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Tarkistus 1
Csaba Sándor Tabajdi

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toteaa, että vesi on ihmiskunnan 
yhteinen ja julkinen hyödyke, joten sitä ei 
saisi käyttää taloudellisen hyödyn 
hankkimiseen, ja että veden saatavuuden 
olisi oltava kaikille kuuluva perusoikeus; 
korostaa, että kestävä vedenkäyttö on 
ympäristöllinen ja terveydellinen 
välttämättömyys, jolla on 
perustavanlaatuinen merkitys ilmastoon 
liittyvässä sääntelyssä; vaatii, että 
"vesivoimavarojen hallinnointiin ei saa 
soveltaa sisämarkkinasääntöjä" (Euroopan 
parlamentin päätöslauselma P5_TA 
(2004)0183), ja kehottaa komissiota 
tarkastelemaan uudelleen asiaa koskevaa 
lainsäädäntöä, erityisesti julkisten 
hankintojen ja käyttöoikeussopimusten 
osalta, jotta taataan veden ja 
vesihyödykkeiden julkinen omistajuus ja 
hoito;

1. toteaa, että vesi on ihmiskunnan 
yhteinen ja julkinen hyödyke; siksi sitä ei 
saisi käyttää perusteettoman taloudellisen 
hyödyn hankkimiseen ja veden 
saatavuuden olisi oltava kaikille kuuluva 
perusoikeus; korostaa, että kestävä 
vedenkäyttö on ympäristöllinen ja 
terveydellinen välttämättömyys, jolla on 
perustavanlaatuinen merkitys ilmastoon 
liittyvässä sääntelyssä; vaatii, että 
"vesivoimavarojen hallinnointiin ei saa 
soveltaa sisämarkkinasääntöjä" (Euroopan 
parlamentin päätöslauselma P5_TA 
(2004)0183);

Or. en

Tarkistus 2
Peter Jahr, Nikolaos Salavrakos

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toteaa, että vesi on ihmiskunnan 
yhteinen ja julkinen hyödyke, joten sitä ei 
saisi käyttää taloudellisen hyödyn 
hankkimiseen, ja että veden saatavuuden 

1. toteaa, että vesi on ihmiskunnan 
yhteinen ja julkinen hyödyke, joten sitä ei 
saisi käyttää taloudellisen hyödyn 
hankkimiseen, ja että veden saatavuuden 
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olisi oltava kaikille kuuluva perusoikeus; 
korostaa, että kestävä vedenkäyttö on 
ympäristöllinen ja terveydellinen 
välttämättömyys, jolla on 
perustavanlaatuinen merkitys ilmastoon 
liittyvässä sääntelyssä; vaatii, että 
"vesivoimavarojen hallinnointiin ei saa 
soveltaa sisämarkkinasääntöjä" (Euroopan 
parlamentin päätöslauselma P5_TA 
(2004)0183), ja kehottaa komissiota 
tarkastelemaan uudelleen asiaa koskevaa 
lainsäädäntöä, erityisesti julkisten 
hankintojen ja käyttöoikeussopimusten 
osalta, jotta taataan veden ja 
vesihyödykkeiden julkinen omistajuus ja 
hoito;

olisi oltava kaikille kuuluva perusoikeus; 
korostaa, että kestävä vedenkäyttö on 
ympäristöllinen ja terveydellinen 
välttämättömyys, jolla on 
perustavanlaatuinen merkitys ilmastoon 
liittyvässä sääntelyssä; vaatii, että 
"vesivoimavarojen hallinnointiin ei saa 
soveltaa sisämarkkinasääntöjä" (Euroopan 
parlamentin päätöslauselma P5_TA 
(2004)0183), ja kehottaa komissiota 
tarkastelemaan uudelleen asiaa koskevaa 
lainsäädäntöä, erityisesti julkisten 
hankintojen ja käyttöoikeussopimusten 
osalta;

Or. de

Tarkistus 3
Nikolaos Chountis

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toteaa, että vesi on ihmiskunnan 
yhteinen ja julkinen hyödyke, joten sitä ei 
saisi käyttää taloudellisen hyödyn 
hankkimiseen, ja että veden saatavuuden 
olisi oltava kaikille kuuluva perusoikeus; 
korostaa, että kestävä vedenkäyttö on 
ympäristöllinen ja terveydellinen 
välttämättömyys, jolla on 
perustavanlaatuinen merkitys ilmastoon 
liittyvässä sääntelyssä; vaatii, että 
"vesivoimavarojen hallinnointiin ei saa 
soveltaa sisämarkkinasääntöjä" (Euroopan 
parlamentin päätöslauselma P5_TA 
(2004)0183), ja kehottaa komissiota 
tarkastelemaan uudelleen asiaa koskevaa 
lainsäädäntöä, erityisesti julkisten 
hankintojen ja käyttöoikeussopimusten 
osalta, jotta taataan veden ja 
vesihyödykkeiden julkinen omistajuus ja 

1. toteaa, että vesi on ihmiskunnan 
yhteinen ja julkinen hyödyke, joten sitä ei 
saisi käyttää taloudellisen hyödyn 
hankkimiseen, ja että veden saatavuuden 
olisi oltava kaikille kuuluva perusoikeus; 
korostaa, että kestävä vedenkäyttö on 
ympäristöllinen ja terveydellinen 
välttämättömyys, jolla on 
perustavanlaatuinen merkitys ilmastoon 
liittyvässä sääntelyssä; vaatii, että 
"vesivoimavarojen hallinnointiin ei saa 
soveltaa sisämarkkinasääntöjä" (Euroopan 
parlamentin päätöslauselma P5_TA 
(2004)0183), ja kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita takaamaan veden ja 
vesihyödykkeiden julkisen omistajuuden 
ja hoidon;
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hoito;

Or. en

Tarkistus 4
Andreas Mölzer

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toteaa, että vesi on ihmiskunnan 
yhteinen ja julkinen hyödyke, joten sitä ei 
saisi käyttää taloudellisen hyödyn 
hankkimiseen, ja että veden saatavuuden 
olisi oltava kaikille kuuluva perusoikeus; 
korostaa, että kestävä vedenkäyttö on 
ympäristöllinen ja terveydellinen 
välttämättömyys, jolla on 
perustavanlaatuinen merkitys ilmastoon 
liittyvässä sääntelyssä; vaatii, että 
"vesivoimavarojen hallinnointiin ei saa 
soveltaa sisämarkkinasääntöjä" (Euroopan 
parlamentin päätöslauselma P5_TA 
(2004)0183), ja kehottaa komissiota 
tarkastelemaan uudelleen asiaa koskevaa 
lainsäädäntöä, erityisesti julkisten 
hankintojen ja käyttöoikeussopimusten 
osalta, jotta taataan veden ja 
vesihyödykkeiden julkinen omistajuus ja 
hoito;

1. toteaa, että vesi on ihmiskunnan 
yhteinen ja julkinen hyödyke, joten sitä ei 
saisi käyttää taloudellisen hyödyn 
hankkimiseen, ja että veden saatavuuden 
olisi oltava kaikille kuuluva perusoikeus; 
korostaa, että kestävä vedenkäyttö on 
ympäristöllinen ja terveydellinen 
välttämättömyys, jolla on 
perustavanlaatuinen merkitys ilmastoon 
liittyvässä sääntelyssä; vaatii, että 
"vesivoimavarojen hallinnointiin ei saa 
soveltaa sisämarkkinasääntöjä" (Euroopan 
parlamentin päätöslauselma P5_TA 
(2004)0183), ja kehottaa komissiota 
tarkastelemaan uudelleen asiaa koskevaa 
lainsäädäntöä, erityisesti julkisten 
hankintojen ja käyttöoikeussopimusten 
osalta, jotta taataan veden ja 
vesihyödykkeiden yksinomaan julkinen 
omistajuus ja hoito tai niiden 
palauttaminen julkiseen omistukseen;

Or. de

Tarkistus 5
Jarosław Leszek Wałęsa

Lausuntoluonnos
1 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toteaa, että vesi on ihmiskunnan 
yhteinen ja julkinen hyödyke, joten sitä ei 
saisi käyttää taloudellisen hyödyn 
hankkimiseen, ja että veden saatavuuden 
olisi oltava kaikille kuuluva perusoikeus; 
korostaa, että kestävä vedenkäyttö on 
ympäristöllinen ja terveydellinen 
välttämättömyys, jolla on 
perustavanlaatuinen merkitys ilmastoon 
liittyvässä sääntelyssä; vaatii, että 
"vesivoimavarojen hallinnointiin ei saa 
soveltaa sisämarkkinasääntöjä" (Euroopan 
parlamentin päätöslauselma P5_TA 
(2004)0183), ja kehottaa komissiota 
tarkastelemaan uudelleen asiaa koskevaa 
lainsäädäntöä, erityisesti julkisten 
hankintojen ja käyttöoikeussopimusten 
osalta, jotta taataan veden ja 
vesihyödykkeiden julkinen omistajuus ja 
hoito;

1. toteaa, että vesi on ihmiskunnan 
yhteinen ja julkinen hyödyke, joten sitä ei 
saisi käyttää taloudellisen hyödyn 
hankkimiseen, ja että veden saatavuuden 
olisi oltava kaikille kuuluva perusoikeus; 
korostaa, että kestävä vedenkäyttö on 
ympäristöllinen ja terveydellinen 
välttämättömyys, jolla on 
perustavanlaatuinen merkitys ilmastoon 
liittyvässä sääntelyssä; vaatii, että 
"vesivoimavarojen hallinnointiin ei saa 
soveltaa sisämarkkinasääntöjä" (Euroopan 
parlamentin päätöslauselma P5_TA 
(2004)0183), ja kehottaa komissiota 
tarkastelemaan uudelleen asiaa koskevaa 
lainsäädäntöä, erityisesti julkisten 
hankintojen ja käyttöoikeussopimusten 
osalta, jotta taataan veden ja 
vesihyödykkeiden julkinen omistajuus ja 
hoito sekä sen asianmukainen jakelu;

Or. pl

Tarkistus 6
Csaba Sándor Tabajdi

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. toistaa, että EU:n lainsäädännön 
mukaisesti vesipalveluita pidetään yleisen 
taloudellisen edun mukaisina ja niitä 
voivat tarjota viranomaiset tai ne voidaan 
antaa julkisten tai yksityisten yhteisöjen 
vastuulle; korostaa, että vesipalveluita 
koskevassa lainsäädännössä ja 
määräyksissä olisi kunnioitettava 
palvelun jatkuvuuden, laadun, 
toimitusvarmuuden, yhtäläisen pääsyn, 
kohtuullisten hintojen sekä sosiaalisen, 
kulttuurisen ja ympäristöllisen 
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hyväksyttävyyden periaatteita ja 
saastuttaja maksaa -periaatetta ja 
samanaikaisesti niissä olisi pyrittävä 
täyttämään ympäristön kestävyyttä ja 
tehokkuutta koskevat tiukimmat 
vaatimukset;

Or. en

Tarkistus 7
Ana Miranda

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. on huolissaan siitä, että tasapaino veden 
tarpeen ja saatavilla olevien vesivarojen 
välillä on saavuttanut kriittisen tason 
monilla EU:n alueilla ja että 
ilmastonmuutos voi vielä pahentaa 
tilannetta; veden niukkuus aiheuttaa tällä 
hetkellä pysyviä vaikutuksia joidenkin 
jäsenvaltioiden koko alueella; 

2. on huolissaan siitä, että tasapaino veden 
tarpeen ja saatavilla olevien vesivarojen 
välillä on saavuttanut kriittisen tason 
monilla EU:n alueilla ja että 
ilmastonmuutos voi vielä pahentaa 
tilannetta; veden niukkuus ja kuivuus 
aiheuttavat tällä hetkellä pysyviä 
vaikutuksia joidenkin jäsenvaltioiden koko 
alueella; 

Or. es

Tarkistus 8
Lucas Hartong

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. on huolissaan siitä, että tasapaino veden 
tarpeen ja saatavilla olevien vesivarojen 
välillä on saavuttanut kriittisen tason 
monilla EU:n alueilla ja että 
ilmastonmuutos voi vielä pahentaa 
tilannetta; veden niukkuus aiheuttaa tällä 
hetkellä pysyviä vaikutuksia joidenkin 

2. on huolissaan siitä, että tasapaino veden 
tarpeen ja saatavilla olevien vesivarojen 
välillä on saavuttanut kriittisen tason 
monilla EU:n alueilla; veden niukkuus 
aiheuttaa tällä hetkellä pysyviä vaikutuksia 
joidenkin jäsenvaltioiden koko alueella;
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jäsenvaltioiden koko alueella;

Or. en

Tarkistus 9
Nikolaos Chountis

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. on huolissaan siitä, että tasapaino veden 
tarpeen ja saatavilla olevien vesivarojen 
välillä on saavuttanut kriittisen tason 
monilla EU:n alueilla ja että 
ilmastonmuutos voi vielä pahentaa 
tilannetta; veden niukkuus aiheuttaa tällä 
hetkellä pysyviä vaikutuksia joidenkin 
jäsenvaltioiden koko alueella;

2. on huolissaan siitä, että tasapaino veden 
tarpeen ja saatavilla olevien vesivarojen 
välillä on saavuttanut kriittisen tason 
monilla EU:n alueilla ja että 
ilmastonmuutos voi vielä pahentaa 
tilannetta; veden niukkuus aiheuttaa tällä 
hetkellä pysyviä vaikutuksia joidenkin 
jäsenvaltioiden koko alueella; kehottaa 
äärimmäiseen varovaisuuteen sellaisten 
järjestelmien mahdollisten vakavien 
kielteisten ympäristövaikutusten suhteen, 
jotka on tarkoitettu sellaisten 
poikkeamien tai muunnosten 
rakentamiseen jokien olemassa oleviin 
juoksuihin ja virtauksiin, jotka voivat 
pahentaa huomattavasti vesistöjen 
kestävyyteen ja ekologiseen tasapainoon 
kohdistuvia uhkia; palauttaa mieliin, että 
suolanpoistolaitosten käyttö vesipulan 
lieventämiseen tietyillä alueilla voi olla 
välttämätöntä mutta että niissä pitäisi 
kaikissa tapauksissa noudattaa tiukimpia 
ympäristövaatimuksia sekä niiden 
sijaintipaikan, energiankulutuksen tason 
että erotetun suolan turvallisen 
hävittämisen suhteen;

Or. en
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Tarkistus 10
Csaba Sándor Tabajdi

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. on huolissaan siitä, että tasapaino veden 
tarpeen ja saatavilla olevien vesivarojen 
välillä on saavuttanut kriittisen tason 
monilla EU:n alueilla ja että 
ilmastonmuutos voi vielä pahentaa 
tilannetta; veden niukkuus aiheuttaa tällä 
hetkellä pysyviä vaikutuksia joidenkin 
jäsenvaltioiden koko alueella;

2. on huolissaan siitä, että tasapaino veden 
tarpeen ja saatavilla olevien vesivarojen 
välillä on saavuttanut kriittisen tason 
monilla EU:n alueilla ja että 
ilmastonmuutos voi vielä pahentaa 
tilannetta; veden niukkuus aiheuttaa tällä 
hetkellä pysyviä vaikutuksia joidenkin 
jäsenvaltioiden koko alueella; korostaa, 
että ilmastonmuutos ja siitä johtuva 
sääolojen muuttuminen vaikuttavat 
huomattavasti Euroopan vesivarojen 
laatuun ja saatavuuteen, että 
huomattavasti vesistressistä kärsivien 
alueiden määrän odotetaan nousevan 
Euroopassa tämän hetkisestä 
19 prosentista 35 prosenttiin vuoteen 2070 
mennessä ja että ilmastoon liittyvät 
äärimmäiset sääolot asettavat tehokkaalle 
vesihuollolle lisähaasteita; korostaa, että 
paikalliset, alueelliset tai kansalliset 
sopeutumistoimet voivat olla tehokkaita 
vain, jos niitä koordinoidaan EU:n 
tasolla, ja tehokkaat vesihuoltokäytännöt 
on yhdistettävä muihin alakohtaisiin 
politiikkoihin, kuten maatalous-, energia-, 
koheesio- ja terveyspolitiikkaan;

Or. en

Tarkistus 11
Nikolaos Chountis

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. toteaa, että toisaalta on maita, jotka 
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eivät kärsi vesipulasta vaan joilla on 
vaikeuksia hallita liiallisia vesimääriä, 
joita synnyttävät säännölliset tai runsaat 
sateet, tulvat, jokieroosio sekä valuma- ja 
rannikkoalueisiin vaikuttavat saasteet, ja 
näiden ilmiöiden vaikutuksia 
paikallisväestöön, mistä todistavat useat 
vastaanotetut vetoomukset;

Or. en

Tarkistus 12
Peter Jahr

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. on huolissaan siitä, että vesipolitiikan 
puitedirektiivin täytäntöönpanossa on 
edelleen suuria ongelmia sen tehottomassa 
soveltamisessa ja toimeenpanossa; 
direktiivin tämänhetkinen täytäntöönpanon 
tila osoittaa, että jotkut jäsenvaltiot ovat 
aikataulusta jäljessä, EU:n vesien laatu on 
kaukana hyväksyttävästä ja EU:n muiden 
politiikanalojen, kuten teollisuuden, 
maatalouden ja liikenteen, tavoitteet ovat 
usein selvässä ristiriidassa
vesiensuojelutavoitteiden kanssa;

4. on huolissaan siitä, että vesipolitiikan 
puitedirektiivin täytäntöönpanossa on 
joissakin jäsenvaltioissa edelleen suuria 
ongelmia sen tehottomassa soveltamisessa 
ja toimeenpanossa; direktiivin 
tämänhetkinen täytäntöönpanon tila 
osoittaa, että jotkut jäsenvaltiot ovat 
aikataulusta jäljessä, EU:n vesien tila on 
kaukana hyväksyttävästä ja EU:n muiden 
politiikanalojen vesiensuojelutavoitteita ei 
usein noudateta riittävän 
johdonmukaisesti;

Or. de

Tarkistus 13
Ana Miranda

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. on huolissaan siitä, että vesipolitiikan 
puitedirektiivin täytäntöönpanossa on 

4. on huolissaan siitä, että vesipolitiikan 
puitedirektiivin täytäntöönpanossa on 



AM\897504FI.doc 11/29 PE486.133v01-00

FI

edelleen suuria ongelmia sen tehottomassa 
soveltamisessa ja toimeenpanossa; 
direktiivin tämänhetkinen täytäntöönpanon 
tila osoittaa, että jotkut jäsenvaltiot ovat 
aikataulusta jäljessä, EU:n vesien laatu on 
kaukana hyväksyttävästä ja EU:n muiden 
politiikanalojen, kuten teollisuuden, 
maatalouden ja liikenteen, tavoitteet ovat 
usein selvässä ristiriidassa 
vesiensuojelutavoitteiden kanssa;

edelleen suuria ongelmia sen tehottomassa 
soveltamisessa ja toimeenpanossa; 
direktiivin tämänhetkinen täytäntöönpanon 
tila osoittaa, että jotkut jäsenvaltiot ovat 
aikataulusta jäljessä, EU:n vesien 
kokonaisvaltainen puhdistus on kaukana 
hyväksyttävästä ja EU:n muiden 
politiikanalojen, kuten teollisuuden, 
maatalouden ja liikenteen, tavoitteet ovat 
usein selvässä ristiriidassa 
vesiensuojelutavoitteiden kanssa;

Or. es

Tarkistus 14
Nikolaos Chountis

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. on huolissaan siitä, että vesipolitiikan 
puitedirektiivin täytäntöönpanossa on 
edelleen suuria ongelmia sen tehottomassa 
soveltamisessa ja toimeenpanossa; 
direktiivin tämänhetkinen täytäntöönpanon 
tila osoittaa, että jotkut jäsenvaltiot ovat 
aikataulusta jäljessä, EU:n vesien laatu on 
kaukana hyväksyttävästä ja EU:n muiden 
politiikanalojen, kuten teollisuuden, 
maatalouden ja liikenteen, tavoitteet ovat 
usein selvässä ristiriidassa 
vesiensuojelutavoitteiden kanssa;

4. on huolissaan siitä, että vesipolitiikan 
puitedirektiivin täytäntöönpanossa on 
edelleen suuria ongelmia sen tehottomassa 
soveltamisessa ja toimeenpanossa; 
direktiivin tämänhetkinen täytäntöönpanon 
tila osoittaa, että jotkut jäsenvaltiot ovat 
aikataulusta jäljessä, EU:n vesien laatu on 
kaukana hyväksyttävästä ja EU:n muiden 
politiikanalojen, kuten teollisuuden, 
energian, maatalouden ja liikenteen, 
tavoitteet ovat usein selvässä ristiriidassa 
vesiensuojelutavoitteiden kanssa; korostaa, 
että hyvä vesihuolto on yhdistettävä 
kaikkeen Euroopan unionin politiikkaan 
aloilla, joilla vettä käytetään ja 
saastutetaan;

Or. en

Tarkistus 15
Csaba Sándor Tabajdi
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Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. on huolissaan siitä, että vesipolitiikan 
puitedirektiivin täytäntöönpanossa on 
edelleen suuria ongelmia sen tehottomassa 
soveltamisessa ja toimeenpanossa; 
direktiivin tämänhetkinen täytäntöönpanon 
tila osoittaa, että jotkut jäsenvaltiot ovat 
aikataulusta jäljessä, EU:n vesien laatu on 
kaukana hyväksyttävästä ja EU:n muiden 
politiikanalojen, kuten teollisuuden, 
maatalouden ja liikenteen, tavoitteet ovat 
usein selvässä ristiriidassa 
vesiensuojelutavoitteiden kanssa;

4. on huolissaan siitä, että vesipolitiikan 
puitedirektiivin täytäntöönpanossa on 
edelleen suuria ongelmia sen tehottomassa 
soveltamisessa ja toimeenpanossa; 
direktiivin tämänhetkinen täytäntöönpanon 
tila osoittaa, että jotkut jäsenvaltiot ovat 
aikataulusta jäljessä, EU:n vesien laatu on 
kaukana hyväksyttävästä ja EU:n muiden 
politiikanalojen, kuten teollisuuden, 
maatalouden ja liikenteen, tavoitteet ovat 
usein selvässä ristiriidassa 
vesiensuojelutavoitteiden kanssa; toivoo, 
että yhteisen maatalouspolitiikan 
meneillään olevassa uudistuksessa 
otetaan huomioon ongelmat, jotka liittyvät 
maatalouden vesihuoltoon, ja 
vähennetään maatalouden aiheuttamaa 
vesien pilaantumista;

Or. en

Tarkistus 16
Judith A. Merkies

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kannustaa komissiota torjumaan 
esimerkiksi ruoan haaskauksesta tai 
kastelusta johtuvaa vesivarojen tuhlausta 
veden tehokasta käyttöä koskevalla 
lainsäädännöllä ja tutkimaan sitä, mitä 
vaikutuksia on siirtymisellä veden 
käytössä kohti biopohjaista taloutta, ja 
raportoimaan niistä parlamentille;

Or. en
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Tarkistus 17
Ana Miranda

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että yhdyskuntajätevesi on yksi 
merkittävimmistä vesiympäristöjen 
saastuttajista ja että yhdyskuntajätevesien 
käsittelystä annetun direktiivin onnistunut 
täytäntöönpano vaikuttaa merkittävästi 
kaikkien jäsenvaltioiden vesien laatuun ja 
näin ollen myös vesipolitiikan 
puitedirektiivin onnistuneeseen 
täytäntöönpanoon;

5. katsoo, että yhdyskuntajätevesi on yksi 
merkittävimmistä vesiympäristöjen 
saastuttajista jokialueilla ja rannikolla ja 
että yhdyskuntajätevesien käsittelystä 
annetun direktiivin onnistunut 
täytäntöönpano vaikuttaa merkittävästi 
kaikkien jäsenvaltioiden vesien laatuun ja 
näin ollen myös vesipolitiikan 
puitedirektiivin onnistuneeseen 
täytäntöönpanoon;

Or. es

Tarkistus 18
Nikolaos Chountis

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kiinnittää huomiota siihen, miten 
vakava vaikutus tällaisella 
saastuttamisella voi olla ihmisten 
terveydelle, mistä todistavat Irlannista, 
(Galwaysta), Ranskasta (Bretagnesta) ja 
muista jäsenvaltioista saadut 
vetoomukset, ja muistuttaa mieliin 
jätehuoltoa koskevan päätöslauselmansa, 
jossa kiinnitettiin huomiota veden 
vaarallisen laajaan pilaantumiseen, joka 
johtuu huonosti hoidetuista tai laittomista 
kaatopaikoista ja louhoksista, jotka ovat 
aiheuttaneet pohjaveden ja pohjaveden 
pinnan (nappes phréatiques) 
pilaantumista;
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Or. en

Tarkistus 19
Ana Miranda

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. panee merkille, että vaikka 
yhdyskuntajätevesien käsittelystä annetun 
direktiivin täytäntöönpanossa on edistytty, 
viemäröintijärjestelmien ja/tai käsittelyn 
vaatimustenmukaisuudessa on edelleen 
puutteita; pyytää komissiota tukemaan 
enemmän jätevedenpuhdistamoiden ja 
viemäri-infrastruktuurin rahoitusta EU:ssa;

6. panee merkille, että vaikka 
yhdyskuntajätevesien käsittelystä annetun 
direktiivin täytäntöönpanossa on edistytty, 
viemäröintijärjestelmien ja/tai käsittelyn 
vaatimustenmukaisuudessa on edelleen 
puutteita; pyytää komissiota tukemaan 
enemmän jätevedenpuhdistamoiden ja 
pieni- ja suurimuotoisen viemäri-
infrastruktuurin rahoitusta EU:ssa;

Or. es

Tarkistus 20
Nikolaos Chountis

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. panee merkille, että vaikka 
yhdyskuntajätevesien käsittelystä annetun 
direktiivin täytäntöönpanossa on edistytty, 
viemäröintijärjestelmien ja/tai käsittelyn 
vaatimustenmukaisuudessa on edelleen 
puutteita; pyytää komissiota tukemaan 
enemmän jätevedenpuhdistamoiden ja 
viemäri-infrastruktuurin rahoitusta EU:ssa;

6. panee merkille, että vaikka 
yhdyskuntajätevesien käsittelystä annetun 
direktiivin täytäntöönpanossa on edistytty, 
viemäröintijärjestelmien ja/tai käsittelyn 
vaatimustenmukaisuudessa on edelleen 
puutteita; pyytää komissiota tukemaan 
enemmän jätevedenpuhdistamoiden ja 
viemäri-infrastruktuurin rahoitusta EU:ssa, 
mukaan lukien käsitellyn jäteveden 
uudelleenkäyttö kasteluun ja teollisiin 
tarkoituksiin;

Or. en
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Tarkistus 21
Nikolaos Chountis

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. panee myös merkille, että vuodesta 1988 
alkaen vetoomusvaliokunnalle esitetyistä 
vetoomuksista, jotka liittyvät ympäristöä 
koskeviin valituksiin, 589 vetoomusta 
(Espanja 166, Yhdistynyt 
kuningaskunta 129, Saksa 97, Italia 60, 
Ranska 55, Kreikka 34, Alankomaat 16, 
Portugali 16, Puola 4, Romania 4, Suomi 3, 
Bulgaria 2, Unkari 2 ja Slovenia 1), joista 
osassa on useita allekirjoittajia (katso 
vetoomus nro 0784/2007, jonka on 
allekirjoittanut 2 036 henkilöä) koskee 
veden laatua ja määrää jäsenvaltioissa; 
myöntää, että nämä vetoomukset ovat 
todiste siitä, että veteen liittyy merkittäviä 
ongelmia Euroopan kansalaisille;

7. panee myös merkille, että vuodesta 1988 
alkaen vetoomusvaliokunnalle esitetyistä 
vetoomuksista, jotka liittyvät ympäristöä 
koskeviin valituksiin, 601 vetoomusta 
(Espanja 166, Yhdistynyt 
kuningaskunta 129, Saksa 97, Italia 60, 
Ranska 55, Kreikka 34, Alankomaat 16, 
Portugali 16, Irlanti 12, Puola 4, 
Romania 4, Suomi 3, Bulgaria 2, Unkari 2 
ja Slovenia 1), joista osassa on useita 
allekirjoittajia (katso vetoomus 
nro 0784/2007, jonka on allekirjoittanut 
2 036 henkilöä) koskee veden laatua ja 
määrää jäsenvaltioissa; myöntää, että nämä 
vetoomukset ovat todiste siitä, että veteen 
liittyy merkittäviä ongelmia Euroopan 
kansalaisille;

Or. en

Tarkistus 22
Nikolaos Chountis

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. panee merkille, että Eurobarometri-
tutkimuksen (maaliskuu 2012) mukaan 
Euroopan unionin kansalaisista 
68 prosenttia on sitä mieltä, että veden 
määrää ja laatua koskevat ongelmat ovat 
vakavia, kahdeksan kymmenestä on sitä 
mieltä, vesiympäristöä uhkaa kemiallinen 
pilaantuminen, 62 prosenttia on sitä 
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mieltä, että heillä ei ole riittävästi tietoa 
maidensa pohjavesiä, järviä, jokia ja 
rannikkovesistöjä koskevista ongelmista, 
67 prosenttia on sitä mieltä, että 
tehokkain tapa torjua vesiongelmia olisi 
veteen liittyvistä ongelmista 
tiedottaminen, ja 73 prosenttia on sitä 
mieltä, että EU:n pitäisi ehdottaa 
lisätoimenpiteitä Euroopan vesiongelmien 
ratkaisemiseksi;

Or. en

Tarkistus 23
Ana Miranda

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. muistuttaa jäsenvaltioita niiden 
vesipolitiikan puitedirektiivissä asetetuista 
velvoitteista saavuttaa vesien hyvä tila 
vuoteen 2015 mennessä ja pyytää 
jäsenvaltioita sekä komissiota toteuttamaan 
tarvittavat toimenpiteet ja varmistamaan 
riittävä rahoitus ja tekninen tuki veden 
laatutavoitteiden saavuttamiseksi; katsoo, 
että kansalaisten, ympäristöjärjestöjen ja 
kansalaisyhteiskunnan osallistuminen on 
edellytys vesipolitiikan puitedirektiivin 
onnistuneelle täytäntöönpanolle ja koko 
kestävälle ympäristönhoidolle;

8. muistuttaa jäsenvaltioita niiden 
vesipolitiikan puitedirektiivissä asetetuista 
velvoitteista saavuttaa vesien hyvä tila 
vuoteen 2015 mennessä ja pyytää 
jäsenvaltioita sekä komissiota toteuttamaan 
tarvittavat toimenpiteet ja varmistamaan 
riittävä rahoitus ja tekninen tuki veden 
laatutavoitteiden saavuttamiseksi; katsoo, 
että kansalaisten, hallinnon eri tasojen 
toimivaltaisten viranomaisten, 
tuotantoalojen, ympäristöjärjestöjen ja 
kansalaisyhteiskunnan osallistuminen on 
edellytys vesipolitiikan puitedirektiivin 
onnistuneelle täytäntöönpanolle ja koko 
kestävälle ympäristönhoidolle;

Or. es

Tarkistus 24
Andreas Mölzer

Lausuntoluonnos
8 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

8. muistuttaa jäsenvaltioita niiden 
vesipolitiikan puitedirektiivissä asetetuista 
velvoitteista saavuttaa vesien hyvä tila 
vuoteen 2015 mennessä ja pyytää 
jäsenvaltioita sekä komissiota toteuttamaan 
tarvittavat toimenpiteet ja varmistamaan 
riittävä rahoitus ja tekninen tuki veden 
laatutavoitteiden saavuttamiseksi; katsoo, 
että kansalaisten, ympäristöjärjestöjen ja 
kansalaisyhteiskunnan osallistuminen on 
edellytys vesipolitiikan puitedirektiivin 
onnistuneelle täytäntöönpanolle ja koko 
kestävälle ympäristönhoidolle;

8. muistuttaa jäsenvaltioita niiden 
vesipolitiikan puitedirektiivissä asetetuista 
velvoitteista saavuttaa vesien hyvä tila 
vuoteen 2015 mennessä ja pyytää 
jäsenvaltioita sekä komissiota toteuttamaan 
mahdollisimman nopeasti tarvittavat 
toimenpiteet ja varmistamaan riittävä 
rahoitus ja tekninen tuki veden 
laatutavoitteiden saavuttamiseksi; katsoo, 
että kansalaisten, ympäristöjärjestöjen ja 
kansalaisyhteiskunnan osallistuminen on 
edellytys vesipolitiikan puitedirektiivin 
onnistuneelle täytäntöönpanolle ja koko 
kestävälle ympäristönhoidolle;

Or. de

Tarkistus 25
Lucas Hartong

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. kehottaa komissiota olemaan 
tutkimuksissaan määrätietoisempi ja 
välttämään passiivisuutta ja tilanteeseen 
mukautumista;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 26
Nikolaos Chountis

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. kehottaa komissiota olemaan 9. kehottaa komissiota valvomaan tarkasti 
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tutkimuksissaan määrätietoisempi ja 
välttämään passiivisuutta ja tilanteeseen 
mukautumista;

vesipuitedirektiivin täytäntöönpanoa 
jäsenvaltioissa, jotta varmistetaan, että se 
tehdään asianmukaisesti ja tehokkaasti; 
korostaa, että monissa tapauksissa 
vetoomukset ovat paljastaneet ongelmia, 
jotka koskevat EU:n vesilainsäädännön 
siirtämistä osaksi kansallista 
lainsäädäntöä ja asianmukaista 
täytäntöönpanoa ja kehottaa komissiota
olemaan määrätietoisempi
tutkimuksissaan, erityisesti vetoomusten 
tutkimisessa;

Or. en

Tarkistus 27
Peter Jahr, Nikolaos Salavrakos

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. kehottaa komissiota olemaan 
tutkimuksissaan määrätietoisempi ja 
välttämään passiivisuutta ja tilanteeseen 
mukautumista;

9. kehottaa komissiota olemaan 
vesipuitedirektiivin täytäntöönpanoa 
käytännössä koskevissa tutkimuksissaan 
määrätietoisempi ja vaatimaan 
jäsenvaltioilta johdonmukaisesti 
konkreettisia edistysaskeleita;

Or. de

Tarkistus 28
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. korostaa, että vesi on yhteisön 
yhteistä omaisuutta, joten olisi päätettävä, 
kuinka suurin prosenttiosuuksin kulut 
katetaan veroilla ja maksuilla;
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Or. lt

Tarkistus 29
Peter Jahr, Nikolaos Salavrakos

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. kiinnittää huomiota tiettyihin 
vetoomusten esittäjien ilmoittamiin 
toimintoihin, kuten jätteen 
kaatopaikkoihin, maatalouteen ja 
teollisuuteen, joilla on suuri vaikutus
ympäristöön sekä ihmisten terveyteen ja 
jotka saastuttavat vesiä; toivoo näin ollen, 
että hylättäisiin sellaiset tuet, jotka eivät 
kannusta veden tehokkaaseen käyttöön ja 
johtavat liikakäyttöön, jotta saataisiin 
varoja muun muassa köyhälle 
väestönosalle ja maaseutuväestölle
kohdennettuihin tukiin ja jotta kaikkien 
saatavilla olisi vettä kohtuuhintaan;

10. kiinnittää huomiota tiettyihin 
vetoomusten esittäjien ilmoittamiin 
toimintoihin, kuten jätteen 
kaatopaikkoihin, maatalouteen ja 
teollisuuteen, jotka vaikuttavat
ympäristöön sekä ihmisten terveyteen ja 
joiden on oltava vastuussa veden 
huonosta tilasta; toivoo näin ollen, että 
luotaisiin vielä kohdennetumpia 
kannustimia veden tehokkaaseen käyttöön, 
jotta varmistetaan muun muassa köyhälle 
väestönosalle ja maaseutuväestölle veden 
saatavuus kohtuuhintaan;

Or. de

Tarkistus 30
Nikolaos Chountis

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. kiinnittää huomiota tiettyihin 
vetoomusten esittäjien ilmoittamiin 
toimintoihin, kuten jätteen 
kaatopaikkoihin, maatalouteen ja 
teollisuuteen, joilla on suuri vaikutus 
ympäristöön sekä ihmisten terveyteen ja 
jotka saastuttavat vesiä; toivoo näin ollen, 
että hylättäisiin sellaiset tuet, jotka eivät 
kannusta veden tehokkaaseen käyttöön ja 

10. kiinnittää huomiota tiettyihin 
vetoomusten esittäjien ilmoittamiin 
toimintoihin, kuten jätteen 
kaatopaikkoihin, kaupunkikehitykseen,
maatalouteen, teollisuuteen ja energiaan, 
joilla on suuri vaikutus ympäristöön sekä 
ihmisten terveyteen ja jotka saastuttavat 
vesiä; toivoo näin ollen, että saataisiin 
varoja muun muassa köyhälle 
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johtavat liikakäyttöön, jotta saataisiin 
varoja muun muassa köyhälle 
väestönosalle ja maaseutuväestölle 
kohdennettuihin tukiin ja jotta kaikkien 
saatavilla olisi vettä kohtuuhintaan;

väestönosalle ja maaseutuväestölle 
kohdennettuihin tukiin, jotta voitaisiin 
varmistaa veden tehokas käyttö ja 
vähentää ympäristövaikutuksia;

Or. en

Tarkistus 31
Csaba Sándor Tabajdi

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. kiinnittää huomiota tiettyihin 
vetoomusten esittäjien ilmoittamiin 
toimintoihin, kuten jätteen 
kaatopaikkoihin, maatalouteen ja 
teollisuuteen, joilla on suuri vaikutus 
ympäristöön sekä ihmisten terveyteen ja 
jotka saastuttavat vesiä; toivoo näin ollen, 
että hylättäisiin sellaiset tuet, jotka eivät 
kannusta veden tehokkaaseen käyttöön ja 
johtavat liikakäyttöön, jotta saataisiin 
varoja muun muassa köyhälle 
väestönosalle ja maaseutuväestölle 
kohdennettuihin tukiin ja jotta kaikkien 
saatavilla olisi vettä kohtuuhintaan;

10. kiinnittää huomiota tiettyihin 
vetoomusten esittäjien ilmoittamiin 
toimintoihin, kuten jätteen kaatopaikkoihin
ja sääntöjenvastaisiin tai laittomiin 
maatalouden ja teollisuuden käytäntöihin, 
joilla on suuri vaikutus ympäristöön sekä 
ihmisten terveyteen ja jotka saastuttavat 
vesiä; toivoo näin ollen, että hylättäisiin 
sellaiset tuet, jotka eivät kannusta veden 
tehokkaaseen käyttöön ja johtavat
liikakäyttöön, jotta saataisiin varoja muun 
muassa köyhälle väestönosalle ja 
maaseutuväestölle kohdennettuihin tukiin 
ja jotta kaikkien saatavilla olisi vettä 
kohtuuhintaan;

Or. en

Tarkistus 32
Ana Miranda

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. kiinnittää huomiota tiettyihin 
vetoomusten esittäjien ilmoittamiin 

10. kiinnittää huomiota tiettyihin 
vetoomusten esittäjien ilmoittamiin 
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toimintoihin, kuten jätteen 
kaatopaikkoihin, maatalouteen ja 
teollisuuteen, joilla on suuri vaikutus 
ympäristöön sekä ihmisten terveyteen ja 
jotka saastuttavat vesiä; toivoo näin ollen, 
että hylättäisiin sellaiset tuet, jotka eivät 
kannusta veden tehokkaaseen käyttöön ja 
johtavat liikakäyttöön, jotta saataisiin 
varoja muun muassa köyhälle 
väestönosalle ja maaseutuväestölle 
kohdennettuihin tukiin ja jotta kaikkien 
saatavilla olisi vettä kohtuuhintaan;

toimintoihin, kuten jätteen 
kaatopaikkoihin, toimivaltaisten 
viranomaisten vedenlaadun puutteelliseen 
valvontaan, maatalouteen ja teollisuuteen, 
joilla on suuri vaikutus ympäristöön sekä 
ihmisten terveyteen ja jotka saastuttavat 
vesiä; toivoo näin ollen, että hylättäisiin 
sellaiset tuet, jotka eivät kannusta veden 
tehokkaaseen käyttöön ja johtavat 
liikakäyttöön, jotta saataisiin varoja muun 
muassa köyhälle väestönosalle ja 
maaseutuväestölle kohdennettuihin tukiin 
ja jotta kaikkien saatavilla olisi vettä 
kohtuuhintaan;

Or. es

Tarkistus 33
Jarosław Leszek Wałęsa

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. kiinnittää huomiota tiettyihin 
vetoomusten esittäjien ilmoittamiin 
toimintoihin, kuten jätteen 
kaatopaikkoihin, maatalouteen ja 
teollisuuteen, joilla on suuri vaikutus 
ympäristöön sekä ihmisten terveyteen ja 
jotka saastuttavat vesiä; toivoo näin ollen, 
että hylättäisiin sellaiset tuet, jotka eivät 
kannusta veden tehokkaaseen käyttöön ja 
johtavat liikakäyttöön, jotta saataisiin 
varoja muun muassa köyhälle 
väestönosalle ja maaseutuväestölle 
kohdennettuihin tukiin ja jotta kaikkien 
saatavilla olisi vettä kohtuuhintaan;

10. kiinnittää huomiota tiettyihin 
vetoomusten esittäjien ilmoittamiin 
toimintoihin, kuten jätteen 
kaatopaikkoihin, maatalouteen ja 
teollisuuteen, joilla on suuri vaikutus 
ympäristöön sekä ihmisten terveyteen ja 
jotka saastuttavat vesiä; toivoo näin ollen, 
että hylättäisiin sellaiset tuet, jotka eivät 
kannusta veden tehokkaaseen käyttöön ja 
johtavat liikakäyttöön, jotta saataisiin 
varoja muun muassa köyhälle 
väestönosalle ja maaseutuväestölle 
kohdennettuihin tukiin ja jotta kaikkien 
saatavilla olisi vettä kohtuuhintaan ja sitä 
jaettaisiin niukkuuden kanssa 
kamppaileville, erityisesti kaukana vesi-
infrastruktuurilla varustetuista 
suurkaupungeista sijaitseville alueille;

Or. pl
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Tarkistus 34
Andreas Mölzer

Lausuntoluonnos
11 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

11. on pahoillaan siitä, että komission 
ehdotuksessa vesipolitiikan puitedirektiivin 
muuttamisesta (COM(2011)0876) lisätään 
prioriteettiaineisiin, joiden käyttöä pitäisi 
valvoa ja vähentää, vain 15 uutta 
kemiallista ainetta 2 000:n mahdollisesti 
vaarallisen aineen listalta ja että komissio 
ei onnistu määrittämään selkeää aikataulua 
kaikkein vaarallisimpien aineiden käytön 
lopettamiseksi vuonna 2000 hyväksytyistä 
täsmällisistä oikeudellisista vaatimuksista 
huolimatta; pyytää näin ollen ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden valiokuntaa suosituksissaan 
komissiolle kiinnittämään erityisesti 
huomiota yllä mainittuihin 
prioriteettiaineisiin, joita vetoomuksen 
esittäjät usein kutsuvat "ongelmajätteeksi" 
tai "radioaktiiviseksi jätteeksi", kun otetaan 
huomioon niiden vesien saastuttajina 
aiheuttama suuri riski ihmisten terveydelle;

11. (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de

Tarkistus 35
Peter Jahr, Nikolaos Salavrakos

Lausuntoluonnos
11 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

11. on pahoillaan siitä, että komission 
ehdotuksessa vesipolitiikan puitedirektiivin 
muuttamisesta (COM(2011)0876) lisätään 
prioriteettiaineisiin, joiden käyttöä pitäisi 

11. on pahoillaan siitä, että komission 
ehdotuksessa vesipolitiikan puitedirektiivin 
muuttamisesta (COM(2011)0876) lisätään 
prioriteettiaineisiin, joiden käyttöä pitäisi 
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valvoa ja vähentää, vain 15 uutta 
kemiallista ainetta 2 000:n mahdollisesti 
vaarallisen aineen listalta ja että komissio 
ei onnistu määrittämään selkeää aikataulua 
kaikkein vaarallisimpien aineiden käytön 
lopettamiseksi vuonna 2000 hyväksytyistä 
täsmällisistä oikeudellisista vaatimuksista 
huolimatta; pyytää näin ollen ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden valiokuntaa suosituksissaan 
komissiolle kiinnittämään erityisesti 
huomiota yllä mainittuihin 
prioriteettiaineisiin, joita vetoomuksen 
esittäjät usein kutsuvat "ongelmajätteeksi" 
tai "radioaktiiviseksi jätteeksi", kun otetaan 
huomioon niiden vesien saastuttajina 
aiheuttama suuri riski ihmisten terveydelle;

valvoa ja vähentää, vain 15 uutta 
kemiallista ainetta 2 000:n mahdollisesti 
vaarallisen aineen listalta ja että komissio 
ei onnistu määrittämään selkeää aikataulua 
kaikkein vaarallisimpien aineiden käytön 
lopettamiseksi vuonna 2000 hyväksytyistä 
täsmällisistä oikeudellisista vaatimuksista 
huolimatta; pyytää näin ollen ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden valiokuntaa suosituksissaan 
komissiolle kiinnittämään erityisesti 
huomiota yllä mainittuihin 
prioriteettiaineisiin, joita vetoomuksen 
esittäjät usein kutsuvat "ongelmajätteeksi" 
tai "radioaktiiviseksi jätteeksi", kun otetaan 
huomioon niiden vesien saastuttajina 
aiheuttama suuri riski ihmisten terveydelle
ja vesiympäristölle;

Or. de

Tarkistus 36
Judith A. Merkies

Lausuntoluonnos
11 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

11 a. kehottaa komissiota vauhdittamaan 
antibiootti-, lääke- ja ehkäisypillerien 
hormonijäämien kaltaisten 
epäpuhtauksien vesistöihin joutuvien 
päästöjen lisääntymisen torjumista, koska 
nämä jäämät vaikuttavat haitallisesti 
ihmisten terveyteen ja ympäristöön;

Or. en

Tarkistus 37
Peter Jahr

Lausuntoluonnos
12 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

12. pyytää samalla komissiota ja 
jäsenvaltioita parantamaan vesien 
kemiallisten saasteiden valvontaa ja niistä 
ilmoittamista sekä mekanismia, jonka 
avulla voidaan hankkia lisää tietoa 
muiden saasteiden pitoisuuksista, joiden 
valvonta EU:n tasolla voi tulevaisuudessa 
olla tarpeellista;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 38
Lucas Hartong

Lausuntoluonnos
12 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

12. pyytää samalla komissiota ja 
jäsenvaltioita parantamaan vesien 
kemiallisten saasteiden valvontaa ja niistä 
ilmoittamista sekä mekanismia, jonka 
avulla voidaan hankkia lisää tietoa muiden 
saasteiden pitoisuuksista, joiden valvonta 
EU:n tasolla voi tulevaisuudessa olla 
tarpeellista;

12. neuvoo jäsenvaltioita parantamaan 
vesien kemiallisten saasteiden valvontaa ja 
niistä ilmoittamista sekä mekanismia, 
jonka avulla voidaan hankkia lisää tietoa 
muiden saasteiden pitoisuuksista, joiden 
valvonta EU:n tasolla voi tulevaisuudessa 
olla tarpeellista;

Or. en

Tarkistus 39
Angelika Werthmann

Lausuntoluonnos
12 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

12. pyytää samalla komissiota ja 
jäsenvaltioita parantamaan vesien 
kemiallisten saasteiden valvontaa ja niistä 

12. pyytää samalla komissiota ja 
jäsenvaltioita parantamaan vesien 
kemiallisten saasteiden valvontaa ja niistä 
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ilmoittamista sekä mekanismia, jonka 
avulla voidaan hankkia lisää tietoa muiden 
saasteiden pitoisuuksista, joiden valvonta
EU:n tasolla voi tulevaisuudessa olla 
tarpeellista;

ilmoittamista, vahvistamaan sitovat raja-
arvot sekä parantamaan mekanismia, 
jonka avulla voidaan hankkia lisää tietoa 
muiden saasteiden pitoisuuksista, joiden 
valvonta EU:n tasolla voi tulevaisuudessa 
olla tarpeellista;

Or. de

Tarkistus 40
Csaba Sándor Tabajdi

Lausuntoluonnos
12 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

12. pyytää samalla komissiota ja 
jäsenvaltioita parantamaan vesien 
kemiallisten saasteiden valvontaa ja niistä 
ilmoittamista sekä mekanismia, jonka 
avulla voidaan hankkia lisää tietoa muiden 
saasteiden pitoisuuksista, joiden valvonta 
EU:n tasolla voi tulevaisuudessa olla 
tarpeellista;

12. pyytää samalla komissiota ja 
jäsenvaltioita parantamaan vesien 
kemiallisten saasteiden valvontaa ja niistä 
ilmoittamista sekä mekanismia, jonka 
avulla voidaan hankkia lisää tietoa muiden 
saasteiden pitoisuuksista, joiden valvonta 
EU:n tasolla voi tulevaisuudessa olla 
tarpeellista; pyytää jäsenvaltioita 
jakamaan keskenään ja komission kanssa 
vesien saasteista vapaaehtoisilla 
valvontatoimilla saatavat tiedot;

Or. en

Tarkistus 41
Csaba Sándor Tabajdi

Lausuntoluonnos
12 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

12 a. toistaa, että vesipuitedirektiivissä 
säädetään jäsenvaltioiden välisestä koko 
vesipiirin koordinoinnista silloin, kun 
veden käytöllä voi olla rajat ylittäviä 
vaikutuksia, ja kehottaa jäsenvaltioita 
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tässä suhteessa osallistumaan 
säännölliseen rajat ylittävään viestintään 
ja yhteistyöhön vesipuitedirektiivin 
täytäntöönpanon tukemiseksi 
prioriteettiaineiden, vaarallisten 
prioriteettiaineiden ja ravinteiden 
aiheuttamien saasteiden osalta;

Or. en

Tarkistus 42
Peter Jahr

Lausuntoluonnos
13 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

13. katsoo, että ravinteiden aiheuttama
saastuminen on edelleen merkittävä 
ongelma, rehevöityminen vaikuttaa 
edelleen luonnon monimuotoisuuteen ja 
häiritsee arvokkaita ekosysteemipalveluita 
ja tutkitut ravinneolot ovat todennäköisesti
syynä yli puoleen odotettavissa olevista 
epäonnistumisista niiden tavoitteiden 
saavuttamisessa, jotka koskevat 
pintavesimuodostelmien hyvän tilan 
saavuttamista vuoteen 2015 mennessä;

13. katsoo, että ravinteet ovat yksi monista 
pintavesimuodostelmia saastuttavista 
tekijöistä ja että ne vaikuttavat luonnon 
monimuotoisuuteen ja vähentävät 
arvokkaita ekosysteemipalveluita; toteaa,
että tutkitut ravinneolot ovat mahdollisesti
syynä yli puoleen odotettavissa olevista 
epäonnistumisista niiden tavoitteiden 
saavuttamisessa, jotka koskevat 
pintavesimuodostelmien hyvän tilan 
saavuttamista vuoteen 2015 mennessä;

Or. de

Tarkistus 43
Peter Jahr, Nikolaos Salavrakos

Lausuntoluonnos
14 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

14. pyytää komissiota luomaan ja 
julkaisemaan vuonna 2012 ohjeistuksen, 
jossa annetaan suositukset vesivarojen ja 
maankäytön tehostamiseen, YMP:n 

14. pyytää komissiota luomaan ja 
julkaisemaan vuonna 2012 ohjeistuksen, 
jossa annetaan suositukset vesivarojen ja 
maankäytön tehostamiseen, sellaisen 
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puitteissa toteutettavien ekosysteemin 
suojelutoimien täytäntöönpanoon, 
sellaisen lähestymistavan kehittämiseen, 
jolla tuodaan vesi osaksi kaikkia 
politiikkoja, ja vesienhoidon hallinnon sekä 
tutkimuksen ja tiedonkeruun 
parantamiseen; kehottaa komissiota myös 
julkaisemaan vuonna 2012 suunnitelman 
EU:n vesien turvaamiseksi, joka perustuu 
vesipolitiikan puitedirektiivin 
täytäntöönpanon ja EU:n veden niukkuutta 
ja kuivuutta koskevan politiikan sekä EU:n 
vesienhoitoa koskevan 
sopeutumispolitiikan 
uudelleentarkasteluun;

lähestymistavan kehittämiseen, jolla 
tuodaan vesi osaksi kaikkia politiikkoja, ja 
vesienhoidon hallinnon sekä tutkimuksen 
ja tiedonkeruun parantamiseen; kannattaa 
tässä yhteydessä ympäristöä koskevien 
turvallisuusvaatimuksien ottamista entistä 
enemmän mukaan yhteiseen YMP:aan;
kehottaa komissiota myös julkaisemaan 
vuonna 2012 suunnitelman EU:n vesien 
turvaamiseksi, joka perustuu vesipolitiikan 
puitedirektiivin täytäntöönpanon ja EU:n 
veden niukkuutta ja kuivuutta koskevan 
politiikan sekä EU:n vesienhoitoa 
koskevan sopeutumispolitiikan 
uudelleentarkasteluun;

Or. de

Tarkistus 44
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
14 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

14 a. katsoo, että olisi taloudellista vipua 
käyttäen kannustettava vähentämään 
veden kulutusta ja tuhlausta sekä 
edistettävä jätevesien hyötykäyttöä ja 
vesimuodostumien kunnostusta;

Or. lt

Tarkistus 45
Andreas Mölzer

Lausuntoluonnos
15 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

15. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 
kehittämään ohjelmia, joilla tiedotetaan 

15. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 
kehittämään ohjelmia ja 
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vesiasioista ja esitellään vettä säästävä ja 
vedenkäytön kannalta tehokas toimintatapa 
EU:n kansalaisille.

tiedotuskampanjoita, joilla tiedotetaan 
vesiasioista ja esitellään vettä säästävä ja 
vedenkäytön kannalta tehokas toimintatapa 
EU:n kansalaisille.

Or. de

Tarkistus 46
Angelika Werthmann

Lausuntoluonnos
15 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

15. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 
kehittämään ohjelmia, joilla tiedotetaan 
vesiasioista ja esitellään vettä säästävä ja 
vedenkäytön kannalta tehokas toimintatapa 
EU:n kansalaisille.

15. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 
kehittämään ohjelmia, joilla tiedotetaan 
vesiasioista ja esitellään vettä säästävä ja 
vedenkäytön kannalta tehokas toimintatapa 
EU:n kansalaisille; nämä ohjelmat on 
suunnattava kaikenikäisille kansalaisille, 
jotta tätä julkista ja elintärkeää 
hyödykettä osataan käyttää paremmin ja 
tehokkaammin.

Or. de

Tarkistus 47
Judith A. Merkies

Lausuntoluonnos
15 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

15 a. korostaa sitä, että on tärkeää edistää 
hyviä vesijärjestelmiä, jotka auttavat 
vähentämään pullotetun veden tarvetta 
vähentäen samalla jätteiden syntymistä ja 
rajoittavat luonnonvarojen, kuten öljyn ja 
veden, käyttöä tuotantoon ja pullojen 
kuljetukseen;

Or. en
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Tarkistus 48
Nikolaos Chountis

Lausuntoluonnos
15 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

15 a. katsoo, että kansalaisten 
osallistuminen on vesien suojelun ja sekä 
ongelmien että niiden 
tarkoituksenmukaisimpien 
ratkaisutoimenpiteiden tunnistamisen 
perusedellytys; pyytää lisäämään 
jäsenvaltioiden asiasta vastaavien 
kansallisten, alueellisten ja paikallisten 
viranomaisten ja vetoomusvaliokunnan 
välistä yhteistyötä silloin, kun viimeksi 
mainittu käsittelee Euroopan unionin 
kansalaisten vesiasioihin liittyviä 
välittömiä huolenaiheita;

Or. en


