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NÁVRHY

Výbor pre petície vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. nazdáva sa, že ďalší postup Komisie nadväzujúci na európsku iniciatívu občanov 
Right2Water, ktorý navrhla vo svojom oznámení, nespĺňa očakávania, pretože Komisia už 
predtým oznámila, že zvýši svoju snahu zabezpečiť, aby členské štáty v plnej miere 
implementovali právne predpisy EÚ o vode, pričom vykoná revíziu smernice EÚ o pitnej 
vode a navrhne k nej zmeny;

2. zdôrazňuje, že európska iniciatíva občanov je dôležitým nástrojom, ktorý umožňuje, aby 
boli hlasy občanov vypočuté v legislatívnom postupe, a že prípustná a primeraná európska 
iniciatíva občanov by mala v zásade vyústiť do nového legislatívneho návrhu Komisie 
minimálne v prípadoch, keď sa Komisia k tomu zaviazala, ako to bolo v prípade európskej 
iniciatívy občanov Right2Water;

3. pripomína povinnosť zaručiť prístup k spravodlivosti a informáciám o otázkach životného 
prostredia a účasť verejnosti v rozhodovaní, ktorá sa ustanovuje Aarhuskom dohovore; 
vyzýva Komisiu, aby iniciatívne otvorila kampaň na informovanie občanov EÚ o 
výsledkoch, ktoré dohovor dosiahol v oblasti transparentnosti, a o účinných nástrojoch, 
ktoré majú k dispozícii, a aby splnila ustanovenia týkajúce sa inštitúcií EÚ;

4. poznamenáva, že Výboru pre petície je každoročne doručené významné množstvo petícií 
od občanov EÚ, ktorí vyjadrujú svoje obavy týkajúce sa kvality vody a nakladania s 
odpadovými vodami; nazdáva sa, že tieto petície dokazujú skutočný záujem občanov o 
dôkladné presadzovanie a ďalší rozvoj právnych predpisov EÚ týkajúcich sa vody;

5. naliehavo žiada Komisiu, aby si vzala obavy a upozornenia občanov k srdcu a aby z nich 
vychádzala pri prijímaní opatrení, najmä ak sa ešte stále dá zabrániť znečisteniu a zlému 
hospodáreniu;

6. vyzýva Komisiu, aby vypracovala záväzné právne predpisy, ktorými zaručí, že príslušné 
orgány budú občanom poskytovať všetky informácie o kvalite vody a hospodárení s 
vodou v ľahko dostupnej a zrozumiteľnej podobe a že občania budú v plnej miere a 
dostatočnom predstihu informovaní o všetkých vodohospodárskych projektoch, aby mohli 
byť konzultovaní a zapojení do procesu;

7. vyzýva členské štáty, aby bezodkladne dokončili svoje plány manažmentu povodí a aby 
ich riadne implementovali, pričom v plnej miere zohľadnia prevládajúce ekologické 
kritériá;

8. vyzýva Komisiu, aby dôsledne sledovala využívanie finančných prostriedkov EÚ na
vodohospodárske projekty a aby zabezpečila, že sa tieto prostriedky vynaložia iba na 
projekty, na ktoré boli určené.


