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FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för framställningar att som ansvarigt 
utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet anser att ramdirektivet för vatten utgör en värdefull ram för en 
europeisk flodpolitik och erbjuder en samordnad strategi och mekanismer för 
gränsöverskridande förvaltning av avrinningsområden i Europa. 

2. Europaparlamentet anser att ramdirektivet för vatten omfattas av solidaritetsprincipen. 
Hänvisningen till internationella förvaltningsdistrikt för avrinningsområden innebär att en 
flod som rinner genom minst två grannländer bör förvaltas så att inget område 
översvämmas eller lider av torka på grund av ohållbar användning av floden i ett annat 
område.

3. Europaparlamentet är medvetet om att vattenförvaltning håller på att bli ett viktigt allmänt 
intresse, speciellt med tanke på följderna av klimatförändringarna och den ökade 
förekomsten av översvämningar och torka. Parlamentet välkomnar således kommissionens 
meddelande om hantering av översvämningsrisker.

4. Europaparlamentet är medvetet om att gemenskapens regionalpolitik befattar sig med 
flodförvaltning inom ramen för genomförandet av ramdirektivet för vatten. Parlamentet 
betonar att det i de nuvarande sammanhållnings- och strukturfonderna (2000–2006) finns
medel avsatta för finansiering av projekt som berör floders vattenbalans på 
gränsöverskridande nivå. 

5. Europaparlamentet välkomnar förslaget till lagstiftningsram för strukturfonder 
(2007-2013), vilket främjar flodförvaltning inom ramen för genomförandet av 
ramdirektivet för vatten, inklusive hantering av översvämningar och torka, och uppmanar 
rådet att notera Europaparlamentets relevanta resolutioner.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att explicit inkludera 
flodförvaltning (speciellt förebyggandet av översvämningar och torka) som en målsättning 
i gemenskapens strategiska riktlinjer 2007–2013.

7. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att tillämpa ramdirektivet för vatten på ett 
effektivt sätt och att använda strukturmedel under den nya programperioden för att tackla 
problem med översvämningar och vattenbrist.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta ett meddelande om hantering av 
torka. 
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MOTIVERING

Detta yttrande läggs fram för utskottet för framställningar med anledning av ett brev från en 
spansk medborgare som efterlyser en gemenskaplig ramlagstiftning för europeiska floder som
baserar sig på solidaritetsprincipen, som ligger till grund för EU:s sammanhållningspolitik.
Framställaren önskar att europeiska floder skall förvaltas gemensamt för att förhindra att den 
globala uppvärmningen leder till ojämlikhet mellan regionerna i fråga om mängden 
tillgängligt vatten.

Befintlig rättslig ram för europeiska floder
Det finns redan en samordnad strategi för flodförvaltning inom EU. 
Enligt artiklarna 174 och 175 i EG-fördraget strävar gemenskapens miljöpolitik till en 
rationell användning av naturresurser. Åtgärder inom kvantitativ förvaltning kräver rådets
enhälliga beslut efter att Europaparlamentet har hörts.

Det finns redan ett omfattande rättsligt instrument för hållbar vattenanvändning i Europa, 
nämligen ramdirektivet för vatten1. Ramdirektivet för vatten gäller främst kvaliteten på 
vattnen i fråga, men också deras kvantitativa status eftersom denna har betydelse för vattnens 
goda kvalitet.

Ramdirektivet för vatten innebär ett genombrott för rationell användning av vattenflöden och 
övervakning av vattenkvalitet och vattenkvantitet i Europa. Ett av direktivets syften är att 
bidra till att “mildra effekterna av översvämning och torka” och således bidra till ”tillräcklig 
tillgång på ytvatten och grundvatten av god kvalitet som behövs för en hållbar, balanserad och 
rättvis vattenanvändning”2. I direktivet föreskrivs att ytvattnens nivå eller flödeshastighet och
grundvattnens kvantitativa status kontinuerligt skall övervakas3. Kvantitativa aspekter beaktas 
också i och med att de myndigheter som är ansvariga för avrinningsdistrikten måste lägga 
fram ett åtgärdsprogram som omfattar ”[r]eglering av uttag av sött ytvatten och grundvatten”4.

Genomförandet av ramdirektivet för vatten sker stegvis på grund av de svårigheter som är 
förknippade med genomförandet. Föredraganden påpekar att flera medlemsstater ännu inte
har vidtagit genomförandeåtgärder och uppmanar dem att genomföra ramdirektivet för vatten 
till fullo.

Ramdirektivet för vatten och solidaritetsprincipen
För att bättre integrera de kvalitativa och kvantitativa aspekterna av ytvatten och grundvatten 
är avrinningsområdet grundenheten i ramdirektivet för vatten. Således behandlas alla vatten 
som flyter naturligt i samma hydrologiska system som en helhet, medan avrinningsdistriktet 
anses vara huvudenheten för vattenförvaltning. Då ett avrinningsområde är av 
gränsöverskridande karaktär kräver solidaritetsprincipen att hela avrinningsdistriktet
samordnas. 

Införlivande av ramdirektivet för vatten i den regionala utvecklingspolitiken
  

1 Direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000, EGT L 327/1. 
2 Artikel 1 e.
3 Artikel 8.
4 Artikel 11.3 e.
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Solidaritetsprincipen utgör också grunden för EU:s sammanhållningspolitik.
Strukturfonderna, speciellt Europeiska regionutvecklingsfonden (ERUF1) och 
Sammanhållningsfonden, kan spela en viktig roll som stöd för EU:s politik för flodvatten. 
Strukturfonder har använts under den nuvarande programperioden för att finansiera projekt 
för förvaltning av floder i syfte att motarbeta vattenobalanser. I synnerhet har investeringar i 
förebyggande infrastruktur för skydd mot översvämningar och rening av dricksvatten 
finansierats. 
ERUF samfinansierar också Interreg-initiativet som stöder det gränsöverskridande och 
transnationella samarbetet vid gemensamma problem, inklusive sådana som berör
förvaltningen av vattenresurser och som har förorsakats av översvämning eller torka, samt
gemensamma åtgärder som speciellt hänför sig till ramdirektivet för vatten. Projekten Irma 
(Interreg Rhine-Meuse Activities) och Scaldit (avrinningsområdet Scheldt/Escaut) är exempel 
på framgångsrikt gränsöverskridande samarbete och på en samordnad gemenskaplig 
flodpolitik på transnationell nivå.

Vattenförvaltning i den nya sammanhållningspolitiken
Den nya sammanhållningspolitiken kan komma att spela en ännu större roll i genomförandet 
av EU:s vattenpolitik. I den föreslagna förordningen om ERUF2 föreskrivs att fonden skall 
stödja vattentillgångarna och förebyggandet av risker, inklusive utvecklandet och 
genomförandet av planer för att förebygga och hantera risker för naturkatastrofer och 
teknologiska risker. Inom målsättningen ”europeiskt regionalt samarbete” betonas den 
gemensamma förvaltningen av europeiska floder. Dessutom skall ERUF främja
”vattenförsörjning, med en klar transnationell dimension, inklusive skydd och vård av flod-
och kustområden”, vattentjänst och ”riskförebyggande åtgärder, inklusive [...] skydd mot 
översvämningar”.

Föredraganden hänvisar till Europaparlamentets relevanta resolution om ERUF3 i vilken 
klimatförändringar och torka explicit tas med bland de risker som skall förebyggas. I 
resolutionen nämns också förvaltningen av avrinningsområden, en tryggad vattenförsörjning
och genomförandet av ramdirektivet för vatten. Således stärks uppfattningen att 
EU:s sammanhållningspolitik innehåller den nödvändiga ramen för flodvattenförvaltning och 
för lösning av problem som förorsakas av global uppvärmning. 

Slutligen innehåller den regionala dimensionen i förslaget till gemenskapens strategiska 
riktlinjer 2007–20134 åtgärder för gränsöverskridande och transnationellt samarbete inom 
vattenförvaltning, översvämningskontroll och förebyggande av risker för naturkatastrofer.
Föredraganden anser ändå att förebyggande av översvämning och torka bör nämnas explicit.

  
1 Förordning 1261/99/EG av den 21 juni 1999, EGT L 161/1, artikel 2.2 e stöder ”[s]kydd och förbättring av 
miljön, särskilt under beaktande av försiktighetsprincipen och principen om förebyggande åtgärder när det gäller 
stöd för den ekonomiska utvecklingen”.
2 KOM(2004)0495 av den 14 juli 2004, artiklarna 4.4, 6.1 c, 6.2 a och 6.2 c. 
3 Europaparlamentets lagstiftningsresolution om Europaparlamentets och rådets förslag till förordning om 
Europeiska regionutvecklingsfonden (KOM(2004)0495 – C6-0089/2004 – 2004/0167(COD)); se även 
punkterna 16 och 24 i Europaparlamentets resolution om förslaget till rådets förordning om allmänna 
bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och 
Sammanhållningsfonden (KOM(2004)0492 – 2004/0163(AVC)) (och artikel 3 i förordningen); 
Europaparlamentets resolution om förslaget till rådets förordning om inrättandet av Sammanhållningsfonden
(KOM(2004)0494 – 2004/0166(AVC)), artikel 2.2.
4 KOM(2005)0299 av den 5 juli 2005.
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Problemet med översvämningar och torka
Det blir allt tydligare att översvämningar och torka utgör allvarliga naturliga risker.
Översvämningar har behandlats i kommissionens meddelande om hantering av 
översvämningsrisker1. Vad gäller torka2 är EU:s initiativ inte så långt gångna. Föredraganden 
anser att frågan om torka ofördröjligen bör behandlas på europeisk nivå. 

  
1 KOM(2004)0472 av den 12 juli 2004 ”Hantering av översvämningsrisker – Förebyggande åtgärder, 
skyddsåtgärder och skadebegränsande åtgärder”. 
2 Se GFC:s EU-rapport nr 21553 från 2005 ”Climate Change and the European Water Dimension” 
(Klimatförändring och vattenfrågan i Europa).


