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Amendamentul  117 

Julie Girling 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

10. ia act de faptul că în unele țări din UE, 

printre care Spania, Portugalia, Grecia, 

Irlanda, Germania și Italia, liberalizarea 

potențială sau efectivă a serviciilor de 

alimentare cu apă reprezintă un motiv de 

îngrijorare major pentru cetățeni; 

10. ia act de faptul că ține de competența 

statelor membre să ia decizii cu privire la 

organizarea serviciilor de alimentare apă 

și la guvernanța în acest domeniu, în 

conformitate cu principiul subsidiarității, 

astfel cum se prevede la articolul 14 din 

Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene și în Protocolul (nr. 26) privind 

serviciile de interes general; 

Or. en 

 

Amendamentul  118 

Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

10. ia act de faptul că în unele țări din UE, 

printre care Spania, Portugalia, Grecia, 

Irlanda, Germania și Italia, liberalizarea 

potențială sau efectivă a serviciilor de 

alimentare cu apă reprezintă un motiv de 

îngrijorare major pentru cetățeni; 

10. ia act de faptul că alegerea modului de 

gestionare a apei se bazează pe principiul 

subsidiarității; 

Or. fr 

 

Amendamentul  119 

Esther Herranz García 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

10. ia act de faptul că în unele țări din UE, 

printre care Spania, Portugalia, Grecia, 

Irlanda, Germania și Italia, liberalizarea 

potențială sau efectivă a serviciilor de 

alimentare cu apă reprezintă un motiv de 

îngrijorare major pentru cetățeni; 

10. ia act de faptul că în unele țări din UE, 

printre care Spania, Portugalia, Grecia, 

Irlanda, Germania și Italia, dreptul omului 

la apă și la salubrizare a devenit o 

chestiune care prezintă interes pentru 

cetățeni; 

Or. es 

 

Amendamentul  120 

Karin Kadenbach 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

10. ia act de faptul că în unele țări din UE, 

printre care Spania, Portugalia, Grecia, 

Irlanda, Germania și Italia, liberalizarea 

potențială sau efectivă a serviciilor de 

alimentare cu apă reprezintă un motiv de 

îngrijorare major pentru cetățeni; 

10. ia act de faptul că în unele țări din UE, 

printre care Spania, Portugalia, Grecia, 

Irlanda, Germania și Italia, împiedicarea 

liberalizării potențiale sau efective a 

devenit un motiv de îngrijorare major 

pentru cetățeni; 

Or. de 

 

Amendamentul  121 

Iratxe García Pérez 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

10. ia act de faptul că în unele țări din UE, 

printre care Spania, Portugalia, Grecia, 

Irlanda, Germania și Italia, liberalizarea 

potențială sau efectivă a serviciilor de 

alimentare cu apă reprezintă un motiv de 

îngrijorare major pentru cetățeni; 

10. ia act de faptul că în unele țări din UE, 

printre care Spania, Portugalia, Grecia, 

Irlanda, Germania și Italia, pierderea 

potențială sau efectivă a proprietății 

publice asupra serviciilor de alimentare cu 

apă reprezintă un motiv de îngrijorare 

major pentru cetățeni; 



 

AM\1062731RO.doc 5/64 PE557.291v01-00 

 RO 

Or. es 

 

Amendamentul  122 

Nicola Caputo 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 10a. invită statele membre și Comisia să 

revizuiască guvernanța în domeniul 

politicii privind apa și să redefinească 

aceasta pe baza unei participări active, 

adică transparența procesului decizional 

și deschiderea față de cetățeni; 

Or. it 

 

Amendamentul  123 

Julie Girling 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 11 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

11. ia act de tendința din ce în ce mai 

accentuată din unele state membre 

precum Franța și Germania ca serviciile 

de alimentare cu apă să revină în 

proprietatea primăriilor; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  124 

Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 11 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

11. ia act de tendința din ce în ce mai 

accentuată din unele state membre 

precum Franța și Germania ca serviciile 

de alimentare cu apă să revină în 

proprietatea primăriilor; 

eliminat 

Or. fr 

 

Amendamentul  125 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 11 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

11. ia act de tendința din ce în ce mai 

accentuată din unele state membre precum 

Franța și Germania ca serviciile de 

alimentare cu apă să revină în 

proprietatea primăriilor; 

11. ia act de tendința din ce în ce mai 

accentuată din unele state membre de a 

garanta interesul public într-un mod mai 

eficace, în diferite moduri, în cadrul 

furnizării acestor servicii de către 

operatorii din domeniul alimentării cu 

apă; 

Or. nl 

 

Amendamentul  126 

Albert Deß 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 11 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

11. ia act de tendința din ce în ce mai 

accentuată din unele state membre precum 

Franța și Germania ca serviciile de 

alimentare cu apă să revină în proprietatea 

primăriilor; 

11. ia act de tendința din ce în ce mai 

accentuată din unele state membre precum 

Franța și Germania ca serviciile de 

alimentare cu apă să revină în proprietatea 

primăriilor și, prin urmare, solicită 

insistent ca această opțiune de 

remunicipalizare a serviciilor de 

alimentare cu apă să fie asigurată și în 
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viitor fără restricții, la fel ca și libertatea 

de atribuire a contractelor în cazul 

cooperării în domeniul apei și canalizării 

în temeiul legislației locale; 

Or. de 

 

Amendamentul  127 

József Nagy 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 11 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 11a. reamintește statelor membre 

responsabilitatea lor în ceea ce privește 

punerea în aplicare a dreptului UE; 

îndeamnă acestea să pună în aplicare pe 

deplin Directiva UE privind apa potabilă 

și întreaga legislație conexă; 

Or. en 

 

Amendamentul  128 

Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Mireille D'Ornano 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 11 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 11a. subliniază faptul că autoritățile 

locale rămân cel mai adecvat nivel la care 

să fie îndeplinită sarcina de asigurare a 

accesului la apă potabilă; 

Or. fr 

 

Amendamentul  129 

József Nagy 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 11 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 11b. reamintește faptul că apa reprezintă 

un drept de bază al omului și aceasta ar 

trebui să fie accesibilă și la prețuri 

rezonabile pentru toți; subliniază că 

statele membre au datoria de a asigura că 

apa este garantată tuturor prin 

intermediul operatorilor publici sau 

privați cei mai adecvați care livrează 

publicului apă de bună calitate, asigurând 

în același timp faptul că operatorii 

furnizează servicii de apă potabilă sigură 

și de salubrizare îmbunătățite; 

Or. en 

 

Amendamentul  130 

José Inácio Faria 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

12. subliniază că serviciile de alimentare 

cu apă și salubrizare ar trebui eliminate 

din toate acordurile comerciale pe care 

UE le negociază și îndeamnă Comisia să 

instituie o excludere obligatorie din punct 

de vedere juridic pentru serviciile de 

alimentare cu apă în cadrul negocierilor 

actuale pentru Parteneriatul transatlantic 

pentru comerț și investiții și pentru 

Acordul privind comerțul cu servicii; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  131 

Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 12 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

12. subliniază că serviciile de alimentare cu 

apă și salubrizare ar trebui eliminate din 

toate acordurile comerciale pe care UE le 

negociază și îndeamnă Comisia să 

instituie o excludere obligatorie din punct 

de vedere juridic pentru serviciile de 

alimentare cu apă în cadrul negocierilor 

actuale pentru Parteneriatul transatlantic 

pentru comerț și investiții și pentru 

Acordul privind comerțul cu servicii; 

12. subliniază că ar trebui să se țină seama 

de particularitățile serviciilor de 

alimentare cu apă și salubrizare în cadrul 

tuturor acordurilor comerciale negociate 

de UE; 

Or. fr 

 

Amendamentul  132 

Julie Girling 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

12. subliniază că serviciile de alimentare cu 

apă și salubrizare ar trebui eliminate din 

toate acordurile comerciale pe care UE le 

negociază și îndeamnă Comisia să 

instituie o excludere obligatorie din punct 

de vedere juridic pentru serviciile de 

alimentare cu apă în cadrul negocierilor 

actuale pentru Parteneriatul transatlantic 

pentru comerț și investiții și pentru 

Acordul privind comerțul cu servicii; 

12. subliniază că serviciile de alimentare cu 

apă și salubrizare, fiind servicii de interes 

economic general, pot fi păstrate sub 

gestionare publică dacă autoritatea locală 

competentă optează pentru această 

posibilitate, în pofida acordurilor 
comerciale în derulare în care este 

implicată UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  133 

Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Mireille D'Ornano 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

12. subliniază că serviciile de alimentare cu 

apă și salubrizare ar trebui eliminate din 

toate acordurile comerciale pe care UE le 

negociază și îndeamnă Comisia să instituie 

o excludere obligatorie din punct de vedere 

juridic pentru serviciile de alimentare cu 

apă în cadrul negocierilor actuale pentru 

Parteneriatul transatlantic pentru comerț și 

investiții și pentru Acordul privind 

comerțul cu servicii; 

12. subliniază că serviciile de alimentare cu 

apă și salubrizare ar trebui eliminate din 

toate acordurile comerciale pe care UE le 

negociază sau le are în vedere și îndeamnă 

Comisia să instituie o excludere obligatorie 

din punct de vedere juridic pentru serviciile 

de alimentare cu apă în cadrul negocierilor 

actuale pentru Parteneriatul transatlantic 

pentru comerț și investiții și pentru 

Acordul privind comerțul cu servicii; 

Or. fr 

 

Amendamentul  134 

Karin Kadenbach 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

12. subliniază că serviciile de alimentare cu 

apă și salubrizare ar trebui eliminate din 

toate acordurile comerciale pe care UE le 

negociază și îndeamnă Comisia să instituie 

o excludere obligatorie din punct de vedere 

juridic pentru serviciile de alimentare cu 

apă în cadrul negocierilor actuale pentru 

Parteneriatul transatlantic pentru comerț și 

investiții și pentru Acordul privind 

comerțul cu servicii; 

12. subliniază că serviciile de alimentare cu 

apă și salubrizare ar trebui eliminate din 

toate acordurile comerciale pe care UE le 

negociază în prezent și pe care le va 

negocia în viitor și îndeamnă Comisia să 

instituie o excludere obligatorie din punct 

de vedere juridic pentru serviciile de 

alimentare cu apă și canalizare în cadrul 

negocierilor actuale pentru Parteneriatul 

transatlantic pentru comerț și investiții și 

pentru Acordul privind comerțul cu 

servicii; 

Or. de 

 

Amendamentul  135 

Albert Deß 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

12. subliniază că serviciile de alimentare cu 

apă și salubrizare ar trebui eliminate din 

toate acordurile comerciale pe care UE le 

negociază și îndeamnă Comisia să instituie 

o excludere obligatorie din punct de vedere 

juridic pentru serviciile de alimentare cu 

apă în cadrul negocierilor actuale pentru 

Parteneriatul transatlantic pentru comerț și 

investiții și pentru Acordul privind 

comerțul cu servicii; 

12. subliniază că serviciile de alimentare cu 

apă și salubrizare ar trebui eliminate din 

toate acordurile comerciale pe care UE le 

negociază și îndeamnă Comisia să instituie 

o excludere obligatorie din punct de vedere 

juridic pentru serviciile de alimentare cu 

apă și canalizare în cadrul negocierilor 

actuale pentru Parteneriatul transatlantic 

pentru comerț și investiții și pentru 

Acordul privind comerțul cu servicii; 

Or. de 

 

Amendamentul  136 

Claude Turmes 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

12. subliniază că serviciile de alimentare 

cu apă și salubrizare ar trebui eliminate din 

toate acordurile comerciale pe care UE le 

negociază și îndeamnă Comisia să instituie 

o excludere obligatorie din punct de vedere 

juridic pentru serviciile de alimentare cu 

apă în cadrul negocierilor actuale pentru 

Parteneriatul transatlantic pentru comerț și 

investiții și pentru Acordul privind 

comerțul cu servicii; 

12. subliniază că toate aspectele, adică 

producția, distribuția și tratarea apei și 
serviciile de salubrizare, ar trebui eliminate 

din toate acordurile comerciale pe care UE 

le negociază și îndeamnă Comisia să 

instituie o excludere obligatorie din punct 

de vedere juridic pentru serviciile de 

alimentare cu apă în cadrul negocierilor 

actuale pentru Parteneriatul transatlantic 

pentru comerț și investiții și pentru 

Acordul privind comerțul cu servicii; 

Or. en 

 

Amendamentul  137 

Iratxe García Pérez 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 a (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 12a. este de opinie că, în ceea ce privește 

reglementarea și controlul, proprietatea 

publică asupra apei trebuie protejată prin 

încurajarea modelelor de gestionare 

publică, transparentă și participativă în 

cadrul cărora, doar în anumite cazuri, 

autoritatea care deține proprietatea 

publică ar putea concesiona unele sarcini 

de gestionare unor inițiative private, în 

condiții strict reglementate și garantând 

în permanență dreptul la resursă și la 

salubrizare adecvată; 

Or. es 

 

Amendamentul  138 

Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Mireille D'Ornano 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 12a. subliniază că ar trebui să fie stabilite 

condițiile preliminare ale proiectelor de 

acorduri de liber schimb pe care Uniunea 

dorește să le negocieze, printre acestea 

numărându-se accesul real la apă 

potabilă al populației țării terțe vizate de 

acord; 

Or. fr 

 

Amendamentul  139 

Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Mireille D'Ornano 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 12b. subliniază că exploatarea gazelor de 
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șist folosind tehnologia fracturării 

hidraulice pune în pericol aprovizionarea 

cu apă potabilă a populațiilor, deoarece 

utilizează cantități mari de apă și 

substanțe chimice ale căror reziduuri se 

regăsesc în apa distribuită în aval față de 

zonele exploatate; 

Or. fr 

 

Amendamentul  140 

Julie Girling 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. recunoaște că, după cum se afirmă în 

DCA, apa nu este o marfă, ci un bun 

public, vital pentru viața și demnitatea 

umană și, prin urmare, cere Comisiei să 

excludă în mod permanent apa și 

salubrizarea din normele privind piața 

internă, dat fiind faptul că furnizarea de 

servicii de alimentare cu apă reprezintă 

un monopol natural; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  141 

Catherine Bearder 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. recunoaște că, după cum se afirmă în 

DCA, apa nu este o marfă, ci un bun 

public, vital pentru viața și demnitatea 

umană și, prin urmare, cere Comisiei să 

excludă în mod permanent apa și 

salubrizarea din normele privind piața 

internă, dat fiind faptul că furnizarea de 

13. recunoaște că, după cum se afirmă în 

DCA, apa nu este o marfă, ci un bun 

public, vital pentru viața și demnitatea 

umană; 
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servicii de alimentare cu apă reprezintă 

un monopol natural; 

Or. en 

 

Amendamentul  142 

Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. recunoaște că, după cum se afirmă în 

DCA, apa nu este o marfă, ci un bun 

public, vital pentru viața și demnitatea 

umană și, prin urmare, cere Comisiei să 

excludă în mod permanent apa și 

salubrizarea din normele privind piața 

internă, dat fiind faptul că furnizarea de 

servicii de alimentare cu apă reprezintă 

un monopol natural; 

13. recunoaște că, după cum se afirmă în 

DCA, apa nu este o marfă, ci un bun 

public, vital pentru viața și demnitatea 

umană; 

Or. fr 

 

Amendamentul  143 

Esther Herranz García 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. recunoaște că, după cum se afirmă în 

DCA, apa nu este o marfă, ci un bun 

public, vital pentru viața și demnitatea 

umană și, prin urmare, cere Comisiei să 

excludă în mod permanent apa și 

salubrizarea din normele privind piața 

internă, dat fiind faptul că furnizarea de 

servicii de alimentare cu apă reprezintă un 

monopol natural; 

13. recunoaște că, după cum se afirmă în 

DCA, apa nu este o marfă, ci un bun 

public, vital pentru viața și demnitatea 

umană și, prin urmare, cere Comisiei să 

excludă în mod permanent apa și 

salubrizarea din normele privind piața 

internă, dat fiind faptul că furnizarea de 

servicii de alimentare cu apă reprezintă un 

monopol natural; invită Comisia să se 

asigure că acestea sunt gestionate 

eficient, eficace și transparent; 



 

AM\1062731RO.doc 15/64 PE557.291v01-00 

 RO 

Or. es 

 

Amendamentul  144 

José Inácio Faria 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. recunoaște că, după cum se afirmă în 

DCA, apa nu este o marfă, ci un bun 

public, vital pentru viața și demnitatea 

umană și, prin urmare, cere Comisiei să 

excludă în mod permanent apa și 

salubrizarea din normele privind piața 

internă, dat fiind faptul că furnizarea de 

servicii de alimentare cu apă reprezintă un 

monopol natural; 

13. recunoaște că, după cum se afirmă în 

DCA, apa nu este o marfă, ci un bun 

public, vital pentru viața și demnitatea 

umană și, prin urmare, cere Comisiei să 

asigure că apa și salubrizarea sunt 

gestionate în mod eficient și transparent, 

dat fiind faptul că furnizarea de servicii de 

alimentare cu apă reprezintă un monopol 

natural; 

Or. en 

 

Amendamentul  145 

Karin Kadenbach 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. recunoaște că, după cum se afirmă în 

DCA, apa nu este o marfă, ci un bun 

public, vital pentru viața și demnitatea 

umană și, prin urmare, cere Comisiei să 

excludă în mod permanent apa și 

salubrizarea din normele privind piața 

internă, dat fiind faptul că furnizarea de 

servicii de alimentare cu apă reprezintă 

un monopol natural; 

13. recunoaște că, după cum se afirmă în 

DCA, apa nu este o marfă, ci un bun 

public, vital pentru viața și demnitatea 

umană și, prin urmare, cere Comisiei să 

excludă în mod permanent apa, 

salubrizarea și eliminarea apelor uzate 

din normele privind piața internă, dat fiind 

faptul că acestea sunt servicii de interes 

general și sunt deci, în principal, în 

interes public, astfel că ar trebui să fie 

furnizate la prețuri accesibile; apa ar 

trebui să fie exclusă din agenda de 

liberalizare; 

Or. de 
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Amendamentul  146 

Claude Turmes 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 13a. subliniază că serviciile de alimentare 

cu apă și de eliminare a apelor uzate 

trebuie excluse din toate acordurile 

comerciale; 

Or. en 

 

Amendamentul  147 

Giorgos Grammatikakis 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 13a. subliniază că Comisia Europeană nu 

ar trebui, în niciun caz, să promoveze 

privatizarea întreprinderilor din domeniul 

apei în contextul unui program de 

ajustare economică sau al oricărei alte 

proceduri UE de coordonare a politicilor 

economice; reamintește că, în 

comunicarea sa privind inițiativa 

cetățenească europeană „Right2Water”, 

Comisia subliniază că dispozițiile din 

tratat impun Uniunii Europene să 

rămână neutră în ceea ce privește 

deciziile naționale care reglementează 

regimul proprietății întreprinderilor din 

domeniul apei; 

Or. en 

 

Amendamentul  148 

José Inácio Faria 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 13 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 13a. îndeamnă statele membre să asigure 

un cadru instituțional eficace care să 

permită controlul și executarea legislației, 

normelor, standardelor și celor mai bune 

practici în furnizarea de servicii prin 

garantarea independenței și eficacității 

autorităților naționale de reglementare; 

Or. en 

 

Amendamentul  149 

Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 13a. reamintește că concesiunile legate de 

serviciile de alimentare cu apă și 

salubrizare intră sub incidența 

principiilor stabilite în tratat și, prin 

urmare, trebuie să fie atribuite în 

conformitate cu principiile transparenței, 

egalității de tratament și nediscriminării; 

Or. fr 

 

Amendamentul  150 

Claude Turmes 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 13b. subliniază că producția, distribuția și 

tratarea apei și serviciile de salubrizare 

trebuie să rămână în continuare excluse 
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din Directiva privind concesiunea și dacă 

au loc eventuale revizuiri ale directivei în 

viitor; 

Or. en 

 

Amendamentul  151 

José Inácio Faria, Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 13b. subliniază importanța autorităților 

naționale de reglementare în asigurarea 

unei concurențe echitabile și deschise 

între furnizorii de servicii, în facilitarea 

unei implementări mai rapide a soluțiilor 

inovatoare și a progreselor tehnologice, în 

promovarea eficienței și calității 

serviciilor de alimentare cu apă și în 

asigurarea protecției intereselor 

consumatorilor; invită Comisia să sprijine 

inițiative de cooperare în materie de 

reglementare pe teritoriul UE, cu scopul 

de a accelera evaluarea comparativă, 

învățarea reciprocă și schimbul de cele 

mai bune practici în domeniul 

reglementării; 

Or. en 

 

Amendamentul  152 

Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 13b. consideră că, în ceea ce privește 

gestionarea serviciilor publice de 

alimentare cu apă, prioritatea o reprezintă 

un cadru de reglementare eficace și 
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riguros, în special structurarea 

guvernanței tehnice, financiare și 

administrative, indiferent de metoda de 

gestionare aplicată; 

Or. fr 

 

Amendamentul  153 

Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. subliniază succesul parteneriatelor de 

tip public-public în schimbul de bune 

practici referitoare la alimentarea cu apă 

și, prin urmare, cere Comisiei să 

promoveze această formă de cooperare 

non-profit dintre operatorii din domeniul 

alimentării cu apă și salută faptul că, 

pentru prima dată, Comisia a recunoscut 

în comunicarea sa importanța 

parteneriatelor de tip public-public; 

eliminat 

Or. fr 

 

Amendamentul  154 

József Nagy 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. subliniază succesul parteneriatelor de 

tip public-public în schimbul de bune 

practici referitoare la alimentarea cu apă și, 

prin urmare, cere Comisiei să promoveze 

această formă de cooperare non-profit 

dintre operatorii din domeniul alimentării 

cu apă și salută faptul că, pentru prima 

dată, Comisia a recunoscut în comunicarea 

sa importanța parteneriatelor de tip public-

14. subliniază succesul unor parteneriate 

de tip public-public în schimbul de bune 

practici referitoare la alimentarea cu apă și 

salută faptul că, pentru prima dată, Comisia 

a recunoscut în comunicarea sa importanța 

parteneriatelor de tip public-public; 
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public; 

Or. en 

 

Amendamentul  155 

José Inácio Faria, Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. subliniază succesul parteneriatelor de 

tip public-public în schimbul de bune 

practici referitoare la alimentarea cu apă și, 

prin urmare, cere Comisiei să promoveze 

această formă de cooperare non-profit 
dintre operatorii din domeniul alimentării 

cu apă și salută faptul că, pentru prima 

dată, Comisia a recunoscut în comunicarea 

sa importanța parteneriatelor de tip public-

public; 

14. subliniază succesul parteneriatelor de 

tip public-public și public-privat în 

schimbul de bune practici referitoare la 

alimentarea cu apă și, prin urmare, cere 

Comisiei să promoveze cooperarea dintre 

operatorii din domeniul alimentării cu apă 

și salută faptul că, pentru prima dată, 

Comisia a recunoscut în comunicarea sa 

importanța parteneriatelor de tip public-

public; 

Or. en 

 

Amendamentul  156 

Esther Herranz García 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. subliniază succesul parteneriatelor de 

tip public-public în schimbul de bune 

practici referitoare la alimentarea cu apă și, 

prin urmare, cere Comisiei să promoveze 

această formă de cooperare non-profit 

dintre operatorii din domeniul alimentării 

cu apă și salută faptul că, pentru prima 

dată, Comisia a recunoscut în comunicarea 

sa importanța parteneriatelor de tip public-

public; 

14. subliniază succesul parteneriatelor de 

tip public-public și public-privat în 

schimbul de bune practici referitoare la 

alimentarea cu apă și, prin urmare, cere 

Comisiei să promoveze această formă de 

cooperare non-profit dintre operatorii din 

domeniul alimentării cu apă și salută faptul 

că, pentru prima dată, Comisia a 

recunoscut în comunicarea sa importanța 

parteneriatelor de tip public-public; 

Or. es 
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Amendamentul  157 

Claude Turmes 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. subliniază succesul parteneriatelor de 

tip public-public în schimbul de bune 

practici referitoare la alimentarea cu apă și, 

prin urmare, cere Comisiei să promoveze 

această formă de cooperare non-profit 

dintre operatorii din domeniul alimentării 

cu apă și salută faptul că, pentru prima 

dată, Comisia a recunoscut în comunicarea 

sa importanța parteneriatelor de tip public-

public; 

14. subliniază succesul parteneriatelor de 

tip public-public în schimbul de bune 

practici referitoare la alimentarea cu apă și, 

prin urmare, cere Comisiei să promoveze 

această formă de cooperare non-profit 

dintre operatorii publici din domeniul 

alimentării cu apă și salută faptul că, pentru 

prima dată, Comisia a recunoscut în 

comunicarea sa importanța parteneriatelor 

de tip public-public; 

Or. en 

 

Amendamentul  158 

Julie Girling 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. subliniază succesul parteneriatelor de 

tip public-public în schimbul de bune 

practici referitoare la alimentarea cu apă și, 

prin urmare, cere Comisiei să promoveze 

această formă de cooperare non-profit 

dintre operatorii din domeniul alimentării 

cu apă și salută faptul că, pentru prima 

dată, Comisia a recunoscut în comunicarea 

sa importanța parteneriatelor de tip public-

public; 

14. subliniază succesul parteneriatelor de 

tip public-public și public-privat în 

schimbul de bune practici referitoare la 

alimentarea cu apă și, prin urmare, cere 

Comisiei să promoveze aceste forme de 

cooperare dintre operatorii din domeniul 

alimentării cu apă atunci când este cazul și 

salută faptul că, pentru prima dată, Comisia 

a recunoscut în comunicarea sa importanța 

parteneriatelor de tip public-public; 

Or. en 
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Amendamentul  159 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. subliniază succesul parteneriatelor de 

tip public-public în schimbul de bune 

practici referitoare la alimentarea cu apă și, 

prin urmare, cere Comisiei să promoveze 

această formă de cooperare non-profit 

dintre operatorii din domeniul alimentării 

cu apă și salută faptul că, pentru prima 

dată, Comisia a recunoscut în comunicarea 

sa importanța parteneriatelor de tip public-

public; 

14. subliniază succesul atât al 

parteneriatelor de tip public-privat, cât și 

al celor de tip public-public în schimbul de 

bune practici referitoare la alimentarea cu 

apă și, prin urmare, cere Comisiei să 

promoveze ambele forme de cooperare 

dintre operatorii din domeniul alimentării 

cu apă prin stimulente financiare și 

nefinanciare; salută faptul că, pentru 

prima dată, Comisia a recunoscut în 

comunicarea sa importanța parteneriatelor 

de tip public-public, însă invită Comisia să 

recunoască, de asemenea, importanța, 

necesitatea și utilitatea cooperării de tip 

public-privat; 

Or. nl 

 

Amendamentul  160 

József Nagy 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 14a. recunoaște că statele membre, în 

conformitate cu principiul subsidiarității, 

au dreptul de a alege diferite sisteme de 

livrare a apei; declară că apa nu ar trebui 

să fie o sursă de profit nelegitim pentru 

operatorii publici sau privați, solicită 

creșterea transparenței și a nivelului de 

informare în ceea ce privește gestionarea 

apei și schemele de tarifare a apei în 

cadrul statelor membre; 

Or. en 
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Amendamentul  161 

Lynn Boylan, Marijana Petir 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 14a. îndeamnă Comisia să sprijine și să 

faciliteze cooperarea non-profit între 

operatorii din domeniul alimentării cu 

apă pentru a-i ajuta pe cei din zone mai 

puțin dezvoltate și din zone rurale cu 

scopul de a sprijini accesul la apă de bună 

calitate al tuturor cetățenilor care trăiesc 

în zonele respective; 

Or. en 

 

Amendamentul  162 

Julie Girling 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. salută eforturile încununate de succes 

ale unor autorități locale, cum ar fi 

primăria din Paris, de a crește participarea 

publică la îmbunătățirea serviciilor de 

alimentare cu apă și la protejarea resurselor 

de apă și reamintește că instituțiile locale 

sunt cele mai în măsură să decidă cu 

privire la gospodărirea resurselor de apă; 

15. salută eforturile încununate de succes 

ale unor autorități locale, cum ar fi 

primăria din Paris, de a crește participarea 

publică la îmbunătățirea serviciilor de 

alimentare cu apă și la protejarea resurselor 

de apă; 

Or. en 

 

Amendamentul  163 

José Inácio Faria, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 



 

PE557.291v01-00 24/64 AM\1062731RO.doc 

RO 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. salută eforturile încununate de succes 

ale unor autorități locale, cum ar fi 

primăria din Paris, de a crește participarea 

publică la îmbunătățirea serviciilor de 

alimentare cu apă și la protejarea resurselor 

de apă și reamintește că instituțiile locale 

sunt cele mai în măsură să decidă cu 

privire la gospodărirea resurselor de apă; 

15. salută eforturile încununate de succes 

ale unor autorități locale de a crește 

participarea publică la îmbunătățirea 

serviciilor de alimentare cu apă și la 

protejarea resurselor de apă și reamintește 

că instituțiile locale joacă un rol important 

în procesul decizional legat de gestionarea 

apei; 

Or. en 

 

Amendamentul  164 

Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Mireille D'Ornano 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. salută eforturile încununate de succes 

ale unor autorități locale, cum ar fi 

primăria din Paris, de a crește participarea 

publică la îmbunătățirea serviciilor de 

alimentare cu apă și la protejarea resurselor 

de apă și reamintește că instituțiile locale 

sunt cele mai în măsură să decidă cu 

privire la gospodărirea resurselor de apă; 

15. salută eforturile încununate de succes 

ale unor autorități locale de a crește 

participarea publică la îmbunătățirea 

serviciilor de alimentare cu apă și la 

protejarea resurselor de apă și subliniază 

că 30 % din apa potabilă se pierde din 

cauza rețelelor de distribuție inadecvate și 

învechite; reamintește că instituțiile locale 

sunt cele mai în măsură să decidă cu 

privire la gospodărirea resurselor de apă; 

Or. fr 

 

Amendamentul  165 

Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. salută eforturile încununate de succes 

ale unor autorități locale, cum ar fi 

15. salută eforturile încununate de succes 

ale unor autorități locale, cum ar fi 
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primăria din Paris, de a crește participarea 

publică la îmbunătățirea serviciilor de 

alimentare cu apă și la protejarea resurselor 

de apă și reamintește că instituțiile locale 

sunt cele mai în măsură să decidă cu 

privire la gospodărirea resurselor de apă; 

primăria din Paris, de a crește participarea 

utilizatorilor la îmbunătățirea serviciilor de 

alimentare cu apă și la protejarea resurselor 

de apă și reamintește că instituțiile locale 

sunt cele mai în măsură să decidă cu 

privire la gospodărirea resurselor de apă; 

Or. fr 

 

Amendamentul  166 

Josu Juaristi Abaunz 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 15a. îndeamnă Comisia, statele membre și 

puterile regionale și locale să gestioneze 

cererea de apă prin stabilirea unui preț al 

apei; 

Or. en 

 

Amendamentul  167 

Julie Girling 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. îndeamnă statele membre să aplice 

politici cum ar fi înființarea unor fonduri 

de solidaritate privind apa, pentru a 

sprijini persoanele care nu își pot permite 

accesul la servicii de alimentare cu apă și 

salubrizare; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  168 

Karin Kadenbach 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. îndeamnă statele membre să aplice 

politici cum ar fi înființarea unor fonduri 

de solidaritate privind apa, pentru a sprijini 

persoanele care nu își pot permite accesul 

la servicii de alimentare cu apă și 

salubrizare; 

16. îndeamnă statele membre să aplice 

politici cum ar fi înființarea unor fonduri 

de solidaritate privind apa, pentru a sprijini 

persoanele care nu își pot permite accesul 

la servicii de alimentare cu apă și 

salubrizare, astfel încât să se 

îndeplinească cerințele în materie de 

siguranță a aprovizionării și să nu se 

pericliteze dreptul omului la apă; 

Or. de 

 

Amendamentul  169 

José Inácio Faria 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. îndeamnă statele membre să aplice 

politici cum ar fi înființarea unor fonduri 

de solidaritate privind apa, pentru a sprijini 

persoanele care nu își pot permite accesul 

la servicii de alimentare cu apă și 

salubrizare; 

16. îndeamnă statele membre să aplice 

politici sociale cum ar fi înființarea unor 

fonduri de solidaritate privind apa și a 

unor sisteme de accesibilitate a apei, 

pentru a sprijini persoanele care nu își pot 

permite accesul la servicii de alimentare cu 

apă și salubrizare; 

Or. en 

 

Amendamentul  170 

Iratxe García Pérez 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. îndeamnă statele membre să aplice 16. îndeamnă statele membre să se 
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politici cum ar fi înființarea unor fonduri 

de solidaritate privind apa, pentru a sprijini 

persoanele care nu își pot permite accesul 

la servicii de alimentare cu apă și 

salubrizare; 

îndrepte spre un veritabil acord social 

pentru apă, cu scopul de a garanta 

disponibilitatea, stabilitatea și gestionarea 

sigură a resursei, în special prin 

adoptarea unor politici cum ar fi 

înființarea unor fonduri de solidaritate 

privind apa și a altor mecanisme de 

acțiune socială, pentru a sprijini 

persoanele care nu își pot permite accesul 

la servicii de alimentare cu apă și 

salubrizare; 

Or. es 

 

Amendamentul  171 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. îndeamnă statele membre să aplice 

politici cum ar fi înființarea unor fonduri 

de solidaritate privind apa, pentru a sprijini 

persoanele care nu își pot permite accesul 

la servicii de alimentare cu apă și 

salubrizare; 

16. invită statele membre și autoritățile 

locale să introducă politici sociale privind 

apa pentru a sprijini persoanele care, din 

motive care nu se află sub controlul lor, 

nu își pot permite accesul la servicii de 

alimentare cu apă și salubrizare, cum ar fi 

programe de remitere și tarife modificate 

pentru persoanele care au (în permanență 

sau temporar) o capacitate de plată 

redusă; 

Or. nl 

 

Amendamentul  172 

Esther Herranz García 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. îndeamnă statele membre să aplice 

politici cum ar fi înființarea unor fonduri 

16. îndeamnă statele membre să aplice 

politici cum ar fi înființarea unor fonduri 
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de solidaritate privind apa, pentru a sprijini 

persoanele care nu își pot permite accesul 

la servicii de alimentare cu apă și 

salubrizare; 

de solidaritate privind apa, pentru a sprijini 

persoanele care nu își pot permite accesul 

la servicii de alimentare cu apă și 

salubrizare; încurajează toate statele 

membre să introducă mecanisme de 

acțiune socială precum cele care există 

deja în unele țări ale UE pentru a asigura 

aprovizionarea cu apă potabilă a 

cetățenilor aflați într-o situație de 

adevărată precaritate; 

Or. es 

 

Amendamentul  173 

Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. îndeamnă statele membre să aplice 

politici cum ar fi înființarea unor fonduri 

de solidaritate privind apa, pentru a 

sprijini persoanele care nu își pot permite 

accesul la servicii de alimentare cu apă și 

salubrizare; 

16. încurajează statele membre și 

autoritățile locale să aplice politici cum ar 

fi înființarea unor programe de acces la 

apă, pentru a sprijini persoanele care nu își 

pot permite accesul la servicii de 

alimentare cu apă și salubrizare; 

Or. fr 

 

Amendamentul  174 

Ivan Jakovčić 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. îndeamnă statele membre să aplice 

politici cum ar fi înființarea unor fonduri 

de solidaritate privind apa, pentru a sprijini 

persoanele care nu își pot permite accesul 

la servicii de alimentare cu apă și 

salubrizare; 

16. îndeamnă statele membre, precum și 

autoritățile regionale și locale, să aplice 

politici cum ar fi înființarea unor fonduri 

de solidaritate privind apa, pentru a sprijini 

persoanele care nu își pot permite accesul 

la servicii de alimentare cu apă și 

salubrizare; 
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Or. hr 

Amendamentul  175 

József Nagy 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 16a. ia act de faptul că statele membre ar 

trebui să acorde o atenție specială 

nevoilor grupurilor vulnerabile ale 

societății și să asigure prețuri rezonabile 

și accesibilitatea apei de calitate și pentru 

nevoiași; 

Or. en 

 

Amendamentul  176 

Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Mireille D'Ornano 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 16a. reamintește că accesul la apă nu ar 

trebui să fie gratuit și ar trebui să implice 

măcar o plată simbolică, ținând seama 

atât de costurile pentru comunitate, cât și 

de capacitățile economice ale persoanelor 

care trăiesc în zonele cel mai slab 

aprovizionate și în țări în curs de 

dezvoltare; 

Or. fr 

 

Amendamentul  177 

Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 a (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 16a. invită Comisia să organizeze 

schimburi de experiență între statele 

membre în ceea ce privește aspectele 

sociale ale politicii privind apa; 

Or. fr 

 

Amendamentul  178 

Julie Girling 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. își exprimă îngrijorarea cu privire la 

faptul că, în unele state membre, refuzul 

de a furniza servicii de alimentare cu apă 

și salubrizare către comunități 

dezavantajate și vulnerabile, cum ar fi 

comunitățile de romi, este folosit în mod 

coercitiv; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  179 

Csaba Molnár 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. își exprimă îngrijorarea cu privire la 

faptul că, în unele state membre, refuzul de 

a furniza servicii de alimentare cu apă și 

salubrizare către comunități dezavantajate 

și vulnerabile, cum ar fi comunitățile de 

romi, este folosit în mod coercitiv; 

17. își exprimă îngrijorarea cu privire la 

faptul că, în unele state membre, refuzul de 

a furniza servicii de alimentare cu apă și 

salubrizare către comunități dezavantajate 

și vulnerabile, cum ar fi comunitățile de 

romi, este folosit în mod coercitiv; 

reamintește că, în unele state membre, 

desființarea fântânilor publice de către 

autorități a îngreunat accesul la apă al 
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grupurilor celor mai vulnerabile; 

Or. hu 

Amendamentul  180 

Esther Herranz García 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. își exprimă îngrijorarea cu privire la 

faptul că, în unele state membre, refuzul de 

a furniza servicii de alimentare cu apă și 

salubrizare către comunități dezavantajate 

și vulnerabile, cum ar fi comunitățile de 

romi, este folosit în mod coercitiv; 

17. își exprimă îngrijorarea cu privire la 

faptul că, în unele state membre, refuzul de 

a furniza servicii de alimentare cu apă și 

salubrizare către comunități dezavantajate 

și vulnerabile este folosit în mod coercitiv; 

Or. es 

 

Amendamentul  181 

Iratxe García Pérez 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. își exprimă îngrijorarea cu privire la 

faptul că, în unele state membre, refuzul de 

a furniza servicii de alimentare cu apă și 

salubrizare către comunități dezavantajate 

și vulnerabile, cum ar fi comunitățile de 

romi, este folosit în mod coercitiv; 

17. condamnă faptul că, în unele state 

membre, refuzul de a furniza servicii de 

alimentare cu apă și salubrizare către 

comunități dezavantajate și vulnerabile, 

cum ar fi comunitățile de romi, este folosit 

în mod coercitiv; 

Or. es 

 

Amendamentul  182 

Nicola Caputo 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 a (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 17a. invită Comisia și statele membre să 

transforme apa într-un instrument al 

păcii și egalității, prin inițiative ale 

comunităților locale și ale regiunilor, 

pentru a confirma refuzul lor de a utiliza 

apa ca instrument politic de excluziune și 

opresiune; 

Or. it 

 

Amendamentul  183 

José Inácio Faria, Lynn Boylan 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 17a. invită statele membre să pună în 

aplicare funcția de ombudsman în 

domeniul serviciilor de alimentare cu apă, 

pentru a asigura faptul că aspectele 

referitoare la apă, cum ar fi reclamațiile 

și sugestiile legate de calitatea serviciilor 

de alimentare cu apă și accesul la acestea, 

ar putea fi tratate de un organism 

independent; 

Or. en 

Amendamentul  184 

József Nagy 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. încurajează întreprinderile din 

domeniul apei să reinvestească toate 

veniturile economice provenite din ciclul 

de gestionare a apei în menținerea și 

îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu 

apă și în protejarea resurselor de apă; 

18. încurajează întreprinderile din 

domeniul apei să reinvestească în 

menținerea și îmbunătățirea serviciilor de 

alimentare cu apă și în protejarea resurselor 

de apă; 
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Or. en 

 

Amendamentul  185 

Julie Girling 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. încurajează întreprinderile din 

domeniul apei să reinvestească toate 

veniturile economice provenite din ciclul 

de gestionare a apei în menținerea și 

îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu 

apă și în protejarea resurselor de apă; 

18. amintește că statele membre au în 

prezent obligația de a ține seama de 

principiul recuperării costurilor aferente 
serviciilor de alimentare cu apă, inclusiv a 

costurilor legate de mediu și de resurse, 

pentru a menține și îmbunătăți serviciile 

de alimentare cu apă și a proteja resursele 

de apă;  

Or. en 

 

Amendamentul  186 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. încurajează întreprinderile din 

domeniul apei să reinvestească toate 

veniturile economice provenite din ciclul 

de gestionare a apei în menținerea și 

îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu 

apă și în protejarea resurselor de apă; 

18. afirmă că, în ceea ce privește serviciile 

de alimentare cu apă, statele membre au 

obligația de a respecta principiul 

recuperării costurilor, inclusiv a 

costurilor legate de mediu și a celor legate 

de resurse, pentru a garanta menținerea și 

îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu 

apă și protejarea resurselor de apă, 

conform principiului „poluatorul 

plătește” și principiului „utilizatorul 

plătește”;  

Or. nl 
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Amendamentul  187 

Esther Herranz García 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. încurajează întreprinderile din 

domeniul apei să reinvestească toate 

veniturile economice provenite din ciclul 

de gestionare a apei în menținerea și 

îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu 

apă și în protejarea resurselor de apă; 

18. încurajează întreprinderile din 

domeniul apei să reinvestească toate 

veniturile economice provenite din ciclul 

de gestionare a apei în menținerea și 

îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu 

apă și încurajează statele membre să 

aplice DCA în mod efectiv, în special 

articolul 9 privind recuperarea completă a 

costurilor aferente serviciilor de 

alimentare cu apă și protejarea resurselor 

de apă;  

Or. es 

 

Amendamentul  188 

Iratxe García Pérez 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. încurajează întreprinderile din 

domeniul apei să reinvestească toate 

veniturile economice provenite din ciclul 

de gestionare a apei în menținerea și 

îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu 

apă și în protejarea resurselor de apă; 

18. încurajează statele membre să aplice în 

mod efectiv Directiva-cadru privind apa, 

în special articolul 9 privind recuperarea 

completă a costurilor aferente serviciilor 

de alimentare cu apă în vederea menținerii 

și îmbunătățirii serviciilor de alimentare 

cu apă și a protejării resurselor de apă;  

Or. es 

 

Amendamentul  189 

José Inácio Faria, Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. încurajează întreprinderile din 

domeniul apei să reinvestească toate 

veniturile economice provenite din ciclul 

de gestionare a apei în menținerea și 

îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu 

apă și în protejarea resurselor de apă; 

18. încurajează întreprinderile din 

domeniul apei să reinvestească toate 

veniturile economice provenite din ciclul 

de gestionare a apei în menținerea și 

îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu 

apă și în protejarea resurselor de apă; 

amintește principiul recuperării costurilor 

aferente serviciilor de alimentare cu apă, 

inclusiv a costurilor legate de mediu și de 

resurse, în conformitate cu principiul 

„poluatorul plătește” și cu principiul 

„utilizatorul plătește”;  

Or. en 

 

Amendamentul  190 

Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. încurajează întreprinderile din 

domeniul apei să reinvestească toate 

veniturile economice provenite din ciclul 
de gestionare a apei în menținerea și 

îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu 

apă și în protejarea resurselor de apă; 

18. încurajează întreprinderile de 

distribuție a apei să își desfășoare 

activitatea în conformitate cu principiul 

„poluatorul plătește” pentru a menține și 

îmbunătăți serviciile de alimentare cu apă 

și a proteja resursele de apă;  

Or. fr 

 

Amendamentul  191 

Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Lynn Boylan 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. încurajează întreprinderile din 

domeniul apei să reinvestească toate 

18. încurajează întreprinderile din 

domeniul apei să reinvestească toate 
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veniturile economice provenite din ciclul 

de gestionare a apei în menținerea și 

îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu 

apă și în protejarea resurselor de apă; 

veniturile economice provenite din ciclul 

de gestionare a apei în menținerea și 

îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu 

apă și în protejarea resurselor de apă; invită 

statele membre să se abțină de la a adopta 

măsuri care reorientează resursele 

financiare de la sectorul de alimentare cu 

apă către finanțarea altor politici;  

Or. en 

 

Amendamentul  192 

Tibor Szanyi 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. încurajează întreprinderile din 

domeniul apei să reinvestească toate 

veniturile economice provenite din ciclul 

de gestionare a apei în menținerea și 

îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu 

apă și în protejarea resurselor de apă; 

18. încurajează întreprinderile din 

domeniul apei și/sau statele membre să 

reinvestească toate veniturile economice 

provenite din ciclul de gestionare a apei în 

menținerea și îmbunătățirea serviciilor de 

alimentare cu apă și în protejarea resurselor 

de apă; 

Or. en 

 

Amendamentul  193 

Claude Turmes 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. încurajează întreprinderile din 

domeniul apei să reinvestească toate 

veniturile economice provenite din ciclul 

de gestionare a apei în menținerea și 

îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu 

apă și în protejarea resurselor de apă; 

18. solicită întreprinderilor din domeniul 

apei să reinvestească toate veniturile 

economice provenite din ciclul de 

gestionare a apei în menținerea și 

îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu 

apă și în protejarea resurselor de apă; 

Or. en 
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Amendamentul  194 

José Inácio Faria 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 18a. îndeamnă Comisia Europeană și 

statele membre să crească investițiile în 

infrastructură și în alte servicii de 

alimentare cu apă, ca o premiză pentru 

garantarea dreptului oamenilor la apă în 

viitor;  

Or. en 

 

Amendamentul  195 

Iratxe García Pérez 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 18a. consideră că tarifele ar trebui să 

reflecte costurile reale, conform 

principiilor echității și transparenței și că 

ar trebui folosite numai pentru a 

compensa costurile serviciilor; 

recomandă, în acest context, eliminarea 

practicilor în cadrul cărora facturile 

pentru consumul de apă includ taxe de 

concesiune care nu au fost stabilite 

pentru infrastructura de alimentare cu 

apă, ci pentru alte nevoi financiare ale 

administrației sau ale organismului local 

care furnizează serviciul respectiv;  

Or. es 

 

Amendamentul  196 

Iratxe García Pérez, Lynn Boylan 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 18 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 18b. ia act de situația îngrijorătoare a 

infrastructurii din unele state membre, în 

special în cazurile în care apa se irosește 

din cauza unor scurgeri și a stării 

deficitare a principalelor conducte de apă 

și solicită creșterea investițiilor și 

adoptarea unor măsuri urgente pentru 

îmbunătățirea și modernizarea acestei 

infrastructuri;  

Or. es 

 

Amendamentul  197 

Julie Girling 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. prin urmare, cere o mai mare 

transparență în rândul operatorilor din 

sectorul alimentării cu apă, în special prin 

dezvoltarea unui cod public de 

guvernanță pentru întreprinderile din 

domeniul apei din UE; 

19. prin urmare, cere o mai mare 

transparență în rândul operatorilor din 

sectorul alimentării cu apă, în special prin 

susținerea inițiativelor existente la nivelul 

statelor membre și la nivel internațional 

de promovare a îmbunătățirii guvernanței 

din sectorul alimentării cu apă;  

Or. en 

 

Amendamentul  198 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. prin urmare, cere o mai mare 19. prin urmare, cere o mai mare 
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transparență în rândul operatorilor din 

sectorul alimentării cu apă, în special prin 

dezvoltarea unui cod public de guvernanță 

pentru întreprinderile din domeniul apei 

din UE; 

transparență în rândul operatorilor din 

sectorul alimentării cu apă, în special prin 

dezvoltarea unor inițiative noi și 

consolidarea sprijinului acordat 

inițiativelor existente în vederea 

promovării codurilor de guvernanță la 

nivel național și local; 

Or. nl 

 

Amendamentul  199 

Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. prin urmare, cere o mai mare 

transparență în rândul operatorilor din 

sectorul alimentării cu apă, în special prin 

dezvoltarea unui cod public de 

guvernanță pentru întreprinderile din 

domeniul apei din UE; 

19. prin urmare, cere o mai mare 

transparență în rândul operatorilor din 

sectorul alimentării cu apă, în special prin 

susținerea inițiativelor de promovare a 

îmbunătățirii guvernanței din sectorul 

alimentării cu apă;  

Or. fr 

 

Amendamentul  200 

Iratxe García Pérez 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. prin urmare, cere o mai mare 

transparență în rândul operatorilor din 

sectorul alimentării cu apă, în special prin 

dezvoltarea unui cod public de guvernanță 

pentru întreprinderile din domeniul apei 

din UE; 

19. prin urmare, cere o mai mare 

transparență în rândul operatorilor din 

sectorul alimentării cu apă, în special prin 

dezvoltarea unui cod public de guvernanță 

pentru întreprinderile din domeniul apei 

din UE; consideră că acest cod ar trebui 

să aibă la bază principiul eficienței și ar 

trebui să facă întotdeauna obiectul 

prevederilor economice și al prevederilor 

legate de mediu, infrastructură și 
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participarea populației din Directiva-

cadru privind apa;  

Or. es 

 

Amendamentul  201 

Esther Herranz García 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. prin urmare, cere o mai mare 

transparență în rândul operatorilor din 

sectorul alimentării cu apă, în special prin 

dezvoltarea unui cod public de guvernanță 

pentru întreprinderile din domeniul apei 

din UE; 

19. prin urmare, cere o mai mare 

transparență în rândul operatorilor din 

sectorul alimentării cu apă, în special prin 

dezvoltarea unui cod public de guvernanță 

pentru întreprinderile din domeniul apei 

din UE; solicită, de asemenea, înființarea 

unei autorități naționale de reglementare; 

Or. es 

 

Amendamentul  202 

Karin Kadenbach 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. prin urmare, cere o mai mare 

transparență în rândul operatorilor din 

sectorul alimentării cu apă, în special prin 

dezvoltarea unui cod public de guvernanță 

pentru întreprinderile din domeniul apei 

din UE; 

19. prin urmare, cere o mai mare 

transparență în rândul operatorilor din 

sectorul alimentării cu apă, în special prin 

dezvoltarea unui cod privat și a unui cod 

public de guvernanță pentru întreprinderile 

din domeniul apei din UE; 

Or. de 

Amendamentul  203 

José Inácio Faria 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. prin urmare, cere o mai mare 

transparență în rândul operatorilor din 

sectorul alimentării cu apă, în special prin 

dezvoltarea unui cod public de guvernanță 

pentru întreprinderile din domeniul apei 

din UE; 

19. prin urmare, cere o mai mare 

transparență în rândul operatorilor din 

sectorul alimentării cu apă, în special prin 

dezvoltarea unui cod de guvernanță clar 

pentru întreprinderile din domeniul apei 

din UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  204 

Monika Flašíková Beňová 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 – paragraful 1 (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 subliniază importanța îmbunătățirii și 

intensificării protecției apei subterane și a 

prevenirii poluării acesteia, de exemplu 

prin existența unor depozite ilegale și 

nereglementate de deșeuri periculoase;  

Or. en 

 

Amendamentul  205 

Josu Juaristi Abaunz 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 19a. invită Comisia să respecte principiul 

subsidiarității și competențele și 

responsabilitățile legate de apă, în ceea ce 

privește atât diferitele niveluri de 

guvernanță, cât și asociațiile locale din 

sectorul alimentării cu apă care 

gestionează serviciile de alimentare cu 
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apă (izvoarele și întreținerea acestora);  
 

Or. es 

 

Amendamentul  206 

Claude Turmes 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 19a. regretă faptul că Directiva privind 

tratarea apelor urbane reziduale încă nu 

se aplică pe deplin în statele membre; 

solicită alocarea prioritară a unor resurse 

financiare ale Uniunii către domenii în 

care nu se respectă legislația UE privind 

mediul, inclusiv cu privire la tratarea 

apelor reziduale; remarcă faptul că ratele 

de conformitate s-au dovedit a fi mai 

ridicate în cazurile în care au fost 

recuperate costurile și s-a respectat 

principiul „poluatorul plătește” și invită 

Comisia să revizuiască gradul de adecvare 

al instrumentelor folosite în prezent 

pentru atingerea unui nivel ridicat de 

protejare și îmbunătățire a calității 

mediului; 

Or. en 

 

Amendamentul  207 

Iratxe García Pérez, Lynn Boylan 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 19a. subliniază că, în cazul apei, sectorul 

de servicii are un potențial imens de 

creare de locuri de muncă prin integrarea 

mediului și de susținere a inovării prin 
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transferul tehnologic între sectoare și prin 

CDI aplicate întregului ciclu al 

alimentării cu apă; solicită, prin urmare, 

să se acorde o atenție deosebită stimulării 

folosirii sustenabile a apei ca sursă 

regenerabilă de energie; 

Or. es 

 

Amendamentul  208 

Lynn Boylan 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 19a. menționează că exercițiile de 

evaluare comparativă nu echivalează cu 

măsurile vizând transparența și care pun 

la dispoziția cetățenilor toate informațiile; 

indicatorii duc la rezultate adesea 

complexe și neclare, care ar trebui 

prezentate cetățenilor într-un mod ușor de 

înțeles;  

Or. en 

 

Amendamentul  209 

Lynn Boylan 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 19b. consideră că, având în vedere marea 

diversitate din rândul serviciilor de 

alimentare cu apă din Europa datorate 

caracteristicilor regionale și locale, 

Comisia nu ar trebui să încerce să forțeze 

operatorii să ia parte la un exercițiu de 

evaluare comparativă al UE obligatoriu, 

ci ar trebui, mai degrabă, să își asume un 

rol de facilitator al evaluărilor 
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comparative voluntare în rândul 

operatorilor din sectorul alimentării cu 

apă, iar aceste evaluări ar trebui folosite 

ca metodă de facilitare a cooperării dintre 

acești operatori, prin schimbul de bune 

practici și de experiențe comune;  

Or. en 

 

Amendamentul  210 

Lynn Boylan 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 c (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 19c. subliniază că toate exercițiile de 

evaluare comparativă realizate trebuie să 

includă nu numai indicatori financiari, ci 

și alte criterii esențiale pentru cetățeni, 

cum ar fi: calitatea apei, măsurile de 

rezolvare a problemelor legate de 

accesibilitate, informații privind 

accesibilitatea referitoare la măsura în 

care populația are acces la surse adecvate 

de apă și nivelul participării populației la 

guvernanța din sectorul alimentării cu 

apă; 

Or. en 

 

Amendamentul  211 

Lynn Boylan 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 d (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 19d. subliniază că, în ceea ce privește 

mediul, este necesar să se conserve 

resursele de apă, respectând, totodată, 

dreptul statelor membre de a alege modul 

în care își îndeplinesc obligațiile privind 
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recuperarea costurilor prevăzute în 

Directiva-cadru privind apa;  

Or. en 

 

Amendamentul  212 

Lynn Boylan 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 e (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 19e. încurajează Comisia și statele 

membre să aplice politici care combină și 

conciliază obiectivele de protejare a 

resurselor de apă cu reducerea costurilor, 

cum ar fi abordările axate pe „controlul 

la sursă” și strategiile de comunicare prin 

care se vizează scăderea consumului de 

apă;  

Or. en 

 

Amendamentul  213 

Lynn Boylan, Marijana Petir 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 f (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 19f. îndeamnă Comisia să se asigure, în 

cadrul oricărei revizuiri a Directivei-

cadru privind apa, că realizarea unor 

evaluări cantitative ale problemelor 

privind accesibilitatea apei devine o 

cerință obligatorie a exercițiilor de 

raportare ale statelor membre în ceea ce 

privește punerea în aplicare a Directivei-

cadru privind apa;  

Or. en 
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Amendamentul  214 

Lynn Boylan 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 g (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 19g. solicită Comisiei să analizeze dacă 

este posibil ca Fundația Europeană 

pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață 

și de Muncă (Eurofound) să monitorizeze 

toate chestiunile legate de accesibilitatea 

apei din cele 28 de state membre și să 

prezinte rapoarte în acest sens;  

Or. en 

 

Amendamentul  215 

Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête 

 

Propunere de rezoluție 

Subtitlul 4 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Politica de dezvoltare a UE în domeniul 

apei 

Politica externă și politica de dezvoltare a 

UE din domeniul apei 

Or. fr 

 

Amendamentul  216 

Catherine Bearder 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

20. subliniază că politicile de dezvoltare 

ale UE ar trebui să integreze complet 

accesul universal la apă și salubrizare prin 

promovarea parteneriatelor de tip public-

public pe baza unor principii non-profit și 

a solidarității dintre operatorii și 

20. subliniază că politicile de dezvoltare 

ale UE ar trebui să integreze complet 

accesul universal la apă și salubrizare;  
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lucrătorii din domeniul alimentării cu apă 

din diferite țări; 

Or. en 

 

Amendamentul  217 

Julie Girling 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

20. subliniază că politicile de dezvoltare 

ale UE ar trebui să integreze complet 

accesul universal la apă și salubrizare prin 

promovarea parteneriatelor de tip public-

public pe baza unor principii non-profit și 

a solidarității dintre operatorii și 

lucrătorii din domeniul alimentării cu apă 

din diferite țări; 

20. subliniază că politicile de dezvoltare 

ale UE ar trebui să integreze complet 

accesul universal la apă prin intermediul 

unei serii de parteneriate de tip public-

public și de tip public-privat și încurajează 

schimbul de bune practici și cunoștințe; 

Or. en 

 

Amendamentul  218 

Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

20. subliniază că politicile de dezvoltare 

ale UE ar trebui să integreze complet 

accesul universal la apă și salubrizare prin 

promovarea parteneriatelor de tip public-

public pe baza unor principii non-profit și 

a solidarității dintre operatorii și lucrătorii 

din domeniul alimentării cu apă din 

diferite țări; 

20. subliniază că politicile de dezvoltare 

ale UE ar trebui să integreze complet 

accesul universal la apă și salubrizare, prin 

încurajarea bunelor practici și a 

schimbului de cunoștințe, precum și prin 

programe de cooperare în acest sector; 

Or. fr 
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Amendamentul  219 

José Inácio Faria, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

20. subliniază că politicile de dezvoltare 

ale UE ar trebui să integreze complet 

accesul universal la apă și salubrizare prin 

promovarea parteneriatelor de tip public-

public pe baza unor principii non-profit și a 

solidarității dintre operatorii și lucrătorii 

din domeniul alimentării cu apă din diferite 

țări; 

20. subliniază că politicile de dezvoltare 

ale UE ar trebui să integreze complet 

accesul universal la apă și salubrizare și să 

folosească o gamă de instrumente, 

plecând de la promovarea parteneriatelor 

de tip public-public pe baza unor principii 

non-profit și a solidarității dintre operatorii 

și lucrătorii din domeniul alimentării cu 

apă din diferite țări, continuând cu 

promovarea celor mai bune practici și a 

transferului de cunoștințe și terminând cu 

introducerea unor programe de dezvoltare 

și cooperare; 

Or. en 

 

Amendamentul  220 

Esther Herranz García 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

20. subliniază că politicile de dezvoltare 

ale UE ar trebui să integreze complet 

accesul universal la apă și salubrizare prin 

promovarea parteneriatelor de tip public-

public pe baza unor principii non-profit și a 

solidarității dintre operatorii și lucrătorii 

din domeniul alimentării cu apă din diferite 

țări; 

20. subliniază că politicile de dezvoltare 

ale UE ar trebui să integreze complet 

accesul universal la apă și salubrizare prin 

promovarea parteneriatelor de tip public-

public și a celor de tip public-privat pe 

baza unor principii non-profit și a 

solidarității dintre operatorii și lucrătorii 

din domeniul alimentării cu apă din diferite 

țări; 

Or. es 

Amendamentul  221 

Iratxe García Pérez, Lynn Boylan 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 20 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

20. subliniază că politicile de dezvoltare 

ale UE ar trebui să integreze complet 

accesul universal la apă și salubrizare prin 

promovarea parteneriatelor de tip public-

public pe baza unor principii non-profit și a 

solidarității dintre operatorii și lucrătorii 

din domeniul alimentării cu apă din diferite 

țări; 

20. subliniază că politicile de dezvoltare 

ale UE ar trebui să integreze complet 

accesul universal la apă și salubrizare în 

cadrul procesului de programare și să 

consolideze parteneriatele de tip public-

public pe baza unor principii non-profit și a 

solidarității dintre operatorii și lucrătorii 

din domeniul alimentării cu apă din diferite 

țări; afirmă că politicile de dezvoltare ale 

statelor membre ale UE ar trebui să 

recunoască dimensiunea legată de 

drepturile omului a accesului la apă 

potabilă sigură și la salubrizare și că o 

abordare bazată pe drepturi implică atât 

susținerea cadrelor legislative, cât și 

finanțarea și întărirea vocii societății 

civile pentru a respecta cu adevărat 

drepturile respective;  

Or. en 

 

Amendamentul  222 

Iratxe García Pérez, Lynn Boylan 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 20a. subliniază că, în ceea ce privește 

alocarea fondurilor UE și programarea 

asistenței, ar trebui să se acorde o înaltă 

prioritate asistenței pentru accesul la apă 

potabilă sigură și salubrizare; invită 

Comisia Europeană să asigure o susținere 

financiară adecvată pentru demersurile 

de dezvoltare a capacității în sectorul 

alimentării cu apă, folosind platformele și 

inițiativele internaționale existente și 

cooperând cu acestea; 
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Or. en 

 

Amendamentul  223 

Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 20a. consideră că alimentarea cu apă ar 

trebui să se afle în centrul activității de 

pregătire a celor două evenimente 

internaționale importante din 2015, și 

anume Summitul privind agenda de 

dezvoltare pentru perioada de după 2015 

și COP 21 privind clima; subliniază, în 

acest context, că este nevoie de o agendă 

pentru perioada de după 2015 care să 

includă un obiectiv pentru dezvoltare 

durabilă privind apa, cerința conform 

căreia apa să fie luată în considerare în 

politicile legate de adaptarea la 

schimbările climatice și promovarea unor 

convenții internaționale privind apele 

transfrontaliere;  

Or. fr 

 

Amendamentul  224 

Julie Girling 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. subliniază faptul că, deși se fac 

progrese către atingerea obiectivului de 

dezvoltare al mileniului privind apa 

potabilă sigură, aproape un miliard de 

oameni încă mai beau apă netratată, iar 

obiectivul privind salubrizarea este departe 

de a fi atins; 

21. subliniază faptul că, deși se fac 

progrese către atingerea obiectivului de 

dezvoltare al mileniului privind apa 

potabilă sigură, 748 de persoane nu au 

acces la o aprovizionare bună cu apă și se 

estimează că cel puțin 1,8 miliarde de 
oameni beau apă contaminată cu fecale, 

iar obiectivul privind salubrizarea este 
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departe de a fi atins; 

Or. en 

 

Amendamentul  225 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. subliniază faptul că, deși se fac 

progrese către atingerea obiectivului de 

dezvoltare al mileniului privind apa 

potabilă sigură, aproape un miliard de 

oameni încă mai beau apă netratată, iar 

obiectivul privind salubrizarea este departe 

de a fi atins; 

21. subliniază faptul scandalos că, deși se 

fac progrese către atingerea obiectivului de 

dezvoltare al mileniului privind apa 

potabilă sigură, la nivel mondial, aproape 

un miliard de oameni încă mai beau apă 

netratată, iar obiectivul privind salubrizarea 

este departe de a fi atins; 

Or. nl 

 

Amendamentul  226 

Iratxe García Pérez, Lynn Boylan 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. subliniază faptul că, deși se fac 

progrese către atingerea obiectivului de 

dezvoltare al mileniului privind apa 

potabilă sigură, aproape un miliard de 

oameni încă mai beau apă netratată, iar 

obiectivul privind salubrizarea este departe 

de a fi atins; 

21. subliniază faptul că, deși se fac 

progrese către atingerea obiectivului de 

dezvoltare al mileniului privind apa 

potabilă sigură, aproape un miliard de 

oameni încă mai beau apă netratată, iar 

obiectivul privind salubrizarea este departe 

de a fi atins; afirmă că eliminarea sărăciei 

prin procesul de după 2015 este posibilă 

numai dacă ne asigurăm că toți oamenii, 

de peste tot, au acces la apă curată, la o 

salubrizare de bază și la igienă;  

Or. en 
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Amendamentul  227 

Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Lynn Boylan 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 – subpunctul 1 (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 (1) schimbările climatice au un efect 

puternic asupra accesului și 

disponibilității apei;solicită includerea, pe 

ordinea de zi a COP21, a gestionării 

strategice a resurselor de apă și a unui 

plan de adaptare pe termen lung, pentru a 

integra în viitorul acord global privind 

clima o abordare privind apa rezistentă la 

schimbările climatice; infrastructura de 

apă rezistentă la schimbările climatice 

este esențială și pentru dezvoltare și 

reducerea sărăciei; 

Or. en 

 

Amendamentul  228 

Iratxe García Pérez, Lynn Boylan 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 21a. subliniază că în Obiectivele de 

dezvoltare durabilă (ODD) ar trebui 

incluse și obiective ambițioase și ample 

privind apa și salubrizarea, deoarece 

chestiunile legate de apă și de salubrizare 

stau la baza a aproape fiecărui alt 

indicator de dezvoltare inclus în cadrele 

de dezvoltare actuale și viitoare; 

subliniază că în centrul obiectivelor ar 

trebui să se afle accesul de bază sau 

minim, dar că acestea ar trebui să meargă 

și mai departe, pentru a viza servicii de 

alimentare cu apă și de salubritate mai 

eficiente, mai accesibile și mai 

sustenabile;  
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Or. en 

 

Amendamentul  229 

Claude Turmes 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 21a. sprijină ferm includerea obiectivului 

de asigurare a apei potabile sigure și a 

unei salubrizări și igiene adecvate pentru 

toți până în 2030 în rândul Obiectivelor 

de dezvoltare durabilă (ODD) care 

urmează să fie adoptate în septembrie 

2015; 

Or. en 

 

Amendamentul  230 

Lynn Boylan 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 21a. observă cu îngrijorare că lipsa 

accesului la apă și salubrizare în țările în 

curs de dezvoltare poate avea un efect 

disproporțional asupra fetelor și a 

femeilor, în special asupra celor care au 

vârsta de școlarizare, când absenteismul 

și ratele de abandon școlar sunt legate de 

lipsa de salubrizare, care trebuie să fie 

una curată, sigură și accesibilă;  

Or. en 

 

Amendamentul  231 

Iratxe García Pérez 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 21 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 21b. subliniază riscul crescut de lipsă de 

apă datorat schimbărilor climatice; 

afirmă că, fără o serie de eforturi 

continue de atenuare a consecințelor 

schimbărilor climatice și o îmbunătățire a 

gestionării resurselor de apă, ar putea fi 

periclitate progresele spre îndeplinirea 

obiectivelor de reducere a sărăciei și a 

Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului, 

precum și dezvoltarea durabilă cu toate 

dimensiunile sale economice, sociale și de 

mediu;  

Or. en 

 

Amendamentul  232 

Claude Turmes 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 21b. solicită ca Uniunea și statele membre 

să aloce fonduri pentru a reflecta 

recomandările Raportorului special al 

ONU privind dreptul oamenilor la apă 

potabilă sigură și la salubrizare, în special 

cu privire la facilitarea infrastructurii la 

scară redusă și la alocarea mai multor 

fonduri pentru funcționare și întreținere, 

consolidarea capacității și sensibilizarea 

populației; 

Or. en 

 

Amendamentul  233 

Julie Girling 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. reamintește că Organizația Mondială a 

Sănătății a afirmat că o cantitate cuprinsă 

între 100 și 200 de litri de apă pe zi pe 

persoană este optimă, dar a remarcat că 

pentru îndeplinirea nevoilor de bază și 

pentru a se limita problemele de ordin 

sanitar sunt necesari între 50 și 100 de 

litri; 

22. amintește că Organizația Mondială a 

Sănătății a estimat că furnizarea a peste 

100 de litri de apă pe zi pe persoană este 

optimă, având în vedere faptul că astfel ar 

fi reflectată apa furnizată prin conducte 

în case, menționând, totodată, că este 

nevoie de 20 de litri pentru a  

 îndeplini nevoile de bază și a limita 

problemele legate de sănătate;  

Or. en 

 

Amendamentul  234 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. reamintește că Organizația Mondială a 

Sănătății a afirmat că o cantitate cuprinsă 

între 100 și 200 de litri de apă pe zi pe 

persoană este optimă, dar a remarcat că 

pentru îndeplinirea nevoilor de bază și 

pentru a se limita problemele de ordin 

sanitar sunt necesari între 50 și 100 de 

litri; 

22. amintește că Organizația Mondială a 

Sănătății a afirmat că, inițial, fără a se 

aplica cele mai actuale tehnologii de 

tratare și economisire a apei, o cantitate 

cuprinsă între 100 și 200 de litri de apă pe 

zi pe persoană este optimă, dar a remarcat 

că, pentru îndeplinirea nevoilor de bază și 

pentru a se limita problemele legate de 

sănătate, sunt necesari între 50 și 100 de 

litri; 

Or. nl 

Amendamentul  235 

Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Lynn Boylan 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. reamintește că Organizația Mondială a 

Sănătății a afirmat că o cantitate cuprinsă 

între 100 și 200 de litri de apă pe zi pe 

persoană este optimă, dar a remarcat că 

pentru îndeplinirea nevoilor de bază și 

pentru a se limita problemele de ordin 

sanitar sunt necesari între 50 și 100 de litri; 

22. amintește că Organizația Mondială a 

Sănătății a afirmat că o cantitate cuprinsă 

între 100 și 200 de litri de apă pe zi pe 

persoană este optimă, dar a remarcat că 

pentru îndeplinirea nevoilor de bază și 

pentru a se limita problemele de ordin 

sanitar sunt necesari între 50 și 100 de litri; 

conform drepturilor fundamentale ale 

omului recunoscute, stabilirea unei cote 

minime pe persoană este indispensabilă 

pentru a satisface nevoile de bază ale 

populației cu privire la alimentarea cu 

apă;  

Or. en 

 

Amendamentul  236 

Nicola Caputo 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 22a. invită statele membre să introducă, 

în conformitate cu orientările 

Organizației Mondiale a Sănătății, o 

politică de stabilire a prețurilor care să 

respecte dreptul oamenilor la o cantitate 

de apă minimă pentru traiul zilnic și care 

să reducă risipa, care să prevadă 

aplicarea unei taxe progresive 

proporționale cu cantitatea de apă 

folosită;  

Or. it 

 

Amendamentul  237 

Josu Juaristi Abaunz 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 a (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 22a. încurajează stabilirea unor măsuri 

prin care să se asigure utilizarea rațională 

a apei, pentru a evita risipa;  

Or. en 

 

Amendamentul  238 

Davor Ivo Stier 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 22a. sprijină includerea Obiectivului de 

dezvoltare durabilă 6 privind asigurarea 

disponibilității și gestionării durabile a 

serviciilor de apă și salubrizare pentru toți 

până în 2030 în cadrul global de 

dezvoltare pentru perioada de după 2015, 

care urmează să fie adoptat în septembrie 

2015; subliniază că noua agendă va avea 

un caracter universal, adică se va aplica 

atât în țările în curs de dezvoltare, cât și 

în țările dezvoltate, inclusiv în statele 

membre ale UE; subliniază importanța 

bunei guvernanțe mondiale pentru 

îndeplinirea acestui obiectiv, sau a 

oricărui alt ODD viitor, și evidențiază, în 

acest sens, nevoia de a consolida 

obiectivul propus cu privire la justiție și la 

crearea unor instituții eficiente (ODD 16) 

în noul cadru;  

Or. en 

 

Amendamentul  239 

Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Mireille D'Ornano 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 a (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 22a. amintește că creșterea intensivă a 

animalelor, în special creșterea 

animalelor la nivel industrial, implică un 

consum foarte ridicat de apă și invită 

statele membre să susțină metodele mai 

durabile privind culturile agricole și 

creșterea animalelor;  

Or. fr 

 

Amendamentul  240 

Nicola Caputo 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 22b. invită statele membre să pună în mod 

gratuit la dispoziție până la 100 de litri de 

apă;  

Or. it 

Amendamentul  241 

Iratxe García Pérez 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

23. laudă acțiunile unor operatori din 

domeniul serviciilor de alimentare cu apă, 

care alocă un procent din cifra lor de 

afaceri anuală parteneriatelor din domeniul 

apei cu țările în curs de dezvoltare și 

încurajează statele membre și UE să creeze 

condițiile necesare pentru crearea unor 

astfel de parteneriate; 

23. laudă acțiunile unor operatori din 

domeniul serviciilor de alimentare cu apă, 

care alocă un procent din cifra lor de 

afaceri anuală parteneriatelor din domeniul 

apei cu țările în curs de dezvoltare și 

încurajează statele membre și UE să creeze 

cadrul legal necesar pentru crearea unor 

astfel de parteneriate; 

Or. en 
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Amendamentul  242 

Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Lynn Boylan 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 – subpunctul 1 (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 (1) amintește că asigurarea unei protecții 

sustenabile a zonelor naturale precum 

ecosistemele de apă dulce este, de 

asemenea, esențială pentru dezvoltare și 

crucială pentru furnizarea de apă 

potabilă;  

Or. en 

 

Amendamentul  243 

Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 – subpunctul 2 (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 (2) invită Comisia să ia toate măsurile 

necesare pentru a monitoriza și a evalua 

impactul extracției și explorării petrolului 

asupra sănătății umane și a mediului, 

îndeosebi impactul extracției petrolului pe 

uscat asupra calității apei destinate 

consumului uman; 

Or. en 

 

Amendamentul  244 

Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Mireille D'Ornano 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 a (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 23a. amintește că accesul la apă nu 

trebuie folosit ca armă geopolitică 

împotriva populației civile; 

Or. fr 

 

Amendamentul  245 

Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 23a. invită Comisia să analizeze în ce 

măsură este oportună extinderea la nivel 

european a instrumentelor de ajutor 

financiar din sectorul cooperării 

internaționale la sectorul alimentării cu 

apă și al salubrizării;  

Or. fr 

 

Amendamentul  246 

Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Lynn Boylan 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 24 – subpunctul 1 (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 (1) invită statele membre: 

 - să introducă pentru furnizorii de apă 

obligația de a indica caracteristicile fizico-

chimice ale apei în factura pentru 

consumul de apă; 

 - să elaboreze planuri urbane în funcție 

de existența resurselor de apă; 

 - să intensifice controalele, să 

monitorizeze substanțele poluante și să 

planifice acțiuni imediate care să vizeze 
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eliminarea și salubrizarea substanțelor 

toxice;  

 - să insiste asupra luării unor măsuri de 

reducere a scurgerilor importante din 

conducte din Europa, prin înnoirea 

rețelelor de alimentare cu apă 

necorespunzătoare;  

Or. en 

 

Amendamentul  247 

Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Mireille D'Ornano 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 24 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 24a. amintește că este necesar să se 

susțină crearea unor condiții de acces la 

apă pentru populația țărilor în curs de 

dezvoltare, în special pentru a preveni 

strămutările în masă ale celor care se 

refugiază din cauza lipsei de apă; 

Or. fr 

 

Amendamentul  248 

Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 24 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 24a. invită Comisia să transforme 

înnoirea rețelelor de alimentare cu apă 

potabilă învechire într-o prioritate în 

cadrul Planului de investiții pentru 

Europa, introducând aceste proiecte în 

lista proiectelor Uniunii; subliniază 

efectul de levier pe care aceste proiecte l-

ar permite asupra forței de muncă ce nu 

poate fi relocată, contribuind astfel la 
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stimularea economiei verzi din Europa;  

Or. fr 

 

Amendamentul  249 

Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 24 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 24b. invită Comisia să promoveze 

schimbul de cunoștințe pentru ca statele 

membre să realizeze studii legate de starea 

rețelelor, ceea ce ar permite demararea 

lucrărilor de modernizare în vederea 

eliminării risipei; 

Or. fr 

 

Amendamentul  250 

Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 24 c (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 24c. încurajează Comisia să pregătească 

un cadru legislativ european pentru 

refolosirea efluenților tratați, în special 

pentru a proteja activitățile și zonele 

sensibile; invită, de asemenea, Comisia să 

promoveze schimbul de experiență dintre 

agențiile din domeniul sănătății din 

diferite state membre;  

Or. fr 

 

Amendamentul  251 

Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 24 d (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 24d. solicită creșterea transparenței 

pentru a informa mai bine consumatorii 

cu privire la chestiunile legate de 

alimentarea cu apă și pentru a contribui 

la o gestionare mai eficientă a resurselor 

de apă: încurajează, în acest sens, 

Comisia să continue să colaboreze cu 

statele membre pentru a avea loc un 

schimb de experiențe acumulate la nivel 

național cu privire la crearea unor 

sisteme de informații privind apa; 

Or. fr 

 

Amendamentul  252 

Michel Dantin 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 24 e (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 24e. consideră esențială îmbunătățirea 

coordonării procesului de punere în 

aplicare a directivelor privind apa cu 

aplicarea directivelor privind mediul 

marin, biodiversitatea și inundațiile; 

invită Comisia să pună accent, în cadrul 

tuturor revizuirilor, pe îmbunătățirea 

coordonării dintre directive; 

Or. fr 

Amendamentul  253 

Monika Flašíková Beňová 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 – paragraful 1 (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 subliniază, conform legislației UE în 

vigoare și cerințelor sale, rolul important 

al evaluării regulate a calității, purității și 

siguranței apei și ale resurselor de apă din 

Comunitatea Europeană și din afara 

granițelor acesteia; 

Or. en 

 

 

 


