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ETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse 
komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et neljandas ühtekuuluvusaruandes määratletakse kliimamuutust, eriti põuda 
ja veepuudust, ühena uutest märkimisväärse territoriaalse mõjuga probleemidest, mida 
ühtekuuluvuspoliitika peab lahendama ja mis praeguseks mõjutab 11 % Euroopa Liidu 
rahvastikust ja 17 % selle territooriumist;

B. arvestades, et veepuuduse ja põua mõju Euroopa Liidus on teatavates piirkondades 
teravam ja seda tunnevad kõige enam vaeseimad piirkonnad, põhjustades maa kasutamata 
jätmist, metsatulekahjusid ja muldade degradeerumist ning takistades oluliselt niisuguste 
piirkondade elanike sotsiaalset ja majanduslikku arengut, ning arvestades, et veepuuduse 
ja põua majanduslik mõju on väljakutseks Lissaboni eesmärkide ja ühtekuuluvuspoliitika 
eesmärkide täitmisele,

1. nõuab tungivalt, et nõukogu võtaks viivitamatult vastu otsuse ettepaneku kohta võtta 
vastu määrus Euroopa Liidu solidaarsusfondi loomise kohta (KOM(2005)0108), 
eesmärgiga parandada nõuete ja toetuskõlblike juhtude määratlust, sealhulgas 
põuajuhtumite osas, ja seega leevendada loodusõnnetusest põhjustatud kahjusid 
tulemuslikumal, paindlikumal ja kiiremal viisil, võttes arvesse ka seda, et Euroopa 
Parlament võttis oma seisukoha vastu juba 2006. aasta mais; juhib sellega seoses 
tähelepanu asjaolule, et põuariskide paremaks haldamiseks tuleb optimeerida ELi 
solidaarsusfondi ja Euroopa kodanikukaitse mehhanismi kasutamist ning liikmesriigid 
ning piirkondlikud ja kohalikud asutused peaksid kohaldama praegust veepoliitika 
raamdirektiivi (direktiiv 2000/60/EÜ);

2. tunneb heameelt asjaolu üle, et veepuudusele ja põuale reageerides peab komisjon 
esmatähtsaks vee säästmist; nõuab sellega seoses tungivalt, et komisjon tagaks, et 
struktuurifondide kasutamine ei oleks kõnealuse prioriteediga vastuolus, kaasaks 
jätkusuutliku veemajanduse kriteeriumina, mida projektid täitma peavad, ning koguks 
tõendeid piirkondlike ja kohalike asutuste veesäästu täiel määral kasutamise kohta ning 
vee raamdirektiivi nõuete täiel määral täitmise kohta nende poolt enne neile 
struktuurifondidest rahaliste vahendite andmist;

3. tunnistab, et veepuudus ja põud mõjutavad vahetult majanduslikku, sotsiaalset ja 
territoriaalset ühtekuuluvust; on jätkuvalt seisukohal, et seda tuleks tulevase 
ühtekuuluvuspoliitika väljatöötamisel piisavalt arvesse võtta ning et selleks tuleks 
kättesaadavaks teha kõik vajalikud eelarvelised meetmed ja muud vahendid;

4. rõhutab, et mitmeid piirkondi hõlmavatel ja piiriülestel vesikondadel võib olla tõsine 
piiriülene mõju jõe ülem- ja alamjooksu piirkondadele ning et seetõttu tuleb 
liikmesriikidel ning piirkondlikel ja kohalikel asutustel vältimatult teha koostööd 
veepuuduse ja põua küsimuses, tagades seega säästva ja õiglase veekasutuse; on 
seisukohal, et veepuuduse ja põua küsimuse spetsiifilisus eeldab kooskõlastatud tegevust 
ELi ja liikmesriikide tasandil ning piirkondlikul ja kohalikul valitsustasandil;
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5. kutsub piirkondlikke ja kohalikke asutusi üles kasutama märkimisväärseid võimalusi, 
mida pakuvad struktuurifondid, ning investeerima olemasoleva infrastruktuuri ja 
tehnoloogia täiustamisse või uuendamisse (eelkõige piirkondades, kus torustike lekete 
tõttu vett raisatakse), hõlmates eelkõige keskkonnasäästlikke tehnoloogiaid, mis 
edendavad tõhusat veekasutust ja mida on võimalik siduda veeressursside integreeritud 
haldamisega, et tulla eelkõige toime tõhusa veekasutusega seotud väljakutsega (veesäästu 
ja korduvkasutamise mõttes) tööstuse ja põllumajanduse sektoris ning kodutarbijate osas;

6. on sellega seoses jätkuvalt seisukohal, et raha eraldamine infrastruktuuridele peab olema 
suunatud veemajanduse ja kvaliteetse veevarustuse parandamisega seotud tegevuse 
läbiviimisele vastavalt olemasolevatele vajadustele;

7. rõhutab, et ülemaailmne kogemus tõendab, et jõgede ümbersuunamine kahjustab 
pöördumatult ökoloogilisi ja hüdromorfoloogilisi tingimusi ning see võib tähendada, et 
inimesed peavad oma kodudest ära kolima ja et ettevõtted tuleb ümber paigutada, mis 
kahjustab sotsiaalset ja majanduslikku ühtekuuluvust; palub liikmesriikidel hoiduda oma 
vesikondade tingimuste igasugusest halvendamisest ja austada täiel määral veepoliitika 
raamdirektiivi artiklites 1 ja 4 esitatud nõudeid ning palub, et komisjon rahastaks ELi 
vahenditest üksnes projekte, mis järgivad kõnealuseid nõudeid täiel määral;

8. märgib, et komisjoni teatises veepuuduse ja põua probleemi kohta Euroopa Liidus 
(KOM(2007)0414) ei käsitleta mitmetes piirkondades heitveepuhastuse puudumisest 
tulenevaid probleeme;

9. rõhutab, et ei tohiks unustada põhjaveevarude kaitsmise vajadust, kui need tahetakse 
kaasata üldisse veemajandussüsteemi;

10. nõuab tungivalt kõigi mõistlike hea rahvatervise nõuetele vastavate vihmavee kogumise 
süsteemide toetamist;

11. palub nõukogul, liikmesriikidel ning piirkondlikel ja kohalikel asutustel võtta 
ülalmainitud veepuuduse ja põua probleemi käsitlevas teatises arutluse all olnud küsimusi 
arvesse muude erinevate valdkondade poliitikas, et vältida veevarude kaitse osas 
soovitule vastupidist mõju; 

12. nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid tunnistaksid, et metsade raadamine ja 
linnade piiramatu kasv on süüdi veepuuduse süvenemises; kutsub liikmesriike ja 
pädevaid asutusi üles võtma arvesse veega seotud küsimusi maakasutuse planeerimisel, 
eelkõige seoses majandustegevuse arendamisega tundlikes vesikondades, kaasa arvatud 
saartel ja äärepoolseimates piirkondades; rõhutab, et mis tahes veevarustus peab 
sõltumata tarbimise eesmärgist järgima vee õiglase tarifitseerimise põhimõtet, mille 
kaudu ergutatakse äriühinguid eelkõige vett tõhusamalt kasutama;

13. palub komisjonil toetada Euroopa põuavaatluskeskuse tegevuse alustamist Euroopa 
Keskkonnaagentuuri raames ning rõhutab, et see peaks töötama üleriigiliste andmete 
täiendamise suunas piirkondliku ja kohapealse sesoonse standardteabega sademete ja 
sektoriülese veetarbimise kohta, et toetada usaldusväärsete strateegiliste otsuste 
langetamist;
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14. tõstab esile piirkondade kui tehnoloogilise uuendustegevuse tõukejõu olulisust vee 
küsimustes, arvestades veetarbimise tõhususe kasvavat tähtsust konkurentsivõimet 
määratleva tegurina; nõuab seepärast tungivalt, et piirkondlikud asutused kaaluksid 
tõhusa piirkondliku veemajanduse korraldamiseks nii riiklikku kui ka rahvusvahelist 
piirkondadevahelist koostööd, teabevahetust ning strateegilist partnerlust;

15. kutsub komisjoni ning liikmesriikide piirkondi ja linnu üles edendama ELis vett säästvate 
käitumistavade arendamist vihmavee kogumise edendamise ja vee säästmise osas 
elanikkonna teadlikkuse tõstmise kampaaniate korraldamise teel, näiteks sobivate 
koolitusprogrammide kaudu; palub komisjonil edendada vee säästmiseks (kaasa arvatud 
vihma- ja heitvee puhastamine), tõhusa veekasutuse suurendamiseks ja põuariski 
ohjamiseks võetavate meetmete osas parimate tavade vahetamist piirkondade, linnade ja 
kodanikuühiskonna organisatsioonide vahel;

16. juhib tähelepanu asjaolule, et piirkonna majanduslik olukord, konkurentsivõime ja 
arenguvõimalused sõltuvad komisjoni teatises mainitud keerukatest 
keskkonnaküsimustest;

17. juhib tähelepanu asjaolule, et vee tegelikku väärtust kajastav tõhus hinnapoliitika võib 
suunata tarbijaid vett säästlikumalt kasutama.
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