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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre como enfrentar o desafio da escassez de água e das secas na União Europeia
(2008/2074(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Directiva 2000/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de 
Outubro de 2000, que estabelece um quadro de acção comunitária no domínio da política 
da água (a "DQA")1,

– Tendo em conta a sua resolução relativa à comunicação da Comissão sobre a gestão da 
água nos países em desenvolvimento e as prioridades da UE na cooperação para o 
desenvolvimento2,

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 18 de Julho de 2007, intitulada 
"Enfrentar o desafio da escassez de água e das secas na União Europeia" (COM(2007) 414 
final) (a "Comunicação"),

– Tendo em conta o relatório de avaliação de impacto e os estudos elaborados pelo Instituto 
para uma Política Europeia do Ambiente (IPEA) e a Agência Europeia do Ambiente 
(AEA),

– Tendo em conta o artigo 45.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar e os pareceres da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários e da 
Comissão do Desenvolvimento Regional, bem como da Comissão da Agricultura e do 
Desenvolvimento Rural (A6-0000/2008),

A. Considerando que o problema da escassez de água e das secas não está geograficamente  
circunscrito à União Europeia e tem repercussões internacionais; considerando que 
existem já conflitos internacionais em torno da água e que o risco de que a sua frequência
aumente é cada vez maior3,

B. Considerando que a escassez de água e a seca representam um enorme desafio, com 
impactos socioeconómicos e ambientais relevantes na UE e que, segundo as estimativas, o 
impacto económico total da seca a nível comunitário atingiu os 100 mil milhões de euros 
nos últimos 30 anos, 

C. Considerando que a escassez de água e a seca afectam já várias regiões da UE e que cerca 
de um quinto da sua população habita em países cujos recursos hídricos se encontram 
ameaçados,

                                               
1 JO L 327 de 22.12.2000, p. 1.
2 JO C 76E de 25.3.2004, p. 430.
3 Documento do Alto Representante e da Comissão Europeia ao Conselho Europeu, 14 de Março de 2008, 
S113/08. 
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D. Considerando que a escassez de água e a seca se têm registado cada vez com mais
frequência nos últimos 30 anos e que é provável que as alterações climáticas agravem a 
situação, contribuindo para um aumento de eventos hidrológicos extremos dentro e fora da 
UE, 

E. Considerando que as tendências em matéria de utilização da água são insustentáveis, 
continuando a UE a desperdiçar 20% da sua água devido a uma utilização ineficaz, 

F. Considerando que não se encontra disponível uma avaliação global – técnica e 
cientificamente correcta – da situação da UE no que se refere à quantidade da água
existente; considerando que os dados disponíveis a nível regional e referentes às variações 
sazonais são muito limitados, 

G. Considerando que a sensibilização e a boa informação dos cidadãos têm uma importância 
decisiva para promover uma mudança dos comportamentos e das práticas e o surgimento
de uma cultura de economia de água, 

1. Acolhe com agrado a Comunicação e apoia a proposta de um primeiro pacote de opções 
políticas de acção, mas lamenta que o seu âmbito se limite exclusivamente à UE e aos
Estados-Membros; recorda que a escassez de água e a seca são um problema de dimensão 
internacional e que é necessário actuar em conformidade; 

2. Lamenta que a Comunicação se limite a promover objectivos gerais, propondo apenas um 
número restrito de medidas específicas, sem um calendário concreto para a sua aplicação 
nas regiões ameaçadas pela escassez de água e a seca; lamenta a ausência de objectivos 
realistas e de prazos fixados para o seu cumprimento, em estreita cooperação com as 
autoridades regionais e locais; 

3. Recorda que, na gestão dos recursos hídricos, deve ser dada preferência à abordagem do 
lado da procura; nota que as medidas do lado da procura só devem ser consideradas 
quando se esgotarem as opções de melhoria da eficiência da utilização da água, da gestão 
da procura e das medidas educativas; 

4. Recorda a ligação entre alterações climáticas, escassez de água e seca, e manifesta a sua 
séria preocupação quanto ao possível impacto na saúde pública; acentua a necessidade de 
integrar a questão da água em todos os domínios políticos e de adoptar uma abordagem 
verdadeiramente integrada ao tratar o problema, incluindo todos os instrumentos 
financeiros da UE; salienta que todos os níveis políticos (nacional, regional e local) devem 
ser incluídos no processo;

5. Solicita à Comissão que tenha em conta a ligação intersectorial entre o impacto social e 
económico das alterações climáticas no ordenamento territorial e os custos energéticos
associados a essas alterações; 

6. Reconhece a importância da DQA enquanto quadro para alcançar um "bom estado" das 
águas europeias, promovendo uma utilização sustentável da água e a protecção dos 
recursos hídricos disponíveis, contribuindo, ao mesmo tempo, para atenuar os efeitos das
inundações e secas, e exorta a Comissão e os Estados-Membros a aplicar plenamente as 
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disposições da directiva; 

7. Considera que o plano de gestão das bacias hidrográficas estabelecido na DQA também
deve integrar a gestão das secas e prever uma gestão das crises orientada para as 
necessidades concretas das bacias hidrográficas ameaçadas pela escassez de água e as 
secas; 

8. Recorda que, na UE, quase 20% da água é desperdiçada e salienta a necessidade de 
grandes investimentos para melhorar os progressos técnicos e a rede de distribuição; 

9. Encoraja a UE a apoiar tecnologia e inovação destinadas a melhorar a eficiência da 
utilização da água; 

10. Acentua que 40% da água utilizada na UE poderia ser poupada1; solicita medidas 
concretas e incentivos financeiros para promover uma utilização mais eficiente e 
sustentável da água; 

11. Recorda que o n.° 1 do artigo 9.° da DQA estabelece que "Os Estados-Membros terão em 
conta o princípio da amortização dos custos dos serviços hídricos [...] segundo o princípio 
do poluidor-pagador" e assegurarão que, até 2010, "as políticas de estabelecimento de 
preços da água dêem incentivos adequados para que os consumidores utilizem 
eficazmente a água" e "um contributo adequado dos diversos sectores económicos [...] 
para a recuperação dos custos dos serviços de abastecimento de água";

12. Encoraja a UE a apoiar tecnologia e inovação destinadas a melhorar a eficiência da 
utilização da água; 

13. Acentua que é possível realizar grandes progressos no sector agrícola no que se refere a
uma utilização mais eficiente da água; espera que o "exame do estado de saúde" da 
Política Agrícola Comum tenha em conta este problema e proponha medidas concretas 
que promovam uma utilização mais sustentável da água através de incentivos destinados a
mobilizar as melhores tecnologias disponíveis; 

14. Recorda que os consumidores têm um importante papel a desempenhar se quisermos obter
uma redução significativa do consumo de água na UE; solicita, por conseguinte, à UE que 
lance uma campanha pública com vista a sensibilizar as pessoas para a questão da água e a 
encorajá-las a tomar medidas concretas; 

15. Considera que o actual sistema de rotulagem da eficiência energética deve ser alargado e 
incluir uma referência ao consumo de água; além disso, as normas de construção devem 
ser mais rigorosas; 

16. Encoraja todas as partes interessadas a desenvolver um sistema voluntário de rotulagem
da gestão sustentável da água; 

                                               
1 Relatório sobre o potencial de poupança de água na UE ("EU Water Saving Potential") do Instituto Ecologic, 
encomendado pela Comissão Europeia, publicado em 19 de Julho de 2007, ENV.D.2/ETU/2007/0001r 
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17. Solicita à Comissão que aprecie a possibilidade de financiar, em 2009, um projecto-piloto 
que deverá incluir investigação, estudos e acompanhamento para o desenvolvimento de 
acções de prevenção destinadas a pôr termo à desertificação na Europa, impedindo a
erosão e os danos causados à agricultura e à biodiversidade, aumentando a fertilidade do
solo e a sua capacidade de retenção de água e de captura do carbono; 

18. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A água diz respeito a todos os actores da sociedade. Dela dependem a vida humana, animal e 
vegetal, e é ainda um recurso indispensável para a economia. Porém, a água é um recurso 
escasso. A protecção dos recursos hídricos, dos ecossistemas aquáticos e da água que 
bebemos e usamos para nos lavar é uma das pedras angulares da protecção ambiental. Por 
conseguinte, é necessária uma acção concertada a nível comunitário para assegurar a 
protecção eficaz deste recurso precioso. 

Nos últimos 30 anos, têm-se registado condições meteorológicas extremas com uma 
frequência cada vez maior. O aumento da precipitação nos últimos anos causou inundações 
em algumas regiões da Europa, enquanto outras são assoladas pela seca e por vagas de calor.
Devido às consequências cada vez mais gravosas das alterações climáticas, 3,2 mil milhões de 
pessoas poderão vir a debater-se com escassez de água no futuro. Em 2007, a AEA estimou 
que cerca de um terço dos Europeus vive já em zonas com problemas de falta de água, onde a 
procura excede a oferta. O custo da seca nos últimos 30 anos atingiu quase os 100 mil milhões 
de euros e a seca de 2003, por si só, teve um custo de 8,7 mil milhões de euros para a
economia da UE.

Há três grandes desafios a que a UE deve responder: o consumo de água excessivo, 
insustentável e ineficiente e o desperdício de água associado; a falta de sensibilização para o 
problema; e a ausência de uma abordagem integrada do problema da água. 

As alterações climáticas não são o único desafio que a Europa tem de enfrentar. Apesar da 
pressão crescente sobre os recursos hídricos, mantém-se o consumo de água excessivo, 
insustentável e ineficiente, que aumenta a um ritmo quase duas vezes superior ao do 
crescimento da população mundial. Só a Europa desperdiça pelo menos 20% da sua água 
devido à ineficiência da utilização deste recurso. Uma maneira de fazer face a este problema 
seria aplicar plenamente a Directiva-Quadro Água e as suas disposições sobre o 
estabelecimento de preços. Além disso, são necessários investimentos em tecnologias de 
poupança de água.

Devem ser privilegiadas medidas do lado da procura, em vez de um simples aumento da 
oferta de água. Só devem ser consideradas medidas do lado da oferta depois de esgotadas as 
opções de melhoria da eficiência da utilização da água, da gestão da procura e das medidas 
educativas. As transferências de água de longa distância não devem ser a solução do problema 
da escassez de água, e a questão das transferências transfronteiras deve continuar a inserir-se 
estritamente no âmbito de competências de cada Estado-Membro. 

A falta de informação e a inexistência de uma vasta campanha de sensibilização são notórias 
se tivermos em conta a dimensão do problema que se prenuncia. O desenvolvimento de uma 
cultura, responsável e eficiente, de economia de água requer uma política activa de 
sensibilização na qual todos os actores do sector da água devem ser envolvidos. A 
informação, a educação e a formação são domínios de acção prioritários. Existem inúmeras 
formas possíveis de fazer face a este desafio. A rotulagem, enquanto meio eficaz para 
fornecer ao público informação específica sobre o desempenho hídrico e as práticas 
sustentáveis de gestão da água, é apenas um dos possíveis caminhos.
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É preciso responder ao desafio de incorporar o problema da água em todos os domínios
políticos e adoptar uma abordagem integrada ao tratar a questão. Todos os níveis políticos 
(nacional, regional e local) devem ser envolvidos neste processo. Todas as políticas e
instrumentos financeiros da UE devem ter em conta a crescente escassez de água. 

Por último, o problema da escassez de água e das secas não está geograficamente circunscrito
à União Europeia e tem repercussões internacionais. Existem já inúmeros conflitos 
internacionais em torno da água e aumenta cada vez mais o risco de que a sua frequência se 
intensifique. É, portanto, necessário adoptar uma abordagem mais vasta no que diz respeito à
escassez de água e à seca. 
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