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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Αναφορών καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας 
των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. θεωρεί ότι η συνέχεια που έδωσε η Επιτροπή στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών 
«Right2Water» (R2W), όπως προτείνεται στην ανακοίνωσή της, υπολείπεται των 
προσδοκιών, καθώς η Επιτροπή είχε ανακοινώσει ότι θα ενέτεινε τις προσπάθειές της με 
σκοπό τη διασφάλιση της πλήρους εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας για τα ύδατα 
από τα κράτη μέλη, την αναθεώρηση της οδηγίας της ΕΕ για το πόσιμο νερό και την 
υποβολή τροποποιήσεων·

2. υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών αποτελεί σημαντικό μέσο για τους 
πολίτες, που δίνει τη δυνατότητα να ακουστούν οι απόψεις τους στο πλαίσιο της 
νομοθετικής διαδικασίας, και ότι μια αποδεκτή και αρμόζουσα πρωτοβουλία πολιτών θα 
πρέπει, καταρχήν, να οδηγεί σε νέα νομοθετική πρόταση της Επιτροπής, τουλάχιστον 
όταν η Επιτροπή έχει δεσμευθεί να πράξει κάτι τέτοιο, όπως στην περίπτωση της 
Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών «Right2Water»·

3. υπενθυμίζει την υποχρέωση να διασφαλίζεται η πρόσβαση στη δικαιοσύνη και σε 
πληροφορίες όσον αφορά περιβαλλοντικά ζητήματα, καθώς και η συμμετοχή του κοινού 
στη λήψη αποφάσεων, όπως προβλέπεται στη Σύμβαση του Aarhus· καλεί την Επιτροπή 
να διοργανώσει, με δική της πρωτοβουλία, εκστρατεία για την ενημέρωση των 
ευρωπαίων πολιτών σχετικά με τα επιτεύγματα της εν λόγω σύμβασης στον τομέα της 
διαφάνειας και τα αποτελεσματικά μέσα που έχουν στη διάθεσή τους οι πολίτες, και να 
εκπληρώσει τις διατάξεις που αφορούν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ·

4. σημειώνει ότι η Επιτροπή Αναφορών λαμβάνει κάθε χρόνο σημαντικό αριθμό αναφορών 
από ευρωπαίους πολίτες, στις οποίες εκφράζουν την ανησυχία τους όσον αφορά την 
ποιότητα των υδάτων και τη διαχείριση των λυμάτων· θεωρεί ότι οι αναφορές αυτές είναι 
δηλωτικές του πραγματικού ενδιαφέροντος που τρέφουν οι πολίτες όσον αφορά την 
πλήρη επιβολή και την περαιτέρω ανάπτυξη της ενωσιακής νομοθεσίας για τα ύδατα·

5. παροτρύνει την Επιτροπή να λάβει σοβαρά υπόψη της τις ανησυχίες και τις 
προειδοποιήσεις που διατυπώνουν οι πολίτες σε αυτές τις αναφορές και να ανταποκριθεί 
σε αυτές, κυρίως στις περιπτώσεις που είναι χρονικά εφικτή η πρόληψη της ρύπανσης και 
της κακοδιαχείρισης·

6. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει δεσμευτική νομοθεσία προκειμένου να διασφαλίσει ότι 
όλες οι πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα και τη διαχείριση των υδάτων θα 
κοινοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες σε όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες, με 
τρόπο εύκολα προσβάσιμο και κατανοητό, καθώς και να διασφαλίσει ότι οι πολίτες θα 
ενημερώνονται πλήρως και εγκαίρως σχετικά με όλα τα σχέδια διαχείρισης υδάτων, ώστε 
να μπορούν να συμμετέχουν στις διαβουλεύσεις·

7. καλεί τα κράτη μέλη να ολοκληρώσουν τα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής 
ποταμών με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και να τα υλοποιήσουν δεόντως, σεβόμενα 
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πλήρως τα υπερισχύοντα οικολογικά κριτήρια·

8. καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί προσεκτικά τη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ σε 
έργα διαχείρισης υδάτων και να διασφαλίσει ότι τα κονδύλια αυτά διοχετεύονται 
αποκλειστικά στα έργα για τα οποία προορίζονται.


