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12.3.2012 B7-0130/2 

Tarkistus  2 

Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, João Ferreira, Patrick Le Hyaric, 

Nikolaos Chountis, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0130/2012 

Richard Seeber ja muut 

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta 

Marseillessa 12.–17. maaliskuuta 2012 järjestettävä maailman kuudes vesifoorumi 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. toteaa, että vesi on ihmiskunnan 

yhteinen hyödyke, joten sitä ei saisi käyttää 

taloudellisen hyödyn hankkimiseen, ja että 

veden saatavuuden olisi oltava kaikille 

kuuluva perusoikeus; pitää myönteisenä 

sitä, että Yhdistyneet kansakunnat on 

tunnustanut puhdasta juomavettä ja 

jätevesihuoltoa koskevan ihmisoikeuden, 

joka juontuu kohtuullista elintasoa 

koskevasta oikeudesta; vaatii ryhtymään 

kaikkiin tarvittaviin toimiin, jotta kaikkein 

köyhimmille väestönosille taataan veden 

saatavuus vuoteen 2015 mennessä; 

1. toteaa, että vesi on ihmiskunnan 

yhteinen julkinen hyödyke, joten sitä ei 

saisi käyttää taloudellisen hyödyn 

hankkimiseen, ja että veden saatavuuden 

olisi oltava kaikille kuuluva perusoikeus; 

pitää myönteisenä sitä, että Yhdistyneet 

kansakunnat on tunnustanut puhdasta 

juomavettä ja jätevesihuoltoa koskevan 

ihmisoikeuden, joka juontuu kohtuullista 

elintasoa koskevasta oikeudesta; vaatii 

ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimiin, 

jotta kaikkein köyhimmille väestönosille 

taataan veden saatavuus ja jätevesihuolto 

vuoteen 2015 mennessä; 

Or. en 
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12.3.2012 B7-0130/3 

Tarkistus  3 

Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, João Ferreira, Patrick Le Hyaric, 

Nikolaos Chountis, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0130/2012 

Richard Seeber ja muut 

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta 

Marseillessa 12.–17. maaliskuuta 2012 järjestettävä maailman kuudes vesifoorumi 

Päätöslauselmaesitys 

1 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 1 a. kehottaa kaikkia maita 

määrittelemään veden julkiseksi 

hyödykkeeksi, turvaamaan vesi- ja 

jätevesihuoltoon liittyvät oikeudet ja 

toteuttamaan asianmukaiset toimet sen 

varmistamiseksi, että vesi- ja 

jätevesihuoltoon liittyvät oikeudet 

sisältyvät niiden lakeihin, 

toimintalinjoihin ja käytöntöihin; 

Or. en 
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12.3.2012 B7-0130/4 

Tarkistus  4 

Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, João Ferreira, Patrick Le Hyaric, 

Nikolaos Chountis, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0130/2012 

Richard Seeber ja muut 

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta 

Marseillessa 12.–17. maaliskuuta 2012 järjestettävä maailman kuudes vesifoorumi 

Päätöslauselmaesitys 

1 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 1 b. korostaa jälleen, että 

vesivoimavarojen hallinnointiin ei saa 

soveltaa sisämarkkinasääntöjä (Euroopan 

parlamentin päätöslauselma 

11. maaliskuuta 2004 komission 

tiedonannosta "Sisämarkkinastrategia – 

Vuosien 2003–2006 painopisteet", 

P5_TA (2004)0183), ja kehottaa 

komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan 

veden ja vesihyödykkeiden julkisen 

omistajuuden ja hoidon; 

 P5_TA (2004)0183. 

Or. en 
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12.3.2012 B7-0130/5 

Tarkistus  5 

Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, João Ferreira, Patrick Le Hyaric, 

Nikolaos Chountis, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0130/2012 

Richard Seeber ja muut 

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta 

Marseillessa 12.–17. maaliskuuta 2012 järjestettävä maailman kuudes vesifoorumi 

Päätöslauselmaesitys 

2 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

2. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 

vahvistamaan sitoutumistaan vesi- ja 

jätevesihuoltoa koskevien Yhdistyneiden 

kansakuntien vuosituhannen 

kehitystavoitteiden saavuttamiseen ja 

ottamaan huomioon kestävän kehityksen 

konferenssin (Rio+20) asiaa koskevat 

päätelmät; korostaa, että maailman 

vesifoorumin keskusteluissa olisi pyrittävä 

maataloutta ja talouskehitystä koskevien 

ratkaisujen löytämiseen siten, että 

varmistetaan veden hyvä saatavuus ja 

laatu; 

2. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 

vahvistamaan sitoutumistaan vesi- ja 

jätevesihuoltoa koskevien Yhdistyneiden 

kansakuntien vuosituhannen 

kehitystavoitteiden täysimääräiseen 

saavuttamiseen ja ottamaan huomioon 

kestävän kehityksen konferenssin (Rio+20) 

asiaa koskevat päätelmät; korostaa, että 

maailman vesifoorumin keskusteluissa olisi 

pyrittävä maataloutta ja talouskehitystä 

koskevien ratkaisujen löytämiseen siten, 

että varmistetaan veden hyvä saatavuus ja 

laatu; 

Or. en 
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12.3.2012 B7-0130/6 

Tarkistus  6 

Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, João Ferreira, Patrick Le Hyaric, 

Nikolaos Chountis, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0130/2012 

Richard Seeber ja muut 

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta 

Marseillessa 12.–17. maaliskuuta 2012 järjestettävä maailman kuudes vesifoorumi 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. korostaa, että kestävä vedenkäyttö on 

välttämätöntä niin taloudellisesti kuin 

ympäristönkin kannalta; kehottaa 

lisäämään vedenhinnoittelujärjestelmien 

avoimuutta; 

10. korostaa, että kestävä vedenkäyttö on 

välttämätöntä niin taloudellisesti kuin 

ympäristön ja terveyden kannalta; kehottaa 

lisäämään vedenhinnoittelujärjestelmien 

avoimuutta; 

Or. en 
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12.3.2012 B7-0130/7 

Tarkistus  7 

Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, João Ferreira, Patrick Le Hyaric, 

Nikolaos Chountis, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0130/2012 

Richard Seeber ja muut 

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta 

Marseillessa 12.–17. maaliskuuta 2012 järjestettävä maailman kuudes vesifoorumi 

Päätöslauselmaesitys 

17 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 17 a. kehottaa neuvoston 

puheenjohtajavaltiota ryhtymään 

poliittisiin ja diplomaattisiin toimiin, jotta 

päästään YK:n johdolla neuvottelemaan 

kansainvälisestä sopimuksesta, jossa 

tunnustetaan vesi julkiseksi hyödykkeeksi 

ja vahvistetaan kaikkien oikeus 

puhtaaseen, turvalliseen ja 

kohtuuhintaiseen juomaveteen ja 

jätevesihuoltoon;  

Or. en 

 

 

 


