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POBUDE

Odbor za peticije poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot pristojni odbor, 
da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. meni, da Komisija z nadaljnjimi koraki po evropski državljanski pobudi Pravica do 
vode (Right 2Water, R2W), kot jih predlaga v sporočilu, ni izpolnila pričakovanj, saj je 
prej že napovedala, da bo okrepila prizadevanja za zagotovitev celovitega izvajanja 
zakonodaje EU na področju voda s strani držav članic in pregledala direktivo EU o pitni 
vodi ter predlagala spremembe;

2. poudarja, da je evropska državljanska pobuda pomembno orodje za to, da se glas 
državljanov sliši v zakonodajnem postopku ter da bi morala dopustna in primerna 
evropska državljanska pobuda načeloma biti v novem zakonodajnem predlogu Komisije 
vsaj takrat, ko se je Komisija zavezala, da bo to storila, kot v primeru evropske 
državljanske pobude R2W;

3. opozarja na obveznost zagotavljanja dostopa do pravnega varstva in informacij o 
okoljskih zadevah ter udeležbe javnosti pri odločanju, kakor določa Aarhuška 
konvencija; poziva Komisijo, naj proaktivno oblikuje kampanjo za obveščanje 
državljanov EU o dosežkih Konvencije na področju preglednosti ter učinkovitih orodjih, 
ki so državljanom že na voljo, ter izpolni določbe v zvezi z institucijami EU; 

4. opozarja, da Odbor za peticije vsako leto prejme precejšnje število peticij državljanov 
EU, ki izražajo zaskrbljenost glede kakovosti vode in ravnanja z odpadno vodo; meni, 
da te peticije dokazujejo veliko zanimanje državljanov za temeljito izvajanje in nadaljnji 
razvoj zakonodaje EU, povezane z vodo;

5. odločno poziva Komisijo, naj skrbi in opozorila državljanov v teh peticijah resno 
upošteva in ukrepa,  zlasti kadar še ni prepozno, da se prepreči onesnaževanje in slabo 
upravljanje;

6. poziva Komisijo, naj pripravi obvezujočo zakonodajo, po kateri bodo pristojni organi 
državljanom morali zagotavljati vse informacije o kakovosti vode in gospodarjenju z 
njo v lahko dostopni in razumljivi obliki ter da bodo državljani v celoti in pravočasno 
obveščeni o vseh vodnogospodarski projektih in se bodo tako lahko o njih posvetovali  
in vanje vključevali;

7. poziva države članice, naj takoj dokončajo svoje načrte upravljanja povodij in jih 
primerno izvajajo ob popolnem spoštovanju prednostnih okoljskih meril;

8. poziva Komisijo, naj previdno spremlja uporabo sredstev EU za projekte upravljanja z 
vodo ter zagotovi, da se tovrstna sredstva uporabljajo le za projekte, za katere so bila 
namenjena.


