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FÖRSLAG

Utskottet för framställningar uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet anser att den uppföljning av det europeiska medborgarinitiativet 
Right2Water som kommissionen utlovat i sitt meddelande inte motsvarar förväntningarna, 
i och med att kommissionen redan tillkännagett sin avsikt att agera intensivare för att 
medlemsstaterna fullständigt ska genomföra EU:s vattenlagstiftning samt att se över 
EU:s dricksvattendirektiv och föreslå ändringar.

2. Europaparlamentet betonar att det europeiska medborgarinitiativet är ett viktigt sätt för 
medborgarna att göra sin röst hörd under lagstiftningsförfarandets gång och att ett tillåtligt 
och lämpligt europeiskt medborgarinitiativ i princip bör resultera i ett nytt 
lagstiftningsförslag från kommissionen, åtminstone i de fall då kommissionen redan utfäst 
sig att göra så, liksom i fallet med det europeiska medborgarinitiativet Right2Water.

3. Europaparlamentet erinrar om att det i Århuskonventionen fastställts en skyldighet att 
garantera tillgång till domstolsprövning och till information i miljöfrågor, liksom också att 
allmänheten ska få delta i beslutsfattandet. Parlamentet uppmanar kommissionen att 
föregripa utvecklingen genom att inrätta en kampanj för att informera unionsmedborgarna 
om vad som med hjälp av Århuskonventionen åstadkommits i frågor som rör insyn och 
vilka effektiva redskap medborgarna redan har till sitt förfogande, samt att fullgöra de 
bestämmelser som hänför sig till EU:s institutioner.

4. Europaparlamentet konstaterar att dess framställningsutskott varje år får ta emot 
ett betydande antal framställningar från unionsmedborgare som uttrycker sin oro över 
vattenkvalitet och hantering av avfallsvatten. Parlamentet anser att dessa framställningar 
visar att man på medborgarhåll hyser ett seriöst intresse för att unionslagstiftningen i 
vattenfrågor grundligt ska verkställas och vidareutvecklas.

5. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att ta på allvar de farhågor och 
varningar som medborgarna uttrycker i sådana framställningar och agera utgående från 
dem, framför allt i de fall då man fortfarande hinner förebygga förorening och vanskötsel 
av resurser.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta fram bindande lagstiftning för att de 
behöriga myndigheterna ska tillgängliggöra för medborgarna all information om 
vattenkvalitet och vattenförvaltning, i ett åtkomligt och lättbegripligt format, och för att 
medborgarna i god tid ska få fullständig information om alla vattenförvaltningsprojekt så 
att de kan rådfrågas och medverka.

7. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att skyndsamt slutföra sina 
förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt och att genomföra dem ordentligt, med full 
respekt för de övergripande ekologiska kriterierna.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att noggrant övervaka hur EU:s finansiering 
för vattenförvaltningsprojekt används och se till att denna finansiering används 
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uteslutande för de projekt som den var avsedd för.


