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Punkt 18 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

18. kutsub komisjoni üles tunnistama, et 
inimõigus veele ja kanalisatsioonile ning 
vesi kui avalik hüve ja põhiväärtus, mitte 
kui kaup, on kõigi ELi kodanike jaoks 
tähtis; väljendab muret asjaolu pärast, et 
alates 2008. aastast on finants- ja 
majanduskriisi ning kokkuhoiupoliitika 
tõttu, mis on suurendanud Euroopas 
vaesust ja madala sissetulekuga 
kodumajapidamiste arvu, üha suuremal 
hulgal inimestel olnud raskusi oma 
veearvete tasumisega ja taskukohasus on 
muutumas aina tõsisemaks probleemiks; on 
vastu veekatkestustele ja veevarustuse 
sunniviisilistele väljalülitamistele kui 
inimõiguste rikkumisele ja palub 
liikmesriikidel viivitamatult lõpetada 
sellised olukorrad, kui need on tingitud 
sotsiaal-majanduslikest teguritest madala 
sissetulekuga kodumajapidamiste puhul; 
väljendab heameelt asjaolu üle, et mõnes 

liikmesriigis kasutatakse nn veepankasid 

või vee miinimumkvoote, et aidata kõige 

haavatavamaid seoses nende 

kommunaalkuludega, et tagada veega 

varustamine kui põhiõiguste lahutamatu 

osa; 

18. kutsub komisjoni üles tunnistama, et 
inimõigus veele ja kanalisatsioonile ning 
vesi kui avalik hüve ja põhiväärtus, mitte 
kui kaup, on kõigi ELi kodanike jaoks 
tähtis; väljendab muret asjaolu pärast, et 
alates 2008. aastast on finants- ja 
majanduskriisi tõttu, mis on suurendanud 
Euroopas vaesust ja madala sissetulekuga 
kodumajapidamiste arvu, üha suuremal 
hulgal inimestel olnud raskusi oma 
veearvete tasumisega ja taskukohasus on 
muutumas aina tõsisemaks probleemiks; on 
vastu veekatkestustele ja veevarustuse 
sunniviisilistele väljalülitamistele ja palub 
liikmesriikidel viivitamatult lõpetada 
sellised olukorrad, kui need on tingitud 
sotsiaal-majanduslikest teguritest madala 
sissetulekuga kodumajapidamiste puhul; 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

19. palub komisjonil hiljutise 
majanduskriisi mõju silmas pidades teha 
koostööd liikmesriikide ning piirkondlike 
ja kohalike ametiasutustega, et viia läbi 
uuring veepuuduse ning sealhulgas 
juurdepääsetavuse ja taskukohasuse 
küsimustes; nõuab tungivalt, et komisjon 
veelgi toetaks ja soodustaks 
mittetulunduslikku koostööd vee-
ettevõtjate vahel eesmärgiga aidata vähem 
arenenud ja maapiirkondades olevaid 
inimesi, et edendada kõigi nendes 
piirkondades elavate kodanike juurdepääsu 
hea kvaliteediga veele; 

19. palub komisjonil hiljutise 
majanduskriisi mõju silmas pidades teha 
koostööd liikmesriikide ning piirkondlike 
ja kohalike ametiasutustega, et viia läbi 
uuring veepuuduse ning sealhulgas 
juurdepääsetavuse ja taskukohasuse 
küsimustes; nõuab tungivalt, et komisjon 
veelgi toetaks ja soodustaks koostööd vee-
ettevõtjate vahel eesmärgiga aidata vähem 
arenenud ja maapiirkondades olevaid 
inimesi, et edendada kõigi nendes 
piirkondades elavate kodanike juurdepääsu 
hea kvaliteediga veele; 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

21. rõhutab, et komisjoni väidetav 
erapooletus seoses vee omandiõiguse ja 
majandamisega on vastuolus troika poolt 
mõnedele liikmesriikidele kehtestatud 

erastamisprogrammidega; 

21. rõhutab komisjoni erapooletust seoses 
vee omandiõiguse ja majandamisega; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

22. tunnistab, et nagu on märgitud 
veepoliitika raamdirektiivis, ei ole vesi 
kaup, vaid inimelu ja -väärikuse 
seisukohast hädavajalik avalik hüve, ning 
tuletab komisjonile meelde, et 
aluslepingust tulenevate nõuete kohaselt 
peab EL jääma vee-ettevõtjate omandi 
õiguslikku režiimi käsitlevate riigisiseste 
otsuste puhul neutraalseks, ja seetõttu ei 
tohiks liit mingil juhul edendada vee-

ettevõtjate erastamist majandusliku 

kohandamisprogrammi või mis tahes muu 

majanduspoliitika koordineerimise ELi 

menetluse raames; pidades silmas asjaolu, 
et tegemist on üldhuviteenustega ja neid 
osutatakse seega peamiselt avalikes 
huvides, kutsub komisjoni üles jätma 

veevarustuse ja kanalisatsiooni ning 

reoveekäitluse püsivalt välja siseturu 

eeskirjadest ja kõigist 

kaubanduslepingutest ning osutama neid 

teenuseid taskukohaste hindadega, ühtlasi 

kutsub nii komisjoni kui ka liikmesriike 
üles tagama, et nende tehniline, finantsiline 
ja haldusjuhtimine on tõhus, tulemuslik ja 
läbipaistev; 

22. tunnistab, et nagu on märgitud 
veepoliitika raamdirektiivis, ei ole vesi 
kaup, vaid inimelu ja -väärikuse 
seisukohast hädavajalik avalik hüve, ning 
tuletab komisjonile meelde, et 
aluslepingust tulenevate nõuete kohaselt 
peab EL jääma vee-ettevõtjate omandi 
õiguslikku režiimi käsitlevate riigisiseste 
otsuste puhul neutraalseks, pidades silmas 
asjaolu, et tegemist on üldhuviteenustega ja 
neid osutatakse seega peamiselt avalikes 
huvides; kutsub nii komisjoni kui ka 
liikmesriike üles tagama, et veevarustuse 
ja kanalisatsiooni teenuseid osutatakse 

taskukohaste hindadega ning nende 
tehniline, finantsiline ja haldusjuhtimine on 
tõhus, tulemuslik ja läbipaistev, kaitstes 
seega avalikku huvi; 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

29. tunnistab, et vee- ja 
kanalisatsiooniteenused on 
üldhuviteenused ja vesi ei ole kaup vaid 
ühine hüve, ning seetõttu tuleks 
asjaomaseid teenuseid osutada 
taskukohaste hindadega, mille puhul 
järgitakse inimeste õigust vee 
miinimumkvaliteedile ja nähakse ette 
progressiivse tasu kohaldamine; palub 
liikmesriikidel tagada, et kohaldatakse 
ausat, õiglast, läbipaistvat ja nõuetekohast 
vee- ja kanalisatsioonitasude süsteemi, et 
kõigile kodanikele oleks kindlustatud 
juurdepääs kvaliteetsetele teenustele 
hoolimata nende sissetulekust; 

29. tunnistab, et vee- ja 
kanalisatsiooniteenused on 
üldhuviteenused ja vesi ei ole kaup vaid 
ühine hüve, ning seetõttu tuleks 
asjaomaseid teenuseid osutada 
taskukohaste hindadega, mille puhul 
järgitakse inimeste õigust vee 
miinimumkvaliteedile; palub 
liikmesriikidel tagada, et kohaldatakse 
ausat, õiglast, läbipaistvat ja nõuetekohast 
vee- ja kanalisatsioonitasude süsteemi, et 
kõigile kodanikele oleks kindlustatud 
juurdepääs kvaliteetsetele teenustele 
hoolimata nende sissetulekust; 

Or. en 



 

AM\1071831ET.doc  PE565.787v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 
2.9.2015 A8-0228/7/rev. 

Muudatusettepanek  7 

Peter Liese ja teised 

 
Raport A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

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

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 44 
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44. märgib, et paljudes ELi riikides, kelle 
seas on Hispaania, Portugal, Kreeka, 
Iirimaa, Saksamaa ja Itaalia, on 
veeteenuste võimalik või tegelik edasine 

mittekuulumine avalikku omandisse 
kujunenud kodanikele tõsiseks 
mureküsimuseks; tuletab meelde, et 
veemajanduse meetodi valik põhineb 
subsidiaarsuse põhimõttel, nagu on 
sätestatud Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklis 14 ja protokollis (nr 26) 
üldhuviteenuste kohta, milles tõstetakse 
esile avalike teenuste erilist tähtsust liidu 
sotsiaalse ja territoriaalse sidususe jaoks; 
tuletab meelde, et veega varustamisega ja 
reoveega tegelevad ettevõtted osutavad 
üldhuviteenuseid ning nende üldeesmärk 
on tagada kogu elanikkonna varustamine 
kvaliteetse veega sotsiaalselt vastuvõetava 
hinnaga ja viia miinimumini reovee 
kahjulik keskkonnamõju; 

44. märgib, et paljudes ELi riikides, kelle 
seas on Hispaania, Portugal, Kreeka, 
Iirimaa, Saksamaa ja Itaalia, on inimõigus 

veele ja kanalisatsioonile kujunenud 
kodanikele tõsiseks mureküsimuseks; 
tuletab meelde, et veemajanduse meetodi 
valik põhineb subsidiaarsuse põhimõttel, 
nagu on sätestatud Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklis 14 ja protokollis 
nr 26 üldhuviteenuste kohta, milles 
tõstetakse esile avalike teenuste erilist 
tähtsust liidu sotsiaalse ja territoriaalse 
sidususe jaoks; tuletab meelde, et veega 
varustamisega ja reoveega tegelevad 
ettevõtted osutavad üldhuviteenuseid ning 
nende üldeesmärk on tagada kogu 
elanikkonna varustamine kvaliteetse veega 
sotsiaalselt vastuvõetava hinnaga ja viia 
miinimumini reovee kahjulik 
keskkonnamõju; 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

46. võtab teadmiseks, et mitmes 

liikmesriigis, sealhulgas Prantsusmaal ja 

Saksamaal, levib veeteenuste tagasi 

munitsipaaltasandile viimine; tuletab 
meelde, et veeteenuste tagasi 
munitsipaaltasandile viimise võimalus 
tuleks ka edaspidi tagada ilma piiranguteta 
ning nende haldamine võib jääda 
kohalikule tasandile, kui pädevad 
riigiasutused nii otsustavad; tuletab 
meelde, et vesi on põhiline inimõigus, mis 
peaks olema kättesaadav ja taskukohane 
kõigile; rõhutab liikmesriikide kohustust 
hoolitseda selle eest, et vesi on tagatud 
kõigile hoolimata teenusepakkujast, 
tagades samal ajal, et teenusepakkujad 
kindlustavad ohutu joogivee ja tõhustatud 
kanalisatsiooniteenuse; 

46. tuletab meelde, et veeteenuste tagasi 
munitsipaaltasandile viimise võimalus 
tuleks ka edaspidi tagada ilma piiranguteta 
ning nende haldamine võib jääda 
kohalikule tasandile, kui pädevad 
riigiasutused nii otsustavad; tuletab 
meelde, et vesi on põhiline inimõigus, mis 
peaks olema kättesaadav ja taskukohane 
kõigile; rõhutab liikmesriikide kohustust 
hoolitseda selle eest, et vesi on tagatud 
kõigile hoolimata teenusepakkujast, 
tagades samal ajal, et teenusepakkujad 
kindlustavad ohutu joogivee ja tõhustatud 
kanalisatsiooniteenuse; 

Or. en 
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47. toonitab, et vee- ja 
kanalisatsiooniteenuste eripära, näiteks 

tootmise, jaotuse ja käitlemise tõttu on 

äärmiselt oluline jätta need välja kõigist 

kaubanduslepingutest, mille üle ELi 

läbirääkimisi peab või mille sõlmimist ta 

kaalub; nõuab tungivalt, et komisjon 

teeks Atlandi-ülese kaubandus- ja 

investeerimispartnerluse (TTIP) ning 

teenustekaubanduse lepingu 

käimasolevatel läbirääkimistel 

veeteenuste, kanalisatsiooniteenuste ja 

reovee käitlemise teenuste suhtes 

õiguslikult siduva erandi; toonitab, et kõik 

tulevased kaubandus- ja 

investeerimislepingud peaksid hõlmama 

klausleid tegeliku juurdepääsu tagamise 

kohta joogiveele selle kolmanda riigi 

kodanikele, mille suhtes lepingut 

kohaldatakse kooskõlas liidu pikaajalise 

pühendumusega jätkusuutlikule arengule 

ja inimõigustele, ning tegeliku 

juurdepääsu tagamine joogiveele selle 

kolmanda riigi kodanikele, mille suhtes 

lepingut kohaldatakse, peab olema kõigi 

tulevaste vabakaubanduslepingute 

eeltingimus; 

47. välja jäetud 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

54. tuletab meelde, et direktiiv 
2006/123/EÜ teenuste kohta siseturul 
kohtas kodanikuühiskonna tugevat 
vastuseisu paljudes aspektides, sealhulgas 
küsimustes seoses üldist majandushuvi 
pakkuvate teenustega, nagu veejaotuse ja -
varustuse teenused ning reovee käitlemine; 
tuletab meelde, et ELi institutsioonid olid 

lõpuks sunnitud lisama need sektorid 

teenuste hulka, mida ei ole võimalik 

liberaliseerida; 

54. tuletab meelde, et direktiiv 
2006/123/EÜ teenuste kohta siseturul 
kohtas kodanikuühiskonna tugevat 
vastuseisu paljudes aspektides, sealhulgas 
küsimustes seoses üldist majandushuvi 
pakkuvate teenustega, nagu veejaotuse ja -
varustuse teenused ning reovee käitlemine; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

55. toonitab, kui oluline on, et avaliku 
sektori sisesed partnerlused vahetaksid 
parimaid tavasid vee-ettevõtjate vahelise 
mittetulundusliku koostöö põhjal, ja 
väljendab heameelt selle üle, et komisjoni 
teatises tunnustatakse esimest korda 
avaliku sektori partnerluste tähtsust; 

55. toonitab, kui oluline on, et avaliku 
sektori sisesed partnerlused ja avaliku ja 
erasektori partnerlused vahetaksid 
parimaid tavasid vee-ettevõtjate vahelise 
mittetulundusliku koostöö põhjal, ja 
väljendab heameelt selle üle, et komisjoni 
teatises tunnustatakse esimest korda 
avaliku sektori partnerluste tähtsust; 

Or. en 



 

AM\1071831ET.doc  PE565.787v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 
2.9.2015 A8-0228/12/rev. 

Muudatusettepanek  12 

Peter Liese ja teised 

 
Raport A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

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

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 61 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

61. mõistab hukka asjaolu, et mõnes 

liikmesriigis kasutatakse ebasoodsas 

olukorras olevate ja haavatavate 

kogukondade vee- ja 

kanalisatsiooniteenustest ilmajätmist 

surve avaldamise vahendina; rõhutab veel 

kord, et mõnes liikmesriigis on kõige 

haavatavamate rühmade veele 

juurdepääsu raskendanud asjaolu, et 

ametiasutused on sulgenud avalikud 

kaevud; 

61. välja jäetud 

Or. en 
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64. julgustab vee-ettevõtjaid 
reinvesteerima veemajandustsüklist 
saadava majandusliku tulu veeteenuste 
jätkamisse ja täiustamisse ning veevarude 
kaitsesse; tuletab meelde, et veeteenuste 
kulude katmise põhimõte hõlmab 
keskkonna- ja ressursikulusid, järgides 
samas nii õiglust, läbipaistvust ja 
inimõigust veele käsitlevaid põhimõtteid 
kui ka liikmesriikide kohustusi rakendada 
oma kulude katmise kohustusi parimal 
võimalikul viisil, tingimusel et see ei sea 
ohtu veepoliitika raamdirektiivi mõtet ja 
selles sätestatud eesmärkide saavutamist; 
soovitab lõpetada tegevuse, mille puhul 

majandusressursid suunatakse 

veesektorist ümber teiste 

poliitikavaldkondade rahastamiseks, 

sealhulgas juhul, kui veearved sisaldavad 

kontsessiooni tasusid, mida ei ole 

veeinfrastruktuuri jaoks sihtotstarbeliselt 

eraldatud; tuletab meelde infrastruktuuri 
murettekitavat olukorda mõnes 
liikmesriigis, kus vett raisatakse 
sobimatutest ja vananenud jaotusvõrkudest 
tingitud lekete tõttu, ning nõuab tungivalt, 
et liikmesriigid tõhustaksid investeerimist 
infrastruktuuri täiustamisse ja ka muudesse 
veeteenustusse eeldusena kindlustada 
tulevikus inimõigus veele; 

64. julgustab vastutavaid ametiasutusi ja 
vee-ettevõtjaid reinvesteerima 
veemajandustsüklist saadava majandusliku 
tulu veeteenuste jätkamisse ja täiustamisse 
ning veevarude kaitsesse; tuletab meelde, 
et veeteenuste kulude katmise põhimõte 
hõlmab keskkonna- ja ressursikulusid, 
järgides samas nii õiglust, läbipaistvust ja 
inimõigust veele käsitlevaid põhimõtteid 
kui ka liikmesriikide kohustusi rakendada 
oma kulude katmise kohustusi parimal 
võimalikul viisil, tingimusel et see ei sea 
ohtu veepoliitika raamdirektiivi mõtet ja 
selles sätestatud eesmärkide saavutamist; 
tuletab meelde infrastruktuuri 
murettekitavat olukorda mõnes 
liikmesriigis, kus vett raisatakse 
sobimatutest ja vananenud jaotusvõrkudest 
tingitud lekete tõttu, ning nõuab tungivalt, 
et liikmesriigid tõhustaksid investeerimist 
infrastruktuuri täiustamisse ja ka muudesse 
veeteenustusse eeldusena kindlustada 
tulevikus inimõigus veele; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

76. rõhutab, et ELi arengupoliitika peaks 
täielikult hõlmama üldist juurdepääsu veele 
ja kanalisatsioonile, edendades 
mittetulunduslikke avaliku sektori siseseid 
partnerlusi ning eri riikide vee-ettevõtjate 
ja töötajate solidaarsust, ning kasutama 
avaliku sektori siseste partnerluste 
mitmeid vahendeid parimate tavade 
edendamiseks teadmiste jagamise kaudu, 
samuti asjaomase sektori arengu- ja 
koostööprogramme; kordab, et 
liikmesriikide arengupoliitikas tuleks 
tunnustada puhtale joogiveele ja 
kanalisatsioonile juurdepääsu inimõiguste 
mõõdet ning õigustel põhinev 
lähenemisviis nõuab tuge õigusraamistike, 
rahastamise ja kodanikuühiskonna hääle 
kuuldavamaks tegemise jaoks, et neid 
õigusi ellu viia; 

76. rõhutab, et ELi arengupoliitika peaks 
täielikult hõlmama üldist juurdepääsu veele 
ja kanalisatsioonile, edendades avaliku 
sektori siseseid partnerlusi ja avaliku ja 
erasektori partnerlusi ning eri riikide vee-
ettevõtjate ja töötajate solidaarsust, ning 
kasutama mitmeid vahendeid parimate 
tavade edendamiseks teadmiste jagamise 
kaudu, samuti asjaomase sektori arengu- ja 
koostööprogramme; kordab, et 
liikmesriikide arengupoliitikas tuleks 
tunnustada puhtale joogiveele ja 
kanalisatsioonile juurdepääsu inimõiguste 
mõõdet ning õigustel põhinev 
lähenemisviis nõuab tuge õigusraamistike, 
rahastamise ja kodanikuühiskonna hääle 
kuuldavamaks tegemise jaoks, et neid 
õigusi ellu viia; 

Or. en 
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Punkt 92 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

92. kutsub liikmesriike üle kehtestama 
kooskõlas Maailma Terviseorganisatsiooni 
suunistega hinnapoliitikat, milles 
austatakse inimeste õigust minimaalsele 
eluks vajalikule veekogusele ja 
võideldakse raiskamise vastu, nähes ette 
sellise progressiivse tasu kohaldamise, mis 

on proportsionaalne kasutatava 

veehulgaga; 

92. kutsub liikmesriike üle kehtestama 
kooskõlas Maailma Terviseorganisatsiooni 
suunistega hinnapoliitikat, milles 
austatakse inimeste õigust minimaalsele 
eluks vajalikule veekogusele ja 
võideldakse raiskamise vastu; 

Or. en 



 

AM\1071831ET.doc  PE565.787v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 
2.9.2015 A8-0228/16/rev. 

Muudatusettepanek  16 

Peter Liese ja teised 

 
Raport A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

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

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 10 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

10. kutsub komisjoni üles esitama 
kooskõlas Euroopa kodanikualgatuse 
„Right2Water” peamise eesmärgiga 
seadusandlikud ettepanekud ning 
asjakohasel juhul vaatama läbi 

veepoliitika raamdirektiivi, et tunnustada 
üldist juurdepääsu ja inimõigust veele, ning 
peab kahetsusväärseks, et seda ei ole seni 
tehtud; on veendunud, et kui komisjon 

seda ei tee, siis kaotab Euroopa 

kodanikualgatus usaldusväärsuse; 
soovitab lisaks, et üldist juurdepääsu 
puhtale joogiveele ja kanalisatsioonile 
tunnustataks Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartas; 

10. kutsub komisjoni üles esitama 
kooskõlas Euroopa kodanikualgatuse 
„Right2Water” peamise eesmärgiga 
ettepanekud, mille abil säilitada üldist 
juurdepääsu ja inimõigust veele, ning peab 
kahetsusväärseks, et seda ei ole seni tehtud; 
soovitab lisaks, et üldist juurdepääsu 
puhtale joogiveele ja kanalisatsioonile 
tunnustataks Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartas; 

Or. en 
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Punkt 71 a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 71 a. 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; 

Or. en 

 
 


