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ETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval petitsioonikomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. arvab, et vee raamdirektiiv, mis sätestab jõgikondade integreeritud piiriülese 
majandamisviisi ja vahendid Euroopas, on Euroopa vooluveepoliitikale tähtsaks 
raamistikuks;

2. on veendunud, et vee raamdirektiiv väljendab ka solidaarsuspõhimõtet. Rahvusvaheliste 
valglapiirkondade majandamiskavade koostamisele viitamine tähendab, et vähemalt läbi 
kahe naaberriigi voolavat jõge tuleb majandada nii, et ei tekiks olukorda, kus jõgede 
säästva majandamise põhimõtete mittejärgimise tulemusena ühes piirkonnas tekib 
üleujutus või põud teises piirkonnas;

3. tunnistab, et veemajandus muutub järjest tähtsamaks avalikkust puudutavaks küsimuseks, 
eelkõige seoses kliimamuutuste mõju ning suurenevate üleujutuste ja põudadega. Tervitab 
seoses sellega komisjoni teatist üleujutuste riski juhtimise kohta;

4. tunnistab, et ELi regionaalpoliitika käsitleb jõgede majandamist vee raamdirektiivi 
täitmise raames. Rõhutab, et praegused ühtekuuluvus- ja struktuurifondid (2000–2006) 
sätestavad võimaluse rahastada projekte, mis käsitlevad jõevee tasakaalu säilitamist 
piiriülesel tasandil;

5. tervitab kavandatavat struktuurifondide õigusraamistikku (2007–2013), mis edendab 
jõgede majandamist vee raamdirektiivi täitmise raames, hõlmates üleujutusi ja põudasid, 
ning kutsub nõukogu üles võtma arvesse Euroopa Parlamendi asjakohaseid resolutsioone;

6. palub komisjonil ja nõukogul lisada ühenduse strateegilistele eesmärkidele aastateks 
2007–2013 selgesõnaliselt jõgede majandamise eesmärk (eelkõige üleujutuste ja põudade 
ärahoidmine);

7. palub liikmesriike tõhusalt rakendada vee raamdirektiivi ja kasutada uue 
programmiperioodi ajal üleujutuste ja veepuuduse probleemi käsitlemiseks 
struktuurivahendeid;

8. palub komisjonil koostada teatis põua haldamise kohta.



PE 362.505v01-00 4/6 PA\577930ET.doc
Freelance-tõlge

ET

SELETUSKIRI

Käesolev arvamus on edastatud petitsioonikomisjonile seoses kirjaga Hispaania kodanikelt, 
kes paluvad ELi ühtsuspoliitikat iseloomustava solidaarsuspõhimõtte alusel koostada Euroopa 
jõgede ELi raamõigusakt. Petitsiooni esitaja soovib Euroopa jõgede ühtset majandamist, et 
võidelda regionaalse ebavõrdsuse vastu kasutatava veekoguse osas seoses ülemaailmse 
soojenemisega.

Olemasolev seadusandlus Euroopa jõgede kohta
Euroopas rakendatakse jõgede majandamisel integreeritud lähenemisviisi.

Vastavalt asutamislepingu artiklite 174 ja 175 sätetele peab ühenduse keskkonnapoliitika 
aitama kaasa loodusressursside mõistlikule kasutamisele. Majandamise kvantitatiivsete 
meetmete osas peab nõukogu pärast Euroopa Parlamendiga konsulteerimist võtma vastu ühise 
otsuse.

Hetkel on olemas vee säästvaks kasutamiseks Euroopas kõikehõlmavad õigusaktid. Vee 
raamdirektiiv1. Vee raamdirektiiv puudutab peamiselt ühenduse veevarude kvaliteeti, samas 
pööratakse tähelepanu ka veevarude kvantiteedile, sest viimane mõjutab ka veevarude 
kvaliteeti.

Vee raamdirektiiv kujutab endast läbimurret veevarude mõistliku kasutamise ning vee 
kvaliteedi ja kvantiteedi seire osas Euroopas. Üks direktiivi eesmärke on aidata kaasa 
“üleujutuste ja põudade mõju leevendamisele” ning aidata seeläbi tagada “piisavad kvaliteetse 
pinna- ja põhjavee varud, mida on vaja püsivaks, tasakaalustatud ja õiglaseks 
veekasutuseks”2. Vee raamdirektiiv hõlmab pinnavee taseme või vooluhulga ning põhjavee 
seisundi pidevat seiret3. Vesikonna pädevad asutused peavad esitama meetmeprogrammi, mis 
hõlmab “kontrolli mageda pinnavee ja põhjavee võtmise üle”4.

Vee raamdirektiivi rakendamine põhineb etapiviisilisel lähenemisel, sest direktiivi täitmine on 
keeruline. Raportöör märgib, et mitmed liikmesriigid ei ole veel nimetatud suunas edasi 
liikunud, ja kutsub neid üles rakendama vee raamdirektiivi täies mahus.

Vee raamdirektiiv ja solidaarsuspõhimõte
Pinnavee ja põhjavee kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete aspektide paremaks integreerimiseks 
on vee raamdirektiivis põhiüksuseks vesikond. Seega käsitletakse samas hüdroloogilises 
süsteemis looduslikult voolavat vett tervikuna ning valglapiirkonda peetakse vesikondade 
majandamise põhiüksuseks. Kui vesikond on piiriülene, nõuab solidaarsuspõhimõte kogu 
valglapiirkonna koordineerimist.

Vee raamdirektiivi integreerimine regionaalarengupoliitikasse
Solidaarsuspõhimõte on ka ELi ühtekuuluvuspoliitika võtmepõhimõtteks. Struktuurivahendid, 

  
1 23. oktoobri 2000. aasta direktiiv 2000/60/EÜ; EÜT L 327/1.
2 Artikli 1 punkt e.
3 Artikkel 8.
4 Artikli 11 lõike 3 punkt e.
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eriti Euroopa Regionaalarengu Fond (ERDF1) ja Ühtekuuluvusfond, saavad etendada tähtsat 
rolli ELi vooluveepoliitika toetamisel.

Struktuurivahendeid on käesoleval programmiperioodil kasutatud jõgede majandamist
käsitlevate projektide rahastamiseks, et tagada veevarustuse tasakaalu säilitamine. Eelkõige 
on rahastatud ennetavaid infrastruktuuri investeeringuid joogivee kaitsmise ja saneerimise 
eesmärgil.

Euroopa Regionaalarengu Fond kaasrahastab ka INTERREGi algatust, mis toetab piiriülest ja 
rahvusvahelist koostööd ühiste probleemide lahendamisel, sealhulgas veevarude majandamist 
seoses üleujutuste ja põuaga, ning ühistegevusi, mis on suunatud vee raamdirektiivi 
täitmisele. Projektid IRMA (INTERREG Rhine-Meuse Activities) ja SCALDIT 
(Scheldt/Escaut river basin) on heaks näiteks eduka piiriülese koostöö kohta ELi integreeritud 
vooluveepoliitika alal rahvusvahelisel tasandil.

Veevarude majandamine eeloleva ühtekuuluvuspoliitika raames
Eeloleval ühtekuuluvuspoliitikal on võimalus etendada veelgi suuremat rolli ELi veepoliitika 
elluviimisel. Kavandatav määrus Euroopa Regionaalarengu Fondi2 kohta sätestab, et fond 
toetab veevarustus- ja ohtude vältimise programme, sealhulgas looduslike ja tehnoloogiliste 
ohtude vältimise ja kontrolli alla võtmisese programmide väljatöötamist ja täitmist. Euroopa 
territoriaalse koostöö eesmärgi raames on rõhk asetatud Euroopa jõgede ühisele 
majandamisele. Lisaks nimetatule toetab ERDF “ilmse rahvusvahelise dimensiooniga 
veemajanduse arengut, kaasa arvatud vesikondade, (..), veevarustusteenuste (..)” kaitse ja 
haldamine, samuti “ohtude vältimist, kaasa arvatud (..) kaitse üleujutuste eest”.

Raportöör pöörab tähelepanu Euroopa Parlamendi asjakohasele resolutsioonile ERDF3 kohta, 
milles kliimamuutused ja põud arvatakse selgesõnaliselt välditavate ohtude hulka. 
Nimetatakse ka vesikondade majandamist, veevarustuse tagamist ja vee raamdirektiivi 
täitmist. Eeltooduga leiab kinnitust seisukoht, et ELi ühtekuuluvuspoliitika sisaldab sobivat 
raamistikku jõgede majandamisele ja ülemaailmsest soojenemisest tulenevate probleemide 
lahendamisele.

Lõpetuseks hõlmavad kavandatavad ühenduse strateegilised eesmärgid aastateks 2007–20134

territoriaalse prioriteedi raames piiriülese ja rahvusvahelise koostöö meetmete võtmist 
veemajanduse, üleujutuste kontrolli ning looduslike ohtude vältimise alal. Vaatamata 
eelnimetatule on raportöör veendunud, et üleujutuse ja põua vältimine tuleks selgesõnaliselt 
juurde lisada.

  
1 21. juuni 1999. aasta määrus (EÜ) nr 1261/99; EÜT L161/1; artikli 2 lõike 2 punkt e toetab “keskkonna kaitset 
ja parandamist, arvestades eelkõige majanduse arengu toetamisel ettevaatus- ja ennetusmeetmetega".
2 KOM(2004)495 (lõplik), 14. juuli 2004; artikli 4 lõige 4, artikli 6 lõike 1 punkt c, artikli 6 lõike 2 punkt a ja 
artikli 6 lõike 2 punkt c.
3 Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrus Euroopa Regionaalarengu Fondi kohta (KOM(2004)0495 – C6-0089/2004 –
2004/0167(COD)); vt ka Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, 
millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi 
kohta, lõikeid 16–24 (KOM(2004)0492 – 2004/0163(AVC)) (ja määruse artiklit 3); Euroopa Parlamendi 
resolutsiooni ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega asutatakse Ühtekuuluvusfond 
(KOM(2004)0494 – 2004/0166(AVC)); artikli 2 lõiget 2.

4 KOM(2005)0299, 5. juuli 2005.
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Üleujutuste ja põuaga seotud probleemid
Üha enam saab selgeks, et üleujutus ja põud on tõsised looduslikud ohud. Üleujutuste 
küsimust on käsitletud komisjoni teatises üleujutuste riski juhtimise kohta1. Põudade2 osas ei 
ole ELi algatused nii kaugele jõudnud. Raportöör arvab, et põudade küsimust tuleb Euroopa 
tasandil viivitamata arutada.

  
1 KOM(2004)472 (lõplik), 12. juuli 2004; “Üleujutuste riski juhtimine, üleujutuste vältimine, kaitse nende eest ja 
üleujutuste tagajärgede leevendamine”.
2 Vt ELi JRC raport nr 21553, 2005; “Kliimamuutused ja Euroopa veemõõde”.


