
P7_TA-PROV(2012)0273

Punerea în aplicare a legislației UE privind apa 

Rezoluţia Parlamentului European din 3 iulie 2012 referitoare la punerea în aplicare a 
legislației UE privind apa, înaintea adoptării unei abordări generale necesare a 
provocărilor cu care se confruntă Europa în domeniul apei (2011/2297(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 
23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei1

(„DCA”),

– având în vedere Directiva 2006/118/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 
12 decembrie 2006 privind protecția apelor subterane împotriva poluării și a deteriorării2

(„Directiva privind apele subterane”),

– având în vedere Directiva 2008/105/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 
16 decembrie 2008 privind standardele de calitate a mediului în domeniul apei, de 
modificare și de abrogare a Directivelor 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 
84/491/CEE, 86/280/CEE ale Consiliului și de modificare a Directivei 2000/60/CE3

(„Directiva privind SCM”),

– având în vedere Directiva 91/271/CEE a Consiliului din 21 mai 1991 privind tratarea 
apelor urbane reziduale4 („DTAUR)”,

– având în vedere Directiva 91/676/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1991 privind 
protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole5 („Directiva 
privind nitrații”),

– având în vedere Directiva 2007/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 
23 octombrie 2007 privind evaluarea și gestionarea riscurilor de inundații6 („Directiva 
privind inundațiile”),

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare7,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și 
restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru 
Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului 
(CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, 
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precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 
93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei1 (Regulamentul REACH),

– având în vedere Directiva 2009/128/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 
octombrie 2009 de stabilire a unui cadrul de acțiune comunitară în vederea utilizării 
durabile a pesticidelor2,

– având în vedere Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea 
habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică3 și Directiva 2009/147/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea 
păsărilor sălbatice4,

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piață și utilizarea produselor 
biocide5,

– având în vedere „Planul pentru salvgardarea resurselor de apă ale UE” pe care urmează să 
îl adopte Comisia,

– având în vedere comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social și Comitetul Regiunilor privind „Asigurarea noastră de viață, capitalul 
nostru natural: o strategie a UE în domeniul biodiversității pentru 2020” 
(COM(2011)0244),

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor intitulată „Foaie de parcurs către o 
Europă eficientă din punct de vedere energetic” (COM(2011)0571),

– având în vedere viitorul parteneriat european pentru inovare în domeniul apei,

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul european și Consiliu din 18 
iulie 2007 intitulată „Rezolvarea problemei deficitului de apă și a secetei în Uniunea 
Europeană” (COM(2007)0414);

– având în vedere Rezoluția sa din 15 martie 2012 referitoare la cel de-al 6-lea Forum 
Mondial al Apei6 de la Marsilia din 12-17 martie 20127 și platforma de compromis și 
soluționare adoptată în cadrul acestuia,

– având în vedere Rezoluția sa din 9 octombrie 2008 referitoare la rezolvarea problemei
deficitului de apă și a secetei în Uniunea Europeană8,

– având în vedere Rezoluția sa din 6 mai 2010 referitoare la Cartea albă a Comisiei 
intitulată „Adaptarea la schimbările climatice: către un cadru de acțiune la nivel 

                                               
1 JO L 396, 30.12.2006, p. 1.
2 JO L 309, 24.11.2009, p. 71.
3 JO L 206, 22.7.1992, p. 7.
4 JO L 20, 26.1.2010, p. 7.
5 JO L 167, 27.6.2012, p. 1.
6 Texte adoptate, P7_TA(2012)0091.
7 Texte adoptate, P7_TA(2012)0091.
8 JO C 9 E, 15.1.2010, p. 33.



european”1,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 
și avizele Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și al Comisiei pentru petiții (A7-
0192/2012),

A. întrucât DCA a instituit un cadru pentru protecția apei curate din UE și restabilirea 
acesteia și pentru a asigura utilizarea sa sustenabilă pe termen lung și are obiectivul de a 
asigura „o stare ecologică și chimică bună” până în 2015, însă întrucât revizuirea 
planurilor de gestionare a bazinelor hidrografice elaborate de statele membre, în 
conformitate cu cerințele acestei directive, indică faptul că un număr semnificativ de 
corpuri de apă din UE nu vor atinge o stare generală bună până în 2015, atât din cauza 
problemelor vechi, cât și a celor nou apărute;

B. întrucât biodiversitatea în apele dulci din Europa se află într-o situație critică, 37 % din 
speciile europene de pește de apă dulce și 40 % din moluștele de apă dulce fiind 
considerate amenințate în conformitate cu criteriile stabilite în lista roșie a Uniunii 
Internaționale pentru Conservarea Naturii (UICN);

C. subliniază că apa este deosebit de vulnerabilă la efectele schimbărilor climatice, ceea ce 
ar putea conduce la scăderea cantității și a calității apei disponibile, în special a apei 
potabile, precum și la o creștere în ceea ce privește frecvența și amploarea inundațiilor și 
a perioadelor de secetă;

D. întrucât apa este un bun public esențial pentru viață și inalienabil, iar gestionarea 
corespunzătoare a apei joacă un rol major în protejarea capitalului natural și a serviciilor 
ecosistemice existente la nivel mondial, precum și în toate aspectele legate de utilizarea 
resurselor și întrucât viitorul industriei din Europa depinde de găsirea unor răspunsuri 
eficiente la actualele provocări legate de apă și de gestionarea resurselor de apă existente, 
care influențează în mod direct sănătatea umană, producția de energie, agricultura și 
securitatea alimentară, în mod responsabil și eficient; 

E. întrucât Europa captează în prezent aproximativ 13 % din cantitatea totală de apă dulce 
disponibilă, fapt care indică deja un anumit stres hidric, și întrucât în multe locuri din 
Europa captarea apei se situează sub nivelurile sustenabile, amenințând fauna, siguranța 
aprovizionării cu apă a societății și diferite utilizări economice, și întrucât în unele regiuni 
din sudul Europei indicele de exploatare a apei a depășit 40 %, indicând un nivel ridicat 
de stres hidric;

F. întrucât clima semiaridă din mai multe suprafețe mari din sudul Europei este caracterizată 
și de o distribuție extrem de inegală a resurselor de apă în timpul anului și de la an la an și 
întrucât această distribuție inegală are tendința de a se amplifica o dată cu schimbările 
climatice;

G. întrucât Strategia Europa 2020 prevede o eficientizare a utilizării resurselor, însă 
tendințele actuale în ceea ce privește utilizarea apei sunt deseori nesustenabile din cauza 
practicilor ineficiente, care determină pierderi de apă, și întrucât sistemele de 
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infrastructură a apei sunt deseori depășite, atât în regiunile cele mai dezvoltate cât și în 
cele mai puțin dezvoltate, și nu există informații suficiente cu privire la performanța și 
pierderile actuale;

H. întrucât tranziția spre o economie verde poate fi realizată numai dacă se ia în considerare 
problemele legate de apă;

I. întrucât apa reziduală tratată în mod necorespunzător poluează în continuare coastele 
maritime ale UE, astfel că este esențială accelerarea introducerii unei infrastructuri de 
tratare a apelor reziduale în statele membre,

Punerea în aplicare a legislației UE privind apa: reușite și deficiențe

1. recunoaște că DCA constituie o bază legislativă solidă și ambițioasă pentru gestionarea 
integrată a apei pe termen lung în cadrul UE; salută îmbunătățirea din ultimii ani a 
calității apelor și a tratării apelor reziduale din Europa; subliniază, totuși, că rata de 
punere în aplicare este scăzută și inegală pe teritoriul statelor membre și în cadrul 
regiunilor și că punerea în aplicare a DCA trebuie îmbunătățită semnificativ pentru ca 
apele din întreaga Europă să atingă o stare generală bună până în 2015;

2. recunoaște că apa reprezintă o resursă comună a omenirii și un bun public și că accesul la 
apă ar trebui să constituie un drept fundamental și universal; subliniază că utilizarea 
sustenabilă a apei este o necesitate în materie de mediu și sănătate care joacă un rol 
fundamental în ciclul de reglare a climatului; reiterează necesitatea de a adapta normele 
pieței interne la caracteristicile distinctive ale sectorului apei și invită statele membre, în 
conformitate cu principiul subsidiarității, să gestioneze apa și serviciile publice de 
alimentare cu apă în conformitate cu articolul 9 din DCA;

3. 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; 

4. subliniază că, deși cea mai mare atenție ar trebui acordată aplicării actualei legislații în 
sectorul apei, există o serie de lacune specifice care trebuie corectate atât prin adaptarea 
legislației existente la prioritățile legate de apă, cât și prin adoptarea unor dispoziții 
legislative noi care să abordeze impactul unor sectoare și activități precise și că ar trebui 
să se analizeze importanța cooperării dintre diferiții operatori economici și alte părți 
implicate pentru o gestionare sustenabilă a apei;

5. își reafirmă poziția potrivit căreia Comisia trebuie să prezinte o propunere legislativă 
similară Directivei privind inundațiile, care favorizează adaptarea politicii UE referitoare 
la deficitul de apă și la secetă;

6. consideră viitorul „Plan pentru salvgardarea resurselor de apă ale UE” ca fiind răspunsul 
politic al UE la actualele și viitoarele provocări cu privire la apă, în vederea asigurării 
unei cantități suficiente de apă de bună calitate pentru o utilizare durabilă până în 2050, 
fără a atinge drepturile naționale suverane în ceea ce privește apa;

7. reamintește statelor membre obligația pe care o au în temeiul DCA de a obține o stare 
bună a apei până în 2015; invită insistent Comisia să adopte măsuri ferme pentru a pune 
capăt încălcărilor de către statele membre a dreptului UE în domeniul apei; solicită, de 



asemenea, să se acorde mai multă asistență, de exemplu prin elaborarea și punerea la 
dispoziție a unor orientări cuprinzătoare și a unor instrumente eficiente pentru 
promovarea consolidării capacității, în special pentru autoritățile regionale și agențiile 
responsabile de bazinele hidrografice, pentru asigurarea unui mediu concurențial echitabil 
și pentru sprijinirea statelor membre în vederea respectării cu mai multă rigurozitate a 
politicii UE în domeniul apei, în viitoarele etape ale punerii sale în aplicare, pentru ca
acestea să își îndeplinească angajamentele din domeniul politicii privind apa; evidențiază 
faptul că, în multe cazuri, petițiile au dezvăluit probleme referitoare la transpunerea și 
punerea corectă în aplicare a legislației UE în domeniul apei și invită Comisia Europeană 
să fie mai hotărâtă în anchetele sale, mai ales în ceea ce privește examinarea petițiilor;

Utilizarea eficientă a apei și gestionarea resurselor

8. subliniază importanța utilizării eficiente a apei; îndeamnă la o utilizare mai eficientă a
apei, în special în sectoare precum energia și agricultura, care sunt cei mai mari utilizatori 
de apă;

9. evidențiază legătura dintre producerea de energie, eficiența energetică și securitatea apei; 
subliniază faptul că trebuie introduse strategii și concepte suplimentare la nivel european, 
cum ar fi apa ca rezervor de energie, pentru a se asigura că cererea din ce în ce mai mare 
de energie nu constituie un pericol la adresa securității apei și că potențialul de reducere a 
utilizării de energie prin eficiența apei este captat; subliniază că utilizarea apei ar trebui 
luată în considerare în momentul evaluării sustenabilității surselor de energie tradiționale 
sau cu emisii scăzute de carbon, inclusiv, în special, a energiei hidroelectrice și a 
biocombustibililor, și atrage atenția asupra riscurilor asociate cu extracția neconvențională 
a gazelor;

10. subliniază că eficiența și durabilitatea utilizării apei de către sectorul agricol pot fi 
îmbunătățite prin introducerea de tehnologii și practici inovatoare și prin îmbunătățirea 
informării și a conștientizării fermierilor și a utilizărilor finali; subliniază în acest context, 
oportunitatea cooperării dintre administratorii de terenuri și alte părți implicate, în 
vederea obținerii de rezultate pozitive privind conservarea resurselor de apă; subliniază, 
de asemenea, că, în lumina problemelor legate de schimbările climatice și securitatea 
alimentară, ar trebui mobilizate suficiente resurse pentru agricultură, de exemplu prin 
dezvoltarea sistemelor de stocare a apei; subliniază că cea mai mare cantitate de apă este 
utilizată în sectorul agricol și subliniază importanța conservării și a utilizării sustenabile a 
apei în reforma actuală a PAC;

11. consideră că cererea de apă, aflată în creștere, necesită investiții urgente în irigații și 
solicită Comisiei să faciliteze accesul la soluții pentru a face față deficitului de apă, 
precum realimentarea artificială a acviferelor, recuperarea apei și dezvoltarea de tehnici 
alternative de irigare; subliniază, totodată, importanța transferului de cunoștințe și 
tehnologii legate de aceste tehnici, precum și de conservarea apei, captarea apei, 
gestionarea apelor subterane și tratarea apelor reziduale;

12. subliniază faptul că refacerea pânzei freatice este înaltă în cazul terenurilor agricole și 
forestiere și că o responsabilitate ridicată revine în prezent agriculturii și silviculturii în 
menținerea calității apelor subterane; recunoaște eforturile agricultorilor de până în 
prezent privind îmbunătățirea calității apei;

13. subliniază că o politică de gestionare a igienei apei și a apelor reziduale rațională din 



punct de vedere ecologic – și economic – ar trebui să abordeze problema poluării încă de 
la sursă, înainte de a supune toți agenții poluanți unui tratament costisitor la finalul 
lanțului de producție, în special în ceea ce privește apa care curge printr-un sol 
contaminat; încurajează utilizarea apelor reziduale și a produselor secundare supuse 
tratării la finalul lanțului de producție ca noi resurse, pe baza unor cerințe stricte privind 
calitatea; remarcă faptul că apele uzate reprezintă o sursă de energie prin recuperarea 
căldurii sau prin valorificarea energetică a materiilor organice pe care le transportă și că 
se impune dezvoltarea acestei oportunități;

14. solicită, dacă este cazul, actualizarea legislației UE în domeniul apei pentru a ține seama 
în mod corespunzător de progresele tehnologice cu privire la reutilizarea și reciclarea 
apei, în vederea facilitării unei refolosiri rentabile din punctul de vedere al costurilor și al
energiei a apelor reziduale tratate pentru irigații și industrie, precum și în vederea 
reutilizării „apei gri” în gospodării; solicită adoptarea de măsuri în vederea unei 
monitorizări adecvate a calității chimice și biologice a apei refolosite; invită Comisia să 
studieze formule pentru crearea de stimulente pentru o utilizare mai generalizată a apelor 
reziduale tratate, „a apelor gri” și a apelor pluviale, cu scopul de a ajuta la reducerea 
stresului provocat de lipsa apei;

15. subliniază că reducerea consumului de apă ar trebui să reprezinte o prioritate; subliniază 
importanța proiectării ecologice și a dispozitivelor de economisire a apei și solicită ca în 
toate sectoarele și pentru utilizatorii din toate țările UE contorizarea apei să devină 
obligatorie; în plus, solicită Comisiei să reglementeze eficiența în ceea ce privește apa a 
dispozitivelor de uz agricol;

16. amintește că în UE se irosește aproximativ 20 % din volumul de apă, ca urmare a 
ineficienței, astfel că îmbunătățirea eficienței în utilizarea resurselor de apă este esențială 
pentru sustenabilitatea gestionării apei și, în special, pentru a înfrunta problemele privind 
lipsa apei și seceta; insistă asupra necesității urgente de a efectua un control cu privire la 
starea rețelei europene de apă în ceea ce privește calitatea, vechimea și 
interconectivitatea, având în vedere posibilitatea ca aproximativ 70 % din apa furnizată 
orașelor europene să se piardă prin scurgerile rețelei, și de a încuraja investițiile în 
infrastructură;

Apa și ecosistemele

17. constată că apa constituie elementul principal al majorității serviciilor ecosistemice și 
subliniază importanța unei gestionări corespunzătoare a apei în vederea realizării 
obiectivelor privind biodiversitatea; în cadrul gestionării resurselor de apă, subliniază 
necesitatea adoptării de măsuri în vederea reîmpăduririlor și a refacerii zonelor umede; 
solicită o aliniere mai bună a obiectivelor DCA la obiectivele Natura 2000; subliniază că 
baza de cunoștințe ar trebui să includă conceptul de „fluxuri ecologice” și să țină seama 
de serviciile ecosistemice realizate cu ajutorul apei; subliniază necesitatea de a lua în 
considerare faptul că schimbările ciclului apei depind de habitat și că aceasta are o 
influență asupra procentului de apă care este reciclată. ciclul apei nu este același peste tot 
în lume și, între tropice, Marea Mediterană și latitudinile medii și înalte există diferențe;

18. subliniază că resursele de apă și ecosistemele asociate sunt deosebit de vulnerabile la 
efectele schimbărilor climatice, care ar putea conduce la scăderea cantității și a calității 
apei disponibile, în special a apei potabile, precum și la o creștere în ceea ce privește 
frecvența și amploarea inundațiilor și a fenomenelor de secetă; solicită instituirea unor 



politici de atenuare a schimbărilor climatice și de adaptare la acestea, care să țină seama 
în mod corespunzător de impactul asupra resurselor de apă; subliniază importanța 
strategiilor de prevenire, de reducere și de răspuns la riscuri în ceea ce privește prevenirea 
fenomenelor extreme legate de apă;

19. subliniază impactul pe care îl pot avea schimbările climatice asupra ecosistemelor 
acvatice, astfel încât sunt necesare măsuri profunde și sistematice ce au drept scop 
protejarea naturii și a biodiversității și care impun introducerea unor reglementări 
prudente privind gestionarea maselor de apă, în special a lacurilor de acumulare și a 
sistemelor de apă transformate, respectându-se totodată competențele statelor membre în 
acest domeniu;

20. remarcă faptul că alte țări nu se confruntă cu penurii de apă, însă întâmpină dificultăți în 
gestionarea excesului de apă datorat ploilor obișnuite sau abundente, inundațiilor, 
eroziunii râurilor și poluării care afectează bazinele râurilor și zonele de coastă, precum și 
în combaterea efectelor acestor fenomene asupra populației locale, după cum 
demonstrează numeroasele petiții primite; având în vedere creșterea semnificativă a 
riscului de inundații observată în ultimii ani în statele membre, solicită Comisiei să 
efectueze o analiză adecvată privind posibilitățile de prevenire a urmărilor acestor 
fenomene;

21. subliniază necesitatea ca statelor membre să li se solicite de către Comisie promovarea 
relocării agricole ecologice în localitățile montane în vederea combaterii catastrofelor 
hidrogeologice și sprijinirii controlului apelor prin reintroducerea bunelor practici de 
realizare a foselor, canelelor de scurgere și digurilor, care permit, în cazul ploilor intense, 
diminuarea impactului negativ în aval precum și, în caz de secetă, garantarea resurselor de 
apă înmagazinate, care pot fi folosite chiar și pentru lupta împotriva incendiilor forestiere;

22. recunoaște rolul esențial pe care îl au acviferele subterane în ciclul apei și într-o serie de 
probleme-cheie, inclusiv poluarea apei, sistemele de reducere a inundațiilor, pătrunderea 
sării și subsidența terenului ca urmare a evacuării prelungite a apei freatice; solicită 
Comisiei să acorde o atenție suficientă importanței gestionării acviferelor subterane;

23. în ceea ce privește riscurile semnificative pe care le presupun atât pentru apa de suprafață, 
cât și pentru apa freatică explorarea și extracția șisturilor bituminoase, invită Comisia să 
se asigure că aceste activități sunt acoperite de Directiva privind evaluarea impactului 
asupra mediului; solicită Comisiei să ofere rapid îndrumare privind colectarea de date de 
bază de monitorizare a apei care trebuie obținute înainte de orice fracturare – atât pentru 
explorare, cât și pentru exploatare și criteriile de utilizat în evaluarea impacturilor asupra 
fracturării în diferite formațiuni geologice, inclusiv posibila scurgere în rezervoarele 
subterane;

24. reamintește faptul că protejarea solului este un element esențial pentru menținerea calității 
apei; constată că factorii determinanți și consecințele degradării terenurilor sunt 
condiționate în special la nivel local și regional, prin urmare, ar trebui respectat principiul 
subsidiarității; solicită tuturor statelor membre să își îndeplinească obligația de a asigura 
calitatea solului și să mențină un sol sănătos și solicită insistent statelor membre, în care 
nu există dispoziții privind protecția solului, să își asume responsabilitatea în acest sens;

25. subliniază că gestionarea integrată a resurselor de apă și amenajarea teritoriului la nivelul 
bazinelor hidrografice ar trebui să țină seama de activitățile economice dependente de apă 



și de nevoile de apă ale tuturor utilizatorilor, precum și de nevoia adoptării unei abordări 
cuprinzătoare cu privire la deficitul de apă și, de asemenea, ar trebui să asigure 
durabilitatea activităților umane dependente de apă;

26. consideră că apa reziduală provenită din resursele urbane reprezintă unul dintre cele mai 
semnificative efecte ale poluării asupra mediului acvatic, la nivelul râurilor și al coastelor 
maritime, 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;

27. atrage atenția asupra impactului puternic pe care îl poate avea o astfel de poluare asupra 
sănătății umane, astfel cum se constată din petițiile primite din Irlanda (Galway), Franța 
(Bretania) și alte state membre; reamintește rezoluția sa din 2 februarie 2012 referitoare la 
problemele ridicate de petiționari în legătură cu punerea în aplicare a Directivei privind 
gestionarea deșeurilor și a directivelor conexe în statele membre ale Uniunii Europene, 
care a atras atenția asupra nivelului periculos de contaminare a apei ca urmare a existenței 
unor depozite de deșeuri și cariere gestionate defectuos sau ilegale, care au condus la 
infiltrații și la poluarea apei subterane și a pânzei freatice;

28. atrage atenția asupra unei serii de factori negativi denunțate de petiționari – inclusiv 
depozitele de deșeuri, necontrolarea calității apei de către autoritățile competente, 
practicile agricole și industriale neregulate sau ilegale, dezvoltarea urbană și energetică, 
agricultura și industria – care au impact asupra mediului și asupra sănătății umane și care 
sunt responsabili pentru calitatea slabă a apei; solicită, prin urmare, adoptarea unor 
stimulente mai bine orientate către gestionarea eficientă a apei și – în special pentru 
populațiile sărace și rurale – garantarea accesului la apă pentru toți cetățenii și a 
distribuirii de apă în zonele care se confruntă cu insuficiențe în acest sens, mai ales în cele 
situate la distanță de marile aglomerări urbane care dispun de infrastructură de furnizare a 
apei;

29. consideră că îmbogățirea cu nutrienți este unul dintre factorii responsabili pentru poluarea 
corpurilor de apă de suprafață, care afectează biodiversitatea și diminuează servicii 
ecosistemice valoroase; recunoaște că condițiile studiate ale nutrienților pot reprezenta 
mai mult de jumătate dintre eșecurile așteptate în efortul de a obține o „stare bună” a 
corpurilor de apă de suprafață până în 2015;

30. îndeamnă Comisia să intensifice combaterea eliberării tot mai accentuate de poluanți în 
apă, precum reziduurile de antibiotice, medicamente și hormoni din pastilele 
anticoncepționale, întrucât aceste reziduuri au un efect negativ asupra sănătății umane și a 
mediului înconjurător;

Cunoașterea și inovarea

31. recunoaște că acest cadru politic al UE a facilitat colectarea de date mai puțin fragmentate 
în domeniul apei, precum și o monitorizare mai bună; cu toate acestea, constată lipsa de 
date fiabile cu privire la cantitatea de apă (de exemplu, apa captată sau scurgerile); 
remarcă potențialul pentru o mai bună gestionare a datelor, bazat pe o îmbunătățire a 
informațiilor statistice și pe utilizarea stațiilor de colectare a datelor, a sistemului de 
informații privind apa pentru Europa (WISE) și a programului GMES pentru 
monitorizarea stării resurselor de apă și a presiunilor exercitate asupra lor de activitatea 
economică; solicită Comisiei ca, în colaborare cu Agenția Europeană de Mediu, să 



conceapă un set nou de indicatori fiabili pentru contabilizarea apei; subliniază că baza de 
cunoștințe ar trebui să includă conceptul de „fluxuri ecologice” și să țină seama de 
serviciile ecosistemice realizate cu ajutorul apei, precum și de legăturile dintre climă, 
teritoriu și resursele de apă freatică oferite de ciclul apei;

32. subliniază necesitatea concentrării asupra obiectivelor și activităților specifice ale 
programului Orizont 2020 privind o mai bună și mai durabilă gestionare a resurselor de 
apă și a mediilor acvatice în UE și în țările vecine acesteia; consideră că politica de 
cercetare a UE ar trebui să răspundă provocărilor tot mai mari privind gestionarea apei 
pentru obiectivele din agricultură, clădiri, industrie, gospodării și utilizarea eficientă a 
apei; remarcă, în această privință, programul BONUS privind Marea Baltică, ca exemplu 
pentru alte regiuni;

33. consideră că promovarea cercetării și a inovării în domeniul apei este importantă și că 
trebuie favorizată dezvoltarea de clustere europene în acest domeniu; invită Comisia, 
statele membre și celelalte părți interesate să sprijine Parteneriatul european pentru 
inovare în domeniul apei ca instrument eficient pentru concentrarea eforturilor asupra 
cercetării și inovării de vârf la nivel mondial și pentru eliminarea barierelor care 
împiedică transferul și integrarea rapidă pe piață a cunoștințelor, a celor mai bune tehnici 
disponibile și a înaltelor tehnologii, precum și pentru stimularea dezvoltării unei piețe 
interne a tehnologiei apei; subliniază importanța ecoinovării pentru conservarea resurselor 
de apă, precum și a biodiversității și a ecosistemelor echilibrate; subliniază potențialul de 
creare de „locuri de muncă verzi”, de creare a unei politici în domeniul apei bazate pe 
inovare și cunoaștere, de o mai bună gestionare a apei și de eficientizare a utilizării apei;  
solicită Comisiei să evalueze și să cuantifice impactul asupra ocupării forței de muncă în 
cadrul acțiunilor sale de stimulare a dezvoltării I+D în domeniul apei;

Integrarea aspectelor legate de apă

34. subliniază nevoia unei consecvențe sporite și a unei mai bune integrări a obiectivelor 
legate de apă și a agendei privind eficiența resurselor, care cuprinde obiective cruciale de 
eficiență a apei, în legislația existentă la nivel național, regional, local și la nivelul UE; 
solicită ca, la elaborarea politicilor principale de guvernanță economică, precum UE2020, 
și a politicilor comune ale UE, cum ar fi politica agricolă comună și cadrele politicii de 
coeziune, să se țină seama de o evaluare completă a efectelor asupra resurselor de apă, 
pentru a atinge o concentrare tematică a fondurilor disponibile pentru probleme legate de 
apă și pentru a integra aspectele privind apa în toate domeniile de politică, în vederea 
îmbunătățirii calității apei în toate regiunile europene;

35. remarcă faptul că ar trebui acordată o însemnătate mai mare decât în trecut investițiilor în 
infrastructura hidrotehnică în cadrul noii strategii financiare a UE privind fondurile de 
coeziune;

36. remarcă faptul că standardele care se aplică agricultorilor sunt deja ridicate și controlate; 
solicită consolidarea ecocondiționalității în cadrul PAC pe baza obligațiilor existente;

Apa și economia 

37. solicită Comisiei și statelor membre să asigure aplicarea deplină a principiilor „poluatorul 
plătește” și „utilizatorul plătește” prin intermediul unor sisteme de tarifare transparente și 
eficiente implementate în toate sectoarele care utilizează apă, care să aibă drept obiectiv 



recuperarea costurilor serviciilor de apă, inclusiv a costurilor de mediu și ale resurselor, în 
conformitate cu dispozițiile Directivei-cadru privind apa; subliniază, cu toate acestea, că 
la stabilirea tarifelor apei ar trebui să se țină seama de aspectele sociale și că apa potabilă 
ar trebui să fie disponibilă la un preț accesibil pentru nevoile umane; în plus, solicită 
Comisiei și statelor membre să evalueze și să reexamineze subvențiile dăunătoare apei și 
să elaboreze și să introducă instrumente economice suplimentare care să reducă 
activitățile dăunătoare mediului și să stimuleze utilizarea mai sustenabilă a resurselor de 
apă; subliniază că prețurile apei ar trebui să reflecte impactul ecologic al tratării apelor 
uzate; subliniază că, în pofida unei voințe politice, criza economică și restricționarea 
cheltuielii publice împiedică autoritățile locale și regionale în ceea ce privește 
posibilitatea de finanțare, proiectele de tratare a apelor gri, pentru care solicită Comisiei 
să asigure o finanțare adecvată a stațiilor de epurare a apelor uzate; solicită Comisiei să 
elaboreze o strategie pentru internalizarea costurilor externe, rezultate din consumul de 
apă, poluarea apei și tratarea apelor reziduale;

38. consideră că locuințele secundare beneficiază de aceeași disponibilitate a resurselor de 
apă ca și locuințele principale și că aportul lor la finanțarea sistemului trebuie să fie, prin 
urmare, cel puțin egal;

39. recomandă statelor membre să utilizeze posibilitățile oferite de către fondurile structurale, 
fondurile de coeziune și Fondul de Dezvoltare Rurală și să investească în îmbunătățirea și 
înnoirea infrastructurilor și a tehnologiilor existente, în vederea unei eficiențe sporite a 
utilizării resurselor;

40. consideră gestionarea cererii ca fiind cheia pentru abordarea insuficienței apei și solicită 
ca planurile de gestionare a cererii de apă să fie considerate, alături de aplicarea unor 
măsuri care vizează oferta, criterii importante pentru plata fondurilor structurale și de 
coeziune ale UE, destinate măsurilor de sprijin, către sectorul apei sau activitățile care 
implică o utilizare intensivă de apă, precum și pentru statele membre, pentru a solicita 
evaluări privind sustenabilitatea apei ca o condiție de autorizare a activităților economice 
care implică utilizarea intensivă de apă, precum turismul de masă sau anumite tipuri de 
agricultură;

41. solicită Comisiei să încurajeze întreprinderile să folosească echipamente care utilizează 
mai puțină apă, prin sprijinirea cercetării și a dezvoltării și prin fonduri structurale în 
zonele în care această resursă este cel mai puțin disponibilă;

42. solicită Comisiei și statelor membre să elaboreze mijloace administrative și să încerce să 
obțină resurse financiare pentru a înlesni accesul populației din mediul rural la rețelele de 
canalizare;

43. invită insistent Comisia și statele membre să adopte fără întârziere planuri concrete în 
vederea eliminării treptate, până în 2020, a tuturor subvențiilor dăunătoare mediului și să 
raporteze progresul prin intermediul programelor naționale de reformă;

Apa și societatea

44. îndeamnă Comisia, statele membre și autoritățile regionale să stimuleze dialogul între 
sectoare, precum și dialogul între diverșii actori economici și cetățeni cu privire la 
problemele legate de apă și între autorități și Comisia pentru petiții, în situațiile în care 
aceasta din urmă examinează preocupările cetățenilor europeni referitoare la probleme 



legate de apă, și să promoveze participarea deplină și transparentă a comunităților locale 
și a părților interesate la toate nivelurile în dezvoltarea politicii privind apa; subliniază 
importanța unui sistem eficient pe mai multe niveluri de soluționare a problemei apei, 
care are în vedere necesitatea unei gestionării integrate a apei în bazinele hidrografice 
naturale și promovează schimbul de bune practici;

45. insistă asupra realizării unei politici eficace de gestionare a apei mai aproape de resursă; 
invită Comisia să țină cont de zonele cu dezavantaje naturale, precum regiunile montane 
sau insulare, precum și regiunile ultraperiferice;

46. solicită sporirea sensibilizării și educării publicului larg cu privire la problemele din 
domeniul apei pentru o mai bună înțelegere de către consumatori, specialiștilor din 
domeniul sănătății și organismele decizionale și responsabile cu elaborarea de politici a 
legăturilor existente între apă, ecosisteme, salubritate, sănătate, siguranța și securitatea 
alimentară și prevenirea dezastrelor; subliniază rolul major al autorităților regionale și 
locale, precum și al organizațiilor societății civile în campaniile de sensibilizare și în 
organizarea de activități educaționale; insistă asupra faptului că aceste programe de 
sensibilizare trebuie să vizeze cetățenii de toate vârstele, astfel încât acest activ public 
esențial să poată fi valorificat într-un mod mai eficace și mai eficient;

47. subliniază faptul că apa și ecosistemele acesteia nu cunosc granițe administrative și că, 
prin urmare, trebuie adoptate, în mod unitar și coordonat, toate măsurile pentru protecția 
acesteia și a calității sale, pe cât posibil, de către autorități competente, responsabile 
pentru întregul bazin hidrografic;

48. reiterează faptul că DCA prevede coordonarea între statele membre pentru partajarea unui 
bazin comun al râului în care utilizarea apei poate avea efecte transfrontaliere și, în acest 
sens, îndeamnă statele membre care pot fi interesate să se implice într-o comunicare și 
cooperare transfrontaliere regulate, în vederea sprijinirii punerii în aplicare a DCA în ceea 
ce privește poluarea cu substanțe prioritare, substanțe periculoase prioritare și nutrienți;

49. constată că o apă de calitate pentru scăldat are un impact asupra turismului; solicită 
generalizarea sistemului steagului albastru pentru totalitatea zonelor de scăldat din 
Europa, precum râurile, lacurile, iazurile;

50. subliniază că noțiunea de turism sustenabil include conservarea resurselor de apă; solicită 
facilitarea cursurilor de formare privind economia și utilizarea sustenabilă a apei pentru 
profesioniștii din domeniul turismului, în special în zonele costiere și în zonele cu ape 
termale;

51. subliniază importanța introducerii în clădiri și zone publice a unor sisteme de alimentare 
cu apă corespunzătoare, pentru a contribui la reducerea nevoii de apă îmbuteliată;

52. remarcă, de asemenea, că începând cu 1988, printre petițiile referitoare la plângeri legate 
de mediu adresate Comisiei pentru petiții, 601 dintre aceste petiții (Spania 166, Regatul 
Unit 129, Germania 97, Italia 60, Franța 55, Grecia 34, Țările de Jos 16, Portugalia 16, 
Irlanda 12, Polonia 4, România 4, Finlanda 3, Bulgaria 2, Ungaria 2 și Slovenia 1), uneori 
semnate de 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;



53. ia act de faptul că, potrivit unui sondaj Eurobarometru din martie 2012, 68 % dintre 
europeni consideră că problemele referitoare la cantitatea și calitatea apei sunt grave, 
80 % consideră că poluarea chimică reprezintă o amenințare pentru mediul acvatic, 62 % 
consideră că nu există o informare suficientă cu privire la problemele referitoare la apele 
subterane, lacurile, râurile și apele de coastă din țările lor, 67 % sunt de părere că 
modalitatea cea mai eficientă de rezolvare a problemelor legate de apă ar fi 
conștientizarea lor, iar 73 % cred că UE ar trebui să propună măsuri suplimentare pentru 
rezolvarea problemelor legate de apă în Europa;

Apa și lumea

54. salută realizarea rapidă a obiectivului privind accesul durabil la apa potabilă sigură, din 
cadrul Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului ale Națiunilor Unite; invită Comisia, 
statele membre și autoritățile competente la toate nivelurile să își întărească angajamentul 
de a juca un rol activ în realizarea Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului în ceea ce 
privește rezultatele pertinente ale Conferinței Rio+20 privind dezvoltarea durabilă, 
asigurându-se să accesul la apa potabilă și la salubritate este garantat ca un drept 
fundamental, esențial omului pentru a se bucura pe deplin de viață, în conformitate cu 
termenii adoptați de Adunarea Generală a ONU în 2010;

55. salută participarea activă a Uniunii Europene la cel de-al șaselea Forum Mondial al Apei 
de la Marsilia din 17 martie 2012; invită Uniunea Europeană să se angajeze în continuare 
în vederea îmbunătățirii accesului la apă în lume, în special cu privire la cel de-al șaptelea 
Forum Mondial al Apei care va avea loc în Coreea de Sud în anul 2015; Texte adoptate, 
P7_TA(2012)0091.

56. subliniază că UE are un nivel foarte ridicat de expertiză în domeniul apei care ar trebui 
utilizat în practică pentru a obține un ODM privind condițiile de salubritate de bază și 
privind alte obiective asociate privind dezvoltarea sustenabilă; invită Comisia să atragă 
atenția asupra bunelor practici ale țărilor terțe în ceea ce privește utilizarea apei de ploaie 
colectate și reutilizarea multiplă a apelor reziduale, combătând astfel deficitul de apă, în 
special în perioadele cele mai secetoase; încurajează o colaborare mai strânsă în aceste 
domenii cu țările terțe avansate tehnologic în ceea ce privește utilizarea resurselor de apă;

57. consideră că ambițiile internaționale ar trebui sporite pentru a obține o utilizare 
sustenabilă a apei printr-o gestionare integrată a resurselor de apă și o eficiență sporită a 
resurselor;

58. încurajează autoritățile locale sau alte organisme competente să aloce acțiunilor de 
cooperare descentralizată o parte din taxele colectate de la utilizatori pentru serviciile de 
salubritate și de distribuire a apei; atrage astfel atenția asupra principiului „1 % 
solidaritate pentru apă”, adoptat de unele state membre ca exemplu care poate fi promovat 
și pus în aplicare;

59. solicită Comisiei ca, în numele Uniunii Europene și a statelor membre, să adere la 
Convenția Organizației Națiunilor Unite din 1997 privind cursurile de apă internaționale 
și să promoveze, de asemenea, intrarea în vigoare a amendamentelor la Convenția de la 
Helsinki din 1992 privind protecția și utilizarea cursurilor de apă transfrontaliere și a 
lacurilor internaționale, care vor permite aplicarea acestui instrument și în cazul țărilor 
care nu fac parte din CEE-ONU; solicită, de asemenea, Comisiei să încurajeze ratificarea 
de către mai multe state a protocolului privind apa și sănătatea la Convenția de la Helsinki 



din 1992, în vederea promovării gestionării coordonate și echitabile a apei din bazinele 
naționale și transnaționale;

o

o     o

60. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 
Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.


