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SUGGESTIES

De Commissie verzoekschriften verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. is van oordeel dat de follow-up van het Europees burgerinitiatief Right2Water (R2W) 
door de Commissie, zoals voorgesteld in haar mededeling, de verwachtingen niet 
waarmaakt, aangezien de Commissie al had aangekondigd zich verder te zullen inspannen 
voor een volledige tenuitvoerlegging van de EU-wetgeving op het gebied van water door 
de lidstaten, een herziening van de EU-drinkwaterrichtlijn en de indiening van 
amendementen;

2. benadrukt dat het Europees burgerinitiatief een belangrijk instrument is om ervoor te 
zorgen dat burgers in de wetgevingsprocedure worden gehoord; onderstreept dat een 
ontvankelijk en geschikt burgerinitiatief in principe moet resulteren in een nieuw 
wetgevingsvoorstel van de Commissie, en des te meer wanneer de Commissie dit heeft 
toegezegd, zoals in het geval van het R2W-burgerinitiatief;

3. herinnert aan de verplichting om toegang tot de rechter en tot informatie inzake 
milieuaangelegenheden en inspraak bij besluitvorming te waarborgen, zoals bepaald in het 
Verdrag van Aarhus; verzoekt de Commissie om proactief een campagne op te zetten om 
EU-burgers te informeren over de resultaten van dit verdrag op het gebied van 
transparantie en over de instrumenten die zij al tot hun beschikking hebben, en om te 
voldoen aan de bepalingen met betrekking tot de EU-instellingen;

4. merkt op dat de Commissie verzoekschriften ieder jaar een aanzienlijk aantal 
verzoekschriften ontvangt van EU-burgers die uiting geven aan hun zorgen over de 
kwaliteit van drinkwater en afvalwaterbeheer; is van oordeel dat deze verzoekschriften 
blijk geven van een oprechte belangstelling van burgers voor krachtige handhaving en 
verdere ontwikkeling van de EU-wetgeving op het gebied van water;

5. dringt er bij de Commissie op aan dat zij de zorgen en waarschuwingen in dergelijke 
verzoekschriften serieus neemt en daar actie op onderneemt, met name wanneer 
vervuiling en wanbeheer nog kunnen worden voorkomen;

6. verzoekt de Commissie bindende wetgeving te formuleren om ervoor te zorgen dat de 
bevoegde autoriteiten alle informatie over waterkwaliteit en waterbeheer op een 
gemakkelijk toegankelijke en begrijpelijke manier aan de desbetreffende burgers 
presenteren, en dat burgers tijdig en volledig worden geïnformeerd over 
waterbeheersingsprojecten, zodat zij hierover kunnen worden geraadpleegd en
zeggenschap krijgen;

7. roept de lidstaten op hun stroomgebiedbeheersplannen met spoed te voltooien en ze naar 
behoren uit te voeren, met volledige inachtneming van de doorslaggevende ecologische 
criteria;

8. verzoekt de Commissie nauwlettend toe te zien op het gebruik van EU-financiering voor 
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waterbeheersingsprojecten en ervoor te zorgen dat dergelijke financiering alleen wordt 
gebruikt voor de projecten waarvoor zij bedoeld was.


