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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по петиции приканва водещата комисия по околна среда, обществено здраве 
и безопасност на храните да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. счита, че последващите действия на Комисията във връзка с Европейската 
гражданска инициатива „Право на вода“ (R2W), както е предложено в нейното 
съобщение, не е на висотата на очакванията, тъй като Комисията вече беше обявила, 
че ще увеличи усилията си за осигуряване на пълно прилагане на законодателството 
на ЕС в областта на водите от държавите членки, като започне процес на 
преразглеждане на Директивата на ЕС за питейната вода и предложи изменения;

2. подчертава, че Европейската гражданска инициатива е важен инструмент за участие 
на гражданите в законодателната процедура и че е допустимо и целесъобразно 
Европейската гражданска инициатива по принцип да води до ново законодателно 
предложение на Комисията, поне в случаите, когато Комисията е поела ангажимент 
да стори това както в случая на Европейската гражданска инициатива R2W;

3. припомня задължението за осигуряване на достъп до правосъдие и информация по 
въпроси, свързани с околната среда, в процеса на вземане на решения, както и 
участието на обществеността, както е предвидено в Конвенцията от Орхус; 
призовава Комисията  да започне проактивно кампания за информиране на 
гражданите на ЕС относно постиженията на Конвенцията в областта на 
прозрачността и ефективните инструменти, които вече са на разположение, и да 
изпълнява разпоредбите, отнасящи се до институциите на ЕС;

4. отбелязва, че всяка година комисията по петиции получава значителен брой 
петиции от граждани на ЕС, в които те изразяват своите опасения относно 
качеството на водата и управлението на отпадъчните води; счита, че петициите 
свидетелстват за истински интерес от страна на гражданите в цялостното прилагане 
и по-нататъшното развитие на законодателството на ЕС в областта на водите;

5. настоятелно призовава Комисията да отчита надлежно загрижеността на гражданите 
и предупрежденията, които те отправят в тези петиции, и да предприема действия 
по този въпрос, по-специално когато все още има време за предотвратяване на 
замърсяването и на лошото управление;

6. призовава Комисията да изготви обвързващо законодателство с цел да се гарантира, 
че цялата информация относно качеството на водата и управлението на водите се 
предоставя от компетентните органи на заинтересованите граждани в лесно 
достъпна и разбираема форма и че гражданите са напълно и своевременно 
осведомявани относно всички проекти за управление на водите, така че те да могат 
да предоставят съвети и препоръки и да вземат активно участие;

7. призовава държавите членки да завършат в най0кратък срок своите планове за 
управление на речните басейни и да ги прилагат правилно при пълно зачитане на 
първостепенните екологични критерии;
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8. призовава Комисията да наблюдава внимателно използването на финансирането от 
ЕС за проекти за управление на водните ресурси и да гарантира, че това 
финансиране се използва само за проекти, за които е предназначено.


