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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

ELi veealaste õigusaktide rakendamise kohta enne Euroopas veega seotud probleemide 
osas üldise lähenemisviisi väljatöötamist

(2011/2297(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2000. aasta direktiivi 
2000/60/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik 
(raamdirektiiv)1,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta direktiivi 
2006/118/EÜ, mis käsitleb põhjavee kaitset reostuse ja seisundi halvenemise eest 
(põhjaveedirektiiv)2,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta direktiivi 
2008/105/EÜ, mis käsitleb keskkonnakvaliteedi standardeid veepoliitika valdkonnas ning 
millega muudetakse nõukogu direktiive 82/176/EMÜ, 83/513/EMÜ, 84/156/EMÜ, 
84/491/EMÜ, 86/280/EMÜ ja tunnistatakse need seejärel kehtetuks ning muudetakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/60/EÜ3,

– võttes arvesse nõukogu 21. mai 1991. aasta direktiivi 91/271/EMÜ asulareovee 
puhastamise kohta4,

– võttes arvesse nõukogu 12. detsembri 1991. aasta direktiivi 91/676/EMÜ veekogude 
kaitsmise kohta põllumajandusest lähtuva nitraadireostuse eest (nitraadidirektiiv)5,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2007. aasta direktiivi 
2007/60/EÜ üleujutusriski hindamise ja maandamise kohta (üleujutuste direktiiv)6,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 
1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja 
piiramist (REACH) ning millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet, muudetakse 
direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93 ja 
komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja 
komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ (REACH-
määrus)7,

– võttes arvesse komisjoni varsti avaldatavat Euroopa veevarude kaitsmise kava,

                                               
1 EÜT L 327, 22.12.2000, lk 1.
2 ELT L 372, 27.12.2006, lk 19.
3 ELT L 348, 24.12.2008, lk 84.
4 EÜT L 135, 30.5.1991, lk 40.
5 EÜT L 375, 31.12.1991, lk 1.
6 ELT L 288, 6.11.2007, lk 27.
7 ELT L 396, 30.12.2006, lk 1.
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– võttes arvesse varsti algavat veevaldkonna Euroopa innovatsioonipartnerlust,

– võttes arvesse oma 15. märtsi 2012. aasta resolutsiooni Marseille’s 12.–17. märtsini 2012 
toimuva kuuenda ülemaailmse veefoorumi kohta1,

– võttes arvesse oma 9. oktoobri 2008. aasta resolutsiooni veepuuduse ja põua probleemi 
kohta Euroopa Liidus2,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit ning tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikakomisjoni ning petitsioonikomisjoni arvamusi (A7-
0000/2012),

A. arvestades, et veepoliitika raamdirektiivis kehtestati raamistik puhta vee kaitsmiseks ja 
taastamiseks ELis ning selle pikaajalise ja jätkusuutliku kasutamise tagamiseks, kuid 
direktiivis nõutud liikmesriikide kehtestatud veemajanduskavade läbivaatamisest nähtub, 
et märkimisväärne osa ELi veekogudest ei saavuta nii püsivate kui ka tekkivate 
probleemide tõttu 2015. aastaks head seisundit;

B. arvestades, et vesi on eluks hädavajalik ning nõuetekohane veemajandus mängib olulist 
rolli maailma loodusliku kapitali ja ökosüsteemi teenuste säilitamises ning loodusvarade 
kasutamise ja majandusliku tootmise kõigis aspektides;

C. arvestades, et Euroopa kasutab kõigest umbes 13% kogu olemasolevast veest, kuid 
veevarud jagunevad Euroopa piirkondade vahel väga ebaühtlaselt;

D. arvestades, et veekasutuse suundumused ei ole ebatõhusate tavade tõttu sageli 
jätkusuutlikud, mille tulemuseks on vee raiskamine, ja arvestades, et veetaristud on sageli 
vananenud ning puudub teave tegelike tulemuste ja kadude kohta;

ELi veealaste õigusaktide rakendamine: edusammud ja puudused

1. tunnistab, et veepoliitika raamdirektiiv moodustab tugeva ja kaugeleulatuva seadusandlik 
aluse pikaajalisele integreeritud veemajandusele ELis; tunneb heameelt Euroopa vete ja 
reovee puhastamise kvaliteedi paranemise üle viimastel aastatel; osutab siiski sellele, et 
rakendamine on olnud aeglane ning liikmesriigiti ja piirkonniti ebaühtlane ning Euroopa 
vete hea seisundi saavutamiseks on vaja lahendada mitmed probleemid;

2. rõhutab, et ehkki peamiselt tuleks keskenduda kehtivate õigusaktide rakendamisele, on 
siiski olemas konkreetsed puudused, mille peavad kõrvaldama uued õigusaktid;

3. tunneb heameelt komisjoni varsti avaldatava Euroopa veevarude kaitsmise kava üle, mis 
on ELi poliitiline vastus praegustele ja tulevastele probleemidele eesmärgiga tagada 
aastani 2050 jätkusuutlikuks ja õiglaseks veekasutuseks hea kvaliteediga vee piisav 
kättesaadavus;

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0091.
2 ELT C 9E, 15.1.2010, lk 33.
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4. nõuab tungivalt, et komisjon võtaks otsustavalt meetmeid, et lõpetada ELi veealaste 
õigusaktide rikkumised liikmesriikide poolt; nõuab samal ajal, et töötataks välja 
kõikehõlmavad suunised ja tõhusad vahendid ning tehtaks need kättesaadavaks, et 
soodustada suutlikkuse arendamist, tagada võrdsed võimalused ja aidata liikmesriikidel 
ELi veepoliitika rakendamise edasistes etappides paremini nõudeid järgida, et täita 
veepoliitikaga seoses võetud kohustused;

Vee ja ressursside tõhus kasutus

5. rõhutab seost energiatootmise, energiatõhususe ja veega kindlustatuse vahel; osutab, et 
Euroopa tasandil on vaja lisapingutusi tagamaks, et kasvav energianõudlus ei seaks ohtu 
veega kindlustatust; toonitab, et tavapäraste ja vähese CO2-heitega energiaallikate, 
sealhulgas eelkõige biokütuste jätkusuutlikkuse hindamisel tuleks arvesse võtta 
veekasutust;

6. rõhutab, et põllumajandussektoris saab veekasutuse tõhusust ja jätkusuutlikkust 
uuenduslike tehnoloogiate ja tavade kasutuselevõtmisega parandada;

7. toonitab, et keskkonnaohutu ja majanduslik vee saneerimise ja reovee majandamise 
poliitika peaks lahendama reostuse probleemi selle tekkekohal enne, kui kõik saasteained 
kanduvad edasi kulukasse torusuudmetöötlusse; innustab kasutama reovett ja 
torusuudmetöötluse kõrvalsaadusi uue ressursina;

8. nõuab ELi veealaste õigusaktide ajakohastamist, et võtta asjakohaselt arvesse 
tehnoloogilisi edusamme vee taaskasutamise ja ringlussevõtuga seoses, võimaldada 
puhastatud reovee kulu- ja energiatõhusat taaskasutamist niisutamiseks ning hallvee 
taaskasutamist majapidamistes; nõuab meetmeid puhastatud vee keemilise ja bioloogilise 
kvaliteedi nõuetekohaseks seireks;

9. rõhutab ökodisaini, vettsäästvate seadmete ja mõõtmise tähtsust tõhusa veekasutuse 
saavutamiseks riiklikes veevärkides ja tööstuses;

Vesi ja ökosüsteemid

10. märgib, et vesi on enamiku ökosüsteemi teenuste keskmes, ja rõhutab õige veemajanduse 
tähtsust bioloogilise mitmekesisuse eesmärkide saavutamisel; ergutab veevarude 
majandamises võtma metsade uuendamise ja märgalade taastamise meetmeid; nõuab 
veepoliitika raamdirektiivi eesmärkide paremat vastavust Natura 2000 programmile;

11. rõhutab, et kliimamuutus mõjutab vett eriti tugevalt ning see võib tuua kaasa kättesaadava 
vee, eelkõige joogivee koguse vähenemise ja selle kvaliteedi langemise ning ka 
üleujutuste ja põudade sagenemise ja intensiivistumise; nõuab, et kliimamuutusega 
kohanemise ja selle mõju vähendamise meetmetes arvestataks selle mõju veevarudele; 
toonitab riskiennetuse, mõju vähendamise ja reageerimisstrateegiate tähtsust veega seotud 
äärmuslike nähtuste ennetamisel;

12. osutab, et integreeritud veevarude majandamisel ja maakorralduses vesikondades tuleks 
võtta arvesse veest sõltuvat majandustegevust ja kõigi kasutajate veevajadust, samuti 
vajadust veenappuse tervikliku käsitluse järele, ning tagada tuleks veega seotud 
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inimtegevuse jätkusuutlikkus;

Teadmised ja uuendused

13. tunnistab, et ELi poliitiline raamistik on võimaldanud koguda vee kohta vähem killustatud 
andmeid ja teostada paremat seiret; märgib siiski, et puuduvad usaldusväärsed andmed 
vee koguste kohta, näiteks seoses veevõtmise ja leketega; palub komisjonil koostöös 
Euroopa Keskkonnaametiga töötada välja uus usaldusväärsete näitajate kogum 
veekontode kohta; toonitab, et teadmistebaas peaks sisaldama nn keskkonnavoogude 
kontseptsiooni ja arvestama veepõhiseid ökosüsteemi teenuseid;

14. kutsub komisjoni, liikmesriike ja teisi asjaomaseid sidusrühmi üles toetama veevaldkonna 
Euroopa innovatsioonipartnerlust kui tõhusat vahendit, mis koondab jõupingutused 
maailmas juhtivates teadusuuringutes ja uuendustegevuses ning kõrvaldab tõkked, mis 
takistavad teadmiste, parima võimaliku tehnika ja tehnoloogiliste läbimurrete kiiret turule 
jõudmist;

Veeteema süvalaiendamine

15. rõhutab, et vaja on järjepidevamalt ja paremini lõimida veega seotud eesmärgid 
õigusaktidesse ELi, liikmesriikide ja piirkondade tasandil; nõuab, et ühise 
põllumajanduspoliitika kujundamisel ja ühtekuuluvuspoliitika raamistikes võetaks arvesse 
veevarudele avaldatava mõju täielikku hindamist, et saavutada kättesaadavate rahaliste 
vahendite temaatiline koondumine veeprobleemidele ning veeteema süvalaiendamine 
kõigisse poliitikavaldkondadesse;

Vesi ja majandus

16. palub komisjonil ja liikmesriikidel tagada saastaja-maksab- ja kasutaja-maksab-
põhimõtete kohaldamine läbipaistvate hinnakujundusskeemide abil, mille eesmärk on 
kulude täielik katmine; rõhutab siiski, et isiklikuks tarbimiseks kasutatava vee tariifide 
kindlaksmääramisel tuleks võtta arvesse sotsiaalseid aspekte; rõhutab, et vee 
hinnakujunduses peaks kajastuma reovee puhastamise keskkonnamõju, ning palub 
komisjonil tagada reoveepuhastusjaamade asjakohane rahastamine;

Vesi ja ühiskond

17. nõuab tungivalt, et komisjon ergutaks sektoritevahelist dialoogi ning soodustaks kõigil 
tasanditel kohalike kogukondade ja sidusrühmade täielikku ja läbipaistvat osalust 
veepoliitika väljatöötamisel; tõstab esile tõhusa mitmetasandilise juhtimise tähtsust vee ja 
veemajanduse valdkonnas ning parimate tavade vahetamisel;

18. nõuab, et tõstetaks üldsuse teadlikkust veeküsimustest, et paraneks tarbijate, 
tervishoiutöötajate ning poliitikute ja otsustajate arusaamine seostest vee, kanalisatsiooni, 
hügieeni, tervise, toiduohutuse, toiduga kindlustatuse ja katastroofide ennetamise vahel; 
toonitab piirkondlike ja kohalike ametiasutuste ning kodanikuühiskonna organisatsioonide 
keskset rolli teadlikkuse tõstmise kampaaniates ja haridustegevuses;

Vesi ja maailm
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19. tunneb heameelt Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni ohutut joogivett käsitleva 
aastatuhande arengueesmärgi varase saavutamise üle; palub komisjonil ja liikmesriikidel 
pühenduda tugevamalt esmaseid sanitaartingimusi käsitleva aastatuhande arengueesmärgi 
saavutamisele ning võtta arvesse Rio+20 säästva arengu konverentsi vastavaid tulemusi;

20. innustab kohalikke ametiasutusi eraldama osa kasutajatelt veevarustus- ja 
kanalisatsiooniteenuste eest kogutud tasudest detsentraliseeritud koostöömeetmetele; juhib 
tähelepanu mõnes liikmesriigis vastu võetud põhimõttele „1% solidaarsusele 
veevaldkonnas” kui ühele näitele, mida võiks edendada;

°
° °

21. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile 
ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.
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SELETUSKIRI

Vesi on eluks hädavajalik. Vee jätkusuutlik majandamine on eluliselt tähtis tagamaks, et kõik 
ökosüsteemid saavad korralikult toimimiseks ning toiduga kindlustatuse ja toiduohutuse ning 
meie tervise, meie ühiskonna ja majanduse toetamiseks oluliste teenustega piisava koguse 
kvaliteetset vett: vesi on väidetavalt avalikest hüvedest kõige tähtsam.

Kuid Euroopa ja maailma mageveevarud on ohus, kui me majandame neid viisil, mis ei ole 
jätkusuutlik: linnastumine, rahvastiku kasv, ületarbimine, bioloogiline ja keemiline saastus, 
hüdromorfoloogilised muutused ja kliimamuutus avaldavad üha suuremat survet ohutu ja 
turvalise vee kättesaadavusele ja kvaliteedile. Tulevikus ei ole võimalik majanduskasvu 
säilitada, kui ei kõrvaldata kahjulikku keskkonnamõju veele.

Kuidas meil siin Euroopa Liidus läheb? Kehtivad veealased õigusaktid moodustavad tugeva 
raamistiku jätkusuutlikuks ja tõhusaks veemajanduseks: eelkõige võib Euroopa veepoliitika 
verstapostiks pidada 2000. aastal vastu võetud veepoliitika raamdirektiivi. Direktiivis on võetud 
integreeritud lähenemisviis, milles keskendutakse veemajandusele vesikondade tasandil, ning 
direktiiviga laiendatakse veekaitse kohaldamisala kogu pinna- ja põhjaveele ja seatakse 
jätkusuutlikkuse osas eesmärgiks saavutada 2015. aastaks Euroopa veekogude hea seisund 
ökoloogilises, keemilises ja kvantitatiivses mõttes.

Veepoliitika raamdirektiivi rakendamine on Euroopa riikides ja piirkondades siiski olnud 
aeglane ja selle tulemused on väga erinevad ning praegu on saanud selgeks, et märkimisväärne 
osa ELi veekogudest ei saavuta nii püsivate kui ka tekkivate probleemide tõttu 2015. aastaks 
head seisundit.

Seetõttu on komisjon käivitanud mitu ELi veeolukorra hinnangut: protsessi tulemusel valmib 
Euroopa veevarude kaitsmise kava, mis avaldatakse 2012. aasta novembris. Kava peaks olema 
ELi poliitiline vastus praegustele ja tulevastele probleemidele eesmärgiga tagada 
jätkusuutlikuks ja õiglaseks veekasutuseks hea kvaliteediga vee piisav kättesaadavus. See on 
veega seotud verstapostiks ressursitõhususe tegevuskavas strateegia „Euroopa 2020” raames, 
kuid sellest juhindutakse poliitikas pikemas perspektiivis kuni aastani 2050.

Raportöör kiidab komisjoni algatuse heaks ja usub, et Euroopa Parlament peab andma otsustava 
panuse protsessi, mis nimetatud kava kaudu suunab Euroopa veepoliitikat tulevikus. Kõige 
tõhusam viis edasiminekuks on keskenduda rakendamisele ja seega on raporti eesmärk 
analüüsida ELi veealaste õigusaktide rakendamise praegust seisu liikmesriikides, tuua välja 
edusammud ja peamised probleemid, mis on vaja olukorra parandamiseks lahendada. Ühtlasi 
tuvastatakse olulised poliitilised puudujäägid, mille uued õigusaktid peavad kõrvaldama.

Raporti peamised järeldused saab kokku võtta järgmiselt.

 Rohkem tuleks rõhutada piirkondlikku mõõdet. Euroopa tervikuna kasutab vaid umbes 
13% kogu olemasolevast veest, kuid veevarud jaotuvad äärmiselt ebaühtlaselt ning paljud 
Euroopa riigid ja piirkonnad kannatavad tugeva veestressi käes. Kõigile sobiv lahendus ei 
ole võimalik: piirkondlikku ja kohalikku mõõdet tuleks tugevdada; kohalikud 
sidusrühmad ja kogukonnad peaksid osalema poliitika kujundamise ja rakendamise kõigis 
etappides ning komisjon peaks soodustama suutlikkuse suurendamist ning töötama välja 
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selged rakendamissuunised.

 Vaja on usaldusväärseid andmeid, eelkõige vee koguse kohta. Ehkki kättesaadavate 
andmete, eelkõige vee kvaliteeti käsitlevate kättesaadavate andmete killustatus on tänu 
praegu elluviidavale poliitikale vähenenud, on siiski endiselt suured puudujäägid vee 
kättesaadavust käsitlevas teabes. Ülimalt tähtis on teha kindlaks, kui palju vett voolab 
vesikonda sisse ja sealt välja ning kui palju vett iga sektor kasutab, samuti on vaja 
tõhustada Euroopa veeteabesüsteemi (WISE). Vaja on välja töötada uued põhinäitajad:
neis tuleks arvestada veepõhiseid ökosüsteemi teenuseid ning neid tuleks kasutada 
mõõdetavate eesmärkide seadmiseks, eelkõige tõhusa veekasutuse osas.

 Veeteema tuleks nii-öelda süvalaiendada kõigisse poliitikavaldkondadesse. Toimiva 
rohelise majanduse saavutamiseks on vaja kõik poliitikavaldkonnad piltlikult siniseks 
värvida: veega seotud eesmärgid tuleks integreerida kõigisse õigusaktidesse Euroopa, 
liikmesriikide ja piirkondade tasandil. Lisaks on oluline püüelda erinevate õigusaktide 
parema vastavusseviimise ja ühtlustamise poole, näiteks veepoliitika raamdirektiivi, 
nitraadidirektiivi, REACH-määruse ja Natura 2000 vahel eksisteerivate vastuolude 
kõrvaldamise teel.

 Veekaitse vajab terviklikku käsitlusviisi. Veevarude, eelkõige joogiveevarude kaitset tuleb 
käsitleda globaalsest vaatenurgast, võttes arvesse kõiki veepõhiseid ökosüsteemi 
teenuseid. Põhimõttelise tähtsusega on saastuse kontrollimine selle tekkekohal, et vältida 
ohtlike ainete keskkonda sattumist ning vähendada reoveepuhastusele pandud koormust.
Kliimamuutuse mõju vähendamise ja sellega kohanemise poliitikas tuleb alati arvestada 
mõju veevarudele ning EL peaks veenappust ja põudasid käsitlema terviklikult.

 Veekasutust on võimalik oluliselt tõhustada ja seda tuleks teha. Ressursitõhusus on 
strateegia „Euroopa 2020” juhtalgatus ning tõhusal veekasutusel on strateegias keskne 
roll. Lisaks on vee kogus ja kvaliteet omavahel lahutamatult seotud. Näiteks energia ja vee 
vaheline seos on kriitilise tähtsusega: keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni 
hiljuti tellitud uuringu kohaselt on energiasektori osakaal ELi veevõtus umbes 45% ning 
energiatootmine võib mõjutada vee kvaliteeti. Teisalt kasutatakse vee puhastamiseks 
energiat: tuleks tagada, et kasvav nõudlus ei avaldaks veevarudele survet, mis ei ole 
jätkusuutlik. Lisaks võivad uued niisutustehnikad ja -tavad ning põllumajandusettevõtjate 
nõustamine tõhustada veekasutust põllumajanduses, mille osakaal veekasutuses on umbes 
33% (mõnes Lõuna-Euroopa piirkonnas võib see ulatuda 80%ni). Mõõtmised ja ökodisain 
võivad suurendada riiklike veevärkide ja tööstuse tõhusust.

 Vee taaskasutamist ja ringlussevõttu tuleks käsitleda ELi õigusaktides. Vee 
taaskasutamine niisutamiseks ja majapidamistes võib eelkõige veestressi all kannatavates 
piirkondades olla oluline vahend, millega saavutada veega kindlustatus. Õigusraamistikus 
tuleks sõnaselgelt käsitleda vee ringlussevõttu, arvestades tehnoloogilisi edusamme, mis 
võimaldavad tõhusalt seirata puhastatud vee kvaliteeti.

 Rohkem tuleks edendada teadusuuringuid ja uuendustegevust. Komisjon ja liikmesriigid 
peaksid leidma piisavalt vahendeid vihmaveesüsteeme, mõõtmistehnoloogiaid, 
seiremeetodeid, punktreostusallikate kõrvaldamist ning keemiliste ja bioloogiliste 
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saasteainete hajutamist ning vee kokkuhoiu tehnoloogiat ja tõhusust linna- ja 
maapiirkondades käsitlevate teadusprojektide rahastamiseks. Kõik sidusrühmad peaksid 
toetama varsti algavat veevaldkonna Euroopa innovatsioonipartnerlust kui ideaalset 
vahendit innovatsioonialaste jõupingutuste koondamiseks.

 Veealaste eesmärkide saavutamiseks on olulised majandushoovad, eriti finantskriisi ajal.
Veepoliitika raamdirektiivis on juba praegu üritatud n-ö leida õige hind, kuid vaja on 
läbipaistvamaid hinnakujundusskeeme, mis hõlmavad kulude täielikku katmist ning 
saastaja-maksab- ja kasutaja-maksab-põhimõtete kohaldamist. Tariifide määramisel tuleks 
siiski alati vee isiklikuks otstarbeks kasutamise korral arvesse võtta sotsiaalseid aspekte.

 Rahvusvahelist mõõdet tuleks suurendada. Kuigi on teatatud ÜRO ohutut joogivett 
käsitleva aastatuhande arengueesmärgi varasest saavutamisest, kasutab üle 800 miljoni 
inimese endiselt ohtlikku joogivett ning esmaseid sanitaartingimusi käsitleva eesmärgi 
saavutamisest ollakse endiselt kaugel. Euroopa peaks tugevdama oma rahvusvahelisi 
kohustusi, eelkõige pidades silmas peatset Rio+20 säästva arengu konverentsi.

Kokkuvõttes − ELi tasandil on vaja otsustavalt tegutseda, et lahendada praegused ja tulevased 
veega seotud probleemid, millega meie manner silmitsi seisab.
Raportöör palub komisjonil lisada käesolevas raportis sisalduvad poliitilised soovitused 
Euroopa veevarude kaitsmise kavasse kui olulise panuse tõhusamasse ja paremini lõimitud 
veepoliitikasse ning võrdsetesse võimalustesse selle rakendamisel.


