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FORSLAG

Udvalget for Andragender opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. mener ikke, at Kommissionens opfølgning på det europæiske borgerinitiativ Right2Water 
(R2W), som foreslået i meddelelsen, lever op til forventningerne, idet Kommissionen 
allerede havde bekendtgjort, at den ville øge indsatsen for at sikre en fuldstændig 
gennemførelse af EU’s vandlovgivning i medlemsstaterne og genoverveje EU’s 
drikkevandsdirektiv samt foreslå ændringer hertil;

2. understreger, at et europæisk borgerinitiativ er et vigtigt redskab som talerør for borgerne i 
lovgivningsproceduren, og at et gyldigt og relevant europæisk borgerinitiativ i princippet 
bør føre til et nyt lovgivningsforslag fra Kommissionen, i hvert fald når Kommissionen 
har forpligtet sig til at fremkomme med et, som det er tilfældet med det europæiske 
borgerinitiativ R2W;

3. minder om forpligtelsen til at garantere adgang til domstolsprøvelse og oplysninger på 
miljøområdet samt offentlig deltagelse i beslutningsprocesser som fastsat i 
Århuskonventionen; opfordrer Kommissionen til proaktivt at iværksætte en kampagne for 
at informere EU-borgerne om de resultater, der er opnået i forbindelse med konventionen 
for så vidt angår gennemsigtighed, og de effektive redskaber, der allerede er til rådighed, 
samt at opfylde de bestemmelser, der vedrører EU-institutionerne;

4. bemærker, at Udvalget om Andragender hvert år modtager et betydeligt antal andragender 
fra EU-borgere, der giver udtryk for deres bekymring over vandkvalitet og 
spildevandsrensning; mener, at disse andragender viser en ægte interesse fra borgernes 
side i streng håndhævelse og videreudvikling af vandrelateret EU-lovgivning;

5. opfordrer indtrængende Kommissionen til at tage borgernes bekymringer og advarsler i 
sådanne andragender alvorligt og reagere på dem, navnlig hvis der stadig er tid til at 
forebygge forurening og dårlig ledelse;

6. opfordrer Kommissionen til at udarbejde bindende lovgivning til at sikre, at de 
kompetente myndigheder stiller alle oplysninger om vandkvalitet og vandforvaltning til 
rådighed for de berørte borgere i en let tilgængelig og forståelig form, og at borgerne 
informeres fuldt ud og i god tid om eventuelle vandforvaltningsprojekter, således at de 
kan blive hørt og inddraget;

7. opfordrer medlemsstaterne til at afslutte deres vandområdeplaner hurtigst muligt og 
gennemføre dem korrekt med fuld respekt for de overordnede økologiske kriterier;

8. opfordrer Kommissionen til nøje at overvåge anvendelsen af EU-midler til 
vandforvaltningsprojekter og sikre, at disse midler kun anvendes til projekter, hvortil de er 
bestemt.


