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EHDOTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa vetoomusvaliokuntaa sisällyttämään 
seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. katsoo, että vesipuitedirektiivi (Water Framework Directive, WFD) muodostaa arvokkaan 
kehyksen Euroopan jokipolitiikalle, koska se sisältää kokonaisvaltaisen lähestymistavan ja 
mekanismit Euroopan vesistöalueiden rajat ylittävää hallintaa varten;

2. katsoo, että vesipuitedirektiivissä noudatetaan yhteisvastuun periaatetta; viittaus 
kansainvälisiin vesipiireihin tarkoittaa, että vähintään kahden naapurimaan läpi virtaavaa 
jokea pitäisi hallita siten, ettei mikään alue kärsi tulvasta tai kuivuudesta, joka johtuu joen 
kestämättömästä käytöstä toisella alueella;

3. tunnustaa, että vesivarojen hallinnasta on tulossa julkisuudessa tärkeä asia, erityisesti kun 
otetaan huomioon ilmastonmuutoksen vaikutukset sekä tulvien ja kuivuuden 
lisääntyminen; pitää näin ollen myönteisenä Euroopan komission tiedonantoa tulviin 
liittyvästä riskienhallinnasta;

4. tunnustaa, että EU:n aluepolitiikassa jokien hallintaa käsitellään osana vesipuitedirektiivin 
täytäntöönpanoa; korostaa, että nykyisistä koheesio- ja rakennerahastoista (2000–2006) 
varaudutaan rahoittamaan hankkeita, jotka koskevat rajat ylittävien jokien vesitasetta;

5. pitää myönteisenä rakennerahastoille (2007–2013) ehdotettua oikeudellista kehystä, joka 
edistää jokien hallintaa osana vesipuitedirektiivin täytäntöönpanoa, tulvien ja kuivuuden 
ehkäiseminen mukaan luettuna, ja pyytää neuvostoa panemaan merkille asiaan liittyvät 
Euroopan parlamentin päätöslauselmat;

6. pyytää komissiota ja neuvostoa sisällyttämään nimenomaisesti jokien hallintaa koskevan 
tavoitteen (ja erityisesti tulvien ja kuivuuden ehkäisemisen) yhteisön strategisiin 
suuntaviivoihin vuosiksi 2007–2013;

7. pyytää jäsenvaltioita soveltamaan vesipuitedirektiiviä tehokkaasti ja käyttämään 
rakennerahastoja uuden ohjelmakauden aikana tulvia ja vesipulaa koskeviin ongelmiin 
puuttumiseen;

8. pyytää komissiota laatimaan tiedonannon kuivuuden hallinnasta.
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PERUSTELUT
Tämä vetoomusvaliokunnalle annettava lausunto perustuu Espanjan kansalaisen lähettämään 
kirjeeseen, jossa pyydetään säätämään Euroopan jokia koskeva ja EU:n koheesiopolitiikkaan 
kuuluvaan yhteisvastuun periaatteeseen perustuva EU:n puitelaki. Vetoomuksen esittäjä 
pyytää, että Euroopan jokia hallittaisiin yhteisesti, jotta voitaisiin torjua saatavilla olevan 
veden määrän alueellista epätasapainoa, joka johtuu ilmaston lämpenemisestä.

Euroopan jokia koskeva olemassa oleva oikeudellinen kehys

Euroopan unionilla on jo jokien hallintaa koskeva yhtenäinen lähestymistapa.

EY:n perustamissopimuksen 174 ja 175 artiklan mukaisesti yhteisön ympäristöpolitiikalla 
myötävaikutetaan luonnonvarojen harkitun ja järkevän käytön tavoitteen saavuttamiseen. Kun 
kyse on toimenpiteistä, jotka vaikuttavat vesivarojen määrän hallintaan, neuvoston on tehtävä 
päätös yksimielisesti kuultuaan Euroopan parlamenttia.

Nykyään EU:lla on veden kestävää käyttöä koskeva kokonaisvaltainen säädös: 
vesipuitedirektiivi1 (WFD). Vesipuitedirektiivi koskee ennen kaikkea veden laatua mutta 
myös sen määrää, koska veden määrä vaikuttaa sen laatuun.

Vesipuitedirektiivi on virtaavan veden järkevää käyttöä ja Euroopan vesien laadun ja määrän 
valvontaa koskeva läpimurto. Sen tarkoituksena on muun muassa myötävaikuttaa ”tulvien ja 
kuivuuden vaikutusten lieventämiseen” ja näin turvata ”hyvänlaatuisen pinta- ja pohjaveden 
riittävä saanti kestävää, tasapainoista ja oikeudenmukaista veden käyttöä varten”2. Se 
edellyttää pintaveden virtaaman ja pohjaveden määrällisen tilan jatkuvaa seurantaa3. Lisäksi 
määrälliset näkökohdat otetaan huomioon, kun vesipiirien toimivaltaisten viranomaisten on 
annettava toimenpideohjelma, johon kuuluu ”makean pintaveden ja pohjaveden oton … 
ennakkovalvonta”4.

Koska vesipuitedirektiivi on vaikea panna täytäntöön, se pannaan täytäntöön vähitellen. 
Esittelijä panee merkille, etteivät useat jäsenvaltiot ole vielä edenneet asiassa, ja pyytää niitä 
panemaan vesipuitedirektiivin kokonaan täytäntöön.

Vesipuitedirektiivi ja yhteisvastuun periaate

Jotta pinta- ja pohjavesien laatua ja määrää koskevat näkökohdat voitaisiin yhdistää 
paremmin, vesipuitedirektiivin perusyksikkönä pidetään vesistöaluetta. Siispä kaikkia 
samassa hydrologisessa järjestelmässä luonnollisesti virtaavia vesiä käsitellään 
kokonaisuutena, kun taas vesipiiri on vesivarojen hallinnan perusyksikkö. Kun vesistöalue 
ylittää valtioiden rajat, yhteisvastuun periaate edellyttää koordinointia koko vesipiirin osalta.

  
1 Lokakuun 23. päivänä 2000 annettu direktiivi 2000/60/EY; EYVL L 327/1.
2 1 artiklan e kohta.
3 8 artikla.
4 11 artiklan 3 kohdan e alakohta.
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Vesipuitedirektiivin sisällyttäminen aluekehityspolitiikkaan

EU:n koheesiopolitiikka perustuu myös yhteisvastuun periaatteeseen. Rakennerahastoilla, 
erityisesti Euroopan aluekehitysrahastolla (EAKR1) ja koheesiorahastolla, voidaan tukea 
merkittävästi EU:n jokivesiä koskevaa politiikkaa.

Nykyisellä ohjelmakaudella rakennerahastoista on rahoitettu hankkeita, jotka tähtäävät jokien 
hallintaan vesimäärän epätasapainon torjumiseksi. Erityisesti on rahoitettu ennaltaehkäisevään 
infrastruktuuriin tehtyjä investointeja tulvilta suojautumiseksi ja juomaveden puhtaana 
pitämiseksi.

EAKR:sta yhteisrahoitetaan myös INTERREG-aloitetta, jolla tuetaan rajat ylittävää ja 
valtioiden välistä yhteistyötä yhteisten ongelmien ratkaisemiseksi. Näihin ongelmiin kuuluvat 
tulvista ja kuivuudesta johtuvat vesivarojen hallintaan liittyvät ongelmat. Lisäksi aloitteella 
tuetaan yleisiä, erityisesti vesipuitedirektiiviin liittyviä toimia. INTERREG-hankkeet IRMA 
(Interreg Rhine-Meuse Activities) ja SCALDIT (joka koskee Scheldt- ja Escaut-jokien 
vesistöaluetta) ovat loistavia esimerkkejä rajat ylittävästä yhteistyöstä ja EU:n yhdennetystä 
jokipolitiikasta valtioiden välisellä tasolla.

Vesivarojen hallinta tulevassa koheesiopolitiikassa 

On mahdollista, että tulevalla koheesiopolitiikalla on vieläkin suurempi merkitys EU:n 
vesipolitiikan täytäntöönpanon kannalta. Euroopan aluekehitysrahastoa koskevassa 
asetusehdotuksessa2 säädetään, että rahastosta tuetaan vesihuoltoa ja riskien ehkäisemistä, 
johon kuuluvat luonnosta ja teknologiasta aiheutuvien riskien ehkäisemiseen ja niiden 
ratkaisemiseen tarkoitettujen suunnitelmien kehittäminen ja täytäntöönpano. ”Euroopan 
alueellisen yhteistyön” tavoitteessa korostetaan Euroopan jokien yhteistä hallintaa. Lisäksi 
EAKR:sta tuetaan vesihuoltoa ”selkeästi monikansallisella tasolla, myös jokien valuma-
alueiden, – – vesipalvelujen” suojelua ja hallintaa, sekä riskien ehkäisemistä, johon kuuluu 
”tulvien torjunta”. 

Esittelijä kiinnittää huomiota asiaan kuuluvaan, Euroopan aluekehitysrahastoa koskevaan 
Euroopan parlamentin päätöslauselmaan 3, jossa torjuttaviin riskeihin lisätään nimenomaisesti 
ilmastonmuutos ja kuivuus. Siinä mainitaan myös jokien valuma-alueiden hallinta, 
vesihuollon turvaaminen ja vesipuitedirektiivin täytäntöönpano. Näin ollen voidaan katsoa, 
että EU:n koheesiopolitiikalla on asianmukainen kehys jokivesien hallintaa ja ilmaston 
lämpenemisestä johtuvien ongelmien ratkaisemista varten.

  
1 Kesäkuun 21. päivänä 1999 annetun asetuksen (EY) N:o 1261/1999 2 artiklan 2 kohdan e alakohdan mukaan 
EAKR tukee ympäristön suojelua ja parantamista ottaen talouskehityksen tukemisessa huomioon erityisesti 
varovaisuuden ja ennalta ehkäisyn periaatteet (EYVL L 161/1).
2 KOM(2004)0495 lopullinen, 14. heinäkuuta 2004; 4 artiklan 4 kohta, 6 artiklan 1 kohdan c alakohta, 6 artiklan 
2 kohdan a alakohta ja 6 artiklan 2 kohdan c alakohta. 
3 Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastosta (KOM(2004)0495 – C6-0089/2004 – 2004/0167(COD)); ks. myös 
Euroopan parlamentin päätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, 
Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä, 16 ja 24 kohta 
(KOM(2004)0492 – 2004/0163(AVC)) (ja asetuksen 3 artikla); Euroopan parlamentin päätöslauselma 
ehdotuksesta neuvoston asetukseksi koheesiorahastosta (KOM(2004)0494 – 2004/0166(AVC)), 2 artiklan 
2 kohta.
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Lisäksi ehdotus yhteisön strategisiksi suuntaviivoiksi vuosiksi 2007–20131 sisältää 
vesivarojen hallintaa, tulvien torjumista ja luonnonilmiöiden aiheuttamien vaarojen 
ehkäisemistä koskevia rajat ylittäviä ja valtioiden välisiä yhteistyötoimenpiteitä osana 
suuntaviivojen alueellista ulottuvuutta. Esittelijä kuitenkin katsoo, että tekstiin pitäisi lisätä 
selvä maininta tulvien ja kuivuuden ehkäisemisestä.

Tulvia ja kuivuutta koskeva haaste

On yhä ilmeisempää, että tulvat ja kuivuus ovat vakavasti otettavia luonnonuhkia. Komissio 
on jo käsitellyt tulva-asioita tiedonannossaan tulviin liittyvästä riskienhallinnasta2. Kuivuutta3

koskevat EU:n aloitteet eivät ole edenneet yhtä pitkälle. Esittelijä katsoo, että EU:ssa pitäisi 
puuttua pian kuivuutta koskeviin kysymyksiin.

  
1 KOM(2005)0299, 5. heinäkuuta 2005.
2 KOM(2004)0472 lopullinen, 12. heinäkuuta 2004, ”Tulviin liittyvä riskien hallinta – Tulvien ehkäisy, torjunta 
ja lieventäminen”. 
3 Ks. Yhteisen tutkimuskeskuksen raportti nro 21553 vuodelta 2005 ”Climate Change and the European Water 
Dimension” (Ilmastonmuutos ja Euroopan vesitilanne).


