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Amendamentul 1
Sira Rego, Malin Björk
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție B9-0401/2020
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Punerea în aplicare a legislației UE privind apa

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. reamintește că, în Rezoluția 
64/292, ONU a recunoscut dreptul omului 
la apă și la salubritate; subliniază că 
autoritățile publice au obligația de a 
garanta accesul universal la apă și la 
salubritate; subliniază că controlul public 
asupra resurselor de apă și distribuției 
apei este singura modalitate de a garanta 
accesul universal și o distribuție 
echitabilă, bazată pe necesități;

Or. en
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14.12.2020 B9-0401/2

Amendamentul 2
Mick Wallace, Clare Daly
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție B9-0401/2020
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Punerea în aplicare a legislației UE privind apa

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. regretă faptul că aplicarea 
principiului recuperării costurilor, care 
prevede participarea financiară efectivă și 
proporțională a tuturor utilizatorilor de 
apă la recuperarea costurilor serviciilor 
de alimentare cu apă, rămâne scăzută 
până la inexistentă în unele state membre, 
în special în ceea ce privește consumatorii 
casnici, industria și agricultura; 
subliniază că utilizarea apei în unele părți 
ale UE amenință starea cantitativă a 
corpurilor de apă și depășește nivelul care 
permite menținerea debitului ecologic; 
invită statele membre și autoritățile lor 
regionale să pună în aplicare politici 
adecvate de stabilire a prețurilor la apă și 
să aplice peste tot principiul recuperării 
costurilor, atât pentru costurile de mediu, 
cât și pentru cele legate de resurse, în 
conformitate cu Directiva-cadru privind 
apa (DCA), precum și să aplice principiul 
„poluatorul plătește”; reamintește că 
principiul recuperării costurilor poate fi 
aplicat cu privire la efectele sale sociale, 
de mediu și economice, precum și cu 
privire la condițiile geografice și climatice 
ale regiunilor afectate; invită Comisia să 
asigure respectarea acestui principiu; 
subliniază totuși că trebuie asigurat dreptul 
la apă și la salubritate, toți cetățenii 
trebuind să aibă acces la servicii legate de 
utilizarea apei la prețuri accesibile și de 
bună calitate;

11. subliniază că utilizarea apei în 
unele părți ale UE amenință starea 
cantitativă a corpurilor de apă și depășește 
nivelul care permite menținerea debitului 
ecologic; invită statele membre și 
autoritățile lor regionale să aplice 
principiul „poluatorul plătește”; subliniază 
că trebuie asigurat dreptul la apă și la 
salubritate, drept consacrat prin legislația 
UE, toți cetățenii trebuind să aibă acces la 
servicii legate de utilizarea apei la prețuri 
accesibile și de bună calitate;
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14.12.2020 B9-0401/3

Amendamentul 3
Mick Wallace, Clare Daly, Malin Björk
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție B9-0401/2020
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Punerea în aplicare a legislației UE privind apa

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. reamintește articolul 9 alineatul 
(4) din Directiva-cadru privind apa, care 
prevede că statele membre nu încalcă 
dispozițiile directivei în cazul în care 
decid, pe baza practicilor stabilite, să nu 
aplice politicile de stabilire a prețurilor, 
dacă acest lucru nu compromite scopurile 
și realizarea obiectivelor prezentei 
directive; reamintește că unele state 
membre nu aplică politici de stabilire a 
prețurilor apei și, în schimb, plătesc 
pentru serviciile lor legate de utilizarea 
apei prin intermediul sistemului general 
de impozitare, menținând totodată un 
nivel ridicat de conservare a apei;

Or. en



AM\1220731RO.docx PE661.531v01-00

RO Unită în diversitate RO

14.12.2020 B9-0401/4

Amendamentul 4
Anja Hazekamp, Malin Björk
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție B9-0401/2020
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Punerea în aplicare a legislației UE privind apa

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. își exprimă îngrijorarea profundă 
cu privire la adăugarea intenționată de 
microplastice; solicită Comisiei să 
propună rapid interzicerea utilizării 
microplasticelor ca material de umplere 
pentru terenurile de sport cu gazon 
artificial, în urma recomandărilor 
Comitetului pentru evaluarea riscurilor al 
Agenției Europene pentru Produse 
Chimice, care a specificat că eliberarea de 
microplastice din aceste terenuri cu gazon 
în mediul înconjurător este destul de 
extinsă, reprezentând până la 16 000 de 
tone de microplastice care poluează 
mediul în fiecare an;

Or. en
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14.12.2020 B9-0401/5

Amendamentul 5
Mick Wallace, Clare Daly, Malin Björk
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție B9-0401/2020
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Punerea în aplicare a legislației UE privind apa

Propunere de rezoluție
Punctul 50

Propunerea de rezoluție Amendamentul

50. salută faptul că UE a răspuns 
parțial inițiativei Right2Water în 
reformarea Directivei 98/83/CE37 a 
Consiliului privind calitatea apei destinate 
consumului uman, prin introducerea unui 
nou articol privind accesul la apă și 
creșterea transparenței în ceea ce privește 
calitatea apei, pentru a îmbunătăți sănătatea 
și mediul; invită statele membre să pună pe 
deplin în aplicare și să asigure respectarea 
DCA pentru a asigura accesul tuturor 
oamenilor la apă și pentru a răspunde sub 
toate aspectele inițiativei Right2Water;

____________________________
37 Directiva 98/83/CE a Consiliului din 3 
noiembrie 1998 privind calitatea apei 
destinate consumului uman, JO L 330, 
5.12.1998, p. 32.

50. ia act de faptul că UE a răspuns 
parțial inițiativei Right2Water în 
reformarea Directivei 98/83/CE37 a 
Consiliului privind calitatea apei destinate 
consumului uman, prin introducerea unui 
nou articol privind accesul la apă și 
creșterea transparenței în ceea ce privește 
calitatea apei, pentru a îmbunătăți sănătatea 
și mediul; invită statele membre să pună pe 
deplin în aplicare și să asigure respectarea 
DCA pentru a asigura accesul tuturor 
oamenilor la apă și pentru a răspunde sub 
toate aspectele inițiativei Right2Water; își 
reiterează poziția exprimată în Rezoluția 
sa din 8 septembrie 2015 referitoare la 
acțiunile întreprinse în urma inițiativei 
„Right2Water”, potrivit căreia răspunsul 
dat de Comisie acestei inițiative este 
insuficient și invită Comisia să o abordeze 
în întregime; reamintește Comisiei că, în 
cadrul inițiativei  „Right2Water”, au fost 
exprimate și alte cereri, inclusiv privind 
salubritatea și încetarea liberalizării 
serviciilor de apă, și se așteaptă ca aceste 
aspecte să fie abordate integral și cât mai 
curând posibil; își exprimă dezamăgirea 
față de poziția Consiliului cu privire la 
dispozițiile referitoare la accesul la apă 
din Directiva 98/83/CE și invită statele 
membre să abordeze integral inițiativa 
„Right2Water”;
____________________________
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37 Directiva 98/83/CE a Consiliului din 3 
noiembrie 1998 privind calitatea apei 
destinate consumului uman, JO L 330, 
5.12.1998, p. 32.
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