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Alteração  1 

Esther Herranz García 

em nome do Grupo PPE 
Jørn Dohrmann 

em nome do Grupo ECR 
 
Relatório A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Seguimento dado à Iniciativa de Cidadania Europeia "Right2Water" 
2014/2239(INI) 

Proposta de resolução alternativa (n.º 4 do art. 170.º do Regimento) à proposta de 

resolução não legislativa A8-0228/2015 

Resolução do Parlamento Europeu sobre o seguimento dado à iniciativa de cidadania 

europeia «Right2Water» 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta a Diretiva 98/83/CE do Conselho, de 3 de novembro de 1998, relativa à 
qualidade da água destinada ao consumo humano (a seguir designada por Diretiva 
«Água Potável»)1; 

– Tendo em conta a Diretiva 2000/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de 
outubro de 2000, que estabelece um quadro de ação comunitária no domínio da política 
da água (a seguir designada por Diretiva-Quadro Água)2, 

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 211/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, sobre a iniciativa de cidadania3, 

– Tendo em conta a Diretiva 2014/23/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de 
fevereiro de 2014, relativa à adjudicação de contratos de concessão4, 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 14 de novembro de 2012, intitulada 
«Uma matriz destinada a preservar os recursos hídricos da Europa» (COM(2012)0673), 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 19 de março de 2014, sobre a 
iniciativa de cidadania europeia «A água e o saneamento são um direito humano! A 
água não é um bem comercial, mas um bem público!» (COM(2014)0177), (a seguir 
designada por «a Comunicação»), 

– Tendo em conta o Relatório de síntese da Comissão sobre a qualidade da água para 

                                                 
1 JO L 330 de 5.12.1998, p. 32. 
2 JO L 327 de 22.12.2000, p. 1. 
3 JO L 65 de 11.3.2011, p. 1. 
4 JO L 94 de 28.3.2014, p. 1. 
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consumo humano na UE, que analisa os relatórios dos Estados-Membros para o período 
de 2008-2010, em conformidade com a Diretiva 98/83/CE (COM(2014)0363), 

– Tendo em conta a sua resolução, de 17 de novembro de 2014, sobre a UE e o quadro de 
desenvolvimento global após 20151, 

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre a 
Comunicação da Comissão de 19 de março de 2014 acima referida2, 

– Tendo em conta a Resolução da Assembleia-Geral das Nações Unidas, de 28 de julho 
de 2010, intitulada «Direito humano à água e ao saneamento»3, e a Resolução da 
Assembleia-Geral das Nações Unidas, de 18 de dezembro de 2013, intitulada «Direito 
humano à água potável segura e ao saneamento»4, 

– Tendo em conta a sua resolução, de 9 de outubro de 2008, sobre como enfrentar o 
desafio da escassez de água e das secas na União Europeia5, 

– Tendo em conta a sua resolução, de 3 de julho de 2012, sobre a aplicação da legislação 
da UE no domínio da água na pendência da necessária abordagem global dos desafios 
europeus no setor da água6, 

– Tendo em conta o artigo 52.º do seu Regimento, 

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar e os pareceres da Comissão do Desenvolvimento e da Comissão das Petições 
(A8-0000/2015), 

A. Considerando que a «Right2Water» foi a primeira iniciativa de cidadania europeia 
(ICE) a preencher os requisitos estabelecidos no Regulamento (UE) n.º 211/2011 sobre 
a iniciativa de cidadania e a ser ouvida pelo Parlamento após ter recebido o apoio de 
mais de 1,66 milhões de cidadãos na altura da apresentação;  

B. Considerando que o abastecimento de água e o saneamento são serviços de interesse 
geral e não bens comerciais; 

C. Considerando que a aplicação integral do direito humano à água e ao saneamento, tal 
como reconhecido pelas Nações Unidas e apoiado pelos Estados-Membros da UE, é 
essencial à vida; considerando que a gestão adequada dos recursos hídricos desempenha 
um papel crucial para garantir uma utilização sustentável da água e a proteção do capital 
natural da Europa; 

D. Considerando que pelo menos 748 milhões de pessoas não dispõem de acesso 
sustentável a água potável e um terço da população mundial não tem saneamento 

                                                 
1 Textos Aprovados, P8_TA(2014)0059. 
2 Ainda não publicado em Jornal Oficial. 
3 ARES/64/292. 
4 ARES/68/157. 
5 JO C 9 E de 15.1.2010, p.33. 
6 JO C 349 E de 29.11.2013, p. 9. 
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básico; considerando que, consequentemente, o direito à saúde é ameaçado e as doenças 
se propagam, provocando sofrimento e morte e colocando sérios obstáculos ao 
desenvolvimento; considerando que 3,5 milhões de pessoas morrem todos os anos 
devido a doenças transmitidas pela água; considerando que cerca de 4 000 crianças 
morrem todos os dias de doenças transmitidas pela água ou devidas à água, ao 
saneamento e à higiene inadequados; considerando que a falta de acesso a água potável 
mata mais crianças do que a SIDA, a malária e a varíola juntas; considerando que 
existe, no entanto, uma clara tendência decrescente nestes números e que a sua redução 
pode e deve ser intensificada; 

E. Considerando que a UE é o principal doador no setor da água, saneamento e higiene 
(WASH), dedicando exclusivamente ao apoio aos parceiros de desenvolvimento nesta 
área 25 % do seu orçamento global anual para ajuda humanitária;  

F. Considerando que o abastecimento de água e o saneamento constituem serviços de 
interesse geral e que as receitas do ciclo de gestão da água devem cobrir as respetivas 
despesas e os custos de melhoramento, na condição de ser garantido o interesse geral; 

A iniciativa de cidadania europeia enquanto instrumento da democracia participativa  

1. Considera que a iniciativa de cidadania europeia constitui um mecanismo democrático 
único, que dispõe de um potencial significativo para ajudar a colmatar o fosso entre os 
movimentos europeus e os movimentos sociais e da sociedade civil nacionais, bem 
como para promover a democracia participativa a nível da UE; 

2.  Sublinha que a Comissão deve garantir a máxima transparência durante a fase de dois 
meses de análise, que a iniciativa de cidadania europeia, para ser bem-sucedida, deve 
receber o devido apoio e aconselhamento jurídico da Comissão e ser adequadamente 
publicitada, e que os promotores e apoiantes devem ser plenamente informados e 
atualizados ao longo de todo o processo da iniciativa de cidadania europeia; 

3. Reconhece que o apoio de 1,66 milhões de cidadãos da UE a esta iniciativa de cidadania 
europeia influenciou a decisão tomada pela Comissão de excluir os serviços hídricos e 
de saneamento da Diretiva relativa à adjudicação de contratos de concessão; 

4. Exorta a Comissão, em consonância com o objetivo primário da iniciativa de cidadania 
europeia «Right2Water», a apresentar propostas que preservem o acesso universal à 
água potável e ao saneamento e congratula-se com o seu apoio a uma maior 
transparência no setor da água; apela, além disso, ao reconhecimento do acesso 
universal à água potável segura e ao saneamento na Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia; 

5. Solicita à Comissão que leve a cabo uma ampla campanha de informação sobre as 
medidas já tomadas no domínio da água e a forma como as mesmas podem contribuir 
para a consecução dos objetivos da iniciativa de cidadania europeia «Right2Water»; 

O direito à água e ao saneamento 

6. Recorda que as Nações Unidas reconheceram que o direito humano à água e ao 
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saneamento dá a todas as pessoas sem discriminação o direito a água segura e 
suficiente, fisicamente acessível, em condições de salubridade, para uso pessoal e 
doméstico, que proporcione privacidade e garanta a dignidade humana; 

7. Apoia o Relator Especial da Nações Unidas sobre o direito humano à água potável e ao 
saneamento e sublinha a importância do seu trabalho, bem como do seu predecessor, 
para o reconhecimento deste direito; 

8.  Lamenta que, na UE-28, mais de um milhão de pessoas continue a não ter acesso a água 
potável segura e limpa e que quase 2 % da população não tenha acesso a saneamento, 
segundo o Programa de Avaliação Mundial da Água (WWAP), e, por conseguinte, 
exorta a Comissão a atuar de imediato; 

9. Exorta a Comissão a identificar áreas onde a escassez de água seja um problema real ou 
potencial, bem como a ajudar os Estados-Membros, as regiões e as áreas em causa, em 
especial as zonas rurais e as zonas urbanas mais carenciadas, a dar uma resposta 
adequada a este problema;  

10. Insta a Comissão, o Banco Europeu de Investimento e os Estados-Membros a apoiarem 
os operadores de serviços de água e as autoridades competentes na UE que carecem do 
capital necessário para aceder aos fundos e aos empréstimos a longo prazo a uma taxa 
de juro preferencial disponíveis na UE, em particular para investir na construção, 
manutenção e renovação das infraestruturas de água, a fim de proporcionar o acesso a 
serviços hídricos de elevada qualidade; 

11. Recorda aos Estados-Membros a sua responsabilidade em matéria de execução da 
legislação da UE; exorta os Estados-Membros a executarem cabalmente a Diretiva 
Água Potável e toda a legislação conexa; lembra aos Estados-Membros que devem 
identificar as suas prioridades em termos de despesa e aproveitar plenamente as 
oportunidades de apoio financeiro da UE no setor da água proporcionadas pelo novo 
período de programação financeira (2014-2020), nomeadamente através de uma 
prioridade de investimento especificamente centrada na gestão da água; 

12. Observa que, desde 1988, a sua Comissão das Petições tem recebido um número 
significativo de petições de cidadãos da UE, de muitos Estados-Membros, que 
manifestam as suas preocupações relativamente ao abastecimento de água, à qualidade 
desta e à gestão das águas residuais; chama a atenção para uma série de fatores 
negativos de que os peticionários se queixam e que são responsáveis pela má qualidade 
da água e, por conseguinte, têm impacto no ambiente e na saúde humana e animal; 
considera que essas petições revelam um interesse genuíno por parte dos cidadãos no 
estrito cumprimento e no aperfeiçoamento da legislação da UE relacionada com a água; 

13. Apoia o desenvolvimento de regimes de política social (por exemplo, regimes de 
acessibilidade dos preços da água), a fim de garantir o acesso aos serviços de água e 
saneamento às pessoas que não podem pagar esses serviços ou que a eles não têm 
acesso; exorta a Comissão e os Estados-Membros a darem resposta à falta de dados 
sobre a disponibilidade e o acesso a serviços de água potável e saneamento, conferindo 
prioridade ao seu fornecimento aos grupos de utilizadores marginalizados, sempre que 
necessário; 
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14. Incentiva a Comissão a elaborar um quadro legislativo europeu relativo à reutilização de 
efluentes tratados, tendo em vista, nomeadamente, a proteção das atividades e zonas 
sensíveis; insta, além disso, a Comissão a promover a partilha de experiências entre as 
entidades sanitárias dos Estados-Membros;  

15. Solicita aos Estados-Membros que concluam, com urgência, os respetivos planos de 
gestão de bacias hidrográficas, enquanto elementos chave na execução da Diretiva-
Quadro Água, e que os apliquem corretamente em plena conformidade com os critérios 
ambientais fundamentais; chama a atenção para o facto de alguns Estados-Membros se 
verem cada vez mais confrontados com inundações catastróficas que têm um sério 
impacto na população local; salienta que os planos de gestão de bacias hidrográficas 
previstos na Diretiva-Quadro Água e os planos de gestão dos riscos de inundação 
previstos na Diretiva Inundações proporcionam uma excelente oportunidade para 
explorar sinergias entre estes instrumentos, contribuindo assim para fornecer água limpa 
em quantidade suficiente e reduzir, simultaneamente, os riscos de inundação; recorda, 
além disso, que cada Estado-Membro deve dispor de uma página web centralizada que 
forneça informações sobre a aplicação da Diretiva-Quadro Água, de modo a oferecer 
uma panorâmica geral sobre a qualidade e gestão da água; 

Os serviços hídricos e o mercado interno  

16. Reconhece que os Estados-Membros, em conformidade com o princípio da 
subsidiariedade, têm o direito de decidir utilizar diferentes sistemas de gestão do 
abastecimento de água; 

17. Recorda que a opção de remunicipalização dos serviços hídricos deve continuar a ser 
assegurada no futuro sem qualquer restrição, juntamente com a liberdade de adjudicar 
contratos em caso de cooperação nos domínios dos serviços de água e saneamento, 
garantindo simultaneamente o respeito das regras de concorrência do mercado interno; 

 
18. Salienta que as autoridades regionais e locais têm o dever de assegurar o acesso 

universal à água, garantindo que sejam escolhidos os operadores mais adequados e que 
estes forneçam ao público água de qualidade, água potável segura e saneamento 
melhorado, garantindo simultaneamente o interesse geral; 

19. Realça que a natureza específica dos serviços ligados à água e ao saneamento deve ser 
registada em todos os acordos de comércio negociados pela UE; 

20. Recorda que as concessões dos serviços de água e saneamento estão sujeitas aos 
princípios estabelecidos no Tratado e devem, por conseguinte, ser adjudicadas em 
conformidade com os princípios da transparência, igualdade de tratamento e não 
discriminação; 

21. Salienta a importância das autoridades reguladoras nacionais na garantia de uma 
concorrência aberta e leal entre os prestadores de serviços, no fomento de uma aplicação 
mais rápida das soluções inovadoras e do progresso técnico, na promoção da eficiência 
e da qualidade dos serviços de água, protegendo simultaneamente os interesses dos 
consumidores, assegurando a continuidade do abastecimento e, acima de tudo, 
salvaguardando o interesse público; exorta a Comissão a apoiar as iniciativas de 
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cooperação regulamentar na UE, a fim de apoiar a aprendizagem recíproca e o 
intercâmbio das melhores práticas de regulamentação; 

22. Sublinha o êxito tanto das parcerias público-privadas como das parcerias público-
públicas no intercâmbio de boas práticas no abastecimento de água, pelo que exorta a 
Comissão a promover ambas as formas de cooperação entre os operadores do setor da 
água através de incentivos financeiros e não financeiros; congratula-se com o facto de a 
Comissão ter reconhecido pela primeira vez, no âmbito da Comunicação, a importância 
das parcerias público-públicas, mas solicita-lhe que reconheça também a importância, a 
necessidade e a utilidade da cooperação público-privada; 

23. Acolhe com agrado os esforços que alguns operadores no setor da água desenvolveram 
com sucesso a fim de aumentar a participação dos utilizadores na melhoria da prestação 
de serviços hídricos e na proteção dos recursos hídricos e recorda que as entidades 
locais podem desempenhar um papel importante no processo de decisão relativo à 
gestão dos recursos hídricos;  

24. Solicita aos Estados-Membros e às autoridades locais que, se ainda não o fizeram, 
introduzam políticas sociais no domínio da água, a fim de prestar apoio às pessoas que, 
por razões alheias à sua vontade, não dispõem das capacidades financeiras necessárias 
para aceder aos serviços de água e saneamento; exorta a Comissão a organizar uma 
partilha de experiências entre os Estados-Membros sobre o aspeto social da política da 
água; 

25. Encoraja as empresas das águas e as autoridades públicas competentes a reinvestir na 
manutenção e na melhoria dos serviços hídricos, bem como na proteção dos recursos 
hídricos; 

26. Salienta que uma boa gestão da água nas próximas décadas é, cada vez mais, uma 
prioridade, tanto em termos ecológicos como ambientais, pois satisfaz necessidades 
energéticas e agrícolas e dá resposta a imperativos económicos e sociais; 

27. Insta a Comissão a fazer da renovação das redes de água potável uma prioridade no 
âmbito do Plano de Investimento para a Europa, incluindo esse objetivo na lista dos 
projetos da UE; sublinha o efeito de alavanca que estes projetos permitiriam ter sobre os 
empregos não deslocalizáveis, contribuindo assim para estimular a economia verde na 
Europa; 

28. Insta a Comissão a promover a partilha de conhecimentos entre os Estados-Membros 
sobre o modo de efetuar um levantamento do estado das suas redes, o que deverá 
possibilitar o início dos trabalhos de renovação para pôr termo ao desperdício; 

29. Apela a uma maior transparência, a fim de melhor informar os consumidores sobre a 
água e contribuir para uma gestão mais sustentável dos recursos hídricos; para o efeito, 
incentiva a Comissão a continuar os seus trabalhos com os Estados-Membros, com vista 
à partilha de experiências nacionais relativas ao estabelecimento de sistemas de 
informação sobre a água; 

A política externa e a política de desenvolvimento da UE no setor da água 
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30. Salienta que as políticas de desenvolvimento da UE devem integrar plenamente o 
acesso universal à água e ao saneamento incentivando as boas práticas e a partilha de 
conhecimentos, bem como os programas de cooperação neste setor; 

31. Realça que deve ser atribuída elevada prioridade à assistência ao abastecimento de água 
potável segura e ao saneamento na distribuição dos fundos da UE e na programação da 
assistência; exorta a Comissão a assegurar um apoio financeiro adequado às medidas de 
desenvolvimento das capacidades no domínio da água, contando e cooperando com as 
plataformas e iniciativas internacionais existentes; 

32. Reitera que deve ser atribuída elevada prioridade ao setor da água, saneamento e higiene 
(WASH) nos países em desenvolvimento, tanto ao nível da ajuda pública ao 
desenvolvimento (APD) como ao nível dos orçamentos nacionais; recorda que a gestão 
da água constitui uma responsabilidade coletiva; é a favor da abertura de espírito em 
relação a diferentes modalidades de assistência, mas no estrito respeito dos princípios de 
eficácia para o desenvolvimento, da coerência das políticas para o desenvolvimento e de 
uma firme ênfase na erradicação da pobreza e na maximização do impacto no 
desenvolvimento; apoia, neste contexto, a participação das comunidades locais na 
realização de projetos nos países em desenvolvimento, assim como o princípio de 
apropriação pelas comunidades; 

33. Realça o facto escandaloso de, embora se registem progressos na cumprimento dos 
Objetivos de Desenvolvimento do Milénio em matéria de água potável segura, quase 
mil milhões de pessoas em todo o mundo continuarem a beber água não tratada e a meta 
estabelecida para o saneamento estar longe de ser atingida; 

34. Considera que a água deve estar no cerne dos trabalhos de preparação dos dois eventos 
internacionais importantes em 2015, nomeadamente a cimeira sobre a agenda pós- 2015 
e a COP 21 sobre o clima; apoia firmemente, neste contexto, a inclusão de objetivos 
ambiciosos e de longo alcance para a água e o saneamento, tais como Objetivo de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) 6 relativo à garantia de disponibilidade e gestão 
sustentável da água e do saneamento para todos até 2030 no quadro de desenvolvimento 
pós-2015, a ser adotado em setembro de 2015; reitera que a erradicação da pobreza 
através do processo pós-2015 só será possível se se garantir que todos os cidadãos, em 
toda a parte, tenham acesso a água potável, ao saneamento básico e à higiene; 

35. Sublinha que a concretização de todos os ODS requer a mobilização de muito mais 
financiamento para o desenvolvimento do que o que é atualmente concedido pelos 
países desenvolvidos e em desenvolvimento; insta a Comissão a assegurar que a ajuda 
seja despendida de forma eficaz e mais bem dirigida ao setor WASH, tendo em vista a 
agenda de desenvolvimento pós-2015; 

36. Defende a criação de um mecanismo global de acompanhamento que dê conta dos 
progressos na consecução do objetivo de acesso universal a água potável segura, do uso 
e desenvolvimento sustentável dos recursos hídricos e do reforço de uma gestão 
equitativa, participativa e responsável da água em todos os países; pede um 
acompanhamento dos projetos, a efetuar com recurso a ajuda externa; 

37. Recorda que, segundo a Organização Mundial da Saúde, na situação inicial, sem aplicar 
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as mais recentes tecnologias inovadoras de tratamento e poupança de água, o valor 
ideal, por dia e por pessoa, se situa entre 100 e 200 litros de água, sendo necessários 
entre 50 e 100 litros para assegurar que sejam satisfeitas as necessidades básicas e que 
não surjam grandes problemas de saúde; 

38. Louva certos operadores que consagram uma percentagem do volume de negócios anual 
a parcerias no domínio da água em países em desenvolvimento e incentiva os Estados-
Membros e a União Europeia a criarem as condições necessárias para o estabelecimento 
deste tipo de parcerias; 

39. Sublinha que uma gestão eficiente e equitativa dos recursos hídricos depende da 
capacidade de prestação de serviços do poder local; insta, por conseguinte, a UE a 
continuar a apoiar o reforço da gestão e das infraestruturas da água nos países em 
desenvolvimento, dando especialmente resposta às necessidades das populações rurais 
vulneráveis; 

40. Apoia a Plataforma Global de Solidariedade para a Água criada pelo Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) com o objetivo de envolver as 
autoridades locais na procura de soluções para os desafios no setor da água; acolhe 
também favoravelmente a iniciativa «1 % de financiamento de solidariedade para água e 
saneamento», bem como outras iniciativas tomadas por cidadãos e autoridades em 
alguns Estados-Membros, tendo em vista apoiar projetos em países em desenvolvimento 
com fundos provenientes das taxas de consumo;  

41. Solicita à Comissão que reintroduza o instrumento «Facilidade para a Água», que se 
revelou eficaz na promoção de um melhor acesso aos serviços hídricos nos países em 
desenvolvimento, e apoie ações que reforcem as capacidades das populações locais; 

42. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à 
Comissão. 

Or. en 

 


