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EHDOTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

A. toteaa, että neljännessä koheesiokertomuksessa määritetään ilmastonmuutos ja erityisesti 
kuivuus ja vesipula yhdeksi uudeksi haasteeksi, jolla on kauaskantoisia alueellisia 
seurauksia, joita on käsiteltävä koheesiopolitiikalla ja jotka ovat tähän mennessä 
vaikuttaneet 11 prosenttiin Euroopan unionin väestöstä ja 17 prosenttiin sen alueesta,

B. toteaa, että vesipulan ja kuivuuden vaikutukset Euroopan unionissa ovat suurempia 
tietyillä alueilla ja että ne ovat tuntuvimpia kaikkein köyhimmillä alueilla, joilla ne 
johtavat maasta luopumiseen, metsäpaloihin ja maaperän huononemiseen haitaten 
merkittävästi näillä alueilla elävien sosiaalista ja taloudellista kehitystä; toteaa, että 
vesipulan ja kuivuuden taloudelliset vaikutukset ovat haaste Lissabonin tavoitteiden ja 
koheesiopolitiikan tavoitteiden saavuttamiselle,

1. kehottaa neuvostoa tekemään viipymättä päätöksen ehdotetusta Euroopan unionin 
solidaarisuusrahastoa koskevasta asetuksesta (KOM(2005)0108) tukiperusteiden ja 
tukikelpoisten toimien määritelmien parantamiseksi sisällyttämällä niihin myös 
kuivuuden, jotta voidaan korjata luonnonkatastrofien aiheuttamia vahinkoja kaikkein 
tehokkaimmilla, joustavimmilla ja sopivimmilla tavoilla ottaen huomioon, että 
parlamentti hyväksyi oman kantansa jo toukokuussa 2006; korostaa tässä yhteydessä, että 
kuivuusriskin hallinnan parantamiseksi on optimoitava EU:n solidaarisuusrahaston ja 
Euroopan pelastuspalvelumekanismin käyttö, ja jäsenvaltioiden ja alueellisten sekä 
paikallisten viranomaisten tulisi soveltaa olemassa olevaa vesipuitedirektiiviä (direktiivi 
2000/60/EY);

2. pitää myönteisenä sitä, että veden säästäminen on komission tärkein prioriteetti, jolla 
vastataan vesipulaan ja kuivuuteen; kehottaa komissiota tässä yhteydessä takaamaan, ettei 
rakennerastojen käyttö ole vastoin tätä prioriteettia, kehottaa sitä lisäämään kestävän 
vesihuollon hankkeilta edellytettäväksi perusteeksi ja kehottaa hankkimaan todisteita 
siitä, että alueelliset ja paikalliset viranomaiset hyödyntävät täysin veden säästämistä ja 
noudattavat vesipuitedirektiivin vaatimuksia, ennen kuin se myöntää niille rahoitusta 
rakennerahastoista;

3. myöntää, että veden niukkuus sekä kuivuus vaikuttavat suoraan taloudelliseen, 
sosiaaliseen ja alueelliseen yhteenkuuluvuuteen; katsoo, että tälle näkökohdalle olisi 
annettava riittävästi sijaa tulevaa koheesiopolitiikkaa kehitettäessä ja että tätä varten on 
saatava käyttöön kaikki tarvittavat budjettitoimet ja muut välineet;

4. korostaa, että alueiden ja maiden rajat ylittävillä jokien valuma-alueilla voi olla vakavia 
rajat ylittäviä vaikutuksia ylä- ja alavirrassa sijaitseviin alueisiin ja että on siksi 
välttämätöntä, että jäsenvaltiot samoin kuin alueelliset ja paikalliset viranomaiset tekevät 
yhteistyötä liittyen vesipulaan ja kuivuuteen ja että ne takaavat vesivarojen kestävän ja 
oikeudenmukaisen käytön; katsoo, että veden niukkuuden sekä kuivuuden erityisluonne 
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edellyttää yhdenmukaisia toimia EU:ssa ja jäsenvaltioissa samoin alue- ja 
paikallishallinnossa;

5. kehottaa alueellisia paikallisia viranomaisia hyödyntämään rakennerahastojen tarjoamat 
suuret mahdollisuudet ja investoimaan nykyisen infrastruktuurin ja tekniikan 
parantamiseen ja uudistamiseen (etenkin alueilla, joilla vesivaroja haaskataan vesiputkien 
vuotaessa) niin, että huomioon otetaan etenkin puhtaat teknologiat, jotka edistävät veden 
tehokasta käyttöä ja jotka voidaan yhdistää integroituun vesivarojen hallintaan, ja 
kehottaa erityisesti käsittelemään veden tehokkaan käytön haastetta (säästämistä ja 
uudelleenkäyttöä) teollisuudessa ja maataloudessa sekä kuluttajien kotitalouksissa 
käyttämän veden suhteen;

6. korostaa tässä yhteydessä, että myönnettäessä varoja infrastruktuurihankkeisiin pitää 
keskittyä laadukkaan ja olemassa olevia tarpeita vastaavan vesihuollon parantamiseen;

7. korostaa maailmanlaajuisten kokemusten todistavan, että jokien suunnan muuttaminen 
johtaa ekologisten ja hydromorfologisten olosuhteiden korjaamattomaan 
vahingoittumiseen, jolloin ihmisten on ehkä muutettava kotoaan ja yritysten on siirryttävä 
muualle, mikä haittaa sosiaalista ja taloudellista yhteenkuuluvuutta; kehottaa 
jäsenvaltioita estämään jokiensa valuma-alueiden tilan huonontumisen sekä 
noudattamaan täysin vesipuitedirektiivin 1 ja 4 artiklassa mainittuja vaatimuksia ja 
kehottaa komissiota myöntämään EU:n rahoitusta vain hankkeille, joissa näitä 
vaatimuksia noudatetaan täysin;

8. toteaa, että komission tiedonannossa, joka käsittelee veden niukkuuden ja kuivuuden 
asettamiin haasteisiin vastaamista Euroopan unionissa (KOM(2007)0414), ei käsitellä 
ongelmaa, joka aiheutuu monilla alueilla siitä, ettei jätevesiä puhdisteta;

9. korostaa, ettei pohjavesivarojen suojelun tarvetta pidä unohtaa, jos nämä resurssit 
sisällytetään kokonaisvaltaiseen vesivarojen hoitoon;

10. kehottaa antamaan tukea kaikille järkeville sadeveden keruujärjestelmille, jotka täyttävät 
hyvän kansanterveyden normit;

11. pyytää neuvostoa, jäsenvaltioita ja alueellisia ja paikallisia viranomaisia ottamaan 
huomioon veden niukkuuden ja kuivuuden asettamista haasteista laaditussa edellä 
mainitussa tiedonannossa esitetyt näkökannat muiden alojen politiikassa, jotta 
vesivarojen suojelulla ei aiheutettaisi tavoitteisiin nähden päinvastaisia vaikutuksia; 

12.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tunnustamaan, että metsähakkuut ja rajoittamaton 
kaupunkirakentaminen pahentavat kasvavaa vesipulaa; kehottaa jäsenvaltioita ja 
toimivaltaisia viranomaisia ottamaan huomioon vesipolitiikan näkökohdat maankäytön 
suunnittelussa erityisesti kehitettäessä taloudellista toimintaa haavoittuvilla jokien 
valuma-alueella saaret ja syrjäisimmät alueet mukaan lukien; korostaa, että veden kaiken 
tarjonnan on sen käyttötarkoituksesta riippumatta noudatettava veden oikeudenmukaista 
hinnoittelua, mikä saa erityisesti yritykset käyttämään vettä entistä tehokkaammin;

13. kehottaa komissiota edistämään kuivuuden eurooppalaisen seurantakeskuksen toiminnan 
aloittamista Euroopan ympäristöviraston yhteydessä ja korostaa, että sen tulisi toimia 
täydentäen kansallisia tietoja antamalla normien mukaista alueellista ja paikallista 
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kausittaista tietoja sademääristä ja eri alojen vedenkulutuksesta, mikä tukisi 
asianmukaista strategista päätöksentekoa;

14. korostaa alueiden merkitystä teknologisten vesialan innovaatioiden vauhdittajana, kun 
otetaan huomioon, että vedenkäytön tehokkuus on jatkossa yhä keskeisempi 
kilpailukykyyn liittyvä tekijä; kehottaa siksi alueellisia viranomaisia harkitsemaan 
kansallista ja kansainvälistä alueiden välistä yhteistyötä, tiedonvaihtoa ja strategisia 
kumppanuuksia tehokkaan paikallisen vesihuollon järjestämiseksi;

15. kehottaa komissiota sekä jäsenvaltioiden alueita ja kaupunkeja kannustamaan vettä 
säästävää kulttuuria EU:ssa edistämällä sadeveden talteenottoa ja käynnistämällä 
kampanjoita, joilla lisätään yleistä tietoisuutta veden säästämisestä, esimerkiksi sopivien 
koulutusohjelmien avulla; kehottaa komissiota tukemaan parhaiden käytäntöjen vaihtoa 
alueiden, kaupunkien ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden välillä niin, että 
keskitytään toimiin, joilla voidaan säästää vettä (sade- ja jätevesien puhdistus mukaan 
lukien) sekä vesihuollon tehokkuuden parantamiseen ja kuivuusriskien hallintaan;

16. huomauttaa, että alueiden taloudellinen asema, kilpailukyky ja kehitysmahdollisuudet 
ovat sidoksissa näihin monimutkaisiin ympäristökysymyksiin, jotka mainitaan komission 
tiedonannossa;

17. huomauttaa, että kuluttajia voidaan kannustaa nykyistä säästeliäämpään vedenkäyttöön 
veden todellista arvoa vastaavan tehokkaan vedenhinnoittelupolitiikan avulla.
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