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FÖRSLAG

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

A. Den fjärde sammanhållningsrapporten identifierar klimatförändringar, i synnerhet torka 
och vattenbrist, som en ny utmaning med långtgående territoriella följder som 
sammanhållningspolitiken måste ta itu med och som hittills har påverkat 11 procent av 
EU:s befolkning och 17 procent av dess territorium.

B. Problemen med vattenbrist och torka i EU är större i vissa regioner och är mest kännbara i 
de fattigaste regionerna, med övergivna marker, skogbränder och markförstöring som 
följd. För de bosatta i dessa områden utgör de ett avsevärt hinder för den sociala och 
ekonomiska utvecklingen, och de ekonomiska konsekvenserna av vattenbrist och torka 
utgör en utmaning när det gäller att uppnå Lissabonmålen och de mål som har fastställts 
inom ramen för EU:s sammanhållningspolitik.

1. Europaparlamentet kräver att rådet snarast fattar beslut om den föreslagna förordningen 
om att inrätta EU:s solidaritetsfond (KOM(2005)0108) i syfte att utvidga definitionen av 
kriterier och stödberättigande händelser till att omfatta torka, och därigenom se till att 
skador som orsakats av naturkatastrofer kompenseras på ett mer effektivt, flexibelt och 
målinriktat sätt. Rådet uppmärksammas om att parlamentet antog sin ståndpunkt i denna 
fråga redan i maj 2006. Parlamentet påpekar i detta sammanhang att för att förbättra 
hanteringen av risken för torka är det nödvändigt att optimera användningen av EU:s 
solidaritetsfond och EU:s civilskyddsmekanism och att medlemsstaterna och regionala 
och lokala myndigheter borde tillämpa det befintliga ramdirektivet för vatten 
(direktiv 2000/60/EG).

2. Europaparlamentet välkomnar att kommissionen i första hand prioriterar vattenbesparing 
som svar på vattenbrist och torka. Parlamentet uppmanar kommissionen i detta 
sammanhang att se till att strukturfonderna inte används på ett sätt som står i motsättning 
till denna prioritering och att införa hållbar vattenförvaltning som ett villkor vid tilldelning 
av projektstöd. Vidare uppmanar parlamentet kommissionen att skaffa bevisning om att 
lokala och regionala myndigheter använder vattenbesparingar till fullo och att de uppfyller 
sina skyldigheter enligt ramdirektivet för vatten, innan den tilldelar medel ur 
strukturfonderna.

3. Europaparlamentet konstaterar att vattenbrist och torka får direkta konsekvenser för den 
ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen. Parlamentet vidhåller att detta
bör övervägas ordentligt vid utarbetandet av framtida sammanhållningspolitik och att alla 
nödvändiga budgetåtgärder och instrument bör göras tillgängliga i detta syfte.

4. Europaparlamentet betonar att avrinningsområdens regionala och nationella 
gränsöverskridande karaktär kan få allvarliga gränsöverskridande följder för regioner som 
är belägna uppströms respektive nedströms. För att säkra att tillgängliga vattenresurser 
utnyttjas på ett hållbart och rättvist sätt måste därför såväl medlemsstaterna som regionala 
och lokala myndigheter samarbeta i frågor som rör vattenbrist och torka. Parlamentet 
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anser att de specifika problemen i samband med vattenbrist och torka gör att det krävs 
samordnade åtgärder såväl på EU- och medlemsstatsnivå som på regional och lokal 
myndighetsnivå.

5. Europaparlamentet uppmanar regionala och lokala myndigheter att utnyttja de stora 
möjligheter som strukturfonderna erbjuder och att investera i förbättrad eller förnyad 
befintlig infrastruktur och teknik (särskilt i regioner där man slösar med vattenresurserna 
på grund av läckande vattenrör), inte minst genom ren teknik som underlättar effektiv 
vattenanvändning och som kan kopplas till integrerade system för vattenförvaltning, i 
första hand för att se till att tillgängliga vattenresurser utnyttjas på ett mer effektivt sätt,
genom att spara och återanvända resurserna, inom industri- och jordbruksområdet liksom 
av den enskilda konsumenten.

6. Europaparlamentet kräver i detta sammanhang att man vid tilldelningen av medel för 
infrastrukturprojekt prioriterar åtgärder för att utifrån befintliga behov förbättra 
förvaltningen och försörjningen av vatten av god kvalitet.

7. Europaparlamentet framhåller att erfarenheterna världen över bevisar att avledning av 
floder skadar de ekologiska och hydromorfologiska förhållandena på ett sätt som inte går 
att reparera och kan innebära att människor tvingas flytta och företag måste omlokaliseras, 
vilket stör den sociala och ekonomiska sammanhållningen. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att förhindra ytterligare förstöring av deras avrinningsområden och strikt 
iaktta de krav som anges i artiklarna 1 och 4 i ramdirektivet för vatten samt uppmanar 
kommissionen att endast bevilja EU stöd till projekt som till fullo uppfyller dessa krav.

8. Europaparlamentet konstaterar att kommissionens meddelande om problemet med 
vattenbrist och torka (KOM(2007)0414) inte heller tar upp de problem som uppstår i 
många regioner till följd av att avloppsvattnet inte renas.

9. Europaparlamentet framhåller att man inte får glömma bort att grundvattenresurserna 
måste skyddas om dessa ska inkluderas i den övergripande förvaltningen av 
vattenresurserna.

10. Europaparlamentet anser att alla rationella regnvatteninsamlingssystem (som uppfyller 
höga folkhälsostandarder) bör stödjas.

11. För att inte motverka åtgärder för att skydda vattenresurser uppmanar Europaparlamentet 
rådet, medlemsstaterna och de regionala och lokala myndigheterna att, då de utarbetar 
handlingsprogram för andra sektorer, beakta de omständigheter som presenteras i det 
ovannämnda meddelandet om problemet med vattenbrist och torka.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att erkänna att 
avskogning och obegränsad utbyggnad av städer bidrar till den ökade vattenbristen.
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna och de behöriga myndigheterna att se till att 
frågor som rör vattenresurser ingår i planeringen av markanvändning, särskilt i samband 
med utvecklingen av ekonomisk verksamhet i känsliga avrinningsområden, även på öar 
och i de yttersta randområdena. Parlamentet framhåller att tillgången till vattenresurser, 
oavsett hur de utnyttjas, måste regleras i enlighet med principen om rättvisa vattentaxor 
och därmed uppmuntra företag i synnerhet att använda vatten på ett mer effektivt sätt.
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13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja verksamhetsstarten för det 
europeiska observationsorganet inom ramen för Europeiska miljöbyrån, och betonar att 
den bör komplettera nationella uppgifter med standardiserad regional och lokal 
säsongsinformation om nederbörd och sektorsöverskridande förbrukning för att gynna ett 
välgrundat och strategiskt beslutsfattande.

14. Med tanke på att vatteneffektivitet kommer att bli en allt viktigare konkurrensfaktor lyfter 
Europaparlamentet fram regionernas betydelse som drivkraft för teknisk innovation på 
vattenområdet. Parlamentet uppmanar därför regionala myndigheter att överväga 
nationellt och internationellt samarbete mellan regioner, informationsutbyte och 
strategiska partnerskap i syfte att organisera effektiv regional vattenförvaltning.

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaternas regioner och städer att 
uppmuntra till att en vattenbesparingskultur utvecklas inom EU genom att främja system 
för insamling av regnvatten och genom att skapa medvetenhet hos medborgarna om 
behovet att spara vatten, exempelvis genom lämpliga utbildningsprogram. Parlamentet
uppmanar kommissionen att främja utbytet mellan regioner, städer och civila
organisationer av god praxis när det gäller åtgärder för att spara vatten (bland annat 
genom rening av regn- och spillvatten), göra vattenhushållningen mer effektiv och hantera 
riskerna med torka.

16. Europaparlamentet påpekar att de komplexa miljöfrågor som diskuteras i kommissionens 
meddelande är avgörande för en regions ekonomiska situation, konkurrenskraft och 
utvecklingsmöjligheter.

17. Europaparlamentet påpekar att en effektiv vattenprissättningspolitik som speglar vattnets 
sanna värde skulle kunna uppmuntra konsumenterna att hushålla mer med vattnet.
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