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Lõige 1 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

1. kinnitab, et vesi on inimkonna ühine 
ressurss ja ei tohiks seetõttu olla 
kasusaamise allikas ning et juurdepääs 
veele peaks olema üldine põhiõigus; 
tunneb heameelt selle üle, et ÜRO 
tunnistas õiguse ohutule joogiveele ja 
kanalisatsioonile inimõiguseks, mis on 
tuletatud õigusest piisavale elatustasemele; 
nõuab kõigi vajalike meetmete võtmist, et 
tagada enim puudustkannatavatele 
elanikkonnarühmadele 2015. aastaks 
juurdepääs veele; 

1. kinnitab, et vesi on inimkonna ühine 
ressurss ja avalik hüve ja ei tohiks seetõttu 
olla kasusaamise allikas ning et juurdepääs 
veele peaks olema üldine põhiõigus; 
tunneb heameelt selle üle, et ÜRO 
tunnistas õiguse ohutule joogiveele ja 
kanalisatsioonile inimõiguseks, mis on 
tuletatud õigusest piisavale elatustasemele; 
nõuab kõigi vajalike meetmete võtmist, et 
tagada enim puudustkannatavatele 
elanikkonnarühmadele 2015. aastaks 
juurdepääs veele ja kanalisatsioonile; 

Or. en 
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Lõige 1 a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. kutsub kõiki riike üles tunnustama 
vett kui avalikku hüvet, rakendama õigust 
juurdepääsule veele ja kanalisatsioonile 
ning võtma asjakohaseid meetmeid 
tagamaks, et õigus veele ja 
kanalisatsioonile kajastuks täiel määral 
riikide õigusaktides, poliitikas ja 
praktilises tegevuses; 
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 1 b. kordab, et „veevarude majandamist ei 
peaks reguleerima siseturu eeskirjad” 
(Euroopa Parlamendi 11. märtsi 2004. 
aasta resolutsioon siseturu strateegia 
eesmärgid aastateks 2003–2006, P5_TA 
(2004)0183), ning kutsub komisjoni ja 
liikmesriike üles tagama vee ja veega 
seotud kommunaalteenuste kuulumine 
riigile ning nende avalik haldamine; 

 P5_TA (2004)0183. 
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Lõige 2 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

2. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
kinnitama kohustusi, mis nad on võtnud 
ÜRO aastatuhande arengueesmärkide 
saavutamiseks vee ja kanalisatsiooni osas, 
ning võtma arvesse ka Rio+20 säästva 
arengu konverentsi asjakohaseid järeldusi; 
rõhutab, et ülemaailmsel veefoorumil 
toimuv arutelu peaks olema suunatud 
põllumajanduse ja majanduse arengu 
strateegiatele ja lahendustele, millega 
suudetakse tagada hõlbus juurdepääs veele 
ja vee kõrge kvaliteet; 

2. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
kinnitama kohustusi, mis nad on võtnud 
ÜRO aastatuhande arengueesmärkide 
saavutamiseks täiel määral vee ja 
kanalisatsiooni osas, ning võtma arvesse ka 
Rio+20 säästva arengu konverentsi 
asjakohaseid järeldusi; rõhutab, et 
ülemaailmsel veefoorumil toimuv arutelu 
peaks olema suunatud põllumajanduse ja 
majanduse arengu strateegiatele ja 
lahendustele, millega suudetakse tagada 
hõlbus juurdepääs veele ja vee kõrge 
kvaliteet; 
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Lõige 10 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

10. rõhutab, et vee säästev kasutamine on 
samaväärselt oluline nii majandusele kui 
keskkonnale; nõuab veehinna kujundamise 
kavade läbipaistvuse suurendamist; 

10. rõhutab, et vee säästev kasutamine on 
samaväärselt oluline nii majandusele kui 
keskkonnale ja tervishoiule; nõuab 
veehinna kujundamise kavade 
läbipaistvuse suurendamist; 
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Lõige 17 a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 17 a. kutsub ELi eesistujariiki üles olema 
poliitiliseks ja diplomaatiliseks algatajaks, 
et alustada ÜRO egiidi all läbirääkimisi 
rahvusvahelise lepingu sõlmimise üle, 
milles tunnustataks vett kui avalikku 
hüvet ning iga inimese juurdepääsuõigust 
ohutule, puhtale, kättesaadavale ja 
taskukohasele veele ja kanalisatsioonile; 

Or. en 

 
 


