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FÖRSLAG

Utskottet för framställningar uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet konstaterar att vatten är en gemensam tillgång för mänskligheten och 
en allmän nyttighet och därför inte bör vara en vinstkälla, samt att tillgången till vatten bör 
vara en grundläggande och universell rättighet. Parlamentet betonar att en hållbar 
vattenanvändning är en nödvändig förutsättning för miljö och hälsa och är av 
grundläggande betydelse för klimatregleringscykeln. Parlamentet upprepar att 
”förvaltningen av vattenresurserna […] inte bör vara underställd bestämmelserna för den 
inre marknaden” (Europaparlamentets resolution P5_TA (2004)0183) och uppmanar 
kommissionen att se över relevant lagstiftning, särskilt om offentlig upphandling och 
koncessioner, för att garantera att vatten och vattenfaciliteter ägs och förvaltas offentligt.

2. Europaparlamentet är bekymrat över att jämvikten mellan behovet av vatten och de 
tillgängliga resurserna har nått en kritisk nivå i många regioner i Europa och att 
klimatförändringarna kan förvärra situationen ytterligare. I vissa medlemsstater är nu hela 
territoriet drabbat av permanent vattenbrist. 

3. Europaparlamentet noterar att det i ramdirektivet om vatten fastställs ramar för skydd av 
alla vattenförekomster i EU – grundvatten och ytvatten, sjöar, floder och kustvatten – och 
att ramdirektivet syftar till att nå ”god ekologisk och kemisk status” senast 2015.

4. Europaparlamentet bekymrar sig över att ineffektiv tillämpning och bristande 
genomförande fortfarande är ett stort problem när det gäller genomförandet av 
ramdirektivet om vatten. Den aktuella genomförandestatusen visar att vissa medlemsstater 
ligger efter tidsplanen, att integriteten för EU:s vatten är långt ifrån godtagbar och att 
andra EU-politiska målsättningar, däribland inom industri-, jordbruks- och 
transportpolitiken, ofta står i direkt motsättning till målen om ”vattenskydd”.

5. Europaparlamentet anser att avloppsvatten från källor i tätbebyggelse är en av de 
allvarligaste föroreningarna av vattenmiljön och att ett framgångsrikt genomförande av 
direktivet om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse kommer att ha stor inverkan på 
vattenkvaliteten i alla medlemsstater och därmed på ett framgångsrikt genomförande av 
ramdirektivet om vatten.

6. Europaparlamentet noterar att det trots framstegen i genomförandet av direktivet om
rening av avloppsvatten från tätbebyggelse fortfarande finns brister när det gäller 
uppfyllandet av kraven i fråga om uppsamlingssystem och/eller rening. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att öka stödet för finansiering av anläggningar för rening av 
avloppsvatten och av infrastrukturen för uppsamlingssystem i EU.

7. Europaparlamentet noterar också att av de framställningar som avser miljöklagomål som 
sedan 1988 ingivits till utskottet för framställningar rör 589 framställningar (Spanien 166, 
Storbritannien 129, Tyskland 97, Italien 60, Frankrike 55, Grekland 34, Nederländerna 16, 
Portugal 16, Polen 4, Rumänien 4, Finland 3, Bulgarien 2, Ungern 2 och Slovenien 1), av 
vilka ett antal undertecknats av flera personer (se framställning 0784/2007, som 
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undertecknats av 2 036 personer), kvaliteten hos och tillgången till vatten i 
medlemsstaterna. Parlamentet konstaterar att dessa framställningar är ett bevis för att 
vatten är ett mycket stort problem för EU:s medborgare.

8. Europaparlamentet påminner medlemsstaterna om deras skyldighet att i enlighet med 
ramdirektivet om vatten nå en god vattenstatus senast 2015, och uppmanar 
medlemsstaterna och kommissionen att vidta alla nödvändiga åtgärder och tillhandahålla 
tillräcklig finansiering och tillräckligt tekniskt stöd för att dessa vattenkvalitetsmål ska 
kunna nås. Parlamentet anser att det är grundläggande att medborgarna, icke-statliga 
organisationer på miljöområdet och det civila samhället görs delaktiga för att 
ramdirektivet om vatten och en hållbar miljöförvaltning i stort ska kunna genomföras på 
ett effektivt sätt.

9 Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vara mer beslutsam i sina undersökningar 
och därmed mindre passiv och tillmötesgående.

10. Europaparlamentet uppmärksammar att viss verksamhet som är föremål för framställarnas 
klagomål, däribland avfallsdeponier, jordbruket och industrin, har stor inverkan på miljön 
och folkhälsan och försämrar vattenkvaliteten. Parlamentet kräver därför att subventioner 
som undergräver incitament för en effektiv vattenförvaltning genom att leda till 
överdriven förbrukning ska avskaffas, och att riktade subventioner ska frigöras, framför 
allt till förmån för fattig landsbygdsbefolkning, så att alla får tillgång till vatten till ett 
överkomligt pris.

11. Europaparlamentet beklagar att kommissionen i sitt förslag om ändring av ramdirektivet 
om vatten (COM(2011)0876) endast lägger till 15 nya kemiska ämnen från en förteckning 
över 2 000 potentiellt farliga ämnen som bör övervakas och minskas, och inte fastställer 
några tydliga tidsfrister för utfasningen av de farligaste kemikalierna, trots de uttryckliga 
lagstiftningskrav som infördes 2000. Parlamentet uppmanar därför utskottet för miljö, 
folkhälsa och livsmedelssäkerhet att i sin rekommendation till kommissionen särskilt 
uppmärksamma de prioriterade ämnen som anges ovan – som framställarna mycket ofta 
hänvisar till som ”giftigt och radioaktivt avfall” – med tanke på den allvarliga risk som de 
utgör för människors hälsa såsom vattenförorenande ämnen.

12. Europaparlamentet uppmanar samtidigt kommissionen och medlemsstaterna att förbättra 
övervakningen av och rapporteringen om kemiska föroreningar i vatten, samt att anta en 
mekanism för att samla in mer information om koncentrationer av andra förorenande 
ämnen som kan visa sig nödvändiga att övervaka på EU-nivå i framtiden.

13. Europaparlamentet anser att utsläpp av näringsämnen fortfarande är ett stort problem, att 
eutrofiering fortfarande påverkar den biologiska mångfalden och stör värdefulla 
ekosystemtjänster, och att de undersökta näringsförhållandena sannolikt kommer att stå 
för över hälften av de förväntade misslyckade försöken att nå en ”god status” i 
ytvattenförekomster senast 2015.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att under 2012 utarbeta och lägga fram en 
färdplan med rekommendationer för att öka effektiviteten hos vattenresurserna och 
markanvändningen, genomföra ekosystemskyddsåtgärder inom ramen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken, utveckla en strategi för att integrera vattenfrågan i all 
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politik och förbättra vattenförvaltningens genomförande samt forskningen och 
insamlingen av uppgifter. Kommissionen uppmanas även att under 2012 offentliggöra en 
”Strategi för att skydda EU:s vatten” med utgångspunkt i översynen av genomförandet av 
ramdirektivet om vatten, översynen av EU:s politik för vattenbrist och torka samt 
översynen av EU:s anpassningspolitik i fråga om vattenförvaltning.

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att utarbeta program 
för ökad medvetenhet om vattenfrågor så att en vattenbesparings- och 
vatteneffektivitetskultur kan införas hos EU-medborgarna.


