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ET

ETTEPANEKUD

Petitsioonikomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonil 
lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. leiab, et Euroopa Komisjoni teatises esitatud järelmeetmed Euroopa kodanikualgatusele
„Right2Water” ei vasta ootustele, sest komisjon oli juba varem teatanud, et teeb 
suuremaid jõupingutusi liikmesriikides ELi veealaste õigusaktide täieliku rakendamise 
tagamiseks, ELi joogiveedirektiivi läbi vaatamiseks ja muudatusettepanekute esitamiseks;

2. rõhutab, et Euroopa kodanikualgatus on oluline vahend seadusandlikus menetluses 
kodanike häälte kuuldavaks tegemiseks ning et põhimõtteliselt peaks vastuvõetava ja 
nõuetekohase kodanikualgatuse tulemuseks olema komisjoni uus seadusandlik ettepanek, 
vähemalt juhul, kui komisjon on võtnud endale kohustuseks see koostada, nagu Euroopa 
kodanikualgatuse „Right2Water” puhul;

3. tuletab meelde kohustust tagada õigus pöörduda keskkonnaküsimustes kohtusse ja õigus 
keskkonnainfole ning üldsuse osalemine otsustamises, nagu nähakse ette Århusi 
konventsioonis; palub Euroopa Komisjonil alustada ennetavalt kampaaniat, et teavitada 
ELi kodanikke konventsiooni saavutustest läbipaistvuse valdkonnas ja juba kodanike 
käsutuses olevatest tõhusatest vahenditest, ning täita ELi institutsioonidele viitavad sätted;

4. märgib, et petitsioonikomisjon saab igal aastal ELi kodanikelt märkimisväärse hulga 
petitsioone, milles väljendatakse muret veekvaliteedi ja roeveekäitluse üle; leiab, et need 
petitsioonid näitavad kodanike tõelist huvi veega seonduvate ELi õigusaktide täitmise 
täieliku tagamise ja täiendava arendamise vastu;

5. nõuab tungivalt, et Euroopa Komisjon võtaks kodanike sellistes petitsioonides väljendatud 
muret ja hoiatusi tõsiselt ning tegutseks, eriti juhtudel, kui on veel aega reostuse ja 
majandamisvigade ärahoidmiseks;

6. kutsub Euroopa Komisjoni koostama siduvaid õigusakte, mis tagaksid, et pädevad 
asutused teevad asjaomastele kodanikele kergesti ligipääsetaval ja arusaadaval kujul 
kättesaadavaks veekvaliteeti ja veemajandust puudutava teabe ning et kodanikke 
teavitatakse veemajandusprojektidest õigeaegselt ja täielikult, nii et nendega saaks 
konsulteerida ja neid kaasata.

7. palub liikmesriikidel viia kiiremas korras lõpule oma vesikonna majanduskavade 
koostamine ja need nõuetekohaselt rakendada, pidades seejuures täielikult kinni 
ülekaalukatest ökoloogilistest kriteeriumitest;

8. palub Euroopa Komisjonil hoolikalt jälgida ELi vahendite kasutamist 
veemajandusprojektides ning tagada, et vahendeid kasutataks ainult projektideks, mille 
jaoks need on ette nähtud.


