
PR\897389FI.doc PE486.108v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

2011/2297(INI)

28.3.2012

MIETINTÖLUONNOS
EU:n vesilainsäädännön täytäntöönpanosta odoteltaessa veteen liittyviä 
haasteita Euroopassa koskevaa tarpeellista yhteistä lähestymistapaa
(2011/2297(INI))

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

Esittelijä: Richard Seeber



PE486.108v01-00 2/10 PR\897389FI.doc

FI

PR_INI

SISÄLTÖ

Sivu

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS ...........................................3

PERUSTELUT.......................................................................................................................8



PR\897389FI.doc 3/10 PE486.108v01-00

FI

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

EU:n vesilainsäädännön täytäntöönpanosta odoteltaessa veteen liittyviä haasteita 
Euroopassa koskevaa tarpeellista yhteistä lähestymistapaa

(2011/2297(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon yhteisön vesipolitiikan puitteista 23. lokakuuta 2000 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/60/EY1,

– ottaa huomioon pohjaveden suojelusta pilaantumiselta ja huononemiselta 12. joulukuuta 
2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/118/EY2

(pohjavesidirektiivi),

– ottaa huomioon ympäristönlaatunormeista vesipolitiikan alalla, neuvoston direktiivien 
82/176/ETY, 83/513/ETY, 84/156/ETY, 84/491/ETY ja 86/280/ETY muuttamisesta ja 
myöhemmästä kumoamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2000/60/EY muuttamisesta 16. joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2008/105/EY 3,

– ottaa huomioon yhdyskuntajätevesien käsittelystä 21. toukokuuta 1991 annetun neuvoston 
direktiivin 91/271/ETY4,

– ottaa huomioon vesien suojelemisesta maataloudesta peräisin olevien nitraattien 
aiheuttamalta pilaantumiselta 12. joulukuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 
91/676/ETY5 (nitraattidirektiivi),

– ottaa huomioon tulvariskien arvioinnista ja hallinnasta 23. lokakuuta 2007 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/60/EY6 (tulvadirektiivi),

– ottaa huomioon kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja 
rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 
1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission 
asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 
91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta 18. joulukuuta 2006 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/20067 (REACH-
asetus),

– ottaa huomioon komission tulevan suunnitelman Euroopan vesivarojen turvaamiseksi,

                                               
1 EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1.
2 EUVL L 372, 27.12.2006, s. 19.
3 EUVL L 348, 24.12.2008, s. 84.
4 EYVL L 135, 30.5.1991, s. 40.
5 EYVL L 375, 31.12.1991, s. 1.
6 EUVL L 288, 06.11.2007, s. 27.
7 EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.
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– ottaa huomioon tulevan vettä koskevan eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden,

– ottaa huomioon 15. maaliskuuta 2012 antamansa päätöslauselman Marseillessa 12.–17. 
maaliskuuta 2012 järjestettävästä maailman kuudennesta vesifoorumista1,

– ottaa huomioon 9. lokakuuta 2008 antamansa päätöslauselman veden niukkuuden ja 
kuivuuden asettamiin haasteisiin vastaamisesta Euroopan unionissa2,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön sekä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan ja 
vetoomusvaliokunnan lausunnot (A7-0000/2012),

A. ottaa huomioon, että vesipolitiikan puitedirektiivillä luotiin puitteet puhtaan veden 
suojelemiselle ja säilyttämiselle EU:ssa sekä sen pitkän aikavälin kestävän käytön 
varmistamiselle, mutta direktiivin mukainen jäsenvaltioiden vesipiirin 
toimintasuunnitelmien uudelleentarkastelu on osoittanut, ettei merkittävä osa EU:n 
vesimuodostumista saavuta hyvää tilaa vuoteen 2015 mennessä pitkäaikaisten ja uusien 
haasteiden vuoksi;

B. ottaa huomioon, että vesi on elämälle välttämätöntä ja että hyvä vesihuolto vaikuttaa 
merkittävästi maailman luonnonvarojen ja ekosysteemipalvelujen suojeluun sekä 
resurssien käytön ja talouden tuotannon kaikkiin osa-alueisiin;

C. ottaa huomioon, että Euroopassa otetaan käyttöön vain noin 13 prosenttia veden 
kokonaismäärästä, mutta vesivarat jakautuvat hyvin epätasaisesti Euroopan alueilla;

D. ottaa huomioon, että vedenkäytön kehityssuunnat ovat usein kestämättömiä 
vedentuhlaukseen johtavien tehottomien käytäntöjen vuoksi ja että vesi-
infrastruktuurijärjestelmät ovat usein vanhentuneita eikä todellisesta tehokkuudesta ja 
hävikistä ole saatavissa tietoja;

EU:n vesilainsäädännön täytäntöönpano: onnistumiset ja puutteet

1. myöntää, että vesipolitiikan puitedirektiivi on vakaa ja kunnianhimoinen 
lainsäädäntökehys pitkäaikaiselle yhdennetylle vesihuollolle EU:ssa; pitää myönteisenä 
Euroopan vesien laadun ja jäteveden puhdistuksen parantumista viime vuosina; 
huomauttaa kuitenkin, että täytäntöönpano on ollut hidasta ja epätasaista eri 
jäsenvaltioissa ja alueilla ja että useita haasteita on voitettava hyvän tilan saavuttamiseksi 
Euroopan vesissä;

2. korostaa, että vaikka pääpaino tule asettaa nykyisen lainsäädännön täytäntöönpanolle, 
olemassa on tiettyjä puutteita, jotka on korjattava uudella lainsäädännöllä;

3. suhtautuu myönteisesti Euroopan vesivarojen suojaamista koskevaan komission tulevaan 

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0091.
2 EUVL C 9E, 15.1.2010, s. 33.



PR\897389FI.doc 5/10 PE486.108v01-00

FI

suunnitelmaan, joka on EU:n poliittinen vastaus vettä koskeviin nykyisiin ja tuleviin 
haasteisiin ja jonka tavoitteena on varmistaa hyvälaatuisen veden riittävä saatavuus, jotta 
vedenkäytöstä tulee kestävää ja tasapuolista vuoteen 2050 mennessä;

4. kehottaa komissiota ryhtymään määrätietoisiin toimiin EU:n vesialan lainsäädännön 
rikkomisen lopettamiseksi jäsenvaltioissa; vaatii samalla, että kehitetään ja tuodaan 
saataville kattavat suuntaviivat ja tehokkaat välineet, joilla edistetään valmiuksien 
parantamista, varmistetaan yhtäläiset toimintaedellytykset ja autetaan jäsenvaltioita 
noudattamaan paremmin EU:n vesipolitiikan tulevien täytäntöönpanovaiheiden 
vaatimuksia vesipolitiikan sitoumusten täyttämiseksi;

Vesi ja resurssitehokkuus

5. korostaa energiantuotannon, energiatehokkuuden ja vedensaannin välistä yhteyttä; 
huomauttaa, että Euroopan tasolla on toteutettava lisätoimia sen varmistamiseksi, ettei 
kasvava energiankysyntä vaaranna vedensaantia; korostaa, että vedenkäyttö on otettava 
huomioon perinteisten ja vähähiilisten energialähteiden, erityisesti biopolttoaineiden, 
kestävyyden arvioinnissa;

6. painottaa, että vedenkäytön tehokkuutta ja kestävyyttä maatalousalalla voidaan parantaa 
ottamalla käyttöön innovatiivisia tekniikoita ja käytäntöjä;

7. korostaa, että ympäristön ja talouden kannalta kestävässä jätevesihuollossa ja jäteveden 
käsittelyssä saastuminen tulisi torjua sen lähteellä ennen kuin kaikki saasteet käyvät läpi 
kalliin putkenpääkäsittelyn; kannustaa käyttämään putkenpääkäsittelyn jätevettä ja 
sivutuotteita uutena resurssina;

8. vaatii EU:n vesilainsäädäntöä päivittämistä niin, että siinä otetaan huomioon veden 
uudelleenkäyttöön ja kierrättämiseen liittyvä teknologinen kehitys sekä mahdollistetaan 
käsitellyn jäteveden kustannus- ja energiatehokas uudelleenkäyttö kastelussa ja 
kotitalousjäteveden uudelleenkäyttö; vaatii, että käyttöön otetaan toimia kierrätetyn veden 
kemiallisen ja biologisen laadun asianmukaista valvontaa varten;

9. painottaa ekologisen suunnittelun, vettä säästävien laitteiden ja vedenkäytön tehokkuuden 
mittaamisen tärkeyttä julkisissa vesilaitoksissa ja teollisuudessa;

Vesi ja ekosysteemit

10. huomauttaa, että useimmat ekosysteemipalvelut perustuvat veteen, ja korostaa kunnollisen 
vesihuollon tärkeyttä biologista monimuotoisuutta koskevien tavoitteiden 
saavuttamisessa; tukee uudelleenmetsittämistä ja kosteikkojen kunnostustoimia 
vesivarojen hallinnassa; kehottaa sovittamaan vesipolitiikan puitedirektiivin tavoitteet 
paremmin yhteen Natura 2000 -ohjelman kanssa;

11. korostaa että vesivarat ovat erityisen alttiita ilmastonmuutoksen vaikutuksille, mikä voi 
johtaa saatavilla olevan veden ja erityisesti juomaveden määrän ja laadun alenemiseen 
sekä tulvien ja kuivien kausien voimistumiseen ja tiheämpään esiintymiseen; kehottaa 
ottamaan vesivaroihin kohdistuvan vaikutuksen asianmukaisesti huomioon 
ilmastonmuutokseen mukautumista ja sen lieventämistä koskevissa toimintalinjoissa; 
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korostaa riskinehkäisy-, hillitsemis- ja vastausstrategioiden merkitystä vesivaroihin 
liittyvien ääri-ilmiöiden ehkäisemisessä;

12. huomauttaa, että yhdennetyssä vesivarojen hallinnassa ja maankäytön suunnittelussa 
vesipiirien tasolla tulee ottaa huomioon vedestä riippuvaiset talouden toiminnot, kaikkien 
käyttäjien vedentarpeet ja tarve lähestyä veden niukkuutta kokonaisvaltaisesti sekä 
varmistaa ihmisten veteen liittyvien toimien kestävyys;

Tieto ja innovointi

13. myöntää, että EU:n poliittinen toimintakehys on mahdollistanut yhtenäisempien tietojen 
keräämisen vesikysymyksistä sekä paremman valvonnan; panee kuitenkin merkille veden 
määrää, esimerkiksi veden ottoa ja vuotoja, koskevien luotettavien tietojen puutteen; 
kehottaa komissiota kehittämään yhteistyössä Euroopan ympäristökeskuksen kanssa uudet 
luotettavat indikaattorit vesitilinpitoa varten; korostaa, että tietopohjaan tulisi sisällyttää 
"ympäristövirtausten" käsite ja siinä tulee ottaa huomioon vettä tarvitsevat 
ekosysteemipalvelut;

14. kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja muita asianomaisia sidosryhmiä tukemaan vettä 
koskevaa eurooppalaista innovaatiokumppanuutta tehokkaana välineenä, jolla keskitetään 
toimet maailman johtavaan tutkimukseen ja innovointiin sekä poistetaan tietojen, 
parhaiden tekniikoiden ja teknologisten läpimurtojen nopea siirtäminen markkinoille;

Vesikysymysten valtavirtaistaminen

15. korostaa tarvetta yhtenäistää paremmin vettä koskevat tavoitteet ja sisällyttää ne 
paremmin EU:n, kansallisen ja alueellisen tason lainsäädäntöön; vaatii, että vesivaroihin 
kohdistuvien vaikutusten kattava arvio otetaan huomioon suunniteltaessa yhteisen 
maatalouspolitiikan ja koheesiopolitiikan puitteita, jotta saatavilla oleva rahoitus voidaan 
keskittää aihekohtaisesti vesikysymyksiin ja vesikysymykset otetaan huomioon kaikilla 
politiikan aloilla;

Vesi ja talous 

16. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan saastuttaja maksaa- ja käyttäjä maksaa 
-periaatteiden soveltamisen avoimilla hinnoittelujärjestelmillä, joilla pyritään kaikkien 
kulujen kattamiseen; painottaa kuitenkin, että henkilökohtaista käyttöä koskevien 
vesimaksujen määrittämisessä tulisi ottaa huomioon sosiaaliset kysymykset; korostaa, että 
veden hinnoittelussa tulee ottaa huomioon jäteveden käsittelyn ympäristövaikutukset, ja 
kehottaa komissiota varmistamaan jäteveden käsittelylaitosten asianmukaisen rahoituksen;

Vesi ja yhteiskunta

17. kehottaa komissiota edistämään alojen välistä vuoropuhelua sekä paikallisyhteisöjen ja eri 
tasojen sidosryhmien täysimääräistä ja avointa osallistumista vesipolitiikan kehittämiseen; 
korostaa tehokkaan monitasoisen hallinnon tärkeyttä veden, vesienhoidon ja parhaiden 
käytäntöjen vaihdon alalla;

18. kehottaa lisäämään vesikysymyksiä koskevaa yleistä tietoisuutta, jotta kuluttajat, 
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terveysalan toimijat ja poliittiset päätöksentekijät ymmärtävät paremmin veden, 
jätevesihuollon, hygienian, terveyden, elintarviketurvallisuuden, elintarviketurvan ja 
katastrofien ehkäisyn välisen yhteyden; painottaa alueellisten ja paikallisten viranomaisten 
sekä kansalaisjärjestöjen tärkeää roolia tiedotuskampanjoissa ja koulutustoimissa;

Vesi ja maailma

19. pitää myönteisenä Yhdistyneiden Kansakuntien turvallista juomavettä koskevan 
vuosituhannen kehitystavoitteen aikaista saavuttamista; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita vahvistamaan sitoutumistaan perusjätevesihuoltoa koskevan vuosituhannen 
kehitystavoitteen saavuttamiseen ja ottamaan huomioon kestävän kehityksen konferenssin 
(Rio+20) aisa koskevat päätelmät;

20. kannustaa paikallisviranomaisia osoittamaan osan käyttäjiltä vesi- ja jätehuoltopalveluista 
kerätyistä maksuista hajautettuihin yhteistyöhankkeisiin; kiinnittää huomiota joidenkin 
jäsenvaltioiden käyttöön ottamaan vettä koskevan yhden prosentin solidaarisuusmaksun 
periaatteeseen mahdollisena edistettävänä esimerkkinä;

°
° °

21. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.
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PERUSTELUT

Vesi on elämälle välttämätöntä. Veden kestävä hallinta on tärkeää sen takaamiseksi, että 
kaikki ekosysteemit saavat riittävän määrän hyvälaatuista vettä, jotta ne pysyvät toimimaan 
kunnolla ja tarjoamaan palveluja, jotka ovat olennaisia elintarviketurvan ja -turvallisuuden 
sekä terveytemme, yhteiskuntamme ja taloutemme kannalta. Vesi on kiistatta kaikista 
julkisista hyödykkeistä tärkein.

Euroopan ja koko maailman makeanveden varat ovat kuitenkin vaarassa, jos käytämme yli 
kestävyyden rajojen. Kaupungistuminen, väestönkasvu, liikakulutus, biologinen ja kemiallinen 
pilaantuminen, hydromorfologiset muutokset ja ilmastonmuutos luovat yhä suurempia 
paineita puhtaiden ja turvallisten vesiresurssien saatavuudelle ja laadulle. Talouden kasvua ei 
voida tulevaisuudessa jatkaa, ellei sen veteen kohdistuvia haitallisia ympäristövaikutuksia voida 
lopettaa.

Mikä on tilanne Euroopan unionissa? Olemassa oleva vesilainsäädäntö tarjoaa vakaan kehyksen 
kestävälle ja tehokkaalle vesihuollolle. Erityisesti vuonna 2000 annettua vesipolitiikan 
puitedirektiiviä voidaan pitää EU:n vesipolitiikan merkkipaaluna. Direktiivissä noudatetaan 
yhdennettyä lähestymistapaa, jossa keskitytään vesihuoltoon vesipiirien tasolla Sillä 
laajennetaan veden suojelu kattamaan kaikki pinta- ja pohjavedet ja asetetaan 
kestävyystavoitteeksi Euroopan vesimuodostumien ekologisen, kemiallisen ja määrällisen 
hyvän tilan saavuttaminen vuoteen 2015 mennessä.

Vesipolitiikan puitedirektiivin täytäntöönpano on kuitenkin ollut hidasta EU:n valtioissa ja 
alueilla ja tulokset ovat olleet hyvin erilaisia. Nyt alkaakin käydä selväksi, ettei merkittävä osa 
EU:n vesimuodostumista saavuta hyvää tilaa vuoteen 2015 mennessä pitkäaikaisten ja uusien 
haasteiden vuoksi.

Komissio on käynnistänyt tähän liittyen useita vesitilanteen arviointeja EU:ssa. Prosessin 
päätteeksi julkaistaan marraskuussa 2012 suunnitelma Euroopan vesivarojen turvaamiseksi. 
Suunnitelman on tarkoitus toimia EU:n poliittisena vastuksena vettä koskeviin nykyisiin ja 
tuleviin haasteisiin, ja sen tavoitteena on varmistaa hyvälaatuisen veden riittävä saatavuus, 
jotta vedenkäytöstä tulee kestävää ja tasapuolista vuoteen 2050 mennessä. Suunnitelma on 
Eurooppa 2020 -strategian resurssitehokkuutta koskevan etenemissuunnitelman vettä koskeva 
välitavoite, mutta se ohjaa politiikkaa pidemmällä aikavälillä vuoteen 1050 asti.

Esittelijä arvostaa komission hanketta ja katsoo, että Euroopan parlamentin on panostettava 
merkittävästi prosessiin, joka johtaa Euroopan vesipolitiikan tulevan suunnan luomiseen 
suunnitelman pohjalta. Tehokkain etenemistapa on keskittyä täytäntöönpanoon. Siksi tässä 
mietinnössä tarkastellaan EU:n vesilainsäädännön täytäntöönpanon nykytilaa jäsenvaltioissa ja 
esitellään sekä onnistumisia että tärkeimpiä haasteita, jotka on voitettava täytäntöönpanon 
parantamiseksi. Mietinnössä otetaan esiin myös tärkeitä politiikan puutteita, jotka on korjattava 
uudella lainsäädännöllä. 

Alla on yhteenveto mietinnön tärkeimmistä havainnoista. 

 Alueellista ulottuvuutta tulee painottaa enemmän. Euroopassa otetaan käyttöön vain noin 
13 prosenttia veden kokonaismäärästä, mutta vesivarat jakautuvat maantieteellisesti hyvin 
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epätasaisesti ja vesivaroihin kohdistuu raskasta painetta monissa Euroopan maissa ja 
alueilla. Kaikille sopivaa yhtä ratkaisua ei ole olemassa. Alueellista ja paikallista 
ulottuvuutta tulee vahvistaa, paikallisten sidosryhmien ja yhteisöjen tulee olla mukana 
osallistavassa prosessissa politiikan suunnittelun ja täytäntöönpanon kaikissa vaiheissa ja 
komission tulee edistää valmiuksien parantamista ja suunnitella selvät suuntaviivat 
täytäntöönpanoa varten.

 Tarvitaan luotettavia tietoja, erityisesti veden määrästä. Vaikka saatavilla olevat tiedot, 
erityisesti veden laatua koskevat tiedot, ovat nykyisen politiikan ansiosta yhtenäisempiä, 
veden saatavuutta koskevissa tiedoissa on yhä suuria puutteita. On hyvin tärkeää selvittää, 
kuinka paljon vettä virtaa vesipiireihin ja niistä pois ja kuinka paljon vettä kukin ala ottaa, 
sekä vahvistaa Euroopan vesitietojärjestelmää (WISE). On kehitettävä uusia keskeisiä
indikaattoreita. Niissä tulee ottaa huomioon vettä tarvitsevat ekosysteemipalvelut, ja 
niiden avulla tulee luoda mitattavissa olevia tavoitteita, erityisesti vedenkäytön 
tehokkuuden suhteen.

 Vesikysymykset tulee ottaa huomioon kaikilla politiikan aloilla. Toimivan vihreän 
talouden saavuttaminen edellyttää kaikkien politiikan alojen muuttamista "sinisemmiksi". 
Vettä koskevat tavoitteet tulee sisällyttää EU:n, kansallisen ja alueellisen tason 
lainsäädäntöön. Lisäksi on tärkeää pyrkiä yhdenmukaistamaan paremmin eri 
lainsäädäntövälineet esimerkiksi poistamalla vesipolitiikan puitedirektiivin, 
nitraattidirektiivin, REACH-asetuksen ja Natura 2000 -ohjelman väliset 
epäjohdonmukaisuudet.

 Veden suojeluun tarvitaan kokonaisvaltainen lähestymistapa. Vesivarojen suojelua, ja 
erityisesti juomaveden suojelua, on käsiteltävä maailmanlaajuisesta näkökulmasta, ja siinä
on otettava huomioon kaikki vettä tarvitsevat ekosysteemipalvelut. On ratkaisevan 
tärkeää, että saastumiseen tartutaan sen lähteellä, jotta voidaan estää vaarallisten aineiden 
pääsy ympäristöön ja vähentää jäteveden käsittelyyn kohdistuvaa painetta. 
Ilmastonmuutoksen lieventämistä ja siihen sopeutumista koskevissa politiikoissa on aina 
otettava huomioon vesivaroihin kohdistuvat vaikutukset, ja EU:n tulee ottaa 
kokonaisvaltainen lähestymistapa veden niukkuuteen ja kuivuuteen.

 Vedenkäytön tehokkuutta voidaan ja pitää parantaa huomattavasti. Resurssitehokkuus on 
Eurooppa 2020 -strategian lippulaivahanke, ja vedenkäytön tehokkuudella on strategiassa 
keskeinen merkitys. Lisäksi veden määrä ja laatu ovat kiinteästi sidoksissa toisiinsa. 
Esimerkiksi energian ja veden välillä on tärkeä yhteys: Ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan äskettäin teettämän tutkimuksen mukaan 
energia-alan vedenoton osuus on noin 40 prosenttia koko EU:n vedenotosta ja 
energiantuotanto voi vaikuttaa veden laatuun. Samalla veden käsittelyssä käytetään 
energiaa. Siksi on varmistettava, ettei kasvava energiankysyntä aiheuta kestämätöntä 
painetta vesivaroihin. Ottamalla käyttöön uusia kastelutekniikoita ja -käytäntöjä ja 
neuvomalla maanviljelijöitä voidaan parantaa vedenkäytön tehokkuutta maataloudessa –
toisella runsaasti vettä käyttävällä alalla, jonka osuus EU:n vedenkäytöstä on noin 33 
prosenttia (ja jonka osuus saattaa nousta 80 prosenttiin joillakin Etelä-Euroopan alueilla). 
Mittaamisen ja ekologisen suunnittelun avulla voidaan parantaa tehokkuutta julkisissa 
vesilaitoksissa ja teollisuudessa.
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 Veden uudelleenkäytöstä ja kierrätyksestä tulee säätää EU:n lainsäädännössä. Erityisesti 
alueilla, joilla vesivaroihin kohdistuu painetta, veden uudelleenkäyttö kastelutarkoituksiin 
ja kotitalouksissa voi toimia vedensaannin varmistamisen tärkeänä välineenä. 
Lainsäädäntökehyksessä tulisi säätää veden kierrättämisestä ja ottaa huomioon 
teknologinen kehitys, joka mahdollistaa kierrätetyn veden laadun tehokkaan valvonnan.

 Tutkimusta ja innovointia on edistettävä. Komission ja jäsenvaltioiden on myönnettävä 
riittävästi rahoitusta tutkimushankkeisiin, jotka koskevat sadevesijärjestelmiä, 
mittaustekniikoita, tapoja valvoa ja poistaa pistekuormituslähteitä ja kemiallista ja biologista 
hajakuormitusta sekä vettä säästäviä ja vedenkäytön tehokkuutta kaupunki- ja 
maaseutualueilla parantavia teknologioita. Kaikkien sidosryhmien tulee tukea tulevaa vettä 
koskevaa eurooppalaista innovaatiokumppanuutta ihanteellisena keinona keskittää toimet 
innovointiin. 

 Taloudelliset välineet ovat tärkeitä vettä koskevien tavoitteiden saavuttamisessa, 
erityisesti talouskriisin aikana. Vesipolitiikan puitedirektiivillä pyritään saamaan hinta 
kohdalleen, mutta kaikkien kulujen kattamiseksi ja saastuttaja maksaa- ja käyttäjä maksaa 
-periaatteiden soveltamiseksi tarvitaan enemmän avoimia hinnoittelujärjestelmiä. 
Henkilökohtaista käyttöä koskevissa vesimaksuissa tulee kuitenkin aina ottaa huomioon 
sosiaaliset kysymykset. 

 Kansainvälistä ulottuvuutta tulee vahvistaa. Vaikka YK:n turvallista juomavettä koskeva 
vuosituhannen kehitystavoite on saavutettu etuajassa, yli 800 miljoonaa ihmistä käyttää 
yhä likaista juomavettä ja perusjätevesihuoltoa koskevasta tavoitteesta ollaan vielä 
kaukana. EU:n tulee vahvistaa kansainvälistä sitoutumistaan, erityisesti kestävän 
kehityksen konferenssin (Rio+20) lähestyessä.

EU:n tasolla tarvitaan määrätietoisia toimia, joilla voidaan vastata maanosamme vettä 
koskeviin nykyisiin ja tuleviin haasteisiin. Esittelijä kehottaa komissiota sisällyttämään tämän 
mietinnön poliittiset suositukset Euroopan vesivarojen suojaamista koskevaan suunnitelmaan 
tärkeänä toimena kohti tehokkaampaa ja yhdennetympää vesipolitiikkaa ja sen 
täytäntöönpanon yhtäläisiä edellytyksiä.


