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EHDOTUKSET

Vetoomusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. katsoo, että komission eurooppalaisen kansalaisaloitteen Right2Water (R2W) seuranta, 
jota se on ehdottanut tiedonannossaan, vastaa odotuksia, sillä komissio oli jo ilmoittanut 
nopeuttavansa toimia, joilla EU:n vesilainsäädännön täysimääräinen täytäntöönpano 
voidaan varmistaa, arvioivansa EU:n juomavesidirektiivin ja ehdottavansa muutoksia;

2. painottaa, että eurooppalainen kansalaisaloite on tärkeä työkalu kansalaisten äänen esille 
tuomiseen lainsäädäntöprosessissa ja että hyväksyttävän ja soveliaan eurooppalaisen 
kansalaisaloitteen pitäisi periaatteessa johtaa uuteen komission säädösehdotukseen, 
ainakin mikäli komissio on sitoutunut toimimaan näin, kuten R2W-aloitteen tapauksessa;

3. muistuttaa velvollisuudesta taata muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus sekä tiedonsaanti 
ympäristöasioissa ja yleisön osallistumisoikeus päätöksentekoon Århusin yleissopimuksen 
mukaisesti; kehottaa komissiota ryhtymään aktiivisiin toimiin ja välittämään EU:n 
kansalaisille tietoa yleissopimuksella saavutetusta avoimuudesta sekä jo käytössä olevista 
tehokkaista työkaluista sekä täyttämään EU:n toimielimiin viittaavat määräykset;

4. huomauttaa, että EU:n kansalaiset toimittavat vetoomusvaliokunnalle vuosittain 
merkittävän määrän veden laatua ja jätevesien käsittelyä koskevia vetoomuksia; katsoo, 
että nämä vetoomukset osoittavat kansalaisten aidon kiinnostuksen EU:n 
vesilainsäädännön kattavaan täytäntöönpanoon ja kehittämiseen;

5. kehottaa komissiota suhtautumaan kansalaisten näissä vetoomuksissa esittämiin 
huolenaiheisiin ja varoituksiin vakavasti ja ryhtymään niiden perusteella tarvittaviin 
toimiin etenkin, kun saastumisen ja vesivarojen virheellisen hoidon estäminen on vielä 
mahdollista;

6. kehottaa komissiota laatimaan sitovat säännökset sen takaamiseksi, että toimivaltaiset 
viranomaiset saattavat kaiken tiedon veden laadusta ja käsittelystä asiasta kiinnostuneiden 
kansalaisten saataville helposti saavutettavassa ja ymmärrettävässä muodossa, ja että 
kansalaisille tiedotetaan täysimääräisesti ja hyvissä ajoin vesihuoltohankkeista, jotta heitä 
voidaan kuulla ja osallistaa kyseisiin hankkeisiin;

7. kehottaa jäsenvaltioita täydentämään vesienhoitosuunnitelmansa pikaisesti ja panemaan 
ne täysimääräisesti täytäntöön ja ensisijaisia ekologisia arviointiperusteita kunnioittaen;

8. kehottaa komissiota seuraamaan huolellisesti vesihuoltohankkeiden EU-rahoitusta ja 
huolehtimaan, että kyseistä rahoitusta käytetään vain hankkeisiin, joihin se on tarkoitettu.


