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Nota de Imprensa 

 

Falta de ambição da Comissão Europeia na resposta à primeira 

Iniciativa de Cidadania Europeia 
 

 

(Bruxelas 19 de março) A Comissão Europeia (CE) publicou hoje uma comunicação 

oficial em resposta à primeira Iniciativa de Cidadania Europeia (ICE) com sucesso, que 

exigia “a consagração na lei europeia do direito humano à água e ao saneamento”. A 

Comissão reafirma a importância do direito humano à água e ao saneamento e explicita 

a sua importância como um bem público e um valor fundamental. Além disso, reafirma 

que "a água não é uma mercadoria ". No entanto, fica por aí. 

 

“Falta uma verdadeira ambição à resposta da Comissão Europeia, que reflita 

adequadamente as expectativas dos 1,9 milhões de pessoas que subscreveram”, diz Jan 

Willem Goudriaan, vice-presidente da Iniciativa Cidadania Europeia “Direito à Água”. 

"Lamento que não haja nenhuma proposta legislativa legislação que reconheça o 

direito humano à água.” 

 

A ICE também solicitou um compromisso jurídico de que não hajam iniciativas da UE 

que visem liberalizar os serviços de água e saneamento. Mas o comunicado nada refere 

a esse respeito. Sem dúvida, estamos contentes de que o apoio dos cidadãos à ICE tenha 

levado à exclusão de água e saneamento da Directiva concessões. No entanto, no 

comunicado de hoje, a Comissão não se comprometeu a excluir de forma explícita estes 

serviços das negociações comerciais, tais como as do Acordo de Comércio 

Transatlântico (TTIP). 

 

No entanto, consideramos positivos alguns aspectos da resposta da Comissão: por 

exemplo, o reconhecimento de que a prestação de serviços de água é geralmente da 

responsabilidade das autoridades locais que estão mais próximas dos cidadãos. Isto 

reforça a tendência da remunicipalização por toda a Europa, que é, de acordo com o 

comunicado, a garantia mais segura da exclusão da água das regras do mercado interno, 

uma das principais exigências da ICE. 

 

Também nos satisfaz que a Comissão assuma o compromisso de promover o acesso 

universal à água e ao saneamento nas suas políticas de desenvolvimento e nas várias 

iniciativas com esse objectivo, incluindo a promoção de parcerias público-público 

(PUPs). 

 



Esperamos que a revisão da Directiva quadro da água e a Directiva da água potável 

sejam uma oportunidade de realizar o direito humano à água e ao saneamento na UE. O 

Comité de Cidadãos espera ser considerado como parte interessada nesse debate. 

 

Iremos pedir aos partidos políticos, e aos seus candidatos à Presidência da CE, que se 

comprometam a propor legislação com o objectivo de implementar o direito humano à 

água e ao saneamento, e a impedir a liberalização dos serviços de água e saneamento, na 

UE e não só. Este será um tema chave das eleições europeias de Maio de 2014. 

 

Mais informação: Pablo Sánchez, psanchez@epsu.org 0032474626633 

 
 

__________________ 

 

 

A FSESP é a Federação Sindical Europeia de Serviços Públicos. É a maior federação da CES. 

É formada por oito milhões de trabalhadores do sector público, organizados em mais de 265 

sindicatos nos sectores da energia, água, resíduos, serviços sociais e saúde, administração 

local e central, em toda a Europa, incluíndo os países do leste da União Europeia. A FSESP é a 

organização regional da Internacional de Serviços Públicos (ISP). 
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