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PASIŪLYMAI

Peticijų komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetą 
į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. mano, kad Komisijos komunikate pasiūlyti veiksmai, kuriais numatoma įgyvendinti 
Europos piliečių iniciatyvą (EPI) „Teisė į vandenį“ (angl. Right2Water, R2W), 
nepateisina lūkesčių, kadangi Komisija jau anksčiau buvo paskelbusi apie tai, kad dės 
daugiau pastangų, siekdama užtikrinti, kad valstybės narės visiškai įgyvendintų ES 
vandens tesiės aktus, atliks ES geriamojo vandens direktyvos peržiūrą ir pasiūlys 
pakeitimus;

2. pabrėžia, kad EPI – tai svarbus įrankis, leidžiantis išgirsti piliečių balsus vykstant 
teisėkūros procedūrai, ir kad priimtinos ir tinkamos EPI rezultatas turėtų iš esmės būti 
naujas Komisijos pasiūlymas dėl teisės aktas, bent jau tais atvejais, kai Komisija tam 
įsipareigojo, pvz., EPI„Teisė į vandenį“ atveju;

3. primena apie teisę gauti informaciją, visuomenės dalyvavimą priimant sprendimus ir teisę 
kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais, kaip nustatyta Orhuso konvencijoje; ragina 
Komisiją aktyviai imtis veiksmų siekiant parengti ES piliečių informavimo kampaniją 
apie Konvencijos laimėjimus skaidrumo srityje ir jau turimas veiksmingas priemones, taip 
pat įgyvendinti nuostatas, susijusias su ES institucijomis;

4. pažymi, kad kiekvienais metais Peticijų komitetas gauna daugybę peticijų, kuriose ES 
piliečiai nerimauja dėl vandens kokybės ir nuotekų tvarkymo; mano, kad šios peticijos 
parodo tikrą piliečių suinteresuotumą, kad būtų nuosekliai vykdomi ir toliau plėtojami ES 
vandens teisės aktai;

5. ragina Komisiją rimtai atsižvelgti į piliečių nerimą ir įspėjimus, išreikštus  tokiose 
peticijose, ir elgtis atitinkamai, ypač kai laikas dar leidžia užkirsti kelią užteršimui ir 
netinkamam valdymui;

6. ragina Komisiją parengti privalomus teisės aktus siekiant užtikrinti, kad kompetentingos 
institucijos lengvai prieinamu būdu ir suprantamai teiktų suinteresuotiesiems piliečiams 
visą informaciją apie vandens kokybę ir vandentvarką, kad piliečiai būtų visapusiškai ir 
laiku informuojami apie visus vandentvarkos projektus, kad būtų galima gauti piliečių 
nuomonę ir jie galėtų įsitraukti;

7. ragina valstybes nares skubos tvarka užbaigti jų upių baseinų valdymo planų rengimą ir 
tinkamai juos įgyvendinti visiškai laikantis viršesnių ekologinių kriterijų;

8. ragina Komisiją atidžiai stebėti ES finansavimo, skiriamo vandentvarkos projektams, 
panaudojimą ir užtikrinti, kad finansavimas būtų naudojamas tik tiems projektams, 
kuriems jis buvo numatytas.


