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EHDOTUKSET 

Vetoomusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja 

elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 

päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy: 

1. katsoo, että komission eurooppalaisen kansalaisaloitteen Right2Water (R2W) seuranta, 

jota se ehdotti tiedonannossaan, ei vastaa kansalaisten odotuksia konkreettisista toimista ja 

säädösehdotuksista, sillä komissio oli jo ilmoittanut tehostavansa toimia, joilla EU:n 

vesilainsäädännön täysimääräinen täytäntöönpano voidaan varmistaa, tarkastelevansa 

juomavesidirektiiviä ja ehdottavansa muutoksia; toivoo, että komissio ja kestävyydestä 

vastaava varapuheenjohtaja antavat selkeän poliittisen sitoumuksen, jolla varmistetaan, 

että tässä kansalaisaloitteessa esiin tuotuihin huolenaiheisiin reagoimiseksi ryhdytään 

asianmukaisiin toimiin; 

2. toteaa ihmisten kansainvälisen oikeuden veteen ja sanitaatioon olevan perusluonteinen 

ihmisoikeus, kuten YK:n yleiskokouksen päätöslauselmassa 64/292 vahvistetaan; katsoo, 

että oikeuden veteen olisi taattava jokaiselle ihmiselle mahdollisuus saada 

henkilökohtaiseen käyttöön ja kotitalouskäyttöön riittävästi puhdasta, laadultaan 

kelvollista, fyysisesti saavutettavissa olevaa ja kohtuuhintaista vettä tasapuolisesti ja 

oikeudenmukaisesti; kehottaa komissiota sitoutumaan prosessiin, joka koskee kestävän 

kehityksen tavoitteita ja vuoden 2015 jälkeistä kehitysohjelmaa, jotta voidaan varmistaa, 

että tulevissa tavoitteissa otetaan huomioon oikeudet, kuten oikeus veteen; 

3. toistaa vetoomusvaliokunnan sitoumuksen antaa ääni vetoomuksen esittäjille asioissa, 

jotka koskevat perusoikeuksia, ja muistuttaa, että R2W-aloitteen esittäneet vetoomuksen 

esittäjät ovat ilmaisseet olevansa samaa mieltä siitä, että vesi julistettaisiin 

ihmisoikeudeksi, joka taataan EU:n tasolla; 

4. korostaa, että komission väitetty neutraalius suhteessa vesivarojen omistukseen ja 

hallintaan on ristiriidassa troikan joiltakin jäsenvaltioilta edellyttämien 

yksityistämisohjelmien kanssa;  

5. kehottaa komissiota sisällyttämään veden osaksi muutossuunnitelmaa yhdessä kestävän 

maatalouden kanssa; 

6.  korostaa, että eurooppalainen kansalaisaloite on demokraattisen osallistumisen tärkeä 

työkalu kansalaisten äänen esille tuomiseen lainsäädäntöprosessissa ja että hyväksyttävän 

ja asianmukaisen kansalaisaloitteen pitäisi periaatteessa johtaa aloitteessa esitettyjä 

vaatimuksia vastaavaan uuteen komission säädösehdotukseen, ainakin mikäli komissio on 

sitoutunut toimimaan näin, kuten R2W-aloitteen tapauksessa; korostaa, että komission 

olisi varmistettava mahdollisimman suuri avoimuus kahden kuukauden analyysivaiheen 

aikana ja että menestyksekkään kansalaisaloitteen olisi saatava asianmukaista 

oikeudellista tukea ja neuvontaa komissiolta ja sitä olisi tehtävä asianmukaisesti 

tunnetuksi ja että järjestäjille ja kannattajille olisi annettava kaikki mahdollinen 

ajantasainen tieto koko prosessin ajan; 
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7. korostaa, että riittämätön vastaus ensimmäiseen onnistuneeseen eurooppalaiseen 

kansalaisaloitteeseen voisi heikentää kansalaisaloitteen uskottavuutta EU:n kansalaisten 

demokraattisena välineenä; 

8. vaatii komissiota panemaan tehokkaasti täytäntöön eurooppalaista kansalaisaloitetta 

koskevan asetuksen ja etenemään kaikkien niiden hallinnollisten rasitteiden poistamisessa, 

joita kansalaiset ovat kohdanneet jättäessään kansalaisaloitteen tai tukiessaan sitä, ja 

kehottaa komissiota harkitsemaan eurooppalaista kansalaisaloitetta koskevan yhteisen 

rekisteröintijärjestelmän käyttöönottoa kaikissa jäsenvaltioissa; 

9. kehottaa komissiota tukemaan voimakkaasti jäsenvaltioiden ponnisteluja, jotka koskevat 

kastelu-, viemäröinti- ja juomavesipalvelut mahdollistavien infrastruktuurien kehittämistä 

ja parantamista; 

10. katsoo, että kansalaisten saatavilla olevien, veden laatua ja määrää sekä 

vesihuoltopalveluja koskevien tietojen määrää ja laatua olisi parannettava; korostaa, että 

komission vastaus R2W-aloitteeseen on riittämätön; pyytää komissiota toteuttamaan 

tämän nimenomaisen kansalaisaloitteen yhteydessä tehokkaan tiedotuskampanjan veden 

alalla jo toteutetuista toimenpiteistä ja siitä, millä tavoin ne voivat edistää R2W-aloitteen 

tavoitteiden saavuttamista; 

11. muistuttaa jäsenvaltioita niiden velvollisuudesta panna EU:n lainsäädäntö täytäntöön; 

kehottaa niitä panemaan täysimääräisesti täytäntöön juomavesidirektiivin ja kaiken siihen 

liittyvän lainsäädännön; muistuttaa, että jäsenvaltioiden on määriteltävä 

menoprioriteettinsa ja hyödynnettävä täysin kaikkia uuden ohjelmakauden (2014–2020) 

tarjoamia mahdollisuuksia kohdentaa EU:n rahoitustukea vesialalle, erityisesti asettamalla 

etusijalle vesihuoltoon keskittyvät investoinnit; 

12. muistuttaa jäsenvaltioita niiden velvollisuudesta taata, että oikeus veteen ja sanitaatioon 

toteutuu oikeudenmukaisella tavalla ilman syrjintää; toteaa, että jäsenvaltioilla on 

velvollisuus varmistaa, että kaikki saavat tarvitessaan korkealaatuista ja kohtuuhintaista 

vettä, sekä varmistaa, että toimijat tarjoavat puhdasta juomavettä ja parantavat 

sanitaatiota; kehottaa jäsenvaltioita hyväksymään asianmukaisen lainsäädännön ja 

kehittämään ja panemaan täytäntöön konkreettisia ohjelmia, joihin varataan riittävät 

resurssit ja joita valvotaan riittävällä tavalla; toteaa, että jäsenvaltioiden olisi kiinnitettävä 

erityistä huomiota yhteiskunnan haavoittuviin ryhmiin, kuten alhaisen tulotason alueilla ja 

sellaisilla maantieteellisillä alueilla asuviin, joille köyhyys on voimakkaasti kasautunut; 

kehottaa komissiota määrittelemään alueet, joilla vedenpuute on olemassa oleva tai 

potentiaalinen ongelma, ja auttamaan kyseisiä jäsenvaltioita ja alueita, erityisesti 

maaseutualueita ja köyhiä kaupunkialueita, puuttumaan asianmukaisesti asiaan; 

13. toteaa, että jäsenvaltioilla on toissijaisuusperiaatteen mukaan oikeus valita erilaisten 

vedenjakelujärjestelmien välillä; ilmoittaa, että vesi ei saisi olla julkisten tai yksityisten 

toimijoiden laittomien tulojen lähde; vaatii lisäämään vesihuoltoa ja 

vedenhinnoittelujärjestelmiä koskevaa avoimuutta ja tiedonjakelua jäsenvaltioissa; 

14. muistuttaa velvollisuudesta taata muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus sekä tiedonsaanti 

ympäristöasioissa ja yleisön osallistumisoikeus päätöksentekoon Århusin yleissopimuksen 

mukaisesti; kehottaa tästä syystä komissiota, jäsenvaltioita sekä alue- ja 
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paikallisviranomaisia noudattamaan Århusin yleissopimukseen sisältyviä periaatteita ja 

oikeuksia; muistuttaa, että kansalaisten tietoisuus oikeuksistaan on erittäin tärkeää, jotta 

osallistuminen päätöksentekoprosessiin on mahdollisimman laajaa; kehottaa tästä syystä 

komissiota käynnistämään ennakoivan kampanjan, jossa EU:n kansalaisille annetaan 

tietoa Århusin yleissopimuksella saavutetusta avoimuudesta sekä jo käytössä olevista 

tehokkaista työkaluista, sekä noudattamaan EU:n toimielimiin viittaavia määräyksiä; 

kehottaa komissiota kehittämään avoimuutta, vastuuvelvollisuutta ja osallistumista 

koskevia kriteereitä keinoina parantaa vesipalvelujen toimintaa, kestävyyttä ja 

kustannustehokkuutta; 

15. muistuttaa, että palveluista sisämarkkinoilla annettu direktiivi 2006/123/EY herätti 

monelta osin voimakasta vastustusta kansalaisyhteiskunnassa varsinkin asioissa, jotka 

koskevat yleishyödyllisiä taloudellisia palveluja, kuten veden jakelu- ja hankintapalveluja 

sekä jätevesihuoltoa; muistuttaa, että EU:n toimielimet pakotettiin lopulta sisällyttämään 

nämä alat palveluihin, joita ei voida vapauttaa; 

16. huomauttaa, että EU:n kansalaiset ovat monissa jäsenvaltioissa vuodesta 1988 lähtien 

toimittaneet vetoomusvaliokunnalle merkittävän määrän vesihuoltoa, veden laatua ja 

jätevesihuoltoa koskevia vetoomuksia; kiinnittää huomiota tiettyihin vetoomusten 

esittäjien ilmoittamiin kielteisiin toimintoihin, kuten jätteen kaatopaikkoihin, 

viranomaisten epäonnistumiseen veden laadun tehokkaassa valvonnassa ja 

säännönvastaisiin tai laittomiin maatalous- ja teollisuuskäytäntöihin, jotka ovat syynä 

veden huonoon laatuun ja joilla on siten vaikutusta ympäristöön ja ihmisten ja eläinten 

terveyteen; katsoo, että nämä vetoomukset osoittavat kansalaisten aidon kiinnostuksen 

EU:n kestävän vesilainsäädännön kattavaan täytäntöönpanoon ja kehittämiseen; 

17. katsoo, että monet veden laatua ja vesihuoltoa koskevat vetoomukset tulevat 

jäsenvaltioista, jotka eivät ole hyvin edustettuina kesäkuussa 2014 käynnistetyssä EU:n 

laajuisessa julkisessa kuulemisessa, ja korostaa, että tästä syystä julkisen kuulemisen 

tulosten ja vetoomuksissa esiin tuodun tilanteen välillä voi olla epäjohdonmukaisuutta; 

18. pitää valitettavana, että 28 jäsenvaltion EU:ssa yli miljoona ihmistä on yhä vailla puhdasta 

juomavettä ja lähes kaksi prosenttia väestöstä on sanitaation ulkopuolella maailman 

vedenarviointiohjelman (World Water Assessment Programme) mukaan, ja kehottaa tästä 

syystä komissiota toimimaan välittömästi; 

19. katsoo, että Euroopan vesi- ja sanitaatiohankkeita ja -ohjelmia olisi arvioitava 

ihmisoikeusnäkökulmasta, jotta voidaan kehittää asianmukaisia toimintalinjoja, 

suuntaviivoja ja käytäntöjä; kehottaa komissiota luomaan vertailujärjestelmän (veden 

laatu, huokeus, kestävyys, kattavuus jne.), jotta parannetaan julkisten vesihuolto- ja 

sanitaatiopalvelujen laatua unionissa ja lisätään kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia; 

20. kehottaa voimakkaasti komissiota ottamaan kansalaisten tällaisissa vetoomuksissa 

ilmaisemat huolenaiheet ja varoitukset vakavasti ja toimimaan niiden mukaisesti 

erityisesti siksi, että on kiireesti puututtava vähenevien vesivarojen ongelmaan, joka 

johtuu liikakäytöstä ja ilmastonmuutoksesta, kun vielä on aikaa ehkäistä saastumista ja 

huonoa hallintoa; on huolissaan veden laatua ja vesihuoltoa koskevien 

rikkomusmenettelyjen määrästä; muistuttaa, että merkittävä määrä vetoomuksia on tehty 

olennaisen tärkeiden julkisten palvelujen, kuten vesi ja sanitaatio, sisällyttämisestä 
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transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuutta (TTIP) koskeviin neuvotteluihin; 

kehottaa komissiota lisäämään vedentoimittajien vastuuvelvollisuutta; 

21. kehottaa komissiota laatimaan sitovaa lainsäädäntöä sen takaamiseksi, että toimivaltaiset 

viranomaiset saattavat kaiken tiedon veden laadusta ja vesihuollosta asianomaisten 

kansalaisten saataville helposti saavutettavassa ja ymmärrettävässä muodossa ja että 

kansalaisille tiedotetaan täysimääräisesti ja heitä kuullaan hyvissä ajoin kaikista 

vesihuoltohankkeista; panee lisäksi merkille, että komission käynnistämässä julkisessa 

kuulemisessa 80 prosenttia osallistujista piti olennaisen tärkeänä parantaa veden laadun 

valvonnan avoimuutta; 

22. kehottaa jäsenvaltioita täydentämään vesienhoitosuunnitelmiaan pikaisesti vesipolitiikan 

puitedirektiivin keskeisenä osatekijänä ja panemaan ne täysimääräisesti täytäntöön 

ensisijaisia ekologisia arviointiperusteita kunnioittaen; kiinnittää huomiota siihen, että 

jotkut jäsenvaltiot kärsivät yhä useammin vahingoittavista tulvista, joilla on vakava 

vaikutus paikalliseen väestöön; korostaa, että vesipolitiikan puitedirektiivin mukaiset 

vesienhoitosuunnitelmat ja tulvariskien hallintasuunnitelmat tarjoavat hyvän 

mahdollisuuden hyödyntää näiden välineiden välistä synergiaa ja edistävät siten puhtaan 

veden riittävää hankintaa, samalla kun pienennetään tulvariskejä; muistuttaa lisäksi, että 

jokaisella jäsenvaltiolla olisi oltava keskitetty verkkosivusto, josta saa tietoa vesipolitiikan 

puitedirektiivin täytäntöönpanosta, jotta helpotetaan veden laadun ja vesihuollon 

valvontaa; 

23. kehottaa alueiden komiteaa olemaan tiiviimmin mukana tämän eurooppalaisen 

kansalaisaloitteen käsittelyssä, jotta alueviranomaisia kannustetaan osallistumaan 

aktiivisemmin asian käsittelyyn; 

24. kehottaa komissiota seuraamaan huolellisesti vesihuoltohankkeiden suoraa ja epäsuoraa 

EU-rahoitusta ja huolehtimaan, että kyseistä rahoitusta käytetään vain hankkeisiin, joihin 

se on tarkoitettu, sillä veden saanti on keskeisen tärkeää, kun pyritään vähentämään EU:n 

kansalaisten välisiä eroja sekä edistämään EU:n taloudellista, sosiaalista ja alueellista 

yhteenkuuluvuutta; kehottaa tässä yhteydessä tilintarkastustuomioistuinta tarkistamaan, 

että tehokkuutta ja kestävyyttä koskevia kriteereitä noudatetaan asianmukaisesti; 

25. kehottaa komissiota ottamaan huomioon tällä hetkellä riittämättömät investoinnit 

tasapainoiseen vesihuoltoon, sillä vesi on yksi EU:n kansalaisille kuuluvista yleisistä 

hyödykkeistä; 

26. korostaa, että järkevä vesihuolto on muodostumassa sekä ekologisesti että ympäristöä 

ajatellen ensisijaiseksi tavoitteeksi tulevina vuosikymmeninä, sillä sitä tarvitaan energia- 

ja maataloustarpeisiin sekä taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen turvaamiseen. 
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