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SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão do Ambiente, da Saúde Pública 
e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que o quarto relatório de coesão identifica as alterações climáticas, em 
particular as secas e a escassez de água, como um dos novos desafios com um importante 
impacto territorial a que a política de coesão deve responder, tendo afectado, até à data, 
11% da população e 17% do território da União Europeia,

B. Considerando que o impacto da escassez de água e das secas na União Europeia é mais 
acentuado em determinadas regiões e sentido com maior acuidade nas regiões mais 
pobres, dando azo ao abandono da terra, aos incêndios florestais e à degradação do solo e 
dificultando consideravelmente o desenvolvimento socioeconómico dos habitantes dessas 
regiões, e considerando que os efeitos económicos da escassez de água e das secas 
constituem um desafio do ponto de vista dos objectivos da Estratégia de Lisboa, tal como 
enquadrados na política de coesão da UE,

1. Insta o Conselho a adoptar, no mais curto prazo, uma decisão sobre a proposta de 
Regulamento que estabelece o Fundo de Solidariedade da UE (COM(2005)0108), no 
sentido de definir com rigor os critérios e as situações elegíveis, incluindo os casos de 
seca, de forma a compensar os prejuízos causados pelas catástrofes naturais de um modo 
mais eficaz, flexível e oportuno, tendo em conta que o Parlamento já aprovou a sua 
posição em Maio de 2006; neste contexto, salienta que, para melhorar a gestão dos riscos 
de seca, é necessário optimizar a utilização do Fundo de Solidariedade da UE e do 
Mecanismo Europeu de Protecção Civil, e que tanto os Estados-Membros como as 
autoridades regionais e locais apliquem a Directiva-Quadro "Água" em vigor (Directiva 
2000/60/CE);

2. Saúda o facto de a poupança de água ser a grande prioridade da Comissão em resposta à 
escassez de água e às secas; neste seguimento, exorta a Comissão a assegurar que a 
utilização dos fundos estruturais não contraria esta prioridade, a impor como condição 
para beneficiar dos fundos estruturais a gestão sustentável da água, e a obter provas da 
plena utilização das opções de poupança de água pelas autoridades locais e regionais, 
bem como do cumprimento cabal pelas mesmas dos requisitos contidos na Directiva-
Quadro "Água";

3. Reconhece que a escassez de água e as secas têm repercussões directas a nível da coesão 
socioeconómica e territorial; defende que este aspecto deve ser adequadamente tido em 
conta em futuros desenvolvimentos da política de coesão, devendo para o efeito ser 
disponibilizadas todas as medidas orçamentais necessárias, bem como outros 
instrumentos;

4. Salienta que a natureza trans-regional e transfronteiriça das bacias hidrográficas pode ter 
consequências graves nas regiões a montante e a jusante, e que indispensável que os 
Estados-Membros, bem como as autoridades regionais e locais, cooperem na questão da 
escassez de água e das secas, assegurando uma utilização sustentável e equitativa dos 
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recursos hídricos; considera que a especificidade do problema da escassez de água e das 
secas exige uma acção coordenada a nível não apenas da UE e dos Estados-Membros, 
mas também da administração regional e local;

5. Solicita às autoridades regionais e locais que aproveitem as grandes oportunidades que 
oferecem os fundos estruturais e invistam na beneficiação ou renovação de 
infra-estruturas e tecnologias existentes (em particular em regiões em que os recursos 
hídricos são desperdiçados devido a fugas nas condutas de água), incluindo 
nomeadamente tecnologias limpas que facilitem a eficiente utilização dos recursos 
hídricos e possam ser associadas a um sistema integrado de gestão de recursos (SIGR) em 
matéria de água, em particular para fazer face ao desafio da eficiência hídrica (em termos 
de poupança e reutilização) nos sectores da indústria e agrícola, bem como a nível de 
consumo doméstico;

6. Insiste, neste contexto, em que a atribuição de fundos para infra-estruturas deve estar 
orientada para as acções de melhoria da gestão e do abastecimento de água de qualidade 
em função das necessidades existentes;

7. Salienta que a experiência a nível mundial prova que o desvio dos leitos dos rios conduz 
a danos irreparáveis nas condições ecológicas e hidromorfológicas, podendo levar a que 
as pessoas sejam obrigadas a abandonar as suas habitações e à deslocalização de 
empresas, com as consequentes repercussões negativas na coesão económica e social; 
exorta os Estados-Membros a impedir qualquer deterioração das suas bacias hidrográficas 
e a cumprir plenamente as exigências previstas nos artigos 1.º e 4.º da Directiva-Quadro 
"Água", e insta a Comissão a conceder fundos comunitários unicamente a projectos que 
cumpram esses requisitos;

8. Nota que a comunicação da Comissão sobre o desafio da escassez de água e das secas 
(COM(2007)0414) não aborda o problema que constitui a não depuração das águas 
residuais em numerosas regiões;

9. Exorta a que não seja descurada a necessidade de proteger as águas subterrâneas, se se 
pretende que estas façam parte da gestão global dos recursos hídricos;

10. Exorta à concessão de apoio a todos os sistemas racionais de recolha das águas pluviais 
que satisfaçam as devidas normas de saúde pública;

11. Solicita ao Conselho, aos Estados Membros e às autoridades regionais e locais que, na 
condução de outras políticas sectoriais, tenham em conta as ideias contidas na 
comunicação supramencionada sobre o desafio da escassez de água e das secas, de forma 
a evitar efeitos contraproducentes na protecção dos recursos hídricos; 

12. Insta a Comissão e os Estados-Membros a reconhecer que a desflorestação e o 
desenvolvimento urbano desenfreado contribuem para a crescente escassez de água; apela 
aos Estados Membros e às autoridades competentes para que tenham em conta as 
questões relativas à água no seu planeamento da utilização do solo, em particular no caso 
do desenvolvimento de actividades económicas em bacias hidrográficas sensíveis, 
incluindo nas ilhas e regiões ultraperiféricas; sublinha que qualquer abastecimento de 
água deve, independentemente da finalidade do seu consumo, respeitar o princípio de 
tarifação razoável da água, incentivando assim as empresas em particular a utilizarem os 
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seus recursos hídricos mais eficazmente;

13. Solicita à Comissão que promova a entrada em funcionamento de um Observatório 
Europeu da Seca no âmbito das actividades da Agência Europeia do Ambiente e salienta 
que os dados nacionais devem ser completados com informações sazonais regionais e 
locais normalizadas em matéria de precipitação e consumo trans-sectorial, a fim de 
promover a tomada de sólidas decisões estratégicas;

14. Destaca a importância das regiões como força impulsionadora da inovação tecnológica no 
domínio da água, face ao peso crescente que a eficiência hídrica terá enquanto factor de 
competitividade; exorta, pois, as autarquias regionais a ponderar o desenvolvimento da 
cooperação, do intercâmbio de informações e de parcerias estratégicas inter-regionais, a 
nível nacional e internacional, tendo em vista a organização de uma eficiente gestão 
regional dos recursos hídricos;

15. Convida a Comissão e as regiões e cidades dos Estados-Membros a incentivarem o
desenvolvimento de uma cultura de poupança de água em toda a UE, promovendo as 
bacias de águas pluviais e lançando campanhas de sensibilização dos cidadãos para a 
poupança de água que incluam, por exemplo, programas educativos adequados; solicita à 
Comissão que fomente o intercâmbio de boas práticas entre regiões, cidades e 
associações da sociedade civil no domínio da poupança de água, (incluindo o tratamento 
de águas pluviais e residuais), do aumento da eficiência hídrica e da gestão do risco de 
secas.

16. Recorda que as questões ambientais complexas mencionadas na comunicação da 
Comissão são determinantes para a situação económica, a competitividade e as 
oportunidades de desenvolvimento de uma região;

17. Faz notar que, a concepção de uma política de preços eficaz que reflicta verdadeiramente 
o valor da água, poderá incentivar os consumidores a uma utilização mais parcimoniosa 
deste recurso;
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