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ETTEPANEKUD

Petitsioonikomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonil 
lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. kinnitab, et vesi on inimkonna ühine ressurss ja avalik hüve, mistõttu ei tohiks vesi olla 
kasumi allikas ning juurdepääs veele peaks olema põhiline ja üldine õigus; rõhutab, et vee 
jätkusuutlik kasutamine on keskkonna ja rahvatervise nõuetest tulenev vajadus, millel on 
põhiroll kliimat reguleerivas tsüklis; kordab, et „veevarude majandamist ei peaks 
reguleerima siseturu eeskirjad” (Euroopa Parlamendi resolutsioon P5_TA (2004)0183), ja 
kutsub komisjoni üles vaatama läbi asjaomased õigusaktid, eriti need, mis käsitlevad 
riigihankeid ja kontsessioone, ning tagada veevarude ja veeinfrastruktuuri ettevõtete 
püsimine avaliku sektori omandis ja juhtimise all;

2. väljendab muret seoses sellega, et paljudes Euroopa piirkondades on veevajaduse ja 
kättesaadavate varude vahekord jõudnud kriitilisele tasemele ja kliimamuutused võivad 
olukorda veelgi halvendada; märgib, et nüüdseks puudutab veepuudus pidevalt mõne 
liikmesriigi kogu territooriumi;

3. märgib, et vee raamdirektiivis on sätestatud kõigi ELi veekogude – põhjavete, pinnavete, 
järvede, jõgede ja rannikuvete – kaitse raamistik ning direktiivi eesmärk on saavutada 
2015. aastaks „hea ökoloogiline ja keemiline seisund”;

4. väljendab muret seoses sellega, et vee raamdirektiivi ebatõhus rakendamine, kohaldamine 
ja jõustamine on endiselt suur probleem; märgib, et praegune olukord direktiivi 
rakendamisel näitab, et mõned liikmesriigid on ajakavast maha jäänud, ELi vete seisund ei 
ole kaugeltki vastuvõetav ning muude ELi poliitikasuundade, sh tööstus-, põllumajandus-
ja transpordipoliitika eesmärgid on veekaitse eesmärkidega sageli selges vastuolus;

5. on seisukohal, et linnakeskkonna reovesi on üks kõige olulisemaid veekeskkonda 
saastavaid tegureid ning asulareovee puhastamise direktiivi edukas rakendamine mõjutab 
oluliselt vee kvaliteeti kõikides liikmesriikides ja seega ka jäätmete raamdirektiivi edukat 
rakendamist;

6. märgib, et vaatamata asulareovee puhastamise direktiivi rakendamisel tehtud 
edusammudele ei järgita ikka veel piisavalt kogumissüsteemidele ja/või puhastamisele 
kehtestatud nõudeid; palub komisjonil rohkem toetada ELi reoveepuhastite ja 
kogumissüsteemide infrastruktuuri rahastamist;

7. märgib samuti, et alates 1988. aastast on petitsioonikomisjonile saadetud 
keskkonnateemalisi kaebusi sisaldavate petitsioonide hulgas olnud 589 petitsiooni 
(Hispaaniast 166, Ühendkuningriigist 129, Saksamaalt 97, Itaaliast 60, Prantsusmaalt 55, 
Kreekast 34, Madalmaadest 16, Portugalist 16, Poolast 4, Rumeeniast 4, Soomest 3, 
Bulgaariast 2, Ungarist 2 ja Sloveeniast 1), mille mõnikord on ühiselt allkirjastanud paljud 
allakirjutanud (vt petitsiooni nr 0784/2007, 2036 ühiselt allakirjutanut), mis puudutavad 
vee kvaliteeti ja kogust liikmesriikides; tunnistab, et need petitsioonid on tõestuseks selle 
kohta, et vesi on Euroopa Liidu kodanike jaoks märkimisväärselt tõsine probleem;
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8. tuletab liikmesriikidele meelde vee raamdirektiivist tulenevat kohustust saavutada 2015. 
aastaks vee hea seisund ning kutsub liikmesriike ja komisjoni üles võtma kõik vajalikud 
meetmed ja tagama rahastamise ja tehnilise abi piisav kättesaadavus vee kvaliteediga 
seotud eesmärkide saavutamiseks; on seisukohal, et vee raamdirektiivi edukaks 
rakendamiseks ja keskkonna kui terviku jätkusuutlikuks haldamiseks on hädavajalik 
kodanike, keskkonnaküsimustega tegelevate valitsusväliste organisatsioonide ja 
kodanikuühiskonna osalemine;

9. kutsub komisjoni üles olema oma uurimistes otsusekindlam ja seega oluliselt vähem 
passiivne ja leplik;

10. juhib tähelepanu teatud tegevusaladele, mille on hukka mõistnud petitsioonide esitajad, 
näiteks prügilad, põllumajandus ja tööstus, mis avaldavad suurt mõju keskkonnale ja 
inimeste tervisele ning halvendavad vee kvaliteeti; nõuab seepärast, et loobutaks 
toetustest, mis vähendavad tõhusa veemajanduse stiimuleid, põhjustades liigset 
veetarbimist, ja vabastama rahalisi vahendeid sihtotstarbelisteks toetusteks – eriti vaeste ja 
maapiirkondade elanike toetamiseks –, mille eesmärk on tagada kõigile taskukohase 
hinnaga vee kättesaadavus;

11. avaldab kahetsust selle üle, et komisjoni ettepanekuga, millega muudetakse vee 
raamdirektiivi (COM(2011) 876), lisatakse ainult 15 uut kemikaali 2000 potentsiaalselt 
ohtliku aine loetelust, mille kasutamist tuleks jälgida ja vähendada, samuti ei ole 
ettepanekus sätestatud selget ajakava kõige ohtlikumatest kemikaalidest järkjärguliseks 
loobumiseks, vaatamata 2000. aastast saadik kokku lepitud selgesõnalistele õiguslikele 
nõuetele; palub seepärast keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonil pöörata 
oma soovituses komisjonile erilist tähelepanu nimetatud prioriteetsetele ainetele – millele 
petitsioonide esitajad väga tihti viitavad kui „mürgistele ja radioaktiivsetele jäätmetele” –, 
arvestades, et need ained on vee saasteainetena inimeste tervisele suureks ohuks;

12. palub ühtlasi komisjonil ja liikmesriikidel parandada vees leiduvate keemiliste 
saasteainete seiret ja nendest teavitamist, samuti mehhanismi muude selliste saasteainete 
kontsentratsioonidest parema teabe saamiseks, mille jälgimine võib tulevikus ELi tasandil 
vajalikuks osutuda;

13. on arvamusel, et toitainetega saastumine on endiselt oluline probleem, eutrofeerumine 
mõjutab jätkuvalt elurikkust ja häirib väärtuslikke ökosüsteemide funktsioone ning kui 
2015. aastaks ei õnnestu saavutada pinnaveekogude „head seisundit”, on tõenäoliselt 
enam kui poolte prognoositavate juhtumite põhjuseks uuritud toitainete sisaldus;

14. palub komisjonil välja töötada ja 2012. aastal avaldada kava, milles oleksid sätestatud 
soovitused veevarude kasutuse ja maakasutuse tõhustamiseks, ökosüsteemide 
kaitsemeetmete rakendamiseks ühise põllumajanduspoliitika raames, veeküsimuse 
kõikides poliitikavaldkondades süvalaiendamise lähenemisviisi väljatöötamiseks ja 
veemajanduse juhtimise parandamiseks, samuti teadusuuringuteks ja andmete 
kogumiseks; samuti kutsub komisjoni üles avaldama 2012. aastal „ELi vee kaitse 
projekti”, mis tugineks vee raamdirektiivi rakendamise läbivaatamisele, ELi veepuuduse 
ja põuaga võitlemise poliitika läbivaatamisele ja ELi veemajandusega seotud 
kohandumispoliitika läbivaatamisele;
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15. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles töötama välja veeteemalisi teavitusprogramme 
eesmärgiga tutvustada Euroopa kodanikele vee säästmise ja tõhusa kasutamise kultuuri.


