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SUGESTII

Comisia pentru petiții recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță 
alimentară, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

1. declară că apa este o resursă comună a umanității și un bun public și că, prin urmare, nu ar 
trebui să reprezinte o sursă de profit, iar accesul la apă ar trebui să reprezinte un drept 
fundamental și universal; subliniază faptul că utilizarea durabilă a apei este o necesitate în 
materie de mediu și sănătate care joacă un rol fundamental în ciclul de reglare a 
climatului; reiterează faptul că „gestionarea resurselor de apă nu ar trebui să facă obiectul 
normelor care reglementează piața internă” [Rezoluția PE P5_TA (2004)0183] și invită 
Comisia Europeană să revizuiască legislația relevantă, în special cea cu privire la achiziții 
publice și concesionări, pentru a garanta proprietatea și gestionarea publice ale apei și ale 
utilităților de apă; 

2. este preocupată că echilibrul dintre nevoia de apă și resursele disponibile a ajuns la un 
nivel critic în multe regiuni din Europa și că schimbările climatice ar putea înrăutăți 
situația; deficitul de apă afectează în prezent întregul teritoriu al unor state membre în 
mod permanent; 

3. ia act că Directiva-cadru privind apa (DCA) stabilește un cadru pentru protejarea tuturor 
corpurilor de apă din UE – ape subterane și ape de suprafață, lacuri, râuri și ape de coastă 
– și are obiectivul de a obține „o stare ecologică și chimică bună” până în 2015;

4. își exprimă îngrijorarea că, în domeniul punerii în aplicare a DCA , aplicarea ineficientă 
rămâne în prezent o problemă majoră; actualul statut al punerii în aplicare arată cu unele 
state membre se situează în urma programului, că integritatea apelor din UE este departe 
de a fi acceptabilă și că obiectivele altor politici ale UE, inclusiv în materie de industrie, 
agricultură și transporturi, se află deseori în contradicție deschisă cu obiectivele privind 
„protecția apei”; 

5. consideră că apa reziduală provenită din resursele urbane reprezintă unul dintre cele mai 
semnificative efecte ale poluării asupra mediului acvatic și că punerea în aplicare cu 
succes a Directivei privind tratarea apelor reziduale urbane are o influență importantă 
asupra calității apei în toate statele membre și, prin urmare, asupra punerii în aplicare cu 
succes a DCA;

6. observă că, în ciuda progreselor înregistrate în domeniul punerii în aplicare a Directivei 
privind tratarea apelor reziduale urbane, încă există lacune în ceea ce privește ratele de 
conformitate cu privire la sistemele de colectare și/sau tratare; solicită Comisiei să ofere 
mai mult sprijin pentru finanțarea stațiilor de tratare a apelor reziduale și a infrastructurii 
de sisteme de colectare în cadrul UE;

7. observă, de asemenea, că începând cu 1988, printre petițiile referitoare la plângeri legate 
de mediu adresate Comisiei pentru petiții, 589 dintre aceste petiții (Spania 166, Regatul 
Unit 129, Germania 97, Italia 60, Franța 55, Grecia 34, Țările de Jos 16, Portugalia 16, 
Polonia 4, România 4, Finlanda 3, Bulgaria 2, Ungaria 2 și Slovenia 1), uneori semnate de 
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mai mulți semnatari (a se vedea petiția nr. 0784/2007, semnată de 2036 de semnatari), se 
referă la calitatea și cantitatea apei în statele membre; recunoaște că aceste petiții sunt 
dovada faptului că apa este o problemă deosebit de importantă pentru cetățenii Uniunii 
Europene;

8. reamintește statelor membre obligația lor în temeiul DCA de a obține o stare bună a apei 
până în 2015 și solicită statelor membre și Comisiei să adopte toate măsurile necesare și să 
pună la dispoziție finanțări și asistență tehnică suficiente pentru a atinge aceste obiective 
privind calitatea apei; consideră că participarea cetățenilor, a ONG-urilor din domeniul 
protecției mediului și a societății civile este esențială pentru punerea în aplicare cu succes 
a DCA și pentru gestionarea durabilă a mediului în ansamblu;

9 invită Comisia Europeană să fie mai hotărâtă în anchetele sale și, prin urmare, mai puțin 
pasivă și mai puțin înțelegătoare; 

10. atrage atenția asupra existenței anumitor activități denunțate de petiționari, inclusiv 
depozitele de deșeuri, agricultura și industria, care au un impact mare asupra mediului și 
asupra sănătății umane și care sunt responsabile pentru calitatea proastă a apei; solicită, 
prin urmare, abandonarea subvențiilor care slăbesc stimulentele pentru gestionarea 
eficientă a apei, generând o utilizare excesivă, și deblocarea de fonduri care să fie alocate 
unor subvenții specifice, în special pentru populațiile sărace și rurale, în vederea garantării 
tuturor a accesului la apă la un preț rezonabil;

11. regretă faptul că propunerea Comisiei Europene de modificare a DCA (COM (2011)876) 
adaugă numai 15 substanțe chimice noi dintr-o listă de 2000 de substanțe potențial 
periculoase care ar trebui monitorizate și reduse și nu stabilește calendare clare de 
eliminare treptată a celor mai periculoase substanțe chimice, în ciuda cerințelor legale 
exprese convenite începând cu anul 2000; solicită, prin urmare, Comisiei pentru mediu, 
sănătate publică și siguranță alimentară, în recomandarea sa adresată Comisiei, să acorde 
o atenție deosebită substanțelor prioritare sus-menționate – identificate adeseori de 
petiționari ca „deșeuri toxice și radioactive” –, având în vedere gradul ridicat de risc pe 
care îl prezintă, în calitate de contaminanți ai apei, pentru sănătatea umană;

12. solicită în același timp Comisiei și statelor membre să îmbunătățească monitorizarea și 
raportarea poluanților chimici din apă, împreună cu un mecanism pentru obținerea de 
informații mai bune privind concentrațiile altor poluanți pentru care monitorizarea se 
poate dovedi necesară pe viitor la nivelul UE;

13. consideră că poluarea cu nutrienți rămâne o problemă semnificativă, că eutrofizarea 
continuă să afecteze biodiversitatea și să perturbe servicii ecosistemice valoroase și că 
condițiile investigate ale nutrienților vor reprezenta probabil mai mult de jumătate dintre 
eșecurile așteptate în efortul de a obține o „stare bună” a corpurilor de apă de suprafață 
până în 2015;

14. solicită Comisiei să elaboreze și să publice în 2012 o foaie de parcurs pentru a stabili 
recomandări care se axează pe îmbunătățirea eficienței resurselor de apă și a utilizării 
terenurilor, aplicând măsuri de protecție a ecosistemelor în temeiul PAC, elaborând o 
abordare pentru integrarea problemei apei în cadrul tuturor politicilor și îmbunătățind 
guvernanța gestionării apei, precum și cercetarea și colectarea de date; recomandată 
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Comisiei, de asemenea, publicarea în 2012 a unui „Plan pentru salvgardarea apelor UE” 
bazat pe revizuirea punerii în aplicare a DCA, pe revizuirea politicii UE privind deficitul 
de apă și seceta, precum și pe revizuirea politicii UE de adaptare cu privire la gestionarea 
apelor;

15. solicită Comisiei și statelor membre să elaboreze programe de sensibilizare cu privire la 
problema apei pentru a introduce o cultură de economisire a apei și de utilizare eficientă a 
apei în rândul cetățenilor europeni.


