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SUGESTII

Comisia pentru petiții recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță 
alimentară, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

1. consideră că măsurile ulterioare ale Comisiei ca urmare a inițiativei cetățenești europene 
(ICE) „Dreptul la apă”, așa cum se propune în comunicarea sa, nu răspund așteptărilor, 
deoarece Comisia a anunțat deja că își va intensifica eforturile vizând aplicarea pe deplin 
de către statele membre a legislației UE referitoare la apă, revizuind Directiva UE privind 
apa potabilă și propunând amendamente;

2. subliniază faptul că ICE este un instrument important pentru a face auzită vocea 
cetățenilor în procedura legislativă și că o ICE admisibilă și adecvată ar trebui să aibă 
drept rezultat, în principiu, o nouă propunere legislativă a Comisiei, cel puțin atunci când 
Comisia și-a asumat un angajament în acest sens, ca în cazul ICE „Dreptul la apă”;

3. reamintește obligația de a garanta accesul la justiție și informație în domeniul mediului și 
participarea publică la procesul decizional, așa cum prevede Convenția de la Aarhus; 
invită Comisia să inițieze, în mod proactiv, o campanie în care se informeze cetățenii UE 
despre realizările Convenției în domeniul transparenței și instrumentele eficiente care le 
stau deja la dispoziție, și să respecte dispozițiile referitoare la instituțiile UE;

4. ia act de faptul că, în fiecare an, Comisia pentru petiții primește un număr semnificativ de 
petiții de la cetățenii UE care își exprimă preocupările lor cu privire la calitatea apei și la 
gestionarea apelor reziduale; consideră că aceste petiții demonstrează un interes real din 
partea cetățenilor pentru aplicarea deplină și dezvoltarea în continuare a legislației UE 
referitoare la apă;

5. îndeamnă Comisia să ia în serios preocupările și avertismentele cetățenilor și să ia măsuri 
cu privire la acestea, în special în cazurile în care mai este timp să se prevină poluarea și 
gestiunea defectuoasă;

6. invită Comisia să elaboreze acte legislative cu caracter obligatoriu pentru a se asigura că 
autoritățile competente pun la dispoziția cetățenilor interesați toate informațiile privind 
calitatea și gestionarea apei, într-o formă ușor accesibilă și inteligibilă, și că cetățenii sunt 
pe deplin informați, în timp util, cu privire la toate proiectele de gestionare a apei, astfel 
încât să poată fi consultați și implicați;

7. invită statele membre să își finalizeze planurile de management ale bazinelor hidrografice 
în regim de urgență și să le pună în aplicare în mod adecvat, respectând pe deplin criteriile 
ecologice prioritare;

8. invită Comisia să monitorizeze cu atenție utilizarea finanțării UE pentru proiectele de 
gestionare a apei și să se asigure că această finanțare este utilizată doar pentru proiectele 
pentru care este prevăzută.


