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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

veepuuduse ja põua probleemi kohta Euroopa Liidus
(2008/2074(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2000. aasta direktiivi 
2000/60/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse veepoliitika raamdirektiiv;1

– võttes arvesse oma resolutsiooni komisjoni teatise kohta, milles käsitletakse veemajanduse 
küsimust arengumaades ja ELi arengukoostöö prioriteete;2

– võttes arvesse komisjoni 18. juuli 2007. aasta teatist veepuuduse ja põua probleemi kohta 
Euroopa Liidus (KOM(2007) 414 (lõplik) – edaspidi "teatis"); 

– võttes arvesse mõju hindamise aruannet ja uurimusi, mille on koostanud Euroopa 
Keskkonnapoliitika Instituut ja Euroopa Keskkonnaagentuur;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit ja majandus-
ja rahanduskomisjoni ning regionaalarengukomisjoni ning põllumajanduse ja maaelu 
arengu komisjoni arvamusi (A6-0000/2008),

A. arvestades, et veepuuduse ja põudade geograafiline levikuala ei piirdu üksnes Euroopa 
Liiduga ja neil nähtustel on ka rahvusvahelise ulatusega tagajärgi; arvestades, et juba 
praegu tuleb ette rahvusvahelisi konflikte, mille põhjuseks on vesi, ja üha suureneb oht, et 
selliseid konflikte esineb tulevikus sagedamini3; 

B. arvestades, et veepuudus ja põuad koos vastavate sotsiaalmajanduslike ja keskkonnaalaste 
mõjudega kujutavad endast ELi jaoks olulist väljakutset ning viimase kolmekümne aasta 
põudadest tingitud majandusliku kahju kogumaksumus ulatub 100 miljardi euroni; 

C. arvestades, et juba praegu esineb mõnes ELi piirkonnas veepuudusest ja põuast tingitud 
probleeme, seejuures elab umbes üks viiendik ELi elanikkonnast riikides, mille elanikel 
tuleb nappide veevarudega toime tulla;

D. arvestades, et veepuudust ja põuda on viimase kolmekümne aasta jooksul üha sagedamini 
esinenud ja ilmselt halvendab olukorda veelgi kliimamuutus, kuna see on üks põhjustest, 
miks veega seotud ekstreemsete sündmuste esinemissagedus suureneb nii ELis kui ka 
sellest väljaspool;

E. arvestades, et praegused veetarbimise harjumused ei ole säästvad, kusjuures EL raiskab 

                                               
1 ELT L 327, 22.12.2000, lk 1.
2 ELT C 76 E, 25.3.2004, lk 430.
3 Kõrge esindaja ja Euroopa Komisjoni poolt Euroopa Ülemkogule esitatud dokument, 14. märts 2008, S1 13/08.
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ikka veel 20% veest selle ressursi ebaefektiivse kasutamise tõttu;

F. arvestades, et ELis ei ole põhjalikku, tehnilistel ja teaduslikel andmetel põhinevat 
usaldusväärset hinnangut olemasolevate veevarude suuruse kohta; arvestades, et 
piirkondlikul tasandil ja aastaaegadest sõltuvat kõikumist kajastavate olemasolevate 
andmete hulk on väga piiratud;

G. arvestades, et üldsuse teadlikkuse suurendamine ja kodanikele vastavasisulise teabe 
kättesaadavaks tegemine etendavad inimeste vee kasutamisega seotud harjumuste ja 
suhtumise muutmisel ning vett säästvate käitumistavade väljakujunemisel olulist rolli,

1. annab teatisele omapoolse heakskiidu ja toetab esitatud poliitiliste valikuvõimaluste 
esimest kogu tulevaste meetmete võtmiseks, kuid tunneb siiski kahetsust, et selle 
kohaldamisala piirdub üksnes ELi ja selle liikmesriikidega; tuletab meelde, et veepuudus 
ja põud on rahvusvahelise ulatusega probleemid ja tuleb võtta asjakohaseid meetmeid; 

2. tunneb kahetsust asjaolu üle, et teatises piirdutakse vaid toetuse avaldamisega üldistele 
eesmärkidele ja tehakse üksnes piiratud arvul ettepanekuid konkreetsete meetmete 
võtmiseks ega esitata nende rakendamise kindlat ajakava veepuuduse ja põua all 
kannatavates piirkondades; kahetseb, et nende täitmiseks tihedas koostöös piirkondlike ja 
kohalike ametiasutustega ei seatud realistlikke eesmärke ega tähtaegu;

3. tuletab meelde, et veevarude majandamisel tuleks esikohale seada nõudlusel põhinev 
lähenemisviis; täheldab, et pakkumisel põhinevaid meetmeid tuleks arvesse võtta, kui kõik 
efektiivse veekasutuse edendamise, veenõudluse reguleerimise parandamise ja 
teavitusmeetmete võimalused on ära kasutatud; 

4. viitab ühelt poolt kliimamuutuse ning teiselt poolt veepuuduse ja põua vahelisele seosele 
ning tunneb suurt muret selle võimalike mõjude pärast elanikkonna tervisele; rõhutab 
vajadust lisada vee teema kõikidesse poliitikavaldkondadesse ja töötada selle küsimuse 
käsitlemiseks välja üldine käsitusviis, mis hõlmaks kõiki ELi rahastamisvahendeid; 
rõhutab samuti, et sellesse protsessi tuleb kaasata kõik poliitilised tasandid (riiklik, 
piirkondlik ja kohalik); 

5. palub komisjonil võtta arvesse kliimamuutusest tingitud maakasutusele ja 
kliimamuutusega seotud energiakuludele avalduvate sotsiaalsete ja majanduslike mõjude 
sektoritevahelisi seoseid;

6. mõistab, kui oluline on õigusliku raamina veepoliitika raamdirektiiv, et saavutada 
Euroopa vete hea seisund, edendada säästvat veekasutust ja olemasolevate veeressursside 
kaitset ning aidata ühtlasi leevendada üleujutuste ja põudade tagajärgi; palub komisjonil ja 
liikmesriikidel kõnealuse direktiivi sätteid täies ulatuses rakendada;

7. on arvamusel, et veepoliitika raamdirektiivis ette nähtud vesikondade majandamiskavad 
peaksid sisaldama ka põuaohje ja kriisiohje meetmeid, mida on kohandatud vastavalt 
veepuuduse ja põudade all kannatavate vesikondade konkreetsetele vajadustele; 

8. tuletab meelde, et ELis raisatakse ligikaudu 20% veest; rõhutab ulatuslike investeeringute 



PR\722257ET.doc 5/7 PE405.955v01-00

ET

vajadust, et saavutada tehnilisi edusamme ja parandada jaotusvõrkude olukorda;

9. innustab ELi toetama tehnoloogiaid ja uuendusi, mille eesmärk on edendada vee 
efektiivset kasutamist; 

10. rõhutab, et 40% ELis kasutatavast veest oleks võimalik säästa1; nõuab, et võetakse 
konkreetseid meetmeid ja juurutatakse rahalisi stiimuleid, mis toetaksid efektiivset ja 
säästvat veekasutust;

11. tuletab meelde, et veepoliitika raamdirektiivi artikli 9 lõikes 1 sätestatakse, et 
„Liikmesriigid võtavad arvesse veevarustusteenuste kulude […] põhimõtet […] ning 
[järgivad] eelkõige põhimõtet, et saastaja maksab” ja tagavad 2010. aastaks, et „veehinna 
kujundamise poliitika innustab küllaldaselt veekasutajaid kasutama veeressursse tõhusalt 
[ja] veekasutuse eri valdkonnad […] annavad piisava panuse veevarustusteenuste kulude 
katmisse”;

12. innustab ELi toetama tehnoloogiaid ja uuendusi, mille eesmärk on edendada vee 
efektiivset kasutamist; 

13. rõhutab, et põllumajanduse sektoris oleks võimalik efektiivsema veekasutuse saavutamise 
valdkonnas veel suuri edusamme teha; loodab, et ühise põllumajanduspoliitika 
„tervisekontrolli” raames võetakse seda probleemi arvesse ja esitatakse konkreetsete 
meetmete võtmiseks ettepanekuid, mis toetaksid vee säästvat kasutust parimate 
olemasolevate tehnoloogiate rakendamist ergutavate stiimulite abil;

14. tuletab meelde, et kui ELis soovitakse veekasutust olulisel määral vähendada, siis on 
selles tähtis roll täita ka tarbijatel; kutsub seetõttu ELi üles algatama avalikku kampaaniat, 
et suurendada kodanike teadlikkust veeproblemaatika küsimuses ja toetada neid 
konkreetsete sammude astumisel;

15. on arvamusel, et olemasolevat energiatõhususe märgistussüsteemi tuleb laiendada ja selles 
peaks sisalduma ka märge veekasutuse kohta; on samuti arvamusel, et tootmisstandardeid 
tuleks karmistada;

16. ergutab kõiki pooli arendama välja jätkusuutliku veemajanduse vabatahtliku 
märgistamissüsteemi; 

17. palub komisjonil kaaluda 2009. aastal katseprojekti rahastamist, mille eesmärk on 
Euroopas kõrbestumist vältivate meetmete väljatöötamist käsitlevate uurimuste 
teostamine, jälgimine ja kontrollimine, seega ka erosiooni, põllumajanduse ja bioloogilise 
mitmekesisuse valdkonna kahjude ärahoidmine ning mulla viljakuse ja mulla võime 
suurendamine juhtida vett ja siduda süsinikdioksiidi;

18. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.

                                               
1 Euroopa Komisjoni ülesandel rahvusvahelise ja Euroopa keskkonnapoliitika instituudi "Ecologic" koostatud 
aruanne ”ELi veesäästupotentsiaal”, avaldatud 19. juulil 2007, ENV.D.2/ETU/2007/0001r.
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SELETUSKIRI

Veeküsimus puudutab tervet ühiskonda. Vesi on inimeste, loomade ja taimede elu eeltingimus 
ning hädavajalik ressurss majanduse jaoks. Siiski on vee puhul tegemist napi ressursiga. 
Veeressursside, vee ökosüsteemide ning joogi-ja pesuvee kaitsmine kujutavad endast 
keskkonnakaitse nurgakive. Seega on selle väärtusliku ressursi tõhusa kaitse tagamiseks 
vajalikud Euroopa tasandil kooskõlastatud meetmed.

Viimase kolmekümne aasta jooksul on ekstreemseid ilmastikutingimusi sagedamini ette 
tulnud. Viimastel aastatel on sagedasemad ekstreemsed vihmahood põhjustanud mõnes 
Euroopa osas üleujutusi, samal ajal tabasid teisi piirkondi põuad ja kuumalained. Üha 
tugevamini avalduvate kliimamuutuse mõjude tõttu võib juhtuda, et tulevikus kannatavad 
veepuuduse all kuni 3,2 miljardit inimest. Euroopa Keskkonnaagentuuri 2007. aastal tehtud 
hinnangute kohaselt elab juba üks kolmandik eurooplastest veestressi all kannatavatel aladel, 
kus nõudlus vee järele on suurem kui pakkumine. Viimase kolmekümne aasta põudade 
kogumaksumus ulatus 100 miljardi euroni ja ainuüksi 2003. aasta põua maksumus ELi 
majandusele oli 8,7 miljardit eurot.

Kolm suurimat probleemi, millele EL peaks lahenduse leidma, on liigne, mittesäästev ja 
ebaefektiivne veekasutus ning sellest tingitud raiskamine, puudulik probleemi teadvustamine 
ja lõimitud lähenemisviisi puudumine veeküsimuse käsitlemisel.

Kliimamuutus ei ole ainuke väljakutse, millega Euroopa peab toime tulema. Üha napimatest 
veeressurssidest hoolimata suureneb liigne, mittesäästev ja ebaefektiivne veekasutus peaaegu 
kaks korda kiiremini kui maailma elanikkond. Ainuüksi Euroopa raiskab vähemalt 20% oma 
veest ebaefektiivse kasutuse tõttu. Üks võimalus selle probleemi lahendamiseks oleks 
veepoliitika raamdirektiivi ja selle hinnakujundust käsitlevate sätete täieulatuslik 
rakendamine. Vajalikud on ka investeeringud vett säästvate tehnoloogiate arendamisse. 

Automaatse tarbevee hulga suurendamise asemel tuleks eelistada nõudlusel põhinevaid 
meetmeid. Pakkumisel põhinevaid meetmeid tuleks arvesse võtta üksnes siis, kui kõik 
efektiivse veekasutuse edendamise, veenõudluse reguleerimise parandamise ja 
teavitusmeetmete võimalused on ära kasutatud. Veepuuduse probleemi lahendus ei tohiks olla 
vee transportimine pikkade vahemaade tagant ja piiriülene transport peaks ka edaspidi jääma 
eranditult vastava liikmesriigi pädevusse.

Kõnealuse kerkiva probleemi ulatust arvesse võttes torkab silma asjakohase teabe ja 
laiaulatusliku teadlikkust suurendava kampaania puudumine. Vastutustundlike, vett säästvate 
ja tõhusalt kasutavate käitumistavade väljakujundamine nõuab aktiivset teadlikkuse tõstmise 
poliitikat, mis haaraks kõik veesektoris osalejaid. Teave, haridus ja koolitus on esmased 
valdkonnad, kus tuleb tegutseda. Selle väljakutsega toimetulekuks on mitmeid võimalusi.
Märgistus pakendil kui üldsusele veetõhususe ja jätkusuutlike veemajandustavade kohta 
sihipärase teabe jagamise tõhus viis on vaid üks võimalik rada, mida mööda astuda.

Vee teema tuleb lisada kõikidesse poliitikavaldkondadesse ja töötada selle küsimuse 
käsitlemiseks välja tõeliselt lõimitud lähenemisviis. Sellesse protsessi tuleb kaasata kõik 
poliitilised tasandid (riiklik, piirkondlik ja kohalik). Üha kasvavat veepuuduse probleemi 
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tuleb kõikides ELi poliitikavaldkondades ja kõikide ELi rahastamisvahendite kasutamisel 
arvesse võtta.

Lõpuks ei piirdu veepuuduse ja põudade geograafiline levikuala üksnes Euroopa Liiduga ja 
neil on ka rahvusvahelise ulatusega tagajärgi. Juba praegu tuleb ette rahvusvahelisi konflikte, 
mille põhjuseks on vesi, ja üha suureneb oht, et selliseid konflikte esineb tulevikus 
sagedamini. Seetõttu on veepuuduse ja põua probleemi silmas pidades vajalik võtta vastu 
laiaulatuslikum lähenemisviis. 
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