
Vesi on elu. Me vajame piisavas koguses kvaliteetset 
vett, selleks et püsida hea tervise juures, et säiliks 
puhas keskkond ja toimiks majandus.

Vee-ettevõtted, keda esindab EurEau, töötavad 
selle nimel, et puhas joogivesi oleks kättesaadav ja 
puhastatud heitvesi jõuaks ohutult tagasi keskkonda, 
samal ajal taaskasutades ressursse – ning tehes seda 
kõike taskukohase hinnaga!

Näeme märke ELi edukast veepoliitikast enda ümber, 
kui mõtleme puhtamaks muutunud suplusveele ning 
kasvavale elurikkusele meie jõgedes ja järvedes, aga 
ka iga kord, kui naudime klaasikest kraanivett. Sellele 
vaatamata seisame silmitsi suurte katsumustega.

Senisest enam tuleb teha selleks, et kaitsta ja 
säilitada meie veevarusid ja keskkonda, sest vesi on 
mitmetest allikatest tuleneva reostuse surve all. 2018. 
aastal saavutas vaid 40% meie pinnaveekogudest hea 
ökoloogilise seisundi. Samal ajal näitas 25% meie 
põhjaveevarudest märke saastumisest. Selleks, et ära 
hoida saasteainete sattumine meie veesüsteemidesse, 
vajame saaste tekkekohal kontrollimise põhimõtte 

nõuetekohast rakendamist. Saastajatel tuleb maksta, 
leevendamaks reostust, mille tekitamise eest nad 
vastutatavad.

Vananevad veetaristud ja asetleidvad kliimamuutused 
nõuavad kaugeleulatuvate kohanemisemeetmete 
rakendamist ja pikaajalisi investeeringuid kõikidel 
tasanditel.

Kõik need katsumused mõjutavad meie veevarusid, 
meie suhtumist joogivee ja reovee puhastamisse, aga 
ka veeteenuste taskukohast hinda.

Et kõiki neid katsumusi edukalt seljatada, vajame 
terviklikku lähenemisviisi, mis hõlmaks tegutsemist nii 
Euroopa kui ka riiklikul ja kohalikul tasandil. Poliitikad 
peaksid olema omavahel kooskõlas ning olemasolevaid 
põhimõtteid tuleks rakendada täies ulatuses nii, 
nagu need on sätestatud ELi aluslepingutes. Seda 
seepärast, et ehkki vesi on hindamatu, peab see jääma 
taskukohaseks.

Vesi on oluline! 
Euroopa veesektor soovib, et teie aitaksite kaitsta 
vett kui meie ühist pärandit

Järgmise viie aasta jooksul palutakse teil hääletada mitmete oluliste õigusaktide üle, 
mille eesmärk on kaitsta keskkonda ja tagada 510 miljonile tarbijale ohutu joogivee 

jätkuv kättesaadavus nii täna kui ka tulevikus.

Euroopa veeteenuste sektoris puhastatakse ja 
viiakse tarbijateni rohkem kui 44,7 miljardit 
kuupmeetrit vett aastas, kaitstes seejuures igal 
sammul keskkonda!
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“… Liidu keskkonnapoliitika... rajaneb 
ettevaatusprintsiibil ja põhimõtetel, mille 
järgi tuleb võtta ennetusmeetmeid ja 
keskkonnakahjustus heastada eeskätt 
kahjustuse kohas, saastaja peab aga 
maksma.”

EurEau esindab avaliku- ja erasektori joogi- ning 
reoveekäitlejaid kogu Euroopast. Meie sektoris  
töötab 476.000 inimest
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Jõuline veepoliitika raamdirektiiv, mis sisaldab ka põhjavee direktiivi ja keskkonnakvaliteedi standardite direktiivi, kaitseb meie 
veevarusid ja keskkonda ning hoiab saaste eemal põhjaveest, jõgedest ja järvedest. Me soovime näha poliitikat, milles kajastuks kulude 

katmise põhimõte. Direktiivi eesmärgid peaksid säilima ka pärast 2027. aastat ning täiustamist vajab edusammudest teavitamine. 
Kõik ELi õigusaktid ja poliitikad – iseäranis need, mis käsitlevad nitraate, pestitsiide ja REACH-määrust – peavad olema omavahel rohkem 

kooskõlas ja paremini ellu rakendatud.

Põllumajandus ja vesi on 
omavahel lahutamatult seotud, 
üks mõjutab teist. Ühine 
põllumajanduspoliitika peaks 
kaasa aitama meie veevarude 
kaitsmisele põllumajandussaaste 
eest. Põllumeestele makstavate 
toetuste tingimuseks peab 
olema tegevuse vastavus 
keskkondlikele õigusaktidele. 
Jätkusuutlikud meetmed ja 
ökosüsteemid tuleb muuta 
põllumeeste jaoks atraktiivseks.

Vesi on eluks hädavajalik. 
Meie joogivesi peaks olema 
kõigi jaoks jätkuvalt kvaliteetne 
ja taskukohane. Vee-ettevõtted 
toetavad veevarude kaitset, 
eesmärgiga vähendada 
joogivee tootmiseks vajaliku 
puhastusprotsessi keerukust 
ja sellega kaasnevaid kulusid 
tarbija jaoks.

Puhas suplusvesi on hea 
tervisele, vajalik meie 
keskkonnale ja soodustab 
turismi. Seda kõike mõjutab 
otseselt meie kanalisatsiooni-
teenuste kvaliteet. See 
direktiiv on hea näide edukast 
ellu rakendamisest ning annab 
käegakatsutavaid tulemusi 
veel järgnevatelgi aastatel.

Puhastatud heitvee korduvka-
sutamine aitab vähendada 
veepuudust ja selle tähtsus 
muutuvates kliimatingimustes 
üha kasvab. Me soovime sobi-
vaid ja taskukohaseid kvalitee-
distandardeid, mis võimaldavad 
kasutada puhastatud vett 
põllumajandusliku maa 
niisutamiseks. See tagab 
tarbijale vajaliku kaitse ning 
pakub võimalusi jätkusuutlikuks 
veemajanduseks, 
võimaldades säästa 
ressursse joogivee 
tootmiseks.

Veevarude kvaliteeti mõjutab 
suuresti see, mil viisil me 
puhastame oma reovett. Saas-
teainete sattumist kanalisat-
siooni tuleb vältida, rakendades 
rangelt saaste tekkekohal 
kontrollimise põhimõtet, selleks 
et veehind püsiks taskukohane. 
See aitab kaasa ka ressursside 
taaskasutamisele ja ringmajan-
dusele, mille jaoks on tarvis, et 
EL avaks oma turu taaskasuta-
tud materjalidele. Juhul, kui 
saasteained siiski satuvad 
veeringlusesse, tuleb rakenda-
da saastaja maksab põhimõtet. 
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Õigesti rakendatud ja otstarbekad ELi õigusaktid on kasulikud inimestele, 
majandusele ja keskkonnale.
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Kuidas on see kõik omavahel seotud?
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Inimtegevuse 
mõju veevarudele 

Kergelt haavatava ressursi kaitsmine 

Jätkusuuliku majanduskasvu edendamine  
ja töökohtade loomine 

Vee väärtus ringmajanduse lülina 

Mikrosaaste kontrollimine selle tekkekohal 

Õiglase veehinna kehtestamine

Kliimamuutuste kasvav mõju veele 

Veesektori ressursitõhusus 

Pikaajaliste varade haldamine kiiresti  
muutuvas keskkonnas 

Üldsuse teadlikkuse tõstmine veesektorist 

Veeteenuste vastupanuvõime tugevdamine 
julgeolekuriskidele 

Tavapärane 
reoveesaaste 
(orgaaniline 
aine, hõljuvaine, 
lämmastik,  
fosfor jne) 

… täiendavad 
puhastusetapid

… suurenev  
ressursside kasuta-
mine ja taaskasu-
tuse vähenemine

… veehinna tõus 
tarbija jaoks

Uued murettekitavad 
saasteained (kee-
milised saasteained, 
sisesekretsioonisüs-
teemi kahjustavad 
kemikaalid, ravimid, 
antimikroobset resis-
tentsust põhjustavad 
toimeained, mikro-
plastid, nitraadid, 
pestitsiidid jne) 

Rakendades 
ELi nõudeid, 
see tähendab 

Selle tulemuseks 
on meie kõigi jaoks 
tagatud...

... tervise- ja 
keskkonnakaitse

... veeteenuste 
kättesaadavus ja 
taskukohane hind

... ressursitõhus 
ringmajandus

... jätkusuutlik 
veemajandus

Selle tagajärjeks on

saaste tekkekohal 
kontrollimise,  
ettevaatus- ja saastaja 
maksab põhimõtet
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