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NÁVRHY

Petiční výbor vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin jako 
věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. domnívá se, že opatření v návaznosti na evropskou občanskou iniciativu „Right2Water“ 
(R2W), která navrhla Komise ve svém sdělení, nesplňují očekávání, neboť Komise již 
předtím oznámila, že zvýší své úsilí v zájmu dosažení toho, aby byly právní předpisy EU
v oblasti vodního hospodářství plně prováděny všemi členskými státy, a že přezkoumá 
směrnici EU o pitné vodě a navrhne změny;

2. zdůrazňuje, že evropská občanská iniciativa je významným nástrojem, který dává 
občanům možnost vyjádření v rámci legislativního procesu, a že iniciativa, která je 
přípustná a přiměřená, by měla v zásadě vést k novému legislativnímu návrhu Komise,
a to alespoň tehdy, jestliže se Komise k tomu zavázala, jak je tomu v případě iniciativy 
R2W;

3. připomíná povinnost zajistit přístup ke spravedlnosti a k informacím v oblasti životního 
prostředí a účast veřejnosti na rozhodovacím procesu, jak je stanoveno v Aarhuské 
úmluvě; vyzývá Komisi, aby proaktivně připravila kampaň, v níž bude občany informovat
o úspěších dosažených díky této úmluvě v oblasti transparentnosti a o účinných nástrojích, 
které jsou jim již k dispozici, a aby dodržovala ustanovení týkající se institucí EU;

4. poznamenává, že Petiční výbor dostává každoročně značný počet petic, v nichž evropští 
občané vyjadřují své znepokojení nad kvalitou vody a nakládáním s odpadními vodami; 
domnívá se, že ty petice ukazují, že občané mají skutečný zájem na tom, aby se právní 
předpisy v oblasti vodního hospodářství vymáhaly v plném rozsahu a dále utvářely;

5. naléhavě žádá Komisi, aby brala obavy a varování občanů vyjádřené v těchto peticích 
vážně a aby na základě nich jednala, zejména je-li stále čas na to, aby se znečištění
a špatnému hospodaření zabránilo;

6. vyzývá Komisi, aby vypracovala návrh závazného legislativního aktu, aby zajistila, že 
veškeré informace o kvalitě vody a vodním hospodářství budou ve snadno dostupné
a srozumitelné podobě poskytovány příslušnými orgány dotčeným občanům a že občané 
budou plně a včas informováni o všech vodohospodářských projektech, aby s nimi mohlo 
být konzultováno a aby mohli být zapojeni;

7. vyzývá členské státy, aby co nejrychleji dokončily své plány povodí a řádně je provedly 
při plném dodržování hlavních ekologických kritérií;

8. vyzývá Komisi, aby pečlivě sledovala používání finančních prostředků EU přidělených na 
vodohospodářské projekty a zajistila, aby byly tyto prostředky použity pouze na projekty, 
pro něž byly určeny.


