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EHDOTUKSET

Vetoomusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

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; 

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; 

3. panee merkille, että vesipolitiikan puitedirektiivillä luodaan puitteet kaikkien 
vesimuodostumien – pohjavesien ja pintavesien, järvien, jokien ja rannikkovesien –
suojelulle EU:ssa ja että direktiivin tavoitteena on saavuttaa vesien hyvä ekologinen ja 
kemiallinen tila vuoteen 2015 mennessä;

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; 

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;

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;

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 
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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;

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;

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

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;

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;

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;

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;

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

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


