
 

AM\1071382ET.doc  PE565.787v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

2.9.2015 A8-0228/1 

Muudatusettepanek  1 

Esther Herranz García 

fraktsiooni PPE nimel 
Jørn Dohrmann 

fraktsiooni ECR nimel 
 
Raport A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Euroopa kodanikualgatuse „Right2Water” järelmeetmed 
2014/2239(INI) 

Resolutsiooni ettepanek (kodukorra artikli 170 lõige 4), millega soovitakse asendada 

muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanek A8-0228/2015 

Euroopa Parlamendi resolutsioon Euroopa kodanikualgatuse „Right2Water” 

järelmeetmete kohta 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse nõukogu 3. novembri 1998. aasta direktiivi 98/83/EÜ olmevee kvaliteedi 
kohta (edaspidi „joogiveedirektiiv”)1, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2000. aasta direktiivi 
2000/60/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik 
(edaspidi „veepoliitika raamdirektiiv”)2, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 211/2011 
kodanikualgatuse kohta3, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiivi 
2014/23/EL kontsessioonilepingute sõlmimise kohta4, 

– võttes arvesse komisjoni 14. novembri 2012. aasta teatist „Euroopa veevarude kaitsmise 
kava” (COM(2012)0673), 

– võttes arvesse komisjoni 19. märtsi 2014. aasta teatist Euroopa kodanikualgatuse „Vesi 
ja kanalisatsioon on inimõigus! Vesi on avalik hüve, mitte kaup!” („Right2Water”) 
kohta (COM(2014)0177) (edaspidi „teatis”), 

– võttes arvesse komisjoni kokkuvõtvat aruannet joogivee kvaliteedi kohta ELis, milles 
käsitletakse direktiivi 98/83/EÜ kohaseid liikmesriikide aruandeid ajavahemiku 2008–
2010 kohta (COM(2014)0363), 

                                                 
1 EÜT L 330, 5.12.1998, lk 32. 
2 EÜT L 327, 22.12.2000, lk 1. 
3 ELT L 65, 11.3.2011, lk 1. 
4 ELT L 94, 28.3.2014, lk 1. 
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– võttes arvesse oma 17. novembri 2014. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu ja 2015. aasta 
järgse ülemaailmse arenguraamistiku kohta1, 

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust eespool nimetatud 
komisjoni 19. märtsi 2014. aasta teatise kohta2, 

– võttes arvesse ÜRO Peaassamblee 28. juuli 2010. aasta resolutsiooni inimõiguse kohta 
veele ja kanalisatsioonile3 ning ÜRO Peaassamblee 18. detsembri 2013. aasta 
resolutsiooni inimõiguse kohta puhtale joogiveele ja kanalisatsioonile4, 

– võttes arvesse oma 9. oktoobri 2008. aasta resolutsiooni veepuuduse ja põua probleemi 
kohta Euroopa Liidus5, 

– võttes arvesse oma 3. juuli 2012. aasta resolutsiooni ELi veealaste õigusaktide 
rakendamise kohta enne Euroopas veega seotud probleemide osas üldise lähenemisviisi 
väljatöötamist6, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 52, 

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit ja 
arengukomisjoni ning petitsioonikomisjoni arvamusi (A8-0000/2015), 

A. arvestades, et „Right2Water” on esimene Euroopa kodanikualgatus, mis vastab 
kodanikualgatuse määruse (EL) nr 211/2011 nõuetele ja mille parlament kuulamisele 
võttis, kui peaaegu 1,66 miljonit kodanikku oli sellele esitamise hetkeks allkirja andnud;  

B. arvestades, et veevarustus ja kanalisatsioon on üldhuviteenused, mitte kaup; 

C. arvestades, et on eluliselt vajalik täielikult rakendada inimõigust veele ja 
kanalisatsioonile, mida tunnustab ÜRO ja toetavad ELi liikmesriigid; arvestades, et 
veevarude nõuetekohane majandamine on säästva veekasutuse tagamiseks ja Euroopa 
looduskapitali kaitsmiseks otsustavalt tähtis; 

D. arvestades, et vähemalt 748 miljonil inimesel ei ole püsivat juurdepääsu puhtale 
joogiveele ning maailma elanikkonnast kolmandikul puudub ligipääs elementaarsetele 
sanitaartingimustele; arvestades, et seetõttu on ohus õigus tervisele ning levivad 
haigused, põhjustades kannatusi ja surma ning takistades suurel määral arengut; 
arvestades, et iga aasta sureb veega levivate haiguste tõttu 3,5 miljonit inimest; 
arvestades, et iga päev sureb umbes 4000 last veega levivate haiguste pärast või 
puuduliku veevarustuse, kanalisatsiooni ja hügieeni tõttu; arvestades, et joogiveele 
juurdepääsu puudumise tõttu sureb rohkem lapsi kui AIDSi, malaaria ja rõugete pärast 
kokku; arvestades, et samas on nende näitajate puhul märgata selget langustrendi ning et 
nende vähenemist saab ja tuleb kiirendada; 

                                                 
1 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2014)0059. 
2 Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata. 
3 A/RES/64/292. 
4 A/RES/68/157. 
5 ELT C 9 E, 15.1.2010, lk 33. 
6 ELT C 349 E, 29.11.2013, lk 9. 
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E. arvestades, et EL on maailma suurim abiandja veevarustuse, kanalisatsiooni ja hügieeni 
sektoris, kusjuures 25 % ELi iga-aastasest ülemaailmsest humanitaarabist on 
pühendatud üksnes arengupartnerite toetamisele kõnealuses valdkonnas;  

F. arvestades, et veevarustus ja kanalisatsioon on üldhuviteenused ning et 
veemajandustsüklist saadav tulu peaks katma veemajandustsükli kulud ning selle 
taseme parandamise, tingimusel et kaitstakse avalikku huvi; 

Euroopa kodanikualgatus osalusdemokraatia vahendina  

1. on seisukohal, et Euroopa kodanikualgatus kujutab endast ainulaadset demokraatlikku 
mehhanismi, mis võib aidata märgatavalt vähendada lõhet Euroopa ja liikmesriikide 
sotsiaalsete ja kodanikuühiskonna liikumiste vahel ning edendada ELi tasandi 
osalusdemokraatiat; 

2.  rõhutab, et komisjon peaks tagama kahekuulise analüüsietapi jooksul äärmise 
läbipaistvuse, edukas kodanikualgatus peaks saama komisjonilt nõuetekohast õiguslikku 
tuge ja nõustamist ja see tuleks nõuetekohaselt avalikustada ning edendajaid ja toetajaid 
tuleks kogu kodanikualgatuse protsessi vältel hoida ajakohase teabega täielikult kursis; 

3. tunnustab asjaolu, et 1,66 miljoni kodaniku toetus kõnealusele kodanikualgatusele 
mõjutas komisjoni otsust vee- ja kanalisatsiooniteenused kontsessioonide direktiivist 
välja jätta; 

4. kutsub komisjoni üles esitama kooskõlas kodanikualgatuse „Right2Water” peamise 
eesmärgiga seadusandlikud ettepanekud, millega kaitstakse joogiveele ja 
kanalisatsioonile üldist juurdepääsetavust, ja väljendab heameelt komisjoni toetuse üle 
läbipaistvuse suurendamisele veesektoris; soovitab lisaks, et üldist juurdepääsu puhtale 
joogiveele ja kanalisatsioonile tunnustataks Euroopa Liidu põhiõiguste hartas; 

5. palub komisjonil korraldada ulatuslik teabekampaania meetmete kohta, mis on 
veepoliitika valdkonnas juba võetud, ja selle kohta, kuidas need meetmed võiksid kaasa 
aidata Euroopa kodanikualgatuse „Right2Water” eesmärkide saavutamisele; 

Õigus veele ja kanalisatsioonile 

6. tuletab meelde, et ÜRO on tunnustanud inimõigust veele ja kanalisatsioonile, mis annab 
kõigile ilma igasuguse diskrimineerimiseta õiguse füüsiliselt kättesaadavale, piisavale ja 
ohutule juurdepääsule tervislikes tingimustes ning selle kasutamiseks isiklikuks ja 
majapidamise tarbeks, tagades puutumatuse ja inimväärikuse; 

7. toetab ÜRO eriraportööri puhtale joogiveele ja kanalisatsioonile juurdepääsu kui 
inimõiguse küsimuses ning rõhutab eriraportööri ja tema eelkäija töö olulisust selle 
õiguse tunnustamise valdkonnas; 

8. peab kahetsusväärseks asjaolu, et maailma vee hindamise programmi (WWAP) kohaselt 
on ELi 28 liikmesriigis endiselt üle miljoni inimese, kellel puudub juurdepääs ohutu ja 
puhta joogiveega varustamisele, ja ligi 2 % elanikest ei oma juurdepääsu 
kanalisatsioonile, ning nõuab seetõttu tungivalt, et komisjon võtaks viivitamatult 
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meetmeid; 

9. kutsub komisjoni üles tegema kindlaks piirkonnad, kus veenappus on olemasolev või 
ähvardav probleem, ja aitama asjaomastel liikmesriikidel, piirkondadel ja aladel, 
eelkõige maapiirkondadel ja mahajäänud linnapiirkondadel selle probleemiga 
nõuetekohaselt tegeleda;  

10. kutsub komisjoni, Euroopa Investeerimispanka ja liikmesriike üles toetama 
veevarustusteenuste osutajaid ja pädevaid asutusi ELis, millel puudub vajalik kapital, et 
pääseda juurde olemasolevale ELi rahastamisele ja pikaajalistele soodsa intressimääraga 
laenudele, eelkõige veetaristu rajamiseks, hooldamiseks ja uuendamiseks, et tagada 
juurdepääs kvaliteetsetele veevarustusteenustele; 

11. tuletab liikmesriikidele meelde nende vastutust ELi õigusaktide rakendamisel; nõuab, et 
liikmesriigid rakendaksid täielikult joogivee direktiivi ja kõik sellega seotud õigusaktid; 
tuletab neile meelde, et nad määraksid kindlaks oma kulutuste prioriteedid ja kasutaksid 
täielikult ära võimalusi, mida pakub ELi rahaline toetus veesektorile uuel 
finantsplaneerimise perioodil (2014–2020), seades investeerimisprioriteediks eelkõige 
konkreetselt veemajanduse; 

12. märgib, et petitsioonikomisjon on alates 1988. aastast saanud ELi kodanikelt paljudest 
liikmesriikidest märkimisväärsel hulgal petitsioone, milles väljendatakse muret 
veevarustuse ja -kvaliteedi ning reoveepuhastuse üle; juhib tähelepanu mitmetele 
petitsioonide esitajate poolt taunitud negatiivsetele teguritele, mis on vee halva 
kvaliteedi põhjuseks ja mõjutavad seetõttu keskkonda ning inimeste ja loomade tervist; 
leiab, et need petitsioonid näitavad kodanike tõelist huvi säästvate veega seonduvate 
ELi õigusaktide täitmise täieliku tagamise ja täiendava arendamise vastu; 

13. toetab sotsiaalpoliitika meetmete (nagu veevarustuse solidaarsusfondid) väljatöötamist 
nende inimeste toetamiseks, kellel ei ole rahaliselt võimalik selliseid teenuseid kasutada 
või kellel puudub neile juurdepääs; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles lahendama 
probleemi, mida endast kujutab andmete nappus veevarustuse- ja 
kanalisatsiooniteenustele juurdepääsetavuse ja nende kättesaadavuse kohta, tähtsustades 
võimaluse korral nende teenuste osutamist tõrjutud kasutajarühmadele; 

14. ergutab komisjoni töötama välja Euroopa õigusraamistikku puhastatud heitvee 
taaskasutamise kohta, eelkõige tundlike tegevusalade ja piirkondade kaitseks; kutsub 
komisjoni lisaks üles edendama kogemuste jagamist liikmesriikide tervishoiuasutuste 
vahel;  

15. palub liikmesriikidel viia kiiremas korras ja veepoliitika raamdirektiivi täitmise 
tagamise keskse osana lõpule oma veemajanduskavade koostamine ja neid 
nõuetekohaselt rakendada, pidades seejuures täielikult kinni ülekaalukatest 
ökoloogilistest kriteeriumitest; juhib tähelepanu asjaolule, et teatud liikmesriigid 
seisavad üha enam silmitsi hävitavate üleujutustega, millel on ränk mõju kohalikule 
elanikkonnale; juhib tähelepanu sellele, et veepoliitika raamdirektiivil põhinevad 
veemajanduskavad ja üleujutusi käsitleval direktiivil põhinevad üleujutusriski 
maandamise kavad on väga hea võimalus kasutada ära nende õigusaktide koosmõju, 
aidates nii saavutada piisava koguse puhta veega varustamine ja vähendades samal ajal 
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üleujutusriski; tuletab lisaks meelde, et igal liikmesriigil peaks olema veepoliitika 
raamdirektiivi rakendamise kohta teabe edastamiseks keskne veebisait, et hõlbustada 
veekvaliteedist ja veemajandusest ülevaate saamist; 

Veeteenused ja siseturg  

16. tunnistab, et liikmesriikidel on kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega õigus otsustada 
kasutada erinevaid veevarude haldamise skeeme; 

17. tuletab meelde, et veeteenuste tagasi munitsipaaltasandile viimise võimalus tuleks ka 
edaspidi tagada ilma piiranguteta, koos vabadusega sõlmida lepinguid koostöö puhul 
veevarustuse- ja kanalisatsiooniteenuste valdkondades, tagades samal ajal kooskõla 
konkurentsieeskirjadega siseturul; 

18. rõhutab piirkondlike ja kohalike ametiasutuste kohustust kindlustada üldine juurdepääs 
veele, tagades, et selleks valitakse kõige sobivamad teenusepakkujad, kes varustavad 
üldsust kvaliteetse vee, ohutu joogivee ja parandatud kanalisatsiooniteenustega, kaitstes 
samal ajal avalikku huvi; 

19. toonitab, et vee- ja kanalisatsiooniteenuste eripära tuleks arvestada kõigis 
kaubanduslepingutes, mille üle ELi läbirääkimisi peab; 

20. tuletab meelde, et vee- ja kanalisatsiooniteenuste kontsessioonide suhtes kehtivad 
aluslepingus sätestatud põhimõtted ning seetõttu tuleb neid sõlmida kooskõlas 
läbipaistvuse, võrdse kohtlemise ja mittediskrimineerimise põhimõtetega; 

21. rõhutab, et riiklikel reguleerivatel asutustel on tähtis roll teenuseosutajate vahel ausa ja 
avatud konkurentsi tagamisel, innovaatiliste lahenduste ja tehniliste edusammude 
kiirema rakendamise soodustamisel, veeteenuste tõhususe ja kvaliteedi edendamisel, 
kaitstes samal ajal tarbijate huve, tarnete järjepidevuse tagamisel ning ennekõike avalike 
huvide kaitsmisel; kutsub komisjoni üles toetama algatusi regulatiivseks koostööks 
ELis, et toetada vastastikust õpet ja parimate reguleerimistavade vahetamist; 

22. rõhutab nii avaliku sektori siseste partnerluste kui ka avaliku ja erasektori partnerluste 
edu parimate tavade vahetamisel veevarustuse alal ja palub seetõttu komisjonil 
edendada vee-ettevõtjate seas mõlemat tüüpi koostööd rahaliste ja mitterahaliste 
stiimulitega; väljendab heameelt selle üle, et komisjoni teatises tunnustatakse esimest 
korda avaliku sektori partnerluste tähtsust, kuid kutsub komisjoni üles tunnustama ka 
avaliku ja erasektori vahelise koostöö tähtsust, vajalikkust ja kasulikkust; 

23. väljendab heameelt selle üle, et mõned vee-ettevõtjad on edukalt suurendanud oma 
tarbijate osalemist veeteenuste pakkumise parandamisel ja veevarude kaitsmisel, ning 
tuletab meelde, et kohalikel asutustel võib olla oluline roll veemajandust käsitlevas 
otsustusprotsessis;  

24. palub liikmesriikidel ja kohalikel ametiasutustel võtta kasutusele sotsiaalne veepoliitika, 
kui nad seda juba teinud ei ole, nende inimeste toetamiseks, kellel ei ole endast 
sõltumatutel põhjustel rahaliselt võimalik vee- ja kanalisatsiooniteenuseid kasutada; 
kutsub komisjoni üles korraldama liikmesriikide vahel kogemuste jagamist veepoliitika 
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sotsiaalsete aspektide küsimuses; 

25. julgustab vee-ettevõtjaid ja vastutavaid ametiasutusi reinvesteerima veeteenuste 
jätkamisse ja täiustamisse ning veevarude kaitsesse; 

26. märgib, et nõuetekohane veemajandus on järgmistel aastakümnetel nii ökoloogilisest 
kui ka keskkonna seisukohast üks kõige olulisemaid küsimusi, kuna see peab vastama 
energeetika, põllumajanduse, majanduse ja ühiskonna vajadustele; 

27. kutsub komisjoni üles seadma vananevate joogiveevõrkude ajakohastamise Euroopa 
investeerimiskavas esmatähtsale kohale, lisades need projektid liidu projektide 
nimekirja; toonitab nende projektide võimendavat mõju mitteümberpaigutatavatele 
töökohtadele, aidates seega edendada Euroopa rohelist majandust; 

28. kutsub komisjoni üles edendama teadmiste jagamist liikmesriikide vahel selle kohta, 
kuidas viia läbi uuringud võrkude olukorra kohta, mis peaks võimaldama 
ajakohastamistöödega alustamist ja raiskamise lõpetamist; 

29. nõuab suuremat läbipaistvust, et ulatuslikumalt teavitada tarbijaid veest ja aidata kaasa 
veevarude säästvamale majandamisele; julgustab selleks komisjoni jätkama tööd 
liikmesriikidega, et jagada riikide kogemusi veeteabesüsteemide loomise valdkonnas; 

ELi välispoliitika ja arengupoliitika veesektoris 

30. rõhutab, et ELi arengupoliitika peaks täielikult hõlmama üldist juurdepääsu veele ja 
kanalisatsioonile, edendades parimaid tavasid ja teadmiste jagamist, samuti 
koostööprogramme asjaomases sektoris; 

31. rõhutab, et puhta joogivee ja kanalisatsiooni alane abi peaks ELi vahendite eraldamisel 
ja abi kavandamisel olema esmatähtis; kutsub komisjoni üles tagama piisava rahalise 
toetuse suutlikkuse suurendamise meetmetele veevaldkonnas, tuginedes 
olemasolevatele rahvusvahelistele platvormidele ja algatustele ning tehes nendega 
koostööd; 

32. toonitab, et arenguriikide veevarustuse-, kanalisatsiooni- ja hügieenisektor tuleks seada 
esmatähtsale kohale nii ametlikus arenguabis kui ka riiklikes eelarvetes; tuletab meelde, 
et veemajandus kuulub kollektiivse vastutuse alla; pooldab erinevate abi andmise 
viiside osas avatust, kuid samas arengualase mõjususe põhimõtete ning 
poliitikavaldkondade arengusidususe ranget järgimist ja vankumatut keskendumist 
vaesuse kaotamisele ja arengualase mõju suurendamisele; toetab sellega seoses kohalike 
kogukondade kaasamist projektide elluviimisesse arenguriikides, samuti kogukonna 
omaluse põhimõtet; 

33. rõhutab skandaalset asjaolu, et kuigi joogivett käsitleva aastatuhande arengueesmärgi 
täitmine kulgeb plaanipäraselt, tarbib siiski peaaegu miljard inimest maailmas endiselt 
puhastamata joogivett ja ka kanalisatsiooni käsitlev eemärk pole kaugeltki saavutatud; 

34. on seisukohal, et vesi peaks olema kesksel kohal seoses ettevalmistava tööga 
2015. aastal toimuvaks kaheks olulise rahvusvaheliseks ürituseks, täpsemalt 2015. aasta 
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järgset tegevuskava käsitlev tippkohtumine ja kliimamuutusi käsitlev ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste 21. konverents (COP 21); toetab sellega 
seoses kindalt seda, et 2015. aasta septembris võetaks vastu ka vett ja kanalisatsiooni 
käsitlevad kõrged ja kaugeleulatuvad eesmärgid, nagu aastaks 2030 esildatud säästva 
arengu eesmärk 6 (vee ja kanalisatsiooni kättesaadavuse ja jätkusuutliku majandamise 
tagamine kõigile); kordab, et vaesuse kaotamine 2015. aasta järgse protsessi teel on 
võimalik vaid juhul, kui tagame, et kõigil on kõikjal juurdepääs puhtale veele, 
elementaarsetele sanitaartingimustele ja hügieenile; 

35. rõhutab, et kõikide säästva arengu eesmärkide täitmiseks on vaja arengumeetmeteks 
kasutusele võtta praegusest palju enam vahendeid, nii arenenud kui ka arenguriikidest; 
nõuab tungivalt, et komisjon tagaks abi tõhusa kasutamise ning et see oleks 2015. aasta 
järgse arengukava seisukohast paremini suunatud veevarustuse-, kanalisatsiooni- ja 
hügieenisektorile; 

36. nõuab ülemaailmse järelevalvemehhanismi loomist, et jälgida edusamme, mida tehakse 
üldise juurdepääsu saavutamisel puhtale joogiveele, veevarude jätkusuutlikul 
kasutamisel ja arendamisel ning võrdse, osaluspõhise ja vastutustundliku veemajanduse 
juhtimise tugevdamisel kõikides riikides; nõuab välisabi toetusel ellu viidud projektide 
tõhusamat järelevalvet; 

37. tuletab meelde, et Maailma Terviseorganisatsiooni teatel on esialgses olukorras, 
võtmata kasutusele uusimaid innovaatilisi vee käitlemise ja säästmise tehnoloogiaid, 
ühe inimese optimaalne veetarbimine 100–200 liitrit päevas, samas kui selleks, et 
põhivajadused oleksid täidetud ja ei tekiks palju terviseprobleeme, on vaja 50–100 
liitrit; 

38. kiidab mõningaid vee-ettevõtjaid, kes investeerivad teatava protsendi oma aastakäibest 
arenguriikide veepartnerlustesse, ning ergutab liikmesriike ja ELi looma vajalikke 
tingimusi niisuguste partnerluste käivitamiseks; 

39. rõhutab, et veevarude tõhus ja õiglane majandamine sõltub kohalike valitsuste 
suutlikkusest teenuseid osutada; nõuab seepärast, et EL toetaks veelgi veemajanduse 
juhtimise ja infrastruktuuri tugevdamist arenguriikides, pöörates eelkõige tähelepanu 
kaitsetumate maaelanike vajadustele; 

40. toetab ÜRO Arenguprogrammi (UNDP) raames käivitatud ülemaailmse veealase 
solidaarsuse platvormi, mille eesmärk on kaasata kohalikud asutused veeprobleemidele 
lahenduste leidmisesse; peab samuti tervitatavaks vee ja kanalisatsiooniga seotud nn 
1 % solidaarsust ja teisi algatusi, mille on osades liikmesriikides algatanud kodanikud ja 
ametiasutused, et toetada oma tarbimistasudest projekte arenguriikides;  

41. palub komisjonil käivitada uuesti veerahastu, mis osutus tulemuslikuks arenguriikides 
veeteenustele parema juurdepääsu soodustamisel, edendades kohalike kogukondade 
suutlikkuse suurendamise meetmeid; 

42. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile. 
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