
dos serviços públicos de abastecimento de 
água;

1. Declara que a água é um bem comum da 
Humanidade e um bem público; por 
conseguinte, não deve ser uma fonte de 
lucro injustificado, e o acesso à água deve 
constituir um direito fundamental e 
universal; salienta que a utilização 
sustentável da água constitui uma 
necessidade ambiental e sanitária, que 
desempenha um papel fulcral no ciclo da 
regulação climática; reitera que «a gestão 
dos recursos hídricos não deve ser sujeita 
às regras do mercado interno» (Resolução 
do PE P5_TA(2004)0183);

Or. en

Alteração 2
Peter Jahr, Nikolaos Salavrakos

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Declara que a água é um bem comum da 
Humanidade e um bem público e, por 
conseguinte, não deve ser uma fonte de 
lucro, e que o acesso à água deve constituir 
um direito fundamental e universal; 
salienta que a utilização sustentável da 
água constitui uma necessidade ambiental e 
sanitária, que desempenha um papel fulcral 

1. Declara que a água é um bem comum da 
Humanidade e um bem público e, por 
conseguinte, não deve ser uma fonte de 
lucro, e que o acesso à água deve constituir 
um direito fundamental e universal; 
salienta que a utilização sustentável da 
água constitui uma necessidade ambiental e 
sanitária, que desempenha um papel fulcral 
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no ciclo da regulação climática; reitera que 
«a gestão dos recursos hídricos não deve 
ser sujeita às regras do mercado interno» 
(Resolução do PE P5_TA(2004)0183) e 
convida a Comissão Europeia a rever a 
legislação pertinente, em especial a 
legislação em matéria de contratos públicos 
e concessões, a fim de garantir a 
propriedade pública e a gestão da água e 
dos serviços públicos de abastecimento de 
água;

no ciclo da regulação climática; reitera que 
«a gestão dos recursos hídricos não deve 
ser sujeita às regras do mercado interno» 
(Resolução do PE P5_TA(2004)0183) e 
convida a Comissão Europeia a rever a 
legislação pertinente, em especial a 
legislação em matéria de contratos públicos 
e concessões;

Or. de

Alteração 3
Nikolaos Chountis

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Declara que a água é um bem comum da 
Humanidade e um bem público e, por 
conseguinte, não deve ser uma fonte de 
lucro, e que o acesso à água deve constituir 
um direito fundamental e universal; 
salienta que a utilização sustentável da 
água constitui uma necessidade ambiental e 
sanitária, que desempenha um papel fulcral 
no ciclo da regulação climática; reitera que 
«a gestão dos recursos hídricos não deve 
ser sujeita às regras do mercado interno» 
(Resolução do PE P5_TA(2004)0183) e 
convida a Comissão Europeia a rever a 
legislação pertinente, em especial a 
legislação em matéria de contratos 
públicos e concessões, a fim de garantir a 
propriedade pública e a gestão da água e 
dos serviços públicos de abastecimento de 
água; 

1. Declara que a água é um bem comum da 
Humanidade e um bem público e, por 
conseguinte, não deve ser uma fonte de 
lucro, e que o acesso à água deve constituir 
um direito fundamental e universal; 
salienta que a utilização sustentável da 
água constitui uma necessidade ambiental e 
sanitária, que desempenha um papel fulcral 
no ciclo da regulação climática; reitera que 
«a gestão dos recursos hídricos não deve 
ser sujeita às regras do mercado interno» 
(Resolução do PE P5_TA(2004)0183) e 
convida a Comissão Europeia e os 
Estados-Membros a garantir a propriedade 
pública e a gestão da água e dos serviços 
públicos de abastecimento de água;

Or. en
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Alteração 4
Andreas Mölzer

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Declara que a água é um bem comum da 
Humanidade e um bem público e, por 
conseguinte, não deve ser uma fonte de 
lucro, e que o acesso à água deve constituir 
um direito fundamental e universal; 
salienta que a utilização sustentável da 
água constitui uma necessidade ambiental e 
sanitária, que desempenha um papel fulcral 
no ciclo da regulação climática; reitera que 
«a gestão dos recursos hídricos não deve 
ser sujeita às regras do mercado interno» 
(Resolução do PE P5_TA(2004)0183) e 
convida a Comissão Europeia a rever a 
legislação pertinente, em especial a 
legislação em matéria de contratos públicos 
e concessões, a fim de garantir a 
propriedade pública e a gestão da água e 
dos serviços públicos de abastecimento de 
água;

1. Declara que a água é um bem comum da 
Humanidade e um bem público e, por 
conseguinte, não deve ser uma fonte de 
lucro, e que o acesso à água deve constituir 
um direito fundamental e universal; 
salienta que a utilização sustentável da 
água constitui uma necessidade ambiental e 
sanitária, que desempenha um papel fulcral 
no ciclo da regulação climática; reitera que 
«a gestão dos recursos hídricos não deve 
ser sujeita às regras do mercado interno» 
(Resolução do PE P5_TA(2004)0183) e 
convida a Comissão Europeia a rever a 
legislação pertinente, em especial a 
legislação em matéria de contratos públicos 
e concessões, a fim de garantir a gestão da 
água e dos serviços públicos de 
abastecimento de água exclusivamente da 
propriedade pública, ou o regresso à sua 
propriedade;

Or. de

Alteração 5
Jarosław Leszek Wałęsa

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Declara que a água é um bem comum da 
Humanidade e um bem público e, por 
conseguinte, não deve ser uma fonte de 
lucro, e que o acesso à água deve constituir 
um direito fundamental e universal; 
salienta que a utilização sustentável da 
água constitui uma necessidade ambiental e 

1. Declara que a água é um bem comum da 
Humanidade e um bem público e, por 
conseguinte, não deve ser uma fonte de 
lucro da troca comercial, e que o acesso à 
água deve constituir um direito 
fundamental e universal; salienta que a 
utilização sustentável da água constitui 
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sanitária, que desempenha um papel fulcral 
no ciclo da regulação climática; reitera que 
«a gestão dos recursos hídricos não deve 
ser sujeita às regras do mercado interno» 
(Resolução do PE P5_TA(2004)0183) e 
convida a Comissão Europeia a rever a 
legislação pertinente, em especial a 
legislação em matéria de contratos públicos 
e concessões, a fim de garantir a 
propriedade pública e a gestão da água e 
dos serviços públicos de abastecimento de 
água;

uma necessidade ambiental e sanitária, que 
desempenha um papel fulcral no ciclo da 
regulação climática; reitera que «a gestão 
dos recursos hídricos não deve ser sujeita 
às regras do mercado interno» (Resolução 
do PE P5_TA(2004)0183) e convida a 
Comissão Europeia a rever a legislação 
pertinente, em especial a legislação em 
matéria de contratos públicos e concessões, 
a fim de garantir a propriedade pública e a 
gestão da água e dos serviços públicos de 
abastecimento de água, bem como a sua 
correta distribuição;

Or. pl

Alteração 6
Csaba Sándor Tabajdi

Projeto de parecer
N.º  1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Reitera que os serviços de água ao 
abrigo da legislação da UE são 
considerados serviços de interesse 
económico geral, que podem ser 
desempenhados por autoridades públicas 
ou atribuídos a entidades públicas ou 
privadas; salienta que o regulamento e a 
prestação de serviços de água devem 
respeitar o princípio da continuidade do 
serviço, qualidade, segurança de 
abastecimento, acesso equitativo, preços 
acessíveis, aceitabilidade social, cultural e 
ambiental, o princípio do 
poluidor/pagador, devendo 
simultaneamente procurar corresponder 
aos mais elevados níveis de 
sustentabilidade e eficiência ambiental.

Or. en
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Alteração 7
Ana Miranda

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Manifesta a sua preocupação com o 
facto de que o equilíbrio entre as 
necessidades de água e os recursos 
disponíveis tenha atingido um nível crítico 
em muitas regiões da Europa e que as 
alterações climáticas possam agravar ainda 
mais a situação; a escassez de água afeta, 
atualmente, todo o território de alguns 
Estados-Membros de forma permanente;

2. Manifesta a sua preocupação com o 
facto de que o equilíbrio entre as 
necessidades de água e os recursos 
disponíveis tenha atingido um nível crítico 
em muitas regiões da Europa e que as 
alterações climáticas possam agravar ainda 
mais a situação; a escassez de água e a 
seca afetam, atualmente, todo o território 
de alguns Estados-Membros de forma 
permanente;

Or. es

Alteração 8
Lucas Hartong

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Manifesta a sua preocupação com o 
facto de que o equilíbrio entre as 
necessidades de água e os recursos 
disponíveis tenha atingido um nível crítico 
em muitas regiões da Europa e que as 
alterações climáticas possam agravar 
ainda mais a situação; a escassez de água 
afeta, atualmente, todo o território de 
alguns Estados-Membros de forma 
permanente;

2. Manifesta a sua preocupação com o 
facto de que o equilíbrio entre as 
necessidades de água e os recursos 
disponíveis tenha atingido um nível crítico 
em muitas regiões da Europa; a escassez de 
água afeta, atualmente, todo o território de 
alguns Estados-Membros de forma 
permanente;

Or. en

Alteração 9
Nikolaos Chountis
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Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Manifesta a sua preocupação com o 
facto de que o equilíbrio entre as 
necessidades de água e os recursos 
disponíveis tenha atingido um nível crítico 
em muitas regiões da Europa e que as 
alterações climáticas possam agravar ainda 
mais a situação; a escassez de água afeta, 
atualmente, todo o território de alguns 
Estados-Membros de forma permanente;

2. Manifesta a sua preocupação com o 
facto de que o equilíbrio entre as 
necessidades de água e os recursos 
disponíveis tenha atingido um nível crítico 
em muitas regiões da Europa e que as 
alterações climáticas possam agravar ainda 
mais a situação; a escassez de água afeta, 
atualmente, todo o território de alguns 
Estados-Membros de forma permanente;
exorta a uma precaução extrema 
relativamente ao impacto ambiental com
repercussões de potencial gravidade 
decorrentes de regimes concebidos para 
provocar o desvio ou a modificação dos 
cursos ou caudais fluviais existentes, o 
que pode agravar consideravelmente as 
ameaças à sustentabilidade dos recursos 
hídricos e ao equilíbrio ecológico; 
relembra que poderá ser necessária a 
utilização de instalações de dessalinização 
para compensar a escassez de água em 
certas regiões, devendo estas, no entanto, 
estar em conformidade com as normas 
ambientais mais rigorosas no que respeita 
ao local, ao nível de consumo energético e 
à eliminação segura do sal extraído;

Or. en

Alteração 10
Csaba Sándor Tabajdi

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Manifesta a sua preocupação com o 
facto de que o equilíbrio entre as 
necessidades de água e os recursos 

2. Manifesta a sua preocupação com o 
facto de que o equilíbrio entre as 
necessidades de água e os recursos 
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disponíveis tenha atingido um nível crítico 
em muitas regiões da Europa e que as 
alterações climáticas possam agravar ainda 
mais a situação; a escassez de água afeta, 
atualmente, todo o território de alguns 
Estados-Membros de forma permanente;

disponíveis tenha atingido um nível crítico 
em muitas regiões da Europa e que as 
alterações climáticas possam agravar ainda 
mais a situação; a escassez de água afeta, 
atualmente, todo o território de alguns 
Estados-Membros de forma permanente; 
salienta que as alterações climáticas e as 
decorrentes alterações das condições 
meteorológicas afetam significativamente 
a qualidade e a disponibilidade dos 
recursos hídricos europeus, que se prevê 
que as zonas em situação de stress hídrico 
aumentem dos atuais 19 % para 35 % até 
à próxima década de 70, e os fenómenos 
climáticos extremos relacionados com o 
clima constituem desafios acrescidos à 
gestão eficiente da água. Destaca que as 
medidas de adaptação local, regional ou 
nacional apenas terão eficácia se 
forem coordenadas ao nível da UE e que 
as práticas eficazes de gestão dos recursos 
hídricos devem ser integradas noutras 
políticas setoriais como a agricultura, a 
energia, coesão e saúde;

Or. en

Alteração 11
Nikolaos Chountis

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Nota que, em contrapartida, outros 
países não são afetados pela escassez de 
água mas enfrentam dificuldades na 
gestão do excesso de água resultante de 
pluviosidade regular ou forte, inundações, 
erosão fluvial e poluição que afeta as 
bacias hidrográficas e as zonas costeiras, 
bem como os efeitos destes fenómenos na 
população local, tal como as muitas 
petições recebidas podem comprovar;
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Or. en

Alteração 12
Peter Jahr

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Receia que, atualmente, a aplicação e a 
execução ineficazes continuem a constituir 
um problema grave no domínio da 
implementação da Diretiva-Quadro Água; 
a atual situação de implementação revela
atrasos em alguns Estados-Membros, 
revela ainda que a integridade das águas 
da UE está longe de ser aceitável e que os 
objetivos de outras políticas da UE, 
incluindo as políticas das indústrias, da 
agricultura e dos transportes, colidem, 
claramente e muitas vezes, com os 
objetivos de «proteção das águas»;

4. Receia que, atualmente, a aplicação e a 
execução ineficazes em alguns 
Estados-Membros continuem a constituir 
um problema grave no domínio da 
implementação da Diretiva Quadro Água; a 
atual situação de implementação revela 
atrasos em alguns Estados-Membros, 
revela ainda que o estado das águas da UE 
está longe de ser aceitável e que noutras 
políticas da UE, frequentemente, os 
objetivos da «proteção das águas» não são 
seguidos de uma forma suficientemente 
vigorosa;

Or. de

Alteração 13
Ana Miranda

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Receia que, atualmente, a aplicação e a 
execução ineficazes continuem a constituir 
um problema grave no domínio da 
implementação da Diretiva-Quadro Água; 
a atual situação de implementação revela 
atrasos em alguns Estados-Membros, 
revela ainda que a integridade das águas 
da UE está longe de ser aceitável e que os 
objetivos de outras políticas da UE, 
incluindo as políticas das indústrias, da 

4. Receia que, atualmente, a aplicação e a 
execução ineficazes continuem a constituir 
um problema grave no domínio da 
implementação da Diretiva-Quadro Água; 
a atual situação de implementação revela 
atrasos em alguns Estados-Membros, 
revela ainda que o saneamento integral
das águas da UE está longe de ser aceitável 
e que os objetivos de outras políticas da 
UE, incluindo as políticas das indústrias, 
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agricultura e dos transportes, colidem, 
claramente e muitas vezes, com os 
objetivos de «proteção das águas»;

da agricultura e dos transportes, colidem, 
claramente e muitas vezes, com os 
objetivos de «proteção das águas»;

Or. es

Alteração 14
Nikolaos Chountis

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Receia que, atualmente, a aplicação e a 
execução ineficazes continuem a constituir 
um problema grave no domínio da 
implementação da Diretiva-Quadro Água; 
a atual situação de implementação revela 
atrasos em alguns Estados-Membros, 
revela ainda que a integridade das águas da 
UE está longe de ser aceitável e que os 
objetivos de outras políticas da UE, 
incluindo as políticas das indústrias, da 
agricultura e dos transportes, colidem, 
claramente e muitas vezes, com os 
objetivos de «proteção das águas»;

4. Receia que, atualmente, a aplicação e a 
execução ineficazes continuem a constituir 
um problema grave no domínio da 
implementação da Diretiva-Quadro Água; 
a atual situação de implementação revela 
atrasos em alguns Estados-Membros, 
revela ainda que a integridade das águas da 
UE está longe de ser aceitável e que os 
objetivos de outras políticas da UE, 
incluindo as políticas das indústrias, da 
agricultura e dos transportes, colidem, 
claramente e muitas vezes, com os 
objetivos de «proteção das águas»; salienta 
que a boa gestão da água deve ser 
integrada em todas as políticas europeias 
relativas a setores que utilizam e poluem a 
água;

Or. en

Alteração 15
Csaba Sándor Tabajdi

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Receia que, atualmente, a aplicação e a 
execução ineficazes continuem a constituir 

4. Receia que, atualmente, a aplicação e a 
execução ineficazes continuem a constituir 
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um problema grave no domínio da 
implementação da Diretiva-Quadro Água; 
a atual situação de implementação revela 
atrasos em alguns Estados-Membros, 
revela ainda que a integridade das águas da 
UE está longe de ser aceitável e que os 
objetivos de outras políticas da UE, 
incluindo as políticas das indústrias, da 
agricultura e dos transportes, colidem, 
claramente e muitas vezes, com os 
objetivos de «proteção das águas»;

um problema grave no domínio da 
implementação da Diretiva-Quadro Água; 
a atual situação de implementação revela 
atrasos em alguns Estados-Membros, 
revela ainda que a integridade das águas da 
UE está longe de ser aceitável e que os 
objetivos de outras políticas da UE, 
incluindo as políticas das indústrias, da 
agricultura e dos transportes, colidem, 
claramente e muitas vezes, com os 
objetivos de «proteção das águas»; 
manifestou a sua esperança de que a 
reforma em curso da Política Agrícola 
Comum aborde os problemas 
relacionados com a gestão da água 
agrícola e reduza a sua poluição;

Or. en

Alteração 16
Judith A. Merkies

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Insta a Comissão a combater o 
desperdício dos recursos hídricos, 
provocado, por exemplo, pelo desperdício 
de alimentos e pela irrigação, através da 
legislação relativa à eficiência hídrica, 
bem como a investigar e a apresentar um 
relatório ao Parlamento sobre o impacto 
de uma viragem no sentido de uma 
economia de origem biológica em matéria 
de utilização da água;

Or. en

Alteração 17
Ana Miranda
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Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Considera que as águas residuais 
provenientes de meios urbanos 
representam uma das fontes de poluição 
que maior impacto provoca no meio 
aquático e que a implementação 
bem-sucedida da Diretiva relativa ao 
Tratamento de Águas Residuais Urbanas 
exerce uma influência significativa sobre a 
qualidade da água de todos os 
Estados-Membros, e, por conseguinte, na 
implementação bem-sucedida da 
Diretiva-Quadro Água;

5. Considera que as águas residuais 
provenientes de meios urbanos 
representam uma das fontes de poluição 
que maior impacto provoca no meio 
aquático, nos rios e na costa, e que a 
implementação bem-sucedida da Diretiva 
relativa ao Tratamento de Águas Residuais 
Urbanas exerce uma influência 
significativa sobre a qualidade da água de 
todos os Estados-Membros, e, por 
conseguinte, na implementação 
bem-sucedida da Diretiva-Quadro Água;

Or. es

Alteração 18
Nikolaos Chountis

Projeto de parecer
N.º 5 A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Chama a atenção para o grave 
impacto que esta poluição pode ter na 
saúde humana, como comprovam as 
petições recebidas da Irlanda (Galway), 
França (Bretanha), e outros 
Estados-Membros, e relembra a sua 
resolução sobre a gestão de resíduos, a 
qual destacou os níveis perigosos de 
contaminação da água, resultante de 
aterros sanitários e pedreiras ilegais ou 
geridos indevidamente que propiciaram a 
infiltração e poluição das águas 
subterrâneas e dos lençóis freáticos 
(«nappes phréatiques»);

Or. en
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Alteração 19
Ana Miranda

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Observa que, apesar dos progressos 
efetuados na implementação da Diretiva 
relativa ao Tratamento de Águas Residuais 
Urbanas, continuam a subsistir lacunas no 
que respeita às taxas de conformidade 
relativas a sistemas coletores e/ou 
tratamento; exorta a Comissão a prestar um 
apoio reforçado para o financiamento de 
estações de tratamento de águas residuais e 
da infraestrutura de sistemas coletores na 
UE.

6. Observa que, apesar dos progressos 
efetuados na implementação da Diretiva 
relativa ao Tratamento de Águas Residuais 
Urbanas, continuam a subsistir lacunas no 
que respeita às taxas de conformidade 
relativas a sistemas coletores e/ou 
tratamento; exorta a Comissão a prestar um 
apoio reforçado para o financiamento de 
estações de tratamento de águas residuais e 
da infraestrutura de pequenas e grandes 
dimensões de sistemas coletores na UE.

Or. es

Alteração 20
Nikolaos Chountis

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Observa que, apesar dos progressos 
efetuados na implementação da Diretiva 
relativa ao Tratamento de Águas Residuais 
Urbanas, continuam a subsistir lacunas no 
que respeita às taxas de conformidade 
relativas a sistemas coletores e/ou 
tratamento; exorta a Comissão a prestar um 
apoio reforçado para o financiamento de 
estações de tratamento de águas residuais e 
sistemas coletores na UE;

6. Observa que, apesar dos progressos 
efetuados na implementação da Diretiva 
relativa ao Tratamento de Águas Residuais 
Urbanas, continuam a subsistir lacunas no 
que respeita às taxas de conformidade 
relativas a sistemas coletores e/ou 
tratamento; exorta a Comissão a prestar um 
apoio reforçado para o financiamento de 
estações de tratamento de águas residuais e 
sistemas coletores na UE, incluindo a 
reutilização de águas residuais tratadas 
para fins industriais e de irrigação;

Or. en
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Alteração 21
Nikolaos Chountis

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Observa ainda que, desde 1988, entre as 
petições relativas a queixas em matéria de 
ambiente dirigidas à Comissão das 
Petições, 589 destas petições (Espanha 
166, Reino Unido 129, Alemanha 97, Itália 
60, França 55, Grécia 34, Países Baixos 16, 
Portugal 16, Polónia 4, Roménia 4, 
Finlândia 3, Bulgária 2, Hungria 2 e 
Eslovénia 1), por vezes subscritas por 
vários signatários (ver Petição 0784/2007, 
subscrita por 2 036 signatários), incidem 
sobre a qualidade e a quantidade de água 
nos Estados-Membros; reconhece que estas 
petições são a prova de que a água 
constitui um problema consideravelmente 
grave para os cidadãos da União Europeia;

7. Observa ainda que, desde 1988, entre as 
petições relativas a queixas em matéria de 
ambiente dirigidas à Comissão das 
Petições, 601 destas petições (Espanha 
166, Reino Unido 129, Alemanha 97, Itália 
60, França 55, Grécia 34, Países Baixos 16, 
Portugal 16, Irlanda 12, Polónia 4, 
Roménia 4, Finlândia 3, Bulgária 2, 
Hungria 2 e Eslovénia 1), por vezes 
subscritas por vários signatários (ver 
Petição 0784/2007, subscrita por 2 036 
signatários), incidem sobre a qualidade e a 
quantidade de água nos Estados-Membros; 
reconhece que estas petições são a prova de 
que a água constitui um problema
consideravelmente grave para os cidadãos 
da União Europeia;

Or. en

Alteração 22
Nikolaos Chountis

Projeto de parecer
N.º 7-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-A. Regista que, de acordo com o 
inquérito Eurobarómetro (março de 
2012), 68 % dos europeus consideram que 
os problemas relativos à quantidade e 
qualidade da água são graves, oito em 
cada dez acreditam que a poluição 
química constitui uma ameaça para o 
ambiente aquático, 62 % acreditam não 
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estar suficientemente informados acerca 
dos problemas associados às águas 
subterrâneas, lagos, rios e águas costeiras 
nos seus países, ao passo que 67 % são de 
opinião que a forma mais eficaz de 
resolver os problemas hídricos será a 
sensibilização acerca dos problemas 
relacionados com a água, e 73 % dos 
cidadãos europeus pensam que a UE deve 
propor medidas adicionais para abordar 
os problemas hídricos na Europa;

Or. en

Alteração 23
Ana Miranda

Projeto de parecer
N.º 8

Projeto de parecer Alteração

8. Recorda aos Estados-Membros as suas 
obrigações ao abrigo da Diretiva-Quadro 
Água para atingir um bom estado das águas 
até 2015, e insta os Estados-Membros e a 
Comissão a adotarem todas as medidas 
necessárias e a disponibilizarem fundos e 
assistência técnica suficientes com vista a 
alcançar estas metas relativas à qualidade 
da água; considera que a participação dos 
cidadãos, das ONG ambientais e da 
sociedade civil é indispensável para o 
sucesso da implementação da 
Diretiva-Quadro Água e da gestão 
ambiental sustentável como um todo;

8. Recorda aos Estados-Membros as suas 
obrigações ao abrigo da Diretiva-Quadro 
Água para atingir um bom estado das águas 
até 2015, e insta os Estados-Membros e a 
Comissão a adotarem todas as medidas 
necessárias e a disponibilizarem fundos e 
assistência técnica suficientes com vista a 
alcançar estas metas relativas à qualidade 
da água; considera que a participação dos 
cidadãos, das autoridades competentes dos 
diferentes níveis de governo, dos setores 
de produção, das ONG ambientais e da 
sociedade civil é indispensável para o 
sucesso da implementação da 
Diretiva-Quadro Água e da gestão 
ambiental sustentável como um todo;

Or. es

Alteração 24
Andreas Mölzer
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Projeto de parecer
N.º 8

Projeto de parecer Alteração

8. Recorda aos Estados-Membros as suas 
obrigações ao abrigo da Diretiva Quadro 
Água para atingir um bom estado das águas 
até 2015, e insta os Estados-Membros e a 
Comissão a adotarem todas as medidas 
necessárias e a disponibilizarem fundos e 
assistência técnica suficientes com vista a 
alcançar estas metas relativas à qualidade 
da água; considera que a participação dos 
cidadãos, das ONG ambientais e da 
sociedade civil é indispensável para o 
sucesso da implementação da Diretiva 
Quadro Água e da gestão ambiental 
sustentável como um todo;

8. Recorda aos Estados-Membros as suas 
obrigações ao abrigo da Diretiva Quadro 
Água para atingir um bom estado das águas 
até 2015, e insta os Estados-Membros e a 
Comissão a adotarem o quanto antes todas 
as medidas necessárias e a 
disponibilizarem fundos e assistência 
técnica suficientes com vista a alcançar 
estas metas relativas à qualidade da água; 
considera que a participação dos cidadãos, 
das ONG ambientais e da sociedade civil é 
indispensável para o sucesso da 
implementação da Diretiva Quadro Água e 
da gestão ambiental sustentável como um 
todo;

Or. de

Alteração 25
Lucas Hartong

Projeto de parecer
N.º 9

Projeto de parecer Alteração

9. Convida a Comissão Europeia a ser 
mais determinada nas suas averiguações 
e, por conseguinte, menos passiva e 
complacente;

Suprimido

Or. en

Alteração 26
Nikolaos Chountis

Projeto de parecer
N.º 9
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Projeto de parecer Alteração

9. Convida a Comissão Europeia a ser mais 
determinada nas suas averiguações e, por 
conseguinte, menos passiva e 
complacente;

9. Insta a Comissão Europeia a 
monitorizar cuidadosamente a aplicação 
da Diretiva-Quadro Água por parte dos 
Estados-Membros, visando garantir que a 
mesma é efetuada correta e eficazmente; 
salienta que, em muitos casos, as petições 
revelaram problemas relacionados com a 
transposição e aplicação adequadas da 
legislação da UE em matéria de água e 
convida a Comissão Europeia a ser mais 
determinada nas suas averiguações, em 
especial, na análise das petições;

Or. en

Alteração 27
Peter Jahr, Nikolaos Salavrakos

Projeto de parecer
N.º 9

Projeto de parecer Alteração

9. Convida a Comissão Europeia a ser mais 
determinada nas suas averiguações e, por 
conseguinte, menos passiva e 
complacente;

9. Convida a Comissão Europeia a ser mais 
determinada nas suas averiguações, no que 
diz respeito à implementação da 
Diretiva-Quadro Água e a instar de uma 
forma vigorosa os Estados-Membros, 
relativamente aos avanços concretos;

Or. de

Alteração 28
Rolandas Paksas

Projeto de parecer
N.º 9-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

9-A. Sublinha que, uma vez que a água é
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um bem comum e público, deve ser 
estipulada a percentagem de custos 
resultante das taxas e tarifas;

Or. lt

Alteração 29
Peter Jahr, Nikolaos Salavrakos

Projeto de parecer
N.º 10

Projeto de parecer Alteração

10. Chama a atenção para a existência de 
determinadas atividades denunciadas pelos 
peticionários, incluindo os aterros 
sanitários, a agricultura e a indústria, que 
têm grandes repercussões no ambiente e na 
saúde humana e são responsáveis pela má 
qualidade da água; exige, por conseguinte, 
o abandono dos regimes de subvenções 
que minam os incentivos a favor de uma 
gestão eficaz da água ao gerarem a sobre-
exploração, com o objetivo de libertar 
fundos para subvenções especificamente 
orientadas, nomeadamente para as 
populações pobres e rurais, para lhes 
garantir o acesso universal à água;

10. Chama a atenção para a existência de 
determinadas atividades denunciadas pelos 
peticionários, incluindo os aterros 
sanitários, a agricultura e a indústria, que 
têm repercussões no ambiente e na saúde 
humana e devem ser responsáveis pelo 
mau estado da água; exige, por 
conseguinte, a criação de incentivos mais 
direcionados para uma gestão eficaz da 
água e, nomeadamente para as populações 
pobres e rurais, a garantia do acesso 
universal à água;

Or. de

Alteração 30
Nikolaos Chountis

Projeto de parecer
N.º 10

Projeto de parecer Alteração

10. Chama a atenção para a existência de 
determinadas atividades denunciadas pelos 
peticionários, incluindo os aterros 
sanitários, a agricultura e a indústria, que 

10. Chama a atenção para a existência de 
determinadas atividades denunciadas pelos 
peticionários, incluindo os aterros 
sanitários, o desenvolvimento urbano, a 



PE486.133v01-00 20/30 AM\897504PT.doc

PT

têm grandes repercussões no ambiente e na 
saúde humana e são responsáveis pela má 
qualidade da água; exige, por conseguinte, 
o abandono dos regimes de subvenções 
que minam os incentivos a favor de uma 
gestão eficaz da água ao gerarem a 
sobre-exploração, com o objetivo de 
libertar fundos para subvenções 
especificamente orientadas, nomeadamente 
para as populações pobres e rurais, para 
lhes garantir o acesso universal à água;

agricultura, a indústria e a energia, que 
têm grandes repercussões no ambiente e na 
saúde humana e são responsáveis pela má 
qualidade da água; exige, por conseguinte, 
que se libertem fundos para subvenções 
especificamente orientadas, nomeadamente 
para as populações pobres e rurais para 
garantir uma gestão de água eficiente e 
para reduzir os impactos ambientais;

Or. en

Alteração 31
Csaba Sándor Tabajdi

Projeto de parecer
N.º 10

Projeto de parecer Alteração

10. Chama a atenção para a existência de 
determinadas atividades denunciadas pelos 
peticionários, incluindo os aterros 
sanitários, a agricultura e a indústria, que 
têm grandes repercussões no ambiente e na 
saúde humana e são responsáveis pela má 
qualidade da água; exige, por conseguinte, 
o abandono dos regimes de subvenções que 
minam os incentivos a favor de uma gestão 
eficaz da água ao gerarem a sobre-
exploração, com o objetivo de libertar 
fundos para subvenções especificamente 
orientadas, nomeadamente para as 
populações pobres e rurais, para lhes 
garantir o acesso universal à água;

10. Chama a atenção para a existência de 
determinadas atividades denunciadas pelos 
peticionários, incluindo os aterros 
sanitários, práticas agrícolas e industriais 
irregulares ou ilegais, que têm grandes 
repercussões no ambiente e na saúde 
humana e são responsáveis pela má 
qualidade da água; exige, por conseguinte, 
o abandono dos regimes de subvenções que 
minam os incentivos a favor de uma gestão 
eficaz da água ao gerarem a sobre-
exploração, com o objetivo de libertar 
fundos para subvenções especificamente 
orientadas, nomeadamente para as 
populações pobres e rurais, para lhes 
garantir o acesso universal à água;

Or. en

Alteração 32
Ana Miranda
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Projeto de parecer
N.º 10

Projeto de parecer Alteração

10. Chama a atenção para a existência de 
determinadas atividades denunciadas pelos 
peticionários, incluindo os aterros 
sanitários, a agricultura e a indústria, que 
têm grandes repercussões no ambiente e na 
saúde humana e são responsáveis pela má 
qualidade da água; exige, por conseguinte, 
o abandono dos regimes de subvenções que 
minam os incentivos a favor de uma gestão 
eficaz da água ao gerarem a sobre-
exploração, com o objetivo de libertar 
fundos para subvenções especificamente 
orientadas, nomeadamente para as 
populações pobres e rurais, para lhes 
garantir o acesso universal à água;

10. Chama a atenção para a existência de 
determinadas atividades denunciadas pelos 
peticionários, incluindo os aterros 
sanitários, a falta de controlo da qualidade 
das águas por parte das autoridades 
competentes, a agricultura e a indústria, 
que têm grandes repercussões no ambiente 
e na saúde humana e são responsáveis pela 
má qualidade da água; exige, por 
conseguinte, o abandono dos regimes de 
subvenções que minam os incentivos a 
favor de uma gestão eficaz da água ao 
gerarem a sobre-exploração, com o 
objetivo de libertar fundos para subvenções 
especificamente orientadas, nomeadamente 
para as populações pobres e rurais, para 
lhes garantir o acesso universal à água;

Or. es

Alteração 33
Jarosław Leszek Wałęsa

Projeto de parecer
N.º 10

Projeto de parecer Alteração

10. Chama a atenção para a existência de 
determinadas atividades denunciadas pelos 
peticionários, incluindo os aterros 
sanitários, a agricultura e a indústria, que 
têm grandes repercussões no ambiente e na 
saúde humana e são responsáveis pela má 
qualidade da água; exige, por conseguinte, 
o abandono dos regimes de subvenções que 
minam os incentivos a favor de uma gestão 
eficaz da água ao gerarem a 
sobre-exploração, com o objetivo de 
libertar fundos para subvenções 
especificamente orientadas, nomeadamente 

10. Chama a atenção para a existência de 
determinadas atividades denunciadas pelos 
peticionários, incluindo os aterros 
sanitários, a agricultura e a indústria, que 
têm grandes repercussões no ambiente e na 
saúde humana e são responsáveis pela má 
qualidade da água; exige, por conseguinte, 
o abandono dos regimes de subvenções que 
minam os incentivos a favor de uma gestão 
eficaz da água ao gerarem a sobre-
exploração, com o objetivo de libertar 
fundos para subvenções especificamente 
orientadas, nomeadamente para as 
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para as populações pobres e rurais, para 
lhes garantir o acesso universal à água;

populações pobres e rurais, para lhes 
garantir o acesso universal à água, bem 
como a sua distribuição nas áreas com 
escassez de água, especialmente fora dos 
grandes centros urbanos equipados com 
infraestruturas hídricas;

Or. pl

Alteração 34
Andreas Mölzer

Projeto de parecer
N.º 11

Projeto de parecer Alteração

11. Lamenta o facto de a proposta da 
Comissão Europeia que altera a Diretiva 
Quadro-Água (COM(2011) 876) 
acrescentar apenas 15 novas substâncias 
químicas de uma lista de 2 000 substâncias 
potencialmente perigosas que devem ser 
controladas e reduzidas, e de não ter 
conseguido fixar calendários para a 
redução gradual das substâncias químicas 
mais perigosas, apesar de se encontrarem 
acordados requisitos legais explícitos 
desde 2000; exorta, por conseguinte, a 
Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e 
da Segurança Alimentar, na sua 
recomendação à Comissão, a prestar 
especial atenção às substâncias prioritárias 
acima mencionadas – muitas vezes 
identificadas pelos peticionários como 
«resíduos tóxicos e radioativos» –, 
atendendo ao elevado grau de risco que 
apresentam, enquanto contaminantes da 
água, para a saúde humana;

(Não se aplica à versão portuguesa)

Or. de

Alteração 35
Peter Jahr, Nikolaos Salavrakos
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Projeto de parecer
N.º 11

Projeto de parecer Alteração

11. Lamenta o facto de a proposta da 
Comissão Europeia que altera a Diretiva 
Quadro-Água (COM(2011) 876) 
acrescentar apenas 15 novas substâncias 
químicas de uma lista de 2 000 substâncias 
potencialmente perigosas que devem ser
controladas e reduzidas, e de não ter 
conseguido fixar calendários para a 
redução gradual das substâncias químicas 
mais perigosas, apesar de se encontrarem 
acordados requisitos legais explícitos 
desde 2000; exorta, por conseguinte, a 
Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e 
da Segurança Alimentar, na sua 
recomendação à Comissão, a prestar 
especial atenção às substâncias prioritárias 
acima mencionadas – muitas vezes 
identificadas pelos peticionários como 
«resíduos tóxicos e radioativos» –, 
atendendo ao elevado grau de risco que 
apresentam, enquanto contaminantes da 
água, para a saúde humana;

11. Lamenta o facto de a proposta da 
Comissão Europeia que altera a Diretiva 
Quadro-Água (COM(2011) 876) 
acrescentar apenas 15 novas substâncias 
químicas de uma lista de 2 000 substâncias 
potencialmente perigosas que devem ser 
controladas e reduzidas, e de não ter 
conseguido fixar calendários para a 
redução gradual das substâncias químicas 
mais perigosas, apesar de se encontrarem 
acordados requisitos legais explícitos 
desde 2000; exorta, por conseguinte, a 
Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e 
da Segurança Alimentar, na sua 
recomendação à Comissão, a prestar 
especial atenção às substâncias prioritárias 
acima mencionadas – muitas vezes 
identificadas pelos peticionários como 
«resíduos tóxicos e radioativos» –, 
atendendo ao elevado grau de risco que 
apresentam, enquanto contaminantes da 
água, para a saúde humana e para o 
ambiente aquático;

Or. de

Alteração 36
Judith A. Merkies

Projeto de parecer
N.º 11-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

11-A. Insta a Comissão a intensificar o 
combate à crescente libertação de 
poluentes, tais como resíduos de 
antibióticos, medicamentos e hormonas 
provenientes de pílulas anticoncecionais 
na água, dado que estes resíduos têm um 
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efeito negativo na saúde humana e no 
ambiente;

Or. en

Alteração 37
Peter Jahr

Projeto de parecer
N.º 12

Projeto de parecer Alteração

12. Insta, ao mesmo tempo, a Comissão e 
os Estados-Membros a melhorarem o 
controlo e a comunicação de poluentes 
químicos presentes na água, juntamente 
com um mecanismo destinado à obtenção 
de melhores informações sobre as 
concentrações de outros poluentes, para 
as quais, no futuro, pode afigurar-se 
necessário um controlo a nível da UE;

Suprimido

Or. de

Alteração 38
Lucas Hartong

Projeto de parecer
N.º 12

Projeto de parecer Alteração

12. Insta, ao mesmo tempo, a Comissão e
os Estados-Membros a melhorarem o 
controlo e a comunicação de poluentes 
químicos presentes na água, juntamente 
com um mecanismo destinado à obtenção 
de melhores informações sobre as 
concentrações de outros poluentes, para as 
quais, no futuro, pode afigurar-se 
necessário um controlo a nível da UE;

12. Aconselha a Comissão e os 
Estados-Membros a melhorarem o controlo 
e a comunicação de poluentes químicos 
presentes na água, juntamente com um 
mecanismo destinado à obtenção de 
melhores informações sobre as 
concentrações de outros poluentes, para as 
quais, no futuro, pode afigurar-se 
necessário um controlo a nível da UE;

Or. en
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Alteração 39
Angelika Werthmann

Projeto de parecer
N.º 12

Projeto de parecer Alteração

12. Insta, ao mesmo tempo, a Comissão e 
os Estados-Membros a melhorarem o 
controlo e a comunicação de poluentes 
químicos presentes na água, juntamente 
com um mecanismo destinado à obtenção 
de melhores informações sobre as 
concentrações de outros poluentes, para as 
quais, no futuro, pode afigurar-se 
necessário um controlo a nível da UE;

12. Insta, ao mesmo tempo, a Comissão e 
os Estados-Membros a melhorarem o 
controlo e a comunicação de poluentes 
químicos presentes na água, e a 
estabelecerem valores-limite obrigatórios, 
juntamente com um mecanismo destinado 
à obtenção de melhores informações sobre 
as concentrações de outros poluentes, para 
as quais, no futuro, pode afigurar-se 
necessário um controlo a nível da UE;

Or. de

Alteração 40
Csaba Sándor Tabajdi

Projeto de parecer
N.º 12

Projeto de parecer Alteração

12. Insta, ao mesmo tempo, a Comissão e 
os Estados-Membros a melhorarem o 
controlo e a comunicação de poluentes 
químicos presentes na água, juntamente 
com um mecanismo para obter melhores 
informações sobre as concentrações de 
outros poluentes, para as quais, no futuro, 
pode afigurar-se necessário um controlo a 
nível da UE;

12. Insta, ao mesmo tempo, a Comissão e 
os Estados-Membros a melhorarem o 
controlo e a comunicação de poluentes 
químicos presentes na água, juntamente 
com um mecanismo para obter melhores 
informações sobre as concentrações de 
outros poluentes, para as quais, no futuro, 
pode afigurar-se necessário um controlo a 
nível da UE; exorta os Estados-Membros
a partilharem entre si, e com a Comissão, 
dados provenientes de atividades 
voluntárias de monitorização dos 
poluentes na água;

Or. en
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Alteração 41
Csaba Sándor Tabajdi

Projeto de parecer
N.º 12-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

12-A. Reitera que a Diretiva-Quadro 
Água recomenda a coordenação entre os 
Estados-Membros em toda a região 
hidrográfica onde o uso da água pode ter 
efeitos transfronteiriços, e insta, neste 
matéria, ao envolvimento dos 
Estados-Membros numa comunicação e 
cooperação transfronteiriça de caráter 
regular no sentido de apoiar a 
implementação da Diretiva-Quadro Água 
no que respeita à poluição com 
substâncias prioritárias, substâncias 
perigosas prioritárias e nutrientes;

Or. en

Alteração 42
Peter Jahr

Projeto de parecer
N.º 13

Projeto de parecer Alteração

13. Considera que a poluição por
nutrientes continua a ser um problema 
significativo, que a eutrofização continua 
a afetar a biodiversidade e a perturbar os 
serviços ecossistémicos, e que as condições 
de nutrientes investigadas serão, 
provavelmente, as responsáveis por mais 
de metade das falhas previstas no esforço 
para alcançar o «bom estado» das massas 
de águas superficiais até 2015;

13. Considera que o enriquecimento de 
nutrientes constitui um dos vários fatores 
para a poluição das massas de águas 
superficiais, sendo, dessa forma, afetada a 
biodiversidade e reduzidos os serviços 
ecossistémicos; observa que as condições 
de nutrientes investigadas serão, 
possivelmente, as responsáveis por mais de 
metade das falhas previstas no esforço para 
alcançar o «bom estado» das massas de 
águas superficiais até 2015;
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Or. de

Alteração 43
Peter Jahr, Nikolaos Salavrakos

Projeto de parecer
N.º 14

Projeto de parecer Alteração

14. Exorta a Comissão a desenvolver e a 
publicar, em 2012, um roteiro para 
estabelecer recomendações centradas na 
melhoria da eficiência na utilização dos 
recursos hídricos e dos solos, mediante a 
aplicação de medidas de proteção dos 
ecossistemas ao abrigo da PAC, o 
desenvolvimento de uma abordagem de 
integração da questão da água em todas as 
políticas e a melhoria da governação no 
domínio da gestão da água, bem como a 
pesquisa e a recolha de dados; a Comissão 
é igualmente convidada a publicar, 
em 2012, um «plano de proteção dos 
recursos hídricos da Europa», tendo por 
base a revisão da implementação da 
Diretiva Quadro Água, a revisão da política 
em matéria de escassez da água e seca 
da UE, bem como a revisão da política de 
adaptação da EU relativa à gestão da água;

14. Exorta a Comissão a desenvolver e a 
publicar, em 2012, um roteiro para 
estabelecer recomendações centradas na 
melhoria da eficiência na utilização dos 
recursos hídricos e dos solos, o 
desenvolvimento de uma abordagem de 
integração da questão da água em todas as 
políticas e a melhoria da governação no 
domínio da gestão da água, bem como a 
pesquisa e a recolha de dados; congratula, 
neste contexto, a integração progressiva 
de obrigações ambientais na PAC; a 
Comissão é igualmente convidada a 
publicar, em 2012, um «plano de proteção 
dos recursos hídricos da Europa», tendo 
por base a revisão da implementação da 
Diretiva Quadro Água, a revisão da política 
em matéria de escassez da água e seca 
da UE, bem como a revisão da política de 
adaptação da UE relativa à gestão da água;

Or. de

Alteração 44
Rolandas Paksas

Projeto de parecer
N.º 14-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

14-A. Considera que o efeito económico 
de alavanca deve ser utilizado de forma a 
promover a redução do consumo e dos 
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resíduos, a reutilização das águas 
residuais e o restabelecimento das massas 
de água;

Or. lt

Alteração 45
Andreas Mölzer

Projeto de parecer
N.º 15

Projeto de parecer Alteração

15. Insta a Comissão e os 
Estados-Membros a desenvolverem 
programas de sensibilização no domínio da 
água, com vista a criar, junto dos cidadãos 
europeus, uma cultura de poupança da água 
e de utilização eficiente da água.

15. Insta a Comissão e os 
Estados-Membros a desenvolverem 
programas de sensibilização e campanhas 
de informação no domínio da água, com 
vista a criar, junto dos cidadãos europeus, 
uma cultura de poupança da água e de 
utilização eficiente da água.

Or. de

Alteração 46
Angelika Werthmann

Projeto de parecer
N.º 15

Projeto de parecer Alteração

15. Insta a Comissão e os 
Estados-Membros a desenvolverem 
programas de sensibilização no domínio da 
água, com vista a criar, junto dos cidadãos 
europeus, uma cultura de poupança da água 
e de utilização eficiente da água.

15. Insta a Comissão e os 
Estados-Membros a desenvolverem 
programas de sensibilização no domínio da 
água, com vista a criar, junto dos cidadãos 
europeus, uma cultura de poupança da água 
e de utilização eficiente da água; esses 
programas de sensibilização devem 
dirigir-se aos cidadãos de todas as idades, 
para que todos possam usufruir melhor e 
de uma forma mais eficiente deste bem 
público e vital.
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Or. de

Alteração 47
Judith A. Merkies

Projeto de parecer
N.º 15-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

15-A Salienta a importância da promoção 
de bons sistemas hídricos para ajudar a 
reduzir a necessidade de água 
engarrafada e, por conseguinte, os 
resíduos adicionais, bem como, a limitar a 
despesa de recursos, incluindo óleo e 
água para a produção e transporte de 
garrafas.

Or. en

Alteração 48
Nikolaos Chountis

Projeto de parecer
N.º 15-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

15-A Acredita que o envolvimento público 
é uma condição prévia para a proteção da 
água e para a identificação dos problemas 
e das medidas mais apropriadas para os 
resolver; apela, por este motivo, a uma 
maior cooperação entre as autoridades 
competentes nacionais, regionais e locais 
dos Estados-Membros e o Comité das 
Petições aquando do tratamento das 
preocupações diretas dos cidadãos 
europeus sobre assuntos relacionados 
com a água;

Or. en
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