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ELi veealaste õigusaktide rakendamine

Euroopa Parlamendi 3. juuli 2012. aasta resolutsioon 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 tegevusraamistik1

(raamdirektiiv),

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta direktiivi 
2006/118/EÜ, mis käsitleb põhjavee kaitset reostuse ja seisundi halvenemise eest2

(põhjaveedirektiiv),

– 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 eest5 (nitraadidirektiiv),

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2007. aasta direktiivi 
2007/60/EÜ üleujutusriski hindamise ja maandamise kohta6 (üleujutuste direktiiv),

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 
1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta7,

– 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 
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komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ (REACH-
määrus)1,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta direktiivi 
2009/128/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide säästva 
kasutamise saavutamiseks2,

– võttes arvesse nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade 
ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta3 ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 30. novembri 2009. aasta direktiivi 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse 
kohta4,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta määrust (EL) nr 
528/2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist5,

– võttes arvesse komisjoni varsti avaldatavat Euroopa veevarude kaitsmise kava,

– võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile, nõukogule, Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ja Regioonide Komiteele „Meie elukindlustus, meie looduskapital: 
ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegia aastani 2020” (COM(2011)0244),

– võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus-
ja Sotsiaalkomiteele ja Regioonide Komiteele „Ressursitõhusa Euroopa 
tegevuskava”(COM(2011)0571),

– võttes arvesse varsti algavat veevaldkonna Euroopa innovatsioonipartnerlust,

– võttes arvesse komisjoni 18. juuli 2007. aasta teatist „Veepuuduse ja põua probleemi 
kohta Euroopa Liidus” (COM(2007)0414),

– võttes arvesse oma 15. märtsi 2012. aasta resolutsiooni Marseille's 12.–17. märtsini 
2012 toimuva kuuenda ülemaailmse veefoorumi kohta6 ning foorumil vastu võetud 
lahenduste ja kohustuste platvormi,

– võttes arvesse oma 9. oktoobri 2008. aasta resolutsiooni veepuuduse ja põua probleemi 
kohta Euroopa Liidus7,

– võttes arvesse oma 6. mai 2010. aasta resolutsiooni komisjoni valge raamatu 
„Kliimamuutustega kohanemine: Euroopa tegevusraamistik” kohta8,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit ning tööstuse, 
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teadusuuringute ja energeetikakomisjoni ning petitsioonikomisjoni arvamusi (A7-
0192/2012),

A. arvestades, et veepoliitika raamdirektiivis kehtestati raamistik puhta vee kaitsmiseks ja 
taastamiseks ELis ning selle kestliku kasutamise tagamiseks pikas perspektiivis, ja et 
selle eesmärk on hea ökoloogilise ja keemilise seisundi saavutamine 2015. aastaks, kuid 
arvestades, et direktiivis nõutud liikmesriikide kehtestatud veemajanduskavade 
läbivaatamisest nähtub, et märkimisväärne osa ELi veekogudest ei saavuta 2015. aastaks 
head seisundit nii pikaajaliste kui ka tekkivate probleemide tõttu;

B. arvestades, et Euroopa magevee bioloogiline mitmekesisus on kriisiseisundis, kuna 37% 
Euroopa mageveekaladest ja 40% mageveemolluskitest on Rahvusvahelise 
Looduskaitseliidu (UICN) punase raamatu kriteeriumide alusel ohustatud;

C. arvestades, et kliimamuutused mõjutavad vett eriti tugevalt ja muutuste tagajärjel võib 
kättesaadava vee – eriti joogivee – hulk väheneda ja kvaliteet langeda, samuti võivad 
üleujutused ja põuad muutuda sagedasemaks ja intensiivsemaks;

D. arvestades, et vesi on võõrandamatu ühisvara, mis eluks ülivajalik, ja et õiglane 
veemajandus etendab olulist rolli maailma loodusvara ja ökosüsteemi teenuste 
säilitamises, nagu ka ressursside kasutamise ja majandusliku tootmise kõigis aspektides, 
ja arvestades, et Euroopa tööstuse tulevik sõltub sellest, kas leitakse efektiivsed 
lahendused praegustele veega seotud probleemidele, ja olemasolevate veevarude 
vastutustundlikust ja tõhusast majandamisest, mis mõjutab otseselt inimeste tervist, 
energiatootmist, põllumajandust ja toiduga kindlustatust; 

E. arvestades, et Euroopa kasutab praegu umbes 13% kogu oma kättesaadavast veest, mis 
juba näitab teatud määral veepuudust, ja arvestades, et paljudes Euroopa paikades ületab 
veevõtmine kestlikku taset, mis ohustab elusloodust, elanikkonna veega kindlustatust ja 
erinevaid majanduslikke kasutusviise, ja arvestades, et teatavates Lõuna-Euroopa 
piirkondades on veekasutuse indeks tõusnud juba üle 40%, millega kaasneb suur 
veepuudus;

F. arvestades, et Lõuna-Euroopa ulatuslikele poolkuivadele aladele on samuti iseloomulik 
väga ebavõrdne veevarude jaotumine aasta jooksul ja ka aastate lõikes, ning arvestades, 
et kliimamuutuse mõjul selline väga ebakorrapärane veevarude jaotumine üha suureneb;

G. arvestades, et strateegias „Euroopa 2020” nähakse ette ressursside tõhusam kasutus, 
kuid veekasutuse suundumused ei ole praegusel ajal ebatõhusate tavade tõttu sageli 
kestlikud, mille tagajärjeks on vee raiskamine, ja arvestades, et veetaristud on sageli 
vananenud nii rohkem kui ka vähem arenenud piirkondades ning puudub teave tegelike 
tulemuste ja kadude kohta;

H. arvestades, et üleminek rohelisele majandusele saab toimuda vaid siis, kui arvestatakse
veeprobleemidega;

I. arvestades, et nõuetele mittevastavalt puhastatud reovesi reostab ikka veel ELi merevett, 
tuleb reoveepuhastuse taristu väljatöötamist liikmesriikides kiirendada;

ELi veealaste õigusaktide rakendamine: edusammud ja puudused



1. tunnistab, et veepoliitika raamdirektiiv kujutab endast kindlat ja kaugeleulatuvat 
seadusandlikku alust pikaajalisele integreeritud veemajandusele ELis; tunneb heameelt 
Euroopa vee ja reovee puhastamise kvaliteedi paranemise üle viimastel aastatel; osutab 
siiski sellele, et rakendamine on olnud aeglane ning liikmesriigiti ja piirkonniti 
ebaühtlane, ning et Euroopa vete hea seisundi saavutamiseks 2015. aastaks on vaja 
oluliselt parandada veepoliitika raamdirektiivi rakendamist;

2. tunnistab, et vesi on inimkonna ühine ressurss ja avalik hüve, ning et juurdepääs veele 
peaks olema üldine põhiõigus; rõhutab, et vee kestlik kasutamine on keskkonna ja 
rahvatervise nõuetest tulenev vajadus, millel on põhiroll kliimat reguleerivas tsüklis; 
kordab, et siseturu eeskirjad tuleb kohandada vastavalt veesektori eripärale, ja palub, et 
liikmesriigid majandaksid subsidiaarsuse põhimõtet järgides vett ja veevarustust 
kooskõlas veepoliitika raamdirektiivi artikliga 9;

3. märgib, et vaatamata asulareovee puhastamise direktiivi rakendamisel tehtud 
edusammudele ei järgita ikka veel piisavalt kogumissüsteemidele ja/või puhastamisele 
kehtestatud nõudeid; 

4. toonitab, et ehkki peamiselt tuleks keskenduda veemajanduse valdkonna kehtivate 
õigusaktide rakendamisele, on siiski olemas konkreetsed puudused, mis tuleb 
kõrvaldada nii kehtivate õigusaktide kohandamisega veepoliitika prioriteetidele kui ka 
uute õigusaktide väljatöötamisega, et tegeleda teatud valdkondade või tegevuse mõjuga, 
ja et seejuures tuleb arvesse võtta erinevate majandustegevuses osalejate ja teiste 
mõjutatud osapoolte vahelise koostöö tähtsust kestliku veemajanduse jaoks;

5. kordab oma seisukohta, et komisjon peab esitama üleujutuste direktiivi sarnase 
õigusakti eelnõu, milles ergutataks ELi poliitika vastuvõtmist veepuuduse, põua ja 
kliimamuutusega kohanemise valdkonnas;

6. liigitab komisjoni varsti avaldatava Euroopa veevarude kaitsmise kava ELi poliitiliseks 
vastuseks praegustele ja tulevastele veeprobleemidele eesmärgiga tagada aastani 2050 
kestlikuks ja õiglaseks veekasutuseks hea kvaliteediga vee piisav kättesaadavus, 
riivamata seejuures liikmesriikide suveräänseid õiguseid veepoliitika valdkonnas;

7. tuletab liikmesriikidele meelde vee raamdirektiivist tulenevat kohustust saavutada 2015. 
aastaks vee hea seisund; nõuab tungivalt, et komisjon võtaks otsustavalt meetmed, et 
lõpetada ELi veealaste õigusaktide rikkumised liikmesriikide poolt; nõuab samal ajal, et 
töötataks välja ja tehtaks kättesaadavaks täiendav abi, näiteks terviklike suuniste ja 
tõhusate vahendite abil, et soodustada suutlikkuse arendamist eelkõige piirkondlike 
asutuste ja vesikondade ametite puhul, tagada võrdsed võimalused ja abistada 
liikmesriike ELi veepoliitika rakendamise edasistes etappides paremini nõuetele 
vastamisel, et täita veepoliitika osas võetud kohustused; juhib tähelepanu sellele, et 
petitsioonid on paljudel juhtudel paljastanud probleeme, mis on seotud ELi veealaste 
õigusaktide ülevõtmise ja nõuetekohase rakendamisega, ja kutsub komisjoni üles olema 
oma uurimistes ja eelkõige petitsioonide kontrollimisel otsusekindlam;

Tõhus veekasutus ja ressursside majandamine

8. toonitab tõhusa veekasutuse tähtsust; nõuab tõhusamat veekasutust eelkõige sellistes 
sektorites nagu energeetika ja põllumajandus, mis on suurimad veetarbijad;



9. rõhutab seost energiatootmise, energiatõhususe ja veega kindlustatuse vahel; osutab, et 
Euroopa tasandil on vaja täiendavaid strateegiad ja lähenemisviise, nt vee kasutamine 
energiasalvestina, tagamaks, et kasvav energianõudlus ei seaks ohtu veega kindlustatust 
ning et kasutataks ära võimalus vähendada energiakasutust tõhusa veekasutuse abil; 
toonitab, et veekasutust tuleks võtta arvesse tavapäraste ja vähese CO2-heitega 
energiaallikate, sealhulgas eelkõige bioenergia ja hüdroenergia kestlikkuse hindamisel, 
ja juhib tähelepanu riskidele, mis on seotud gaasi mittetavapärase ammutamisega;

10. rõhutab, et põllumajandussektoris saab veekasutuse tõhusust ja kestlikkust parandada 
uuenduslike tehnoloogiate ja tavade kasutuselevõtmisega ning põllumajandustootjate ja 
lõppkasutajate teavitamise ja teadlikkuse suurendamisega; toonitab sellega seoses, et 
maamajandajate ja teiste sidusrühmade vaheline koostöö aitab kaasa heade tulemuste 
saavutamisele veevarude kaitsmisel; rõhutab lisaks, et kliimamuutuse ja toiduga 
kindlustatusega seotud raskusi silmas pidades tuleb põllumajanduse tarbeks 
kättesaadavaks teha piisavad veevarud, arendades nt veehoidlaid; märgib, et suuremat 
osa veest kasutatakse põllumajanduses, ning toonitab, kui oluline on veevarude kaitse ja 
kestlik kasutus ÜPP praeguse reformi raames;

11. on seisukohal, et kasvav nõudlus vee järele eeldab kiireloomulisi investeeringuid 
niisutusse ning kutsub komisjoni üles hõlbustama lahenduse leidmist sellistele 
veenappusega seotud probleemidele nagu põhjaveereservuaaride kunstlik täitmine, vee 
kogumine ja alternatiivsete niisutusmeetodite väljatöötamine; rõhutab samas, kui oluline 
on teadmus- ja tehnosiire sellise tehnoloogia ning veevarude kaitse, vee kogumise, 
põhjavee majandamise ja reovee puhastamise valdkonnas;

12. rõhutab, et põhjavee taastootmine põllu- ja metsamajanduslike maade all on väga 
laiaulatuslik ning põllumajandustootjatel ja metsandusettevõtjatel on juba praegu eriline 
vastutus kvaliteetse põhjavee puhtana hoidmisel; tunnustab põllumajandustootjate 
jõupingutusi põhjaveevarude kvaliteedi parandamisel;

13. 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, pidades eelkõige silmas 
vett, mis voolab läbi saastunud pinnase; innustab kasutama reovett ja 
torusuudmetöötluse kõrvalsaadusi uue ressursina rangete kvaliteedinõuete alusel; 
märgib, et reovett saab kasutada energiaallikana tekkiva soojuse või vees leiduva 
orgaanilise materjali ärakasutamise teel ning see võimalus tuleks ära kasutada;

14. nõuab – vastavalt vajadusele – ELi veealaste õigusaktide ajakohastamist, et võtta 
nõuetekohaselt arvesse tehnoloogilisi edusamme vee taaskasutamise ja ringlussevõtu 
osas, et võimaldada puhastatud reovee kulu- ja energiatõhusat taaskasutamist 
niisutamiseks ja tööstuses ning hallvee taaskasutamist majapidamistes; nõuab meetmeid 
puhastatud vee keemilise ja bioloogilise kvaliteedi nõuetekohaseks seireks; palub 
komisjonil uurida võimalusi, kuidas stimuleerida töödeldud reovee, hallvee ja vihmavee 
laialdasemat kasutamist, et aidata leevendada veepuudust;

15. juhib tähelepanu asjaolule, et veekasutuse vähendamine peaks olema esmatähtis; 
rõhutab ökodisaini ning vettsäästvate seadmete tähtsust ja nõuab, et veemõõtmine 
muudetaks siduvaks kõigis valdkondades ja kõigi kasutajate jaoks kõigis ELi riikides; 
kutsub lisaks komisjoni üles reguleerima põllumajanduses kasutatavate seadmete 
veekasutuse tõhusust;



16. tuletab meelde, et ELis läheb ebatõhususe tõttu ligi 20% vett kaduma, mistõttu on 
tõhususe parandamine veevarude kasutamisel väga oluline veemajanduse kestlikkuseks 
ning eriti veepuuduse ja põuaga toimetulemiseks; rõhutab, et tuleb kiiresti teostada audit 
Euroopa veevõrgu olukorra kohta, et hinnata selle kvaliteeti, vananemist ja vastastikust 
seotust, sest veevõrgu lekete tõttu võib kaotsi minna kuni 70% Euroopa linnadele 
tarnitavast veest, ning tuleb ergutada investeeringuid taristusse;

Vesi ja ökosüsteemid

17. märgib, et vesi on enamiku ökosüsteemi teenuste keskmes, ja rõhutab nõuetekohase 
veemajanduse tähtsust bioloogilise mitmekesisuse eesmärkide saavutamisel; rõhutab, et 
veevarude majandamises tuleb võtta metsade uuendamise ja märgalade taastamise 
meetmeid; nõuab veepoliitika raamdirektiivi eesmärkide paremat vastavust Natura 2000 
programmile; toonitab, et teadmusbaas peaks sisaldama nn keskkonnavoogude 
kontseptsiooni ja arvestama veepõhiseid ökosüsteemi teenuseid; rõhutab vajadust võtta 
arvesse asjaolu, et muutused veeringluses sõltuvad elupaigast ning see avaldab mõju 
ringlussevõetava vee osakaalule; veeringlus ei ole kõikjal ühesugune ning 
troopikavööndi, Vahemere piirkonna ning keskmiste või kõrgete laiuskraadide 
veeringlus on erinev;

18. rõhutab, et veevarud ja nendega seotud ökosüsteemid on kliimamuutuse suhtes eriti 
tundlikud ning see võib põhjustada 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 võetaks nõuetekohaselt arvesse selle mõju veevarudele; toonitab 
riskiennetuse, leevendamise ja reageerimisstrateegiate tähtsust veega seotud äärmuslike 
nähtuste ennetamisel;

19. rõhutab kliimamuutuse võimalikku mõju veeökosüsteemidele, mis sunnib võtma 
rangeid süstemaatilisi meetmeid looduse ja bioloogilise mitmekesisuse kaitseks ning 
kehtestama hoolikalt läbimõeldud eeskirjad muudetud veekogude koosmajandamiseks, 
eelkõige valgalade majandamise ja muudetud veeringlussüsteemide valdkonnas, võttes 
samas arvesse liikmesriikide pädevust selles valdkonnas;

20. märgib, et mõned riigid ei kannata veenappuse tõttu, kuid neile valmistab raskusi 
toimetulek liigveega, mille põhjuseks on korrapärased või tugevad vihmad, üleujutused, 
vesikondi ja rannikualasid mõjutav jõgede erosioon ja saastumine ning kõnealuste 
nähtuste mõju kohalikele elanikele, nagu nähtub paljudest laekunud petitsioonidest; 
kutsub komisjoni üles analüüsima võimalusi, kuidas vältida üleujutuste tagajärgi, 
arvestades liikmesriikides viimastel aastatel üleujutuse ohu märgatavat suurenemist;

21. toonitab, et komisjon peab kutsuma liikmesriike üles kiirendama keskkonnahoidliku 
põllumajandustegevuse uuesti kasutusele võtmist mägialadel, et võidelda 
hüdrogeoloogilise ebastabiilsuse vastu ja soodustada vete reguleerimist, võttes taas 
kasutusele head tavad kaevude, äravoolukanalite ja kallaste rajamiseks, mis 
võimaldavad ülemääraste sadude korral vähendada negatiivset mõju orgudele ning põua 
korral tagada hoidlates veevarud, mida saab kasutada ka metsatulekahjude vastu 
võitlemisel;

22. tunnistab, kui olulist rolli etendavad põhjaveekihid veeringluse ning mitmete 
põhiküsimuste, sealhulgas vee reostumise, üleujutuste leevendamise kavade, soolase vee 



sissetungi ja põhjavee pikaajalisest vähenemisest tuleneva pinnase vajumise puhul; 
kutsub komisjoni üles pöörama piisavat tähelepanu põhjaveekihtide kestlikule 
majandamisele;

23. palub komisjonil seoses oluliste ohtudega, mida kildagaasi uurimine ja kasutamine 
põhjustab nii pinnasele kui põhjaveele, tagada, et sellist tegevust hõlmaks 
keskkonnamõju hindamise direktiiv; palub komisjonil samuti esitada kiiresti suunised 
veeseiret käsitlevate algandmete kogumise kohta, mis tuleb koguda enne mis tahes 
hüdraulilist purustamist – nii kildagaasi uurimise kui ka kasutamise eesmärgil, ning 
kriteeriumid, mida tuleb kasutada hüdraulilise purustamise mõju (sealhulgas võimalik 
leke põhjaveevarudesse) hindamisel erinevate geoloogiliste pinnavormide puhul;

24. tuletab meelde, et mullakaitsel on veekvaliteedi säilitamisel keskne osa; märgib, et 
mulla seisundi halvenemisel on eeskätt kohalikud ja piirkondlikud põhjused ja 
tagajärjed ning seetõttu tuleb kohaldada subsidiaarsuse põhimõtet; kutsub kõiki 
liikmesriike üles täitma võetud kohustust kaitsta mulla kvaliteeti ja hoida selle head 
seisundit ning nõuab tungivalt, et liikmesriigid, kus mullakaitse alased sätted puuduvad, 
sellega tegeleksid;

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

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

27. juhib tähelepanu asjaolule, et selline saaste võib avaldada ränka mõju inimeste tervisele, 
nagu nähtub Iirimaalt (Galway), Prantsusmaalt (Bretagne) ja teistest liikmesriikidest 
laekunud petitsioonidest; tuletab meelde oma 2. veebruari 2012. aasta resolutsiooni 
küsimuste kohta, mida petitsioonide esitajad on tõstatanud seoses jäätmekäitluse 
direktiivi ja sellega seotud direktiivide kohaldamisega Euroopa Liidu liikmesriikides, 
milles juhiti tähelepanu ohtlikul tasemel veesaastele, mille põhjuseks on halvasti juhitud 
või ebaseaduslikud prügilad ja karjäärid, mis on põhjustanud pinnasesse imbumise ning 
põhjavee ja põhjaveekihtide saastumise;

28. juhib tähelepanu paljudele negatiivsetele teguritele, mille on hukka mõistnud 
petitsioonide esitajad – sealhulgas prügilad, pädevate asutuste poolse vee kvaliteedi 
kontrolli puudumine, linnade ja energiaga seotud areng, põllumajandus- ja 
tööstustegevus, mis avaldavad suurt mõju keskkonnale ja inimeste tervisele ning 
halvendavad vee kvaliteeti; nõuab seepärast, et kehtestataks sihtotstarbelisemad 
toetused, mis suurendavad veemajanduse tõhusust, ning – eriti vaeste ja maapiirkondade 
elanike toetamiseks – tagavad kõigile taskukohase hinnaga vee kättesaadavuse ja selle 
jaotamise puudust kannatavatel aladel, eelkõige aladel, mis paiknevad eemal suurtest 
veejaotussüsteemidega varustatud linnastutest;

29. on arvamusel, et toitainetega rikastumine on üks mitmetest pinnaveekogude saastumist 
põhjustavatest teguritest, mis mõjutab elurikkust ja vähendab väärtuslikke ökosüsteemi 
teenuseid; märgib, et kui 2015. aastaks ei õnnestu saavutada pinnaveekogude head 



seisundit, on võib-olla enam kui poolte prognoositavate juhtumite põhjuseks uuritud 
toitainete sisaldus;

30. nõuab tungivalt, et komisjon hoogustaks võitlust saasteainete, näiteks antibiootikumi-, 
ravimi- ja rasestumisvastastest tablettidest pärit hormoonijääkide üha laialdasema 
vettejuhtimise vastu, kuna need jäägid avaldavad negatiivset mõju inimeste tervisele ja 
keskkonnale;

Teadmus ja innovatsioon

31. 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; 
märgib, et andmehaldust on võimalik parandada statistiliste andmete täiustamise, 
andmekogumisjaamade ja Euroopa veeteabesüsteemi (WISE) ning ülemaailmse 
keskkonna- ja turvaseire kasutamisega, et jälgida veevarude seisundit ja veevarusid 
mõjutavat majandustegevust; palub komisjonil koostöös Euroopa Keskkonnaametiga 
töötada välja uus usaldusväärsete näitajate kogum veekontode kohta; toonitab, et 
teadmusbaas peaks sisaldama nn keskkonnavoogude kontseptsiooni ja arvestama 
veepõhiseid ökosüsteemi teenuseid ning seoseid kliima, territooriumi ja veetsüklist 
tulenevate maa-aluste veevarude vahel;

32. rõhutab, et tuleb keskenduda programmi Horisont 2020 erieesmärkidele ja meetmetele 
veevarude ja veekeskkonna paremaks ja kestlikumaks majandamiseks ELis ja selle 
naaberriikides; on arvamusel, et ELi teadusuuringute poliitika peaks tegelema selliste 
süvenevate probleemidega nagu vee majandamine põllumajanduses, hoonetes, tööstuses 
ja kodumajapidamistes ning veetarbimise tõhususega seotud eesmärkidega; juhib sellega 
seoses tähelepanu Läänemere piirkonnale mõeldud programmile BONUS, mis võiks 
olla eeskujuks teistele piirkondadele;

33. on seisukohal, et oluline on soodustada veega seotud teadustegevust ja innovatsiooni, 
ning et selles valdkonnas tuleks edendada Euroopa klastrite väljatöötamist; 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, ning edendab veetehnoloogia siseturu arengut; toonitab, kui tähtis on 
ökoinnovatsioon veevarude, bioloogilise mitmekesisuse ja tasakaalus ökosüsteemide 
kaitseks; osutab potentsiaalile, mis võimaldab luua rohelisi töökohti, innovatsiooni- ja 
teadmuspõhist veevaldkonna poliitikat, paremat veemajandust ja veetõhusust; palub 
komisjonil hinnata ja kvantitatiivselt arvestada oma veemajandusalase teadus- ja 
arendustegevuse edendamise meetmete mõju tööhõivele;

Veeteema peavoolustamine

34. rõhutab vajadust järjepidevuse ning veega seotud eesmärkide ja ressursitõhususe 
tegevuskava (mis sisaldab väga olulisi veetõhususe eesmärke) parema integreerimise 
järele õigusaktidesse ELi, liikmesriikide, piirkondade ja kohalikul tasandil; nõuab, et 
üldise majanduse juhtimise poliitika (nagu EL 2020) ja selliste ühiste ELi 
poliitikasuundade nagu ühise põllumajanduspoliitika ja ühtekuuluvuspoliitika raamistike 
kujundamisel võetaks arvesse veevarudele avaldatava mõju täielikku hindamist, et 



saavutada kättesaadavate rahaliste vahendite temaatiline koondumine veeprobleemidele 
ning veeteema peavoolustamine kõigisse poliitikavaldkondadesse, et parandada vee 
kvaliteeti kõikides Euroopa piirkondades;

35. märgib, et ELi uues ühtekuuluvusfonde käsitlevas finantsstrateegias tuleks pöörata 
varasemast enam tähelepanu hüdrotehnilisse taristusse investeerimisele;

36. märgib, et põllumajandustootjate suhtes kohaldatakse juba praegu rangeid eeskirju ja 
neid kontrollitakse hoolikalt; nõuab ühises põllumajanduspoliitikas keskkonnanõuete 
täitmise tõhustamist praeguste kohustuste alusel;

Vesi ja majandus

37. palub komisjonil ja liikmesriikidel tagada põhimõtete „saastaja maksab” ja „kasutaja 
maksab” täielik kohaldamine läbipaistvate ja tõhusate hinnakujundusskeemide abil, 
mida rakendatakse kõigis vett kasutavates valdkondades ning mille eesmärk on 
veeteenuste kulude (sealhulgas veevaldkonna raamdirektiivis sätestatud keskkonna- ja 
ressursikulude) tagasinõudmine; rõhutab siiski, et vee tariifide kindlaksmääramisel 
tuleks võtta arvesse sotsiaalseid aspekte ning et puhas vesi peaks inimeste vajaduste 
täitmiseks olema taskukohase hinnaga kättesaadav; kutsub lisaks komisjoni ja 
liikmesriike üles hindama ning läbi vaatama veele kahjulikke toetusi ning töötama välja 
ja võtma kasutusele täiendavad majanduslikud vahendid, millega vähendada 
keskkonnakahjulikku tegevust ning suurendada veevarude tõhusamat kasutamist; 
rõhutab, et vee hinnakujunduses peaks kajastuma reovee puhastamise keskkonnamõju; 
märgib, et poliitilisele tahtele vaatamata raskendab majanduskriis ja riiklike kulutuste 
piiramine kohalike ja piirkondlike asutuste võimalust rahastada hallveepuhastusprojekte, 
mistõttu palub komisjonil tagada reoveepuhastusjaamade asjakohane rahastamine; 
kutsub komisjoni üles töötama välja strateegia veekasutusest, veereostusest ja 
reoveepuhastusest tulenevate väliskulude arvessevõtmiseks;

38. on seisukohal, et lisaeluasemete jaoks peavad veevarud olema sama kättesaadavad nagu 
peamiste elukohtade jaoks ning seetõttu peab nende panus süsteemi rahastamisse olema 
vähemalt sama suur;

39. palub liikmesriikidel kasutada võimalusi, mida pakuvad struktuurifondid, 
Ühtekuuluvusfond ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond, ning investeerima 
olemasoleva taristu ja tehnoloogia parandamisse või renoveerimisse, et saavutada 
suurem tõhusus veevarude kasutamisel;

40. on arvamusel, et nõudluse juhtimine on veepuudusega tegelemisel keskse tähtsusega, 
ning nõuab, et veenõudluse juhtimise kavade olemasolu koos pakkumisest lähtuvate 
meetmetega oleks oluline kriteerium, mille täitmisel veesektor või veemahukad 
tegevusvaldkonnad saaksid toetust ELi struktuurifondidest ja Ühtekuuluvusfondist, ning 
et liikmesriigid nõuaksid vee kestlikkuse hinnanguid loa andmise tingimusena selliste 
veemahukate majandustegevuste jaoks nagu massiturism või teatavad 
põllumajandussektorid;

41. palub komisjonil ergutada ettevõtjaid kasutama vähem vett tarbivaid materjale teadus- ja 
arendustegevuse toetamisega ning struktuurifondide vahendite eraldamisega 
piirkondades, kus veevarud on kõige napimad;



42. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles looma haldusmeetmeid ja otsima rahalisi 
vahendeid maaelanike liitumise hõlbustamiseks kanalisatsioonivõrguga;

43. nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid võtaksid viivitamata vastu konkreetsed 
kavad kõigi keskkonnakahjulike toetuste järkjärguliseks kaotamiseks enne 2020. aastat 
ning andma edusammude kohta aru riiklike reformikavade kaudu;

Vesi ja ühiskond

44. nõuab tungivalt, et komisjon, liikmesriigid ja piirkondlikud asutused ergutaksid 
sektoritevahelist dialoogi ning dialoogi eri majandusosaliste ja kodanike vahel 
veeküsimustes ning asutuste ja petitsioonikomisjoni vahel, kui see komisjon tegeleb 
Euroopa kodanike veemurede lahendamisega, ning soodustaksid kõigil tasanditel 
kohalike kogukondade ja sidusrühmade täielikku ja läbipaistvat osalust veepoliitika 
väljatöötamisel; toonitab tõhusa mitmetasandilise juhtimise tähtsust vee ja 
veemajanduse valdkonnas, milles võetakse arvesse looduslikus valgalas veevarude 
integreeritud majandamise vajadust ning edendatakse parimate tavade vahetamist;

45. rõhutab, et selleks, et veemajanduse poliitika oleks tõhus, tuleks seda ellu viia 
veevarude lähedal; kutsub komisjoni üles võtma arvesse ebasoodsate looduslike 
tingimustega piirkondi, nagu mägipiirkonnad, saared ja äärepoolseimad piirkonnad;

46. nõuab, et tugevdataks üldsuse teadlikkust ja arusaamist veeküsimustest, et paraneks 
tarbijate, tervishoiutöötajate ning poliitikute ja otsustajate arusaamine seostest vee, 
ökosüsteemide, 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; nõuab, et teavitusprogrammid oleksid suunatud igas vanuses 
kodanikele, nii et nad oskaksid seda ühist ja eluks vältimatult vajalikku hüve paremini ja 
tõhusamalt kasutada;

47. rõhutab, et vesi ja veeökosüsteemid ei tunne halduspiire ning et seega tuleb kõik 
meetmed nende kaitseks ja väärtustamiseks võtta sidusalt ja kooskõlastatult, eelistatavalt 
asutuste poolt, kelle pädevusse ja jurisdiktsiooni kuulub kogu valgala;

48. kordab, et vee raamdirektiiv nõuab, et ühise valglapiirkonnaga liikmesriigid 
koordineeriksid oma tegevust, kui veekasutus võib avaldada piiriülest mõju, ning nõuab 
tungivalt, et sellised liikmesriigid alustaksid korrapärast piiriülest suhtlust ja koostööd 
eesmärgiga toetada vee raamdirektiivi rakendamist prioriteetsetest ainetest, 
prioriteetsetest ohtlikest ainetest ja toitainetest tuleneva saaste ärahoidmiseks;

49. märgib, et supelrandade vee kvaliteet avaldab mõju turismile; nõuab sinise lipu süsteemi 
laiendamist kõikidele Euroopa supelrandadele, sealhulgas jõgedele, järvedele ja 
tiikidele;

50. rõhutab, et kestliku turismi kontseptsioon hõlmab ka veevarude kaitset; nõuab, et 
turismi valdkonnas tegutsejatele lihtsustataks vee säästmise ja kestliku kasutamisega 
seotud koolituste kättesaadavust, eelkõige rannikualadel ja ravikuurortide piirkondades;

51. toonitab, kui tähtis on heade veesüsteemide kasutamine ehitistes ja avalikes kohtades, et 
vähendada vajadust pudelivee järele;



52. märgib, et alates 1988. aastast on petitsioonikomisjonile saadetud keskkonnateemalisi 
kaebusi sisaldavate petitsioonide hulgas olnud 601 petitsiooni (Hispaaniast 166, 
Ühendkuningriigist 129, Saksamaalt 97, Itaaliast 60, Prantsusmaalt 55, Kreekast 34, 
Madalmaadest 16, Portugalist 16, Iirimaalt 12, 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;

53. võtab teadmiseks, et Eurobaromeetri uuringu kohaselt (märts 2012) on 68% eurooplaste 
arvates veekvantiteedi ja -kvaliteedi probleemid tõsised, 80% arvab, et keemiline saaste 
ohustab veekeskkonda, 62% leiab, et neid ei ole piisavalt teavitatud oma riikide 
põhjavee, järvede, jõgede ja rannikuvetega seotud probleemidest, 67% arvates saab 
veeprobleeme kõige tõhusamalt lahendada, suurendades teadlikkust neist probleemidest, 
ning 73% soovib rohkem ELi meetmeid Euroopa veeprobleemide lahendamiseks;

Vesi ja maailm

54. tunneb heameelt Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni ohutule joogiveele juurdepääsu 
käsitleva aastatuhande arengueesmärgi varase täitmise üle; palub komisjonil, 
liikmesriikidel ja kõikide tasandite asjaomastel asutustel tugevdada oma kohustust, 
etendada aktiivset osa esmaseid sanitaartingimusi käsitleva aastatuhande 
arengueesmärgi saavutamisel ning võtta arvesse Rio+20 säästva arengu konverentsi 
asjakohaseid tulemusi, kindlustades joogivee ja sanitaartingimuste kättesaadavuse 
tagamise ÜRO Peaassambleel 2010. aastal kinnitatud tingimustel peamise inimõigusena, 
mis on oluline täisväärtuslikuks eluks;

55. väljendab heameelt Euroopa Liidu aktiivse osalemise üle Marseille’s 12.–17. märtsil 
2012 toimunud kuuendal ülemaailmsel veefoorumil; kutsub Euroopa Liitu üles täitma 
jätkuvalt oma kohustust parandada vee kättesaadavust maailmas, pidades eelkõige 
silmas seitsmendat ülemaailmset veefoorumit, mis toimub Lõuna-Koreas 2015. aastal.

56. osutab, et ELis on väga suur veealane asjatundlikkus, mida tuleks praktikas kasutada, et 
saavutada aastatuhande arengueesmärk esmaste sanitaartingimuste ning teiste veega 
seotud säästva arengu eesmärkide valdkonnas; kutsub komisjoni üles pöörama 
tähelepanu kolmandate isikute headele tavadele kogutud vihmavee ja reovee 
taaskasutuse valdkonnas, millega võideldakse veepuuduse vastu (iseäranis põua ajal); 
ergutab selles valdkonnas suurendama koostööd veevarude kasutuse poolest 
tehnoloogiliselt edumeelsete kolmandate riikidega;

57. on arvamusel, et suurendada tuleks rahvusvahelisi püüdlusi, et saavutada vee kestlik 
kasutamine veevarude integreeritud majandamise ja suurema ressursitõhususe abil;

58. innustab kohalikke asutusi või teisi asjakohaseid üksusi eraldama osa kasutajatelt 
veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuste eest kogutud tariifidest detsentraliseeritud 
koostöö meetmetele; juhib samuti tähelepanu mõnes liikmesriigis vastuvõetud 
põhimõttele „1% solidaarsusele veevaldkonnas” kui ühele näitele, mida edendada ja 
rakendada;

59. kutsub Euroopa Liidu nimel üles komisjoni ja liikmesriike ühinema ÜRO 1997. aasta 



rahvusvaheliste vooluveekogude konventsiooniga ning edendama 1992. aastal Helsingis 
sõlmitud piiriveekogude ja rahvusvaheliste järvede kaitse ja kasutamise konventsiooni 
muudatuste jõustumist, et laiendada selle õigusakti kohaldamisala, mis praegu kehtib 
vaid ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni riikidele, ning ergutama Helsingis 1992. aastal 
allkirjastatud konventsiooni vett ja tervist käsitleva protokolli ulatuslikumat 
ratifitseerimist eesmärgiga edendada riikide ja rahvusvaheliste valgalade vete 
kooskõlastatud ja õiglast majandamist;

o
o   o

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


