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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om indsatsen mod vandknaphed og tørke i Den Europæiske Union
(2008/2074(INI))

Europa-Parlamentet,

− der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 
om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger1 (herefter 
"vandrammedirektivet"),

− der henviser til sin beslutning om Kommissionens meddelelse om vandforsyning i 
udviklingslandene: Strategi og prioriteter for EU's udviklingssamarbejde2,

− der henviser til Kommissionens meddelelse af 18. juli 2007 om indsatsen mod 
vandknaphed og tørke i Den Europæiske Union (KOM(2007)0414),

− der henviser til den konsekvensanalyserapport og de konsekvensanalyseundersøgelser, 
som Instituttet for Europæisk Miljøpolitik (IEEP) og Det Europæiske Miljøagentur 
(EEA) har udarbejdet,

− der henviser til forretningsordenens artikel 45,

− der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelser fra Økonomi- og Valutaudvalget, Regionaludviklingsudvalget og Udvalget 
om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A6-0000/2008),

A. der henviser til, at spørgsmålet om vandknaphed og tørke geografisk set ikke er 
begrænset til Den Europæiske Union, men har internationale følgevirkninger; der 
henviser til, at der allerede er opstået internationale konflikter om vand, og at der er 
stadig større fare for, at sådanne konflikter vil blive endnu hyppigere3

,

B. der henviser til, at vandknaphed og tørke udgør en stor udfordring med betydelige 
socioøkonomiske og miljømæssige følger for EU, og at den økonomiske konsekvens af 
tørke i EU i de seneste 30 år i alt skønnes at beløbe sig til 100 mia. EUR,

C. der henviser til, at vandknaphed og tørke allerede berører forskellige dele af EU, og at 
omkring en femtedel af EU's befolkning bor i lande, hvor vandressourcerne er under pres, 

D. der henviser til, at vandknaphed og tørke er optrådt med stadig større hyppighed i de 
seneste 30 år, og at klimaændringer efter al sandsynlighed vil forværre situationen og 
bidrage til en stigende forekomst af ekstreme hydrologiske hændelser både i og uden for 
EU, 

E. der henviser til, at tendenserne inden for anvendelse af vand ikke er bæredygtige, 
                                               
1 EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1.
2 EUT C 76 E af 25.3.2004, s. 430.
3 Dokument fra den højtstående repræsentant og Kommissionen til Det Europæiske Råd af 14.3.2008, S113/08.
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eftersom EU fortsat spilder 20 % af sit vand som følge af manglende effektivitet, 

F. der henviser til, at der ikke findes nogen omfattende i teknisk og videnskabelig henseende 
pålidelig vurdering af vandmængdesituationen i EU, og at de disponible data på regionalt 
plan og vedrørende årstidsbestemte variationer er meget begrænsede,

G. der henviser til, at bevidstgørelseskampagner og fyldestgørende oplysning af borgerne 
har central betydning for at fremme ændringer i adfærd og praksis og skabe en 
vandsparekultur, 

1. glæder sig over Kommissionens meddelelse og støtter det foreslåede første sæt 
indsatsmuligheder, men beklager, at dets rækkevidde er begrænset til EU- og 
medlemsstatsniveau; minder om, at vandknaphed og tørke er et problem med en 
international dimension, og at der må træffes hertil svarende foranstaltninger;

2. beklager, at meddelelsen begrænser sig til at fremme generelle målsætninger og kun 
foreslår en begrænset række præcise foranstaltninger og ingen konkret tidsplan for deres 
gennemførelse i regioner truet af vandknaphed og tørke; beklager manglen på realistiske 
målsætninger og frister for at nå dem i nært samarbejde med regionale og lokale 
myndigheder;

3. minder om, at der bør foretrækkes en efterspørgselsstyret tilgang i forbindelse med 
vandressourceforvaltning; bemærker, at udbudssideforanstaltninger først bør overvejes, 
efter at mulighederne for at øge den effektive anvendelse af vand, for at forbedre 
efterspørgselsstyringen og for at træffe uddannelses- og oplysningsmæssige 
foranstaltninger er udtømt; 

4. henleder opmærksomheden på forbindelsen mellem klimaændringer, vandknaphed og 
tørke og er dybt bekymret over den mulige indvirkning på folkesundheden; understreger 
behovet for at indarbejde vandspørgsmålet i alle politikområder og for at benytte en 
egentlig integreret tilgang ved forsøg på at løse det, herunder ibrugtagning af alle EU's 
finansielle instrumenter; understreger, at alle politiske niveauer (nationale, regionale og 
lokale) bør inddrages i processen;

5. anmoder Kommissionen om at tage hensyn til den tværsektorielle forbindelse mellem 
klimaændringers sociale og økonomiske indvirkning på arealanvendelse og de 
energiomkostninger, der er forbundet med klimaændringer;

6. erkender vandrammedirektivets betydning som en ramme for opnåelse af "god tilstand" 
for alle europæiske vandområder, fremme af bæredygtig vandanvendelse og beskyttelse 
af tilgængelige vandressourcer samtidig med, at det bidrager til at afbøde virkningerne af 
oversvømmelser og tørke, og opfordrer Kommissionen og alle medlemsstaterne til fuldt 
ud at gennemføre dets bestemmelser;

7. er af den opfattelse, at de i vandrammedirektivet krævede vandområdeplaner også bør 
omfatte tørkestyring og etablering af krisestyringssystemer tilpasset de konkrete behov i 
vandområder truet af vandknaphed og tørke;
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8. minder om, at næsten 20 % af vandet i EU går til spilde, og understreger, at der er behov 
for store investeringer for at forbedre den tekniske udvikling og vanddistributionsnettet;

9. opfordrer EU til at støtte teknologi og innovation med henblik på at forbedre den 
effektive anvendelse af vand;

10. understreger, at 40 % af det vand, der bruges i EU, kunne spares1, og kræver konkrete 
foranstaltninger og finansielle incitamenter til fremme af en mere effektiv og bæredygtig 
anvendelse af vand;

11. minder om, at det i vandrammedirektivets artikel 9, stk. 1, hedder, at "medlemsstaterne 
tager hensyn til princippet om, at alle omkostninger i forbindelse med 
forsyningspligtydelser […] skal dækkes […], navnlig i overensstemmelse med princippet 
om, at forureneren betaler" og inden 2010 sikrer, at "prissætningspolitikken giver 
brugerne passende tilskyndelse til en effektiv anvendelse af vandressourcerne, [og at] de 
forskellige vandanvendelsessektorer […] yder et passende bidrag til dækning af 
omkostningerne i forbindelse med forsyningspligtydelser";  

12. opfordrer EU til at støtte teknologi og innovation med henblik på at forbedre den 
effektive anvendelse af vand;

13. understreger, at der i landbrugssektoren kan gøres store fremskridt i retning af en mere 
effektiv vandudnyttelse, og håber, at sundhedstjekket af den fælles landbrugspolitik vil 
tage dette problem med i betragtning og foreslå konkrete foranstaltninger til fremme af en 
mere bæredygtig vandanvendelse gennem incitamenter til mobilisering af de bedste 
disponible teknologier; 

14. gør opmærksom på, at forbrugerne spiller en vigtig rolle, hvis der skal opnås en betydelig 
begrænsning af vandforbruget i EU, og opfordrer derfor EU til at iværksætte en offentlig 
kampagne for at gøre borgerne bevidste om vandspørgsmålet og tilskynde dem til at gøre 
noget konkret; 

15. mener, at det eksisterende mærkningssystem for energieffektivitet bør udvides til at 
omfatte en henvisning til vandforbrug, og at der bør indføres strengere 
konstruktionsstandarder;

16. opfordrer alle berørte parter til at udarbejde en frivillig ordning for mærkning af 
bæredygtig vandforvaltning;

17. opfordrer Kommissionen til at overveje i 2009 at finansiere et pilotprojekt omfattende 
forskning, tilsyn og kontrol med henblik på udvikling af forebyggelsesforanstaltninger til 
standsning af ørkendannelse i Europa for dermed at undgå erosion og tab af 
landbrugsområder og biodiversitet og øge jordens frugtbarhed og dens evne til at holde 
vand og optage CO2;

                                               
1 Rapport fra Ecologic om vandbesparelsesmulighederne i EU ("EU water Saving potential"), udarbejdet efter 
bestilling fra Kommissionen og offentliggjort den 19. juli 2007, ENV.D.2/ETU/2007/0001r. 
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18. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

Vand er et anliggende, der berører alle samfundets aktører. Det er en forudsætning for det 
menneskelige liv og plante- og dyrelivet samt en uundværlig ressource for økonomien.
Imidlertid er vand en knap ressource. Beskyttelse af vandressourcer, af vandøkosystemer og 
af det vand, vi drikker og bader i, er en af hjørnestenene i miljøbeskyttelse. Det er derfor 
nødvendigt med en samordnet indsats på EU-plan for at sikre effektiv beskyttelse af denne 
værdifulde ressource.

Ekstreme vejrforhold er optrådt med stadig større hyppighed i de seneste 30 år. I de senere år 
har øgede regnmængder forårsaget oversvømmelser i visse dele af Europa, mens andre egne 
oplever tørke og hedebølger. Som følge af de stadig alvorligere følger af klimaændringer 
kunne så mange som 3,2 mia. mennesker komme til at lide under vandknaphed i fremtiden. I 
2007 skønnede Det Europæiske Miljøagentur, at omkring en tredjedel af Europas borgere 
allerede bor i områder, hvor vandressourcerne er under pres, dvs. hvor efterspørgslen efter 
vand er større end forsyningerne. I løbet af de seneste 30 år er udgifterne til tørke steget til 
næsten 100 mia. EUR, og alene tørken i 2003 kostede EU's økonomi 8,7 mia. EUR.

De tre hovedudfordringer, som EU bør tage op, er omfattende, ikke-bæredygtigt og ineffektivt 
vandforbrug og hermed forbundet vandspild, manglende bevidsthed om problemet og 
manglen på en integreret tilgang til tacklingen af vandspørgsmålet.

Klimaændringer er ikke den eneste udfordring, som Europa må tage op. Trods det stigende 
pres på vandressourcerne fortsætter det omfattende, ikke-bæredygtige og ineffektive 
vandforbrug, som vokser næsten dobbelt så hurtigt som verdens befolkning. Alene Europa 
spilder mindst 20 % af sit vand som følge af manglende effektivitet. Én måde at gribe dette 
problem an på ville være fuldt ud at gennemføre vandrammedirektivet og dettes bestemmelser 
om prisfastsættelse. Der er også brug for investeringer i vandbesparelsesteknologier.

Foranstaltninger på efterspørgselssiden bør foretrækkes frem for en simpel forøgelse af 
vandforsyningerne. Udbudssideforanstaltninger først bør overvejes, efter at mulighederne for 
at øge den effektive anvendelse af vand, for at forbedre efterspørgselsstyringen og for at 
træffe oplysningsmæssige foranstaltninger er udtømt. Vandoverførsel over store afstande bør 
ikke være løsningen på problemet med vandknaphed, og spørgsmålet om 
grænseoverskridende overførsler bør fortsat udelukkende henhøre under de enkelte 
medlemsstaters egen kompetence.  

Manglen på oplysninger og på en vidtrækkende bevidstgørelseskampagne er slående i 
betragtning af det voksende problems dimensioner. Udviklingen af en ansvarlig vandspare-
og vandeffektivitetskultur kræver en aktiv bevidstgørelsesindsats med deltagelse af alle 
aktører i vandsektoren. Oplysning, undervisning og efteruddannelse er højtprioriterede 
indsatsområder. Der er en lang række forskellige måder at gribe denne udfordring an på.
Mærkning som et effektivt middel til at give borgerne målrettet information om 
vandeffektivitet og om bæredygtige vandforvaltningsmetoder er kun én af de mulige 
løsninger, der kan vælges. 

Udfordringen med at indarbejde vandspørgsmålet i alle politikområder og skabe en egentlig 
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integreret tilgang ved forsøg på at løse det må tages op. Alle EU-politikker og alle EU's 
finansielle instrumenter bør tage hensyn til den stigende knaphed på vand.

Endelig er spørgsmålet om vandknaphed og tørke geografisk set ikke begrænset til Den 
Europæiske Union, da det har internationale følgevirkninger. Der er allerede opstået en lang 
række internationale konflikter om vand, og der er stadig større fare for, at sådanne konflikter 
vil blive endnu hyppigere. Der må derfor vælges en bredere tilgang til vandknaphed og tørke.
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