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ELi audiitorite sõnul on vee kvaliteet Bulgaarias, Ungaris
ja Rumeenias paranenud, kuid endiselt on vaja
märkimisväärseid vahendeid
Euroopa Kontrollikoja avaldatud uue aruande kohaselt on tarbijatele kättesaadava joogivee
kvaliteet Bulgaarias, Ungaris ja Rumeenias viimastel aastatel tänu ELi toetusele paranenud,
kuid vaja on veel suuri investeeringuid.
Audiitorid uurisid ELi meetmeid joogivee kvaliteedi parandamiseks kolmes liikmesriigis. Audit
hõlmas perioodi külastatud liikmesriikide ELiga ühinemisest kuni 2016. aasta lõpuni. Üldiselt leiti,
et veega varustamine ja vee kättesaadavus oli paranenud, peamiselt tänu ELi poolt viimastel
aastatel rahastatud märkimisväärsetele investeeringutele.
Ajavahemikul 2007–2020 toetavad Euroopa Regionaalarengu Fond ja Ühtekuuluvusfond
veemajandust ja joogiveega varustamist Bulgaarias, Ungaris ja Rumeenias kokku 3,7 miljardi
euroga.
Audiitorid märgivad aga, et siiski on endiselt piirkondi, kus avalikust veevarustussüsteemist
saadav vesi ei vasta täies ulatuses ELi 1998. aasta joogiveedirektiivi nõuetele. Lisaks on vaja suuri
era- ja avaliku sektori investeeringuid, et tagada kvaliteetne vesi kõigi nimetatud liikmesriikide
elanikele, tagades ühtlasi, et ELi rahastatud investeeringuid on võimalik asjakohaselt säilitada.
„ELi eelarvest veevarustussüsteemidele eraldatav rahaline toetus on olnud märkimisväärne, kuid
see ei tohiks asendada liikmesriikide kulutusi”, ütles aruande eest vastutav kontrollikoja liige
George Pufan. „Kokku peavad nimetatud kolm liikmesriiki oma vajaduste katmiseks 2020. aasta
lõpuks investeerima enam kui 6 miljardit eurot.“
Audiitorid soovitavad Euroopa Komisjonil:
•

teha liikmesriigi seirelünkade järelkontrolli ning jõustada joogiveedirektiivi nõuded;

•
muuta direktiivi, tagamaks, et liikmesriigid teavitavad komisjoni kõikidest väikeseid
veevarustustsoone käsitlevatest eranditest; nõuda liikmesriikidelt regulaarset ja õigeaegset
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aruandlust ning aruandluskohustuse laiendamist ka väikestele veevarustustsoonidele; parandada
nõudeid seoses tarbijatele olmevee kvaliteeti käsitleva nõuetekohase ning ajakohase teabe
kättesaadavaks tegemisega; toetada liikmesriike veekao vähendamisele suunatud meetmete
edendamisel.
Liikmesriigid peaksid:
•
nõudma, et veekao vähendamise kava oleks valikukriteerium kõikide
veevarustussüsteemide projektide puhul, mis võimaldavad täita riiklikud eesmärgid;
•

tagama, et veetariifid edendavad veetaristu jätkusuutlikkust;

•
vajaduse korral kaaluma nende majapidamiste rahalist või muul viisil toetamist, kelle
jaoks on veeteenuste hind vastuvõetavast hinnatasemest kõrgem.
Toimetajatele
ELi kodanike tervise kaitsmine kvaliteetse joogivee kättesaadavuse abil on kaua aega olnud ELi
poliitika osa. Alates 1975. aastast on ELis kehtinud veepoliitika õigusaktid, mille eesmärk on
kaitsta tarbijaid ja veekasutajaid kahjulike mõjude eest. Olmevee standardeid käsitlev
joogiveedirektiiv võeti vastu 1980. aastal ja seda muudeti 1998. aastal. Praegu on direktiiv taas
läbivaatamisel.
Detsembris 2013 kogus Euroopa kodanikualgatus „Right2Water” ligi 1,9 miljonit allkirja.
Algatuses kutsuti Euroopa Komisjoni „[…] esitama ettepanekuid õigusaktide kohta, millega
rakendataks ÜRO poolt tunnustatud inimõigust veele ja kanalisatsioonile ning edendataks
veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuse kui elementaarse avaliku teenuse pakkumist.“ 2014.
aastal julgustas komisjon liikmesriike tagama kõikidele ELi kodanikele juurdepääsu minimaalsele
veevarustusele.
Eriaruanne nr 12/2017 „Joogiveedirektiivi rakendamine: vee kvaliteet ja kättesaadavus
Bulgaarias, Ungaris ja Rumeenias on paranenud, kuid vajadus investeeringute järele on endiselt
märkimisväärne” on kättesaadav Euroopa Kontrollikoja veebisaidil (eca.europa.eu) ELi 23 keeles.
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