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FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udvalget for Andragender, som er korresponderende 
udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. Mener, at vandrammedirektivet (VRD) udgør en værdifuld ramme for en europæisk 
vandløbspolitik og indeholder en integreret strategi for og mekanismer til 
grænseoverskridende forvaltning af vandløbsoplande i Europa.

2. Mener, at vandrammedirektivet indeholder et solidaritetsprincip. Henvisningen til
internationale vandområdedistrikter indebærer, at et vandløb, som løber igennem mindst 
to nabolande, bør forvaltes på en sådan måde, at intet område oversvømmes eller 
rammes af tørke som følge af et andet områdes ubæredygtige anvendelse af vandløbet.

3. Erkender, at vandforvaltning er ved at blive et vigtigt offentligt anliggende, navnlig i 
lyset af virkningerne af klimaændringen og det stigende antal oversvømmelser og 
tørkesituationer. Glæder sig derfor over Kommissionens meddelelse om styring af 
oversvømmelsesrisikoen.

4. Erkender, at EU's regionalpolitik behandler vandløbsforvaltning inden for rammerne af 
gennemførelsen af vandrammedirektivet. Understreger, at der inden for de nuværende 
samhørigheds- og strukturfonde (2000-2006) er afsat bevillinger til finansiering af 
projekter vedrørende behandling af vandbalance i vandløb på grænseoverskridende 
niveau.

5. Glæder sig over forslaget til retlig ramme for strukturfondene (2007-2013), som 
fremmer vandløbsforvaltning i forbindelse med gennemførelsen af 
vandrammedirektivet, herunder oversvømmelser og tørkesituationer, og opfordrer Rådet 
til at notere sig de beslutninger, som Europa-Parlamentet har vedtaget på dette område.

6. Anmoder Kommissionen og Rådet om udtrykkeligt at medtage målet om 
vandløbsforvaltning (navnlig oversvømmelses- og tørkeforebyggelse) i EF's strategiske 
retningslinjer for 2007-2013.

7. Opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre vandrammedirektivet effektivt og anvende 
strukturfondsmidler i den nye programmeringsperiode til at tage fat på problemerne 
med oversvømmelse og vandmangel.

8. Anmoder Kommissionen om at udarbejde en meddelelse om styring af tørkerisici.
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BEGRUNDELSE

Denne udtalelse afgives til Udvalget for Andragender på baggrund af en skrivelse fra en 
spansk statsborger, som anmoder om en EU-rammelovgivning for europæiske vandløb på 
grundlag af det solidaritetsprincip, som er grundpillen i EU's samhørighedspolitik. 
Andrageren ønsker fælles forvaltning af de europæiske vandløb for at bekæmpe regionale 
skævheder i mængden af tilgængeligt vand som følge af den globale opvarmning.

Eksisterende retlige rammer for europæiske vandløb

Der findes allerede en integreret strategi for vandløbsforvaltning i EU.

I henhold til EF-traktatens artikel 174 og 175 forfølger Fællesskabets politik på miljøområdet 
målet om rationel udnyttelse af naturressourcerne. Foranstaltninger i forbindelse med 
kvantitativ forvaltning kræver enstemmig afgørelse af Rådet efter høring af Europa-
Parlamentet.

Vi har i dag et komplet retligt instrument for anvendelse af vandressourcerne i Europa, nemlig 
vandrammedirektivet1. Vandrammedirektivet omhandler navnlig vandressourcernes kvalitet,
men også deres kvantitative tilstand, eftersom sidstnævnte har betydning for god kvalitet.

Vandrammedirektivet repræsenterer et gennembrud inden for rationel anvendelse af vandløb 
og overvågning af vandkvaliteten og vandmængden i Europa. Et af dets formål er at medvirke
til at "afbøde virkningerne af oversvømmelser og tørke" og derved bidrage til "en tilstrækkelig 
forsyning af overfladevand og grundvand af god kvalitet, som er nødvendig for at opnå en 
bæredygtig, afbalanceret og rimelig vandanvendelse"2. Det indeholder bestemmelser om 
vedvarende overvågning af overfladevandets og grundvandets kvantitative tilstand3. Der tages 
ligeledes hensyn til de kvantitative aspekter, når de kompetente vandområdemyndigheder skal 
indgive indsatsprogrammer, som omfatter "kontrol med indvinding af overfladeferskvand og 
grundvand"4.

Gennemførelsen af vandrammedirektivet bygger på en trinvis strategi på grund af de dermed 
forbundne vanskeligheder. Ordføreren bemærker, at flere medlemsstater endnu ikke har gjort 
fremskridt i denne retning, og opfordrer dem til at gennemføre vandrammedirektivet fuldt ud.

Vandrammedirektivet og solidaritetsprincippet

For at opnå større integration af overfladevandets og grundvandets kvalitative og kvantitative 
aspekter er vandområdet den grundlæggende enhed i vandrammedirektivet. Alle vandløb, der 
indgår naturligt i samme hydrologiske system, behandles således som en helhed, hvor
vandområdedistriktet udgør den vigtigste vandforvaltningsenhed. Når der er tale om 
grænseoverskridende vandområder, kræver solidaritetsprincippet koordinering af hele 
vanddistriktet.

  
1 Direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000, EFT L 327 af 22. december 2000, s. 1.
2 Artikel 1, litra e).
3 Artikel 8.
4 Artikel 11, stk. 3, litra e).
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Integration af vandrammedirektivet i regionaludviklingspolitikken

Solidaritetspolitikken danner også grundlag for EU's samhørighedspolitik. Strukturfondene og 
navnlig Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU)1 og Samhørighedsfonden kan 
spille en vigtig rolle for støtten til EU's vandløbspolitik.

Der er anvendt strukturfondsmidler i indeværende programmeringsperiode til at finansiere 
vandforvaltningsprojekter med sigte på at imødegå ubalancer i vandressourcerne. Der er 
navnlig finansieret infrastrukturinvesteringer med henblik på oversvømmelsesbeskyttelse og 
renere drikkevand.

EFRU medfinansierer også Interreg-initiativet om støtte til grænseoverskridende og 
tværnationalt samarbejde om fælles problemer, herunder initiativer i tilknytning til forvaltning 
af vandressourcer som følge af oversvømmelse eller tørke samt fælles aktiviteter med særligt 
henblik på vandrammedirektivet. Irma-projektet ("INTERREG Rhinen-Meuse-aktiviteter") og 
Scaldit-projektet (Schelde-Escaut-vandløbsoplandet) er vellykkede eksempler på 
grænseoverskridende samarbejde og en integreret EU-vandløbspolitik på tværnationalt plan.

Forvaltning af vandressourcerne i den kommende samhørighedspolitik

Den kommende samhørighedspolitik har potentiale til at spille en endnu større rolle i 
forbindelse med gennemførelsen af EU's vandpolitik. Forslaget til forordning om EFRU2

fastsætter, at der ydes støtte til vandforsyning og risikominimering, herunder udarbejdelse og 
gennemførelse af planer for at minimere og håndtere naturlige og teknologiske risici. I 
forbindelse med målet om europæisk territorialt samarbejde lægges der vægt på fælles 
forvaltning af de europæiske vandløb. EFRU skal yderligere støtte "vandforvaltning med et 
klart tværnationalt sigte, herunder beskyttelse og forvaltning af afvandingsområder (...)" og 
risikominimering, herunder (...) beskyttelse mod oversvømmelse".

Ordføreren henleder opmærksomheden på Europa-Parlamentets beslutning om EFRU3, som 
udtrykkeligt føjer klimaændring og tørke til de risici, der skal minimeres. Den nævner også 
forvaltning af vandløbsoplande, vandforsyningssikkerhed og gennemførelse af 
vandrammedirektivet. Det bestyrker det synspunkt, at EU's samhørighedspolitik indeholder en 
passende ramme for vandløbsforvaltning og løsning af problemer, der har rod i den globale 
opvarmning.

  
1 Forordning (EF) Nr. 1261/1999 af 21. juni 1999, EFT L 161 af 26.06.1999, s. 43, artikel 2, stk. 2, litra e): støtte 
til "beskyttelse og forbedring af miljøet, navnlig ved hensyntagen til forsigtighedsprincippet og princippet om 
forebyggende indsats i støtten til den økonomiske udvikling". 
2 KOM (2004) 495 af 14. juli 2004, artikel 4, nr. 3 og 4, artikel 6, nr. 1, litra c) og nr. 2, litra a) og c). 
3 Europa-Parlamentets lovgivende beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling (KOM(2004)0495 - C6–0089/2004 - 2004/0167(COD)). Jf. punkt 16 og 
24 i Europa-Parlamentets beslutning om forslag til Rådets forordning om generelle bestemmelser for Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden 
(KOM(2004)0492 - 2004/0163 (AVC)) og forordningens artikel 3 samt Europa-Parlamentets beslutning om 
forslaget til Rådets forordning om oprettelse af Samhørighedsfonden (KOM(2004)0494 -2004/0166(AVC)), 
artikel 2, nr. 2. 
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Endelig medtager Kommissionens forslag til strategiske retningslinjer for 2007-20131 under 
de territoriale aspekter grænseoverskridende og tværnationalt samarbejde om vandforvaltning, 
oversvømmelseskontrol og minimering af naturbetingede risici. Ordføreren mener imidlertid, 
at der bør medtages en udtrykkelig henvisning til forebyggelse af oversvømmelser og tørke.

Udfordringen i forbindelse med oversvømmelser og tørkesituationer

Det står mere og mere klart, at oversvømmelser og tørke er alvorlige naturbetingede risici. 
Spørgsmålet om oversvømmelser er blevet behandlet i en kommissionsmeddelelse om styring 
af oversvømmelsesrisikoen2. Hvad tørkesituationerne3 angår, er EU's initiativer endnu ikke så 
langt fremme. Ordføreren mener, at tørkespørgsmålet hurtigt bør tages op på europæisk plan.

  
1 KOM(2005)0299 af 5. juli 2005.
2 KOM (2004)0472 af 12. juli 2004 om styring af oversvømmelsesrisikoen - Oversvømmelsesforebyggelse, 
oversvømmelsessikring og oversvømmelsesbekæmpelse,
3 Jf. rapport fra Det Fælles Forskningscenter: EU Report No. 21553/2005 "Climate Change and the European 
Water Dimension". 


