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Quase dois milhões pela água pública
13-Set-2013

INICIATIVA DE CIDADANIA EUROPEIA TERMINA COM GRANDE ÃŠXITO
O STAL, juntamente com outras organizaÃ§Ãµes, entregou hoje as cerca de 16.000 assinaturas recolhidas em Portugal. A
entrega teve lugar pelas 14h30, no Instituto dos Registos e Notariado.

A campanha europeia de recolha de assinaturas a favor de legislaÃ§Ã£o que consagre a Ã¡gua e o saneamento como um
direito humano terminou, dia 9 de Setembro, com um inegÃ¡vel Ãªxito.

Ao longo de 17 meses, a iniciativa promovida no quadro da FederaÃ§Ã£o Europeia dos ServiÃ§os PÃºblicos recolheu 1
857 605 assinaturas nos 28 estados-membros da UniÃ£o Europeia, ultrapassando todos os requisitos legais exigidos.

Para ser validada, a Iniciativa de Cidadania Europeia precisava de recolher um milhÃ£o de assinaturas em sete paÃ-ses.

Na realidade, nÃ£o sÃ³ o nÃºmero de subscritores se aproximou dos dois milhÃµes como os objectivos nacionais foram
alcanÃ§ados em 13 paÃ-ses, a saber: Alemanha, Ã•ustria, BÃ©lgica, EslovÃ¡quia, EslovÃ©nia, Espanha, FinlÃ¢ndia, GrÃ©cia,
Holanda, Hungria, ItÃ¡lia, LituÃ¢nia e Luxemburgo.

Em Portugal foram recolhidas 15 677, muito perto do nÃºmero mÃ-nimo exigido de 16 500 assinaturas. TambÃ©m no
Chipre, FranÃ§a e SuÃ©cia o nÃºmero de subscritores aproximou-se do mÃ-nimo requerido pela UE.

Agora, como declarou o vice-presidente da campanha, Jan Willem Goudriaan, Â«falta ainda fazer o teste real: irÃ¡ a
ComissÃ£o Europeia ouvir a voz dos cidadÃ£os e corresponder Ã s expectativas propondo uma legislaÃ§Ã£o concreta?
Caso tal nÃ£o suceda, penso que isso terÃ¡ um impacto na forma como as pessoas irÃ£o votar nas eleiÃ§Ãµes europeiasÂ».
As organizaÃ§Ãµes promotoras da campanha, entre as quais se inclui o STAL, esperam que a ComissÃ£o Europeia oiÃ§a a
voz dos povos e consagre na legislaÃ§Ã£o a Ã¡gua e o saneamento como um direito humano, um bem pÃºblico e nÃ£o
uma mercadoria.
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