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2.9.2015 A8-0228/2 

Tarkistus  2 

Peter Liese ja muut 

 

Mietintö A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Eurooppalaisen kansalaisaloitteen Right2Water seuranta 

2014/2239(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

18 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

18. kehottaa komissiota tunnustamaan vettä 

ja toimivaa jätevesihuoltoa koskevan 

perusoikeuden merkityksen; kehottaa 

komissiota myös tunnustamaan veden 

merkityksen julkisena hyödykkeenä ja 

perusarvona, joka ei ole kauppatavara, 

kaikille unionin kansalaisille; on 

huolissaan siitä, että vuoden 2008 jälkeen 

rahoitus- ja talouskriisin vuoksi yhä 

useammilla kansalaisilla on vaikeuksia 

maksaa vesilaskunsa ja että veden hinta 

aiheuttaa jatkuvasti enemmän huolta, mikä 

johtuu ylimitoitetuista säästötoimista, 

jotka ovat lisänneet köyhyyttä unionissa ja 

pienituloisten kotitalouksien määrää; 

tuomitsee vedenjakelun keskeytykset ja 

vedensaannin katkaisemisen 

ihmisoikeusloukkauksena ja kehottaa 

jäsenvaltioita poistamaan heti tällaiset 

tilanteet, mikäli ne johtuvat pienitulosten 

kotitalouksien sosioekonomisista tekijöistä; 

on tyytyväinen siihen, että joissain 

jäsenvaltioissa käytetään ”vesipankkeja” 

tai veden vähimmäiskiintiöitä auttamaan 

kaikkein heikoimmassa asemassa olevia 

väestöryhmiä kustannusten maksamisessa 

ja takaamaan vedensaanti 

perusoikeuksien olennaisena osana; 

18. kehottaa komissiota tunnustamaan vettä 

ja toimivaa jätevesihuoltoa koskevan 

perusoikeuden merkityksen; kehottaa 

komissiota myös tunnustamaan veden 

merkityksen julkisena hyödykkeenä ja 

perusarvona, joka ei ole kauppatavara, 

kaikille unionin kansalaisille; on 

huolissaan siitä, että talous- ja 

rahoituskriisi on lisännyt köyhyyttä 

unionissa ja pienituloisten kotitalouksien 

määrää ja että vuoden 2008 jälkeen yhä 

useammilla kansalaisilla on vaikeuksia 

maksaa vesilaskunsa ja veden hinta 

aiheuttaa jatkuvasti enemmän huolta; 

tuomitsee vedenjakelun keskeytykset ja 

vedensaannin katkaisemisen ja kehottaa 

jäsenvaltioita poistamaan heti tällaiset 

tilanteet, mikäli ne johtuvat pienitulosten 

kotitalouksien sosioekonomisista tekijöistä; 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0228/3 

Tarkistus  3 

Peter Liese ja muut 

 

Mietintö A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Eurooppalaisen kansalaisaloitteen Right2Water seuranta 

2014/2239(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

19 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

19. kehottaa komissiota suorittamaan 

äskettäisen talouskriisin vaikutusten vuoksi 

yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa 

tutkimuksen veteen liittyvästä köyhyydestä 

EU:n eri jäsenvaltioissa, kuten 

vedensaannin ongelmista ja 

kohtuuhintaisen veden saatavuudesta; 

kehottaa komissiota tukemaan ja 

helpottamaan voittoa tavoittelematonta 

yhteistyötä vesilaitosten keskuudessa 

heikommin kehittyneillä alueilla ja 

maaseutualueilla sijaitsevien laitosten 

auttamiseksi, jotta voidaan tukea kaikkien 

näiden alueiden kansalaisten laadukkaan 

veden saantia; 

19. kehottaa komissiota suorittamaan 

äskettäisen talouskriisin vaikutusten vuoksi 

yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa 

tutkimuksen veteen liittyvästä köyhyydestä 

EU:n eri jäsenvaltioissa, kuten 

vedensaannin ongelmista ja 

kohtuuhintaisen veden saatavuudesta; 

kehottaa komissiota tukemaan ja 

helpottamaan yhteistyötä vesilaitosten 

keskuudessa heikommin kehittyneillä 

alueilla ja maaseutualueilla sijaitsevien 

laitosten auttamiseksi, jotta voidaan tukea 

kaikkien näiden alueiden kansalaisten 

laadukkaan veden saantia; 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0228/4 

Tarkistus  4 

Peter Liese ja muut 

 

Mietintö A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Eurooppalaisen kansalaisaloitteen Right2Water seuranta 

2014/2239(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

21 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

21. korostaa, että komission väitetty 

neutraalius suhteessa vesivarojen 

omistukseen ja hallintaan on ristiriidassa 

troikan joiltakin jäsenvaltioilta 

edellyttämien yksityistämisohjelmien 

kanssa; 

21. korostaa komission neutraaliutta 

suhteessa vesivarojen omistukseen ja 

hallintaan; 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0228/5 

Tarkistus  5 

Peter Liese ja muut 

 

Mietintö A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Eurooppalaisen kansalaisaloitteen Right2Water seuranta 

2014/2239(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

22 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

22. toteaa, että kuten vesipolitiikan 

puitedirektiivissä todetaan, vesi ei ole 

kauppatavaraa, vaan julkinen hyödyke, 

joka on olennaisen tärkeä ihmiselämän ja 

ihmisarvoisen elämän kannalta; muistuttaa 

komissiota, että perussopimuksen 

määräykset edellyttävät EU:n pysyvän 

neutraalina suhteessa kansallisiin 

päätöksiin, joilla hallitaan vesialan 

yritysten omistajuutta; katsoo, että EU ei 

siksi saisi edistää mitenkään vesialan 

yritysten yksityistämistä talouden 

mukautusohjelman yhteydessä tai liittyen 

muihin talouspolitiikan koordinointia 

koskeviin EU:n toimiin; katsoo, että kyse 

on yleiseen etuun liittyvistä palveluista, 

jotka kuuluvat siten etupäässä julkisen 

edun piiriin; kehottaa komissiota 

jättämään vesihuollon ja jätevesien 

käsittelyn pysyvästi 

sisämarkkinasääntöjen ja 

kauppasääntöjen ulkopuolelle ja 

tarjoamaan niitä kohtuuhinnoin; 

kehottaa sekä komissiota että jäsenvaltioita 

takaamaan, että niitä hallitaan teknisesti, 

rahoituksellisesti ja hallinnollisesti 

tehokkaasti, tuloksekkaasti ja avoimella 

tavalla; 

22. toteaa, että kuten vesipolitiikan 

puitedirektiivissä todetaan, vesi ei ole 

kauppatavaraa, vaan julkinen hyödyke, 

joka on olennaisen tärkeä ihmiselämän ja 

ihmisarvoisen elämän kannalta; muistuttaa 

komissiota, että perussopimuksen 

määräykset edellyttävät EU:n pysyvän 

neutraalina suhteessa kansallisiin 

päätöksiin, joilla hallitaan vesialan 

yritysten omistajuutta; katsoo, että kyse on 

yleiseen etuun liittyvistä palveluista, jotka 

kuuluvat siten etupäässä julkisen edun 

piiriin; kehottaa sekä komissiota että 

jäsenvaltioita takaamaan, että vesihuoltoa 

ja jätevesien käsittelyä tarjotaan 

kohtuuhinnoin ja niitä hallitaan teknisesti, 

rahoituksellisesti ja hallinnollisesti 

tehokkaasti, tuloksekkaasti ja avoimella 

tavalla, ja turvaamaan samalla julkisen 

edun; 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0228/6 

Tarkistus  6 

Peter Liese ja muut 

 

Mietintö A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Eurooppalaisen kansalaisaloitteen Right2Water seuranta 

2014/2239(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

29 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

29. toteaa, että vesi- ja vesihuoltopalvelut 

ovat yleiseen etuun liittyviä palveluita ja 

että vesi ei ole kauppatavaraa, vaan 

julkinen hyödyke; katsoo, että sitä olisi sen 

vuoksi tarjottava kohtuullisin hinnoin, 

joiden yhteydessä kunnioitetaan ihmisten 

oikeutta veden vähimmäislaatuun ja 

sovelletaan progressiivista hinnoittelua; 

pyytää jäsenvaltioita takaamaan 

oikeudenmukaisen, tasapuolisen, 

läpinäkyvän ja riittävän maksujärjestelmän 

soveltamisen, jotta laadukkaiden 

palvelujen saatavuus varmistetaan 

kansalaisten varoista riippumatta; 

29. toteaa, että vesi- ja vesihuoltopalvelut 

ovat yleiseen etuun liittyviä palveluita ja 

että vesi ei ole kauppatavaraa, vaan 

julkinen hyödyke; katsoo, että sitä olisi sen 

vuoksi tarjottava kohtuullisin hinnoin, 

joiden yhteydessä kunnioitetaan ihmisten 

oikeutta veden vähimmäislaatuun; pyytää 

jäsenvaltioita takaamaan 

oikeudenmukaisen, tasapuolisen, 

läpinäkyvän ja riittävän maksujärjestelmän 

soveltamisen, jotta laadukkaiden 

palvelujen saatavuus varmistetaan 

kansalaisten varoista riippumatta; 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0228/7 

Tarkistus  7 

Peter Liese ja muut 

 

Mietintö A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Eurooppalaisen kansalaisaloitteen Right2Water seuranta 

2014/2239(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

44 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

44. panee merkille, että eri puolilla EU:ta, 

esimerkiksi Espanjassa, Portugalissa, 

Kreikassa, Irlannissa, Saksassa ja Italiassa, 

vesihuoltopalvelujen mahdollinen tai 

toteutunut siirtyminen pois julkiselta 

sektorilta on aiheuttanut suurta huolta 

kansalaisten keskuudessa; muistuttaa, että 

vesihuoltomenetelmän valinta perustuu 

toissijaisuusperiaatteeseen, josta määrätään 

SEUT-sopimuksen 14 artiklassa sekä 

yleishyödyllisiä palveluja koskevassa 

pöytäkirjassa (N:o 26); toteaa niiden 

korostavan julkisten palveluiden erityisen 

tärkeää asemaa unionin sosiaalisen ja 

alueellisen yhteenkuuluvuuden kannalta; 

toteaa, että vesi- ja jätevesihuoltoalan 

julkiset yritykset eivät ole vain ”talouden 

toimijoita”, vaan niiden yleisenä tehtävänä 

on taata väestön kattava laadukkaan veden 

saanti sosiaalisesti kestävin hinnoin ja 

minimoida jäteveden aiheuttamat kielteiset 

ympäristövaikutukset; 

44. panee merkille, että eri puolilla EU:ta, 

esimerkiksi Espanjassa, Portugalissa, 

Kreikassa, Irlannissa, Saksassa ja Italiassa, 

vettä ja toimivaa jätevesihuoltoa koskeva 

perusoikeus on aiheuttanut suurta huolta 

kansalaisten keskuudessa; muistuttaa, että 

vesihuoltomenetelmän valinta perustuu 

toissijaisuusperiaatteeseen, josta määrätään 

SEUT-sopimuksen 14 artiklassa sekä 

yleishyödyllisiä palveluja koskevassa 

pöytäkirjassa N:o 26; toteaa niiden 

korostavan julkisten palveluiden erityisen 

tärkeää asemaa unionin sosiaalisen ja 

alueellisen yhteenkuuluvuuden kannalta; 

toteaa, että vesi- ja jätevesihuoltoalan 

julkiset yritykset eivät ole vain ”talouden 

toimijoita”, vaan niiden yleisenä tehtävänä 

on taata väestön kattava laadukkaan veden 

saanti sosiaalisesti kestävin hinnoin ja 

minimoida jäteveden aiheuttamat kielteiset 

ympäristövaikutukset; 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0228/8 

Tarkistus  8 

Peter Liese ja muut 

 

Mietintö A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Eurooppalaisen kansalaisaloitteen Right2Water seuranta 

2014/2239(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

46 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

46. panee merkille, että 

vesihuoltopalveluja on alettu kunnallistaa 

uudelleen kiihtyvällä tahdilla monissa 

jäsenvaltioissa, esimerkiksi Ranskassa ja 

Saksassa; muistuttaa, että 

vesihuoltopalveluiden 

uudelleenkunnallistamisen mahdollisuus 

on taattava jatkossakin rajoituksitta, ja 

vesihuoltopalveluiden hallinta voidaan 

säilyttää paikallisella tasolla, jos 

toimivaltaiset julkiset viranomaiset niin 

päättävät; muistuttaa, että vesi on 

perusihmisoikeus, jonka on oltava kaikkien 

saatavilla kohtuuhintaan; tähdentää, että 

jäsenvaltioilla on velvollisuus varmistaa, 

että vesi voidaan taata kaikille toimijasta 

riippumatta, ja samalla on varmistettava, 

että toimijat tarjoavat turvallista 

juomavettä ja parantavat sanitaatiota; 

46. muistuttaa, että vesihuoltopalveluiden 

uudelleenkunnallistamisen mahdollisuus 

on taattava jatkossakin rajoituksitta, ja 

vesihuoltopalveluiden hallinta voidaan 

säilyttää paikallisella tasolla, jos 

toimivaltaiset julkiset viranomaiset niin 

päättävät; muistuttaa, että vesi on 

perusihmisoikeus, jonka on oltava kaikkien 

saatavilla kohtuuhintaan; tähdentää, että 

jäsenvaltioilla on velvollisuus varmistaa, 

että vesi voidaan taata kaikille toimijasta 

riippumatta, ja samalla on varmistettava, 

että toimijat tarjoavat turvallista 

juomavettä ja parantavat sanitaatiota; 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0228/9 

Tarkistus  9 

Peter Liese ja muut 

 

Mietintö A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Eurooppalaisen kansalaisaloitteen Right2Water seuranta 

2014/2239(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

47 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

47. korostaa, että vesi- ja 

sanitaatiopalveluiden erityisluonne, kuten 

tuotanto, jakelu ja käsittely, edellyttää 

ehdottomasti näiden palveluiden 

jättämistä kaikkien EU:n neuvottelemien 

tai harkitsemien kauppasopimusten 

ulkopuolelle; kehottaa komissiota 

myöntämään oikeudellisesti sitovan 

poikkeuksen vesi- ja sanitaatiopalveluille 

sekä jäteveden käsittelypalveluille 

parhaillaan käytävissä neuvotteluissa 

transatlanttisesta kauppa- ja 

investointikumppanuudesta (TTIP) 

samoin kuin palvelukauppaa koskevassa 

sopimuksessa; korostaa, että kaikkiin 

tuleviin kauppa- ja investointisopimuksiin 

tulee sisältyä lausekkeita, jotka koskevat 

ihmisten todellista juomaveden saantia 

sopimusten kattamissa kolmansissa 

maissa, mikä vastaa unioniin pitkän 

aikavälin sitoutumista kestävää 

kehitykseen sekä ihmisoikeuksiin; katsoo, 

että ihmisten todellinen juomaveden 

saanti sopimusten kattamissa kolmansissa 

maissa on asetettava ehdoksi kaikissa 

tulevissa vapaakauppasopimuksissa; 

Poistetaan. 

Or. en 



 

AM\1071831FI.doc  PE565.787v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

2.9.2015 A8-0228/10 

Tarkistus  10 

Peter Liese ja muut 

 

Mietintö A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Eurooppalaisen kansalaisaloitteen Right2Water seuranta 

2014/2239(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

54 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

54. muistuttaa, että palveluista 

sisämarkkinoilla annettu direktiivi 

2006/123/EY herätti 

kansalaisyhteiskunnassa monelta osin 

voimakasta vastustusta myös asioissa, jotka 

koskevat yleishyödyllisiä taloudellisia 

palveluja, kuten vedenjakelu- ja hankinta 

sekä jätevesihuolto; muistuttaa, että EU:n 

toimielimet pakotettiin lopulta 

sisällyttämään nämä alat palveluihin, 

joita ei voida vapauttaa; 

54. muistuttaa, että palveluista 

sisämarkkinoilla annettu direktiivi 

2006/123/EY herätti 

kansalaisyhteiskunnassa monelta osin 

voimakasta vastustusta myös asioissa, jotka 

koskevat yleishyödyllisiä taloudellisia 

palveluja, kuten vedenjakelu- ja hankinta 

sekä jätevesihuolto; 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0228/11 

Tarkistus  11 

Peter Liese ja muut 

 

Mietintö A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Eurooppalaisen kansalaisaloitteen Right2Water seuranta 

2014/2239(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

55 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

55. pitää tärkeänä, että julkisen sektorin 

kumppanuudet vaihtavat parhaita 

käytäntöjä vesialan voittoa 

tavoittelemattoman yhteistyön pohjalta; 

panee myös tyytyväisenä merkille, että 

komissio tunnusti tiedonannossa 

ensimmäistä kertaa julkisen sektorin 

sisäisten kumppanuuksien merkityksen; 

55. pitää tärkeänä, että julkisen sektorin 

sisäiset sekä julkisen ja yksityisen sektorin 

väliset kumppanuudet vaihtavat parhaita 

käytäntöjä vesialan voittoa 

tavoittelemattoman yhteistyön pohjalta; 

panee myös tyytyväisenä merkille, että 

komissio tunnusti tiedonannossa 

ensimmäistä kertaa julkisen sektorin 

sisäisten kumppanuuksien merkityksen; 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0228/12 

Tarkistus  12 

Peter Liese ja muut 

 

Mietintö A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Eurooppalaisen kansalaisaloitteen Right2Water seuranta 

2014/2239(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

61 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

61. vastustaa sitä, että joissain 

jäsenvaltioissa käytetään pakkokeinona 

vesi- ja jätevesihuollon epäämistä muita 

heikommassa asemassa olevilta ja 

haavoittuvilta yhteisöiltä; muistuttaa, että 

joissain jäsenvaltioissa viranomaiset ovat 

vaikeuttaneet kaikkein heikoimmassa 

asemassa olevien ryhmien vedensaantia 

sulkemalla julkisia kaivoja; 

Poistetaan. 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0228/13 

Tarkistus  13 

Peter Liese ja muut 

 

Mietintö A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Eurooppalaisen kansalaisaloitteen Right2Water seuranta 

2014/2239(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

64 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

64. kannustaa vesihuoltolaitoksia 

sijoittamaan vesihuoltojärjestelmästä 

saadut tulot uudelleen vesihuoltopalvelujen 

ylläpitämiseen ja parantamiseen sekä 

vesivarojen suojeluun; muistuttaa, että 

vesipalveluiden kustannusten 

takaisinsaannin periaate kattaa ympäristö- 

ja resurssikustannukset ja samalla on 

noudatettava oikeudenmukaisuutta, 

avoimuutta ja vedensaantia koskevaa 

ihmisoikeutta; toteaa, että jäsenvaltioiden 

on noudatettava sitoumuksiaan ja 

toteutettava kustannusten 

takaisinsaantivelvoitteensa 

mahdollisimman hyvin edellyttäen, että 

tämä ei estä saavuttamasta 

vesipuitedirektiivin tarkoituksia ja 

tavoitteita; kehottaa lopettamaan 

käytännöt, joissa taloudellisia resursseja 

ohjataan vesisektorilta muun politiikan 

rahoittamiseen; katsoo, että tämä käsittää 

myös vesilaskut, joiden sisältämiä 

käyttöoikeusmaksuja ei ole korvamerkitty 

käytettäviksi vesialan infrastruktuuriin; 

muistuttaa infrastruktuurin huolestuttavasta 

kunnosta joissakin jäsenvaltioissa, joissa 

vettä haaskataan epäsopivien ja 

vanhentuneiden jakeluverkkojen vuotojen 

vuoksi; kehottaa jäsenvaltioita 

vahvistamaan investointeja 

infrastruktuurien ja muiden vesipalveluiden 

kehittämiseen, jotta vettä koskeva 

64. kannustaa asiasta vastaavia 

viranomaisia ja vesihuoltolaitoksia 

sijoittamaan vesihuoltojärjestelmästä 

saadut tulot uudelleen vesihuoltopalvelujen 

ylläpitämiseen ja parantamiseen sekä 

vesivarojen suojeluun; muistuttaa, että 

vesipalveluiden kustannusten 

takaisinsaannin periaate kattaa ympäristö- 

ja resurssikustannukset ja samalla on 

noudatettava oikeudenmukaisuutta, 

avoimuutta ja vedensaantia koskevaa 

ihmisoikeutta; toteaa, että jäsenvaltioiden 

on noudatettava sitoumuksiaan ja 

toteutettava kustannusten 

takaisinsaantivelvoitteensa 

mahdollisimman hyvin edellyttäen, että 

tämä ei estä saavuttamasta 

vesipuitedirektiivin tarkoituksia ja 

tavoitteita; muistuttaa infrastruktuurin 

huolestuttavasta kunnosta joissakin 

jäsenvaltioissa, joissa vettä haaskataan 

epäsopivien ja vanhentuneiden 

jakeluverkkojen vuotojen vuoksi; kehottaa 

jäsenvaltioita vahvistamaan investointeja 

infrastruktuurien ja muiden vesipalveluiden 

kehittämiseen, jotta vettä koskeva 

ihmisoikeus voitaisiin taata 

tulevaisuudessa; 
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ihmisoikeus voitaisiin taata 

tulevaisuudessa; 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0228/14 

Tarkistus  14 

Peter Liese ja muut 

 

Mietintö A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Eurooppalaisen kansalaisaloitteen Right2Water seuranta 

2014/2239(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

76 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

76. korostaa, että EU:n pitäisi sisällyttää 

vesi- ja jätevesihuoltopalvelujen 

yleismaailmallinen saanti täysimääräisesti 

kehityspolitiikkaansa edistämällä eri 

maiden vesialan toimijoiden ja 

työntekijöiden välillä julkisen sektorin 

sisäisiä kumppanuuksia, jotka eivät 

perustu voiton tavoitteluun vaan 

yhteisvastuuseen; kehottaa käyttämään 

julkisen sektorin sisäisten 

kumppanuuksien erilaisia välineitä 

parhaiden käytäntöjen edistämiseen, 

tietämyksen siirtoon sekä alan kehitys- ja 

yhteistyöohjelmiin; muistuttaa, että EU:n 

jäsenvaltioiden kehityspolitiikoissa olisi 

tunnustettava turvallisen juomaveden ja 

jätevesihuollon saatavuutta koskevat 

ihmisoikeusnäkökohdat ja että oikeuksiin 

perustuva lähestymistapa vaatii 

oikeudellisten puitteiden tukemista, 

rahoitusta sekä kansalaisyhteiskunnan 

äänen vahvistamista, jotta nämä oikeudet 

voidaan toteuttaa käytännössä; 

76. korostaa, että EU:n pitäisi sisällyttää 

vesi- ja jätevesihuoltopalvelujen 

yleismaailmallinen saanti täysimääräisesti 

kehityspolitiikkaansa edistämällä eri 

maiden vesialan toimijoiden ja 

työntekijöiden välillä julkisen sektorin 

sisäisiä sekä julkisen ja yksityisen sektorin 

välisiä kumppanuuksia, jotka perustuvat 

yhteisvastuuseen; kehottaa käyttämään 

erilaisia välineitä parhaiden käytäntöjen 

edistämiseen, tietämyksen siirtoon sekä 

alan kehitys- ja yhteistyöohjelmiin; 

muistuttaa, että EU:n jäsenvaltioiden 

kehityspolitiikoissa olisi tunnustettava 

turvallisen juomaveden ja jätevesihuollon 

saatavuutta koskevat 

ihmisoikeusnäkökohdat ja että oikeuksiin 

perustuva lähestymistapa vaatii 

oikeudellisten puitteiden tukemista, 

rahoitusta sekä kansalaisyhteiskunnan 

äänen vahvistamista, jotta nämä oikeudet 

voidaan toteuttaa käytännössä; 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0228/15 

Tarkistus  15 

Peter Liese ja muut 

 

Mietintö A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Eurooppalaisen kansalaisaloitteen Right2Water seuranta 

2014/2239(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

92 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

92. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan 

käyttöön Maailman terveysjärjestön 

suositusten mukaisesti 

hinnoittelupolitiikan, jossa kunnioitetaan 

ihmisten oikeutta vähimmäismäärään vettä, 

torjutaan tuhlausta ja jossa säädetään 

käytetyn veden määrään suhteutetusta 

progressiivisesta maksusta; 

92. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan 

käyttöön Maailman terveysjärjestön 

suositusten mukaisesti 

hinnoittelupolitiikan, jossa kunnioitetaan 

ihmisten oikeutta vähimmäismäärään vettä 

ja torjutaan tuhlausta; 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0228/16 

Tarkistus  16 

Peter Liese ja muut 

 

Mietintö A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Eurooppalaisen kansalaisaloitteen Right2Water seuranta 

2014/2239(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. kehottaa komissiota täyttämään 

Right2Water-kansalaisaloitteen 

päätavoitteen ja antamaan 

säädösehdotuksia ja tarvittaessa tekemään 

vesipolitiikan puitedirektiiviin muutoksia, 

joilla tunnustettaisiin vedensaanti 

yleismaailmallisena ihmisoikeutena; pitää 

valitettavana, ettei näin ole toistaiseksi 

tehty; uskoo, että jos komissio 

epäonnistuu tässä, eurooppalainen 

kansalaisaloite menettää 

uskottavuutensa; kannattaa lisäksi sitä, 

että EU:n perusoikeuskirjassa tunnustetaan 

kaikkien oikeus juomaveteen ja 

jätevesihuoltoon; 

10. kehottaa komissiota täyttämään 

Right2Water-kansalaisaloitteen 

päätavoitteen ja esittämään ehdotuksia, 

joilla suojellaan vedensaantia 

yleismaailmallisena ihmisoikeutena; pitää 

valitettavana, ettei näin ole toistaiseksi 

tehty; kannattaa lisäksi sitä, että EU:n 

perusoikeuskirjassa tunnustetaan kaikkien 

oikeus juomaveteen ja jätevesihuoltoon; 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0228/17 

Tarkistus  17 

Peter Liese ja muut 

 

Mietintö A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Eurooppalaisen kansalaisaloitteen Right2Water seuranta 

2014/2239(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

71 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 71 a. kannustaa komissiota laatimaan 

unionin lainsäädäntökehyksen, joka 

liittyy käsiteltyjen jätevesien 

uudelleenkäyttöön, erityisesti herkkien 

toimintojen ja alueiden suojelemiseksi; 

kehottaa komissiota myös edistämään 

kokemusten jakamista eri jäsenvaltioiden 

terveysvirastojen välillä; 

Or. en 

 

 


