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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

veden niukkuuden ja kuivuuden asettamiin haasteisiin vastaamisesta Euroopan 
unionissa
(2008/2074(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon yhteisön vesipolitiikan puitteista 23. lokakuuta 2000 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/60/EY1,

– ottaa huomioon komission tiedonannosta ”Vesihuolto kehitysmaissa ja EU:n 
kehitysyhteistyöpolitiikan painopisteet” antamansa päätöslauselman2,

– ottaa huomioon 18. heinäkuuta 2007 annetun komission tiedonannon ”Veden niukkuuden 
ja kuivuuden asettamiin haasteisiin vastaaminen Euroopan unionissa” (KOM(2007)0414 
lopullinen) (jäljempänä tiedonanto),

– ottaa huomioon Euroopan ympäristöpolitiikan instituutin ja Euroopan ympäristökeskuksen 
laatiman vaikutustenarviointiraportin ja tutkimukset,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön sekä talous- ja raha-asioiden valiokunnan, aluekehitysvaliokunnan 
ja maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan lausunnot (A6-0000/2008),

A. ottaa huomioon, että veden niukkuus ja kuivuus eivät rajoitu maantieteellisesti Euroopan 
unioniin vaan että niillä on vaikutuksia kansainvälisesti; ottaa huomioon, että veden 
vuoksi on jo käynnistynyt kansainvälisiä konflikteja ja että niiden lisääntymisen vaara 
kasvaa3,

B. ottaa huomioon, että veden niukkuus ja kuivuus ovat suuri haaste, jolla on sosiaalis-
taloudellisia ja ekologisia vaikutuksia Euroopan unionille ja että viimeisten 30 vuoden 
aikana kuivuuden taloudellisten kokonaisvaikutusten Euroopan unionissa on arvioitu 
olevan sata miljardia euroa,

C. ottaa huomioon, että veden niukkuus ja kuivuus vaikuttavat jo nyt moniin EU:n osiin ja 
että noin viidennes EU:n väestöstä asuu valtioissa, joiden vesivaroihin kohdistuu painetta,

D. ottaa huomioon, että viimeisten 30 vuoden aikana veden niukkuutta ja kuivuutta on 
esiintynyt yhä useammin ja että ilmastonmuutos todennäköisesti pahentaa tilannetta, mikä 
johtaa veteen liittyvien ääri-ilmiöiden lisääntymiseen sekä EU:ssa että sen ulkopuolella,

E. ottaa huomioon, että veden käytön kehityskulut ovat epävakaat ja että EU:ssa tuhlataan 
                                               
1 EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1.
2 EUVL C 76 E, 25.3.2004, s. 430.
3 Korkean edustajan ja Euroopan komission asiakirja Eurooppa-neuvostolle, 14. maaliskuuta 2008, S113/08.
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yhä 20 prosenttia vedestä tehottomuuden vuoksi,

F. ottaa huomioon, että EU:ssa ei ole tehty kattavaa teknisesti ja tieteellisesti pätevää 
arviointia veden määrästä; ottaa huomioon, että käytettävissä olevat alueelliset tiedot ja 
vuodenaikoihin liittyvää vaihtelua koskevat tiedot ovat hyvin rajalliset,

G. ottaa huomioon, että tietoisuuden lisääminen ja hyvän tiedon tarjoaminen kansalaisille on 
keskeistä pyrittäessä muuttamaan käyttäytymistä ja käytänteitä sekä edistämään vettä 
säästävän kulttuurin syntymistä,

1. pitää tiedonantoa myönteisenä ja kannattaa ehdotettuja ensimmäisiä toimintavaihtoehtoja 
mutta pahoittelee, että tiedonanto koskee vain EU:ta ja jäsenvaltioita; palauttaa mieliin, 
että veden niukkuus ja kuivuus ovat kansainvälinen ongelma ja toimiin on ryhdyttävä sen 
mukaisesti;

2. pahoittelee, että tiedonanto rajoittuu yleisten tavoitteiden edistämiseen ja että siinä 
esitetään vain rajallinen määrä tarkkoja toimia eikä lainkaan konkreettista aikataulua 
niiden toteutukselle alueilla, joita veden niukkuus ja kuivuus uhkaavat; pitää valitettavana 
realististen tavoitteiden puuttumista ja niiden saavuttamiseksi tiiviissä yhteistyössä alue- ja 
paikallisviranomaisten kanssa varatun ajan vähyyttä;

3. muistuttaa, että vesivarojen hallinnoinnissa olisi suosittava kysyntään perustuvaa 
lähestymistapaa; toteaa, että tarjontaan kohdistuvia toimia olisi harkittava vasta, kun 
vesitehokkuuden lisäämisen, kysynnän hallinnan parantamisen ja koulutustoimien 
vaihtoehdot on käytetty loppuun;

4. palauttaa mieliin ilmastonmuutoksen, veden niukkuuden ja kuivuuden välisen yhteyden ja 
on syvästi huolissaan niiden mahdollisesta vaikutuksesta kansanterveyteen; korostaa 
tarvetta sisällyttää vesikysymys kaikkiin politiikan aloihin ja luoda aidosti integroitu 
lähestymistapa asian käsittelyyn, kaikki EU:n rahoitusvälineet mukaan luettuna; 
tähdentää, että kaikkien poliittisten tasojen (valtio, alueet ja paikallistaso) olisi 
osallistuttava prosessiin;

5. kehottaa komissiota ottamaan huomioon, että ilmastonmuutoksen sosiaaliset ja 
taloudelliset vaikutukset maankäyttöön ja energian kustannuksiin ovat yhteydessä 
toisiinsa;

6. tunnustaa vesipolitiikan puitedirektiivin merkityksen, koska se luo puitteet kaikkien 
Euroopan vesien ”hyvän tilan” saavuttamiselle, veden kestävän käytön edistämiselle ja 
käytettävissä olevien vesivarojen suojelulle ja auttaa samalla lievittämään tulvien ja 
kuivuuden vaikutuksia, ja kehottaa komissiota ja kaikkia jäsenvaltioita panemaan sen 
säännökset täysimääräisesti täytäntöön;

7. katsoo, että vesipolitiikan puitedirektiivissä vaadittaviin vesipiirin hoitosuunnitelmiin olisi 
sisällytettävä myös kuivuuden hallinta ja niiden yhteydessä perustettava kriisinhallinta, 
joka on suunniteltu niiden vesipiirien konkreettisten tarpeiden mukaan, joissa on uhkana 
veden niukkuus ja kuivuus;
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8. muistuttaa, että EU:ssa lähes 20 prosenttia vedestä menee hukkaan, ja korostaa tarvetta 
tehdä mittavia investointeja teknisen kehityksen ja jakeluverkoston parantamiseksi;

9. kehottaa EU:ta tukemaan tekniikkaa ja innovointia, jonka tarkoituksena on parantaa veden 
käytön tehokkuutta;

10. korostaa, että 40 prosenttia EU:ssa käytetystä vedestä voitaisiin säästää1; kehottaa 
ryhtymään konkreettisiin toimiin ja toteuttamaan taloudellisia kannustimia tehokkaamman 
ja kestävämmän veden käytön edistämiseksi;

11. palauttaa mieliin, että vesipolitiikan puitedirektiivin 9 artiklan 1 kohdan mukaan 
”jäsenvaltioiden on otettava huomioon vesipalveluista aiheutuvien kustannusten 
kattamisen periaate (…) erityisesti pilaaja maksaa -periaate” ja niiden on varmistettava, 
että viimeistään vuonna 2010 ”veden hinnoittelupolitiikka tarjoaa käyttäjille riittävät 
kannustimet vesivarojen tehokkaaseen käyttämiseen (…)” ja että ”veden käytön eri 
sektorit (…) osallistuvat riittävästi vesipalveluista aiheutuvien kustannusten kattamiseen”;

12. kehottaa EU:ta tukemaan tekniikkaa ja innovointia, jonka tarkoituksena on parantaa veden 
käytön tehokkuutta;

13. korostaa, että maataloudessa veden käyttöä voidaan tehostaa paljon; toivoo, että yhteisen 
maatalouspolitiikan yleisen tarkastelun yhteydessä otetaan huomioon tämä ongelma ja 
esitetään konkreettisia toimia kestävämmän veden käytön edistämiseksi sellaisten 
kannustimien avulla, joilla otetaan käyttöön parhaita käytettävissä olevia tekniikoita;

14. muistuttaa, että kuluttajilla on keskeinen rooli pyrittäessä vähentämään merkittävästi 
veden kulutusta EU:ssa, kehottaa EU:ta sen vuoksi käynnistämään yleisen kampanjan, 
jolla ihmisille tiedotetaan vesikysymyksestä ja heitä kannustetaan ryhtymään 
konkreettisiin toimiin;

15. katsoo, että nykyistä energiatehokkuuden merkitsemisohjelmaa olisi laajennettava ja 
siihen olisi sisällytettävä maininta veden kulutuksesta; katsoo, että myös rakentamista 
koskevien normeja olisi tiukennettava;

16. kehottaa kaikkia sidosryhmiä kehittämään vapaaehtoisen kestävää vesihuoltoa koskevan 
merkitsemisjärjestelmän;

17. kehottaa komissiota harkitsemaan vuonna 2009 sellaisen kokeiluhankkeen rahoittamista, 
joka kattaisi aavikoitumisen pysäyttämiseksi Euroopassa tarvittavien ennaltaehkäisevien 
toimien kehittämisen tutkimuksen, kartoituksen ja seurannan. jotta voidaan ehkäistä 
eroosiota sekä maatalouden ja luonnon monimuotoisuuden menetyksiä, parantaa maan 
viljavuutta ja kykyä sitoa vettä ja ottaa talteen hiilidioksidia;

18. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

                                               
1 Raportti "EU water Saving potential", Ecologic, teettänyt komissio, julkaistu 19. heinäkuuta 2007, 
ENV.D.2/ETU/2007/0001r. 
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PERUSTELUT

Vesi on kaikkien yhteiskunnan toimijoiden huolen aihe. Se on ihmisten, eläinten ja kasvien 
elämän edellytys ja talouden välttämätön resurssi. Vesi on kuitenkin niukka luonnonvara. 
Vesivarojen, veden ekosysteemien sekä juoma- ja pesuveden suojelu on ympäristönsuojelun 
kulmakiviä. Tämän arvokkaan luonnonvaran tehokkaan suojelun varmistamiseksi tarvitaan 
siksi yhtenäisiä EU:n toimia.

Äärimmäiset sääolot ovat lisääntyneet viimeisten 30 vuoden aikana. Viime vuosina runsaat 
sateet ovat aiheuttaneet tulvia joissakin Euroopan osissa, kun taas toisilla alueilla on 
esiintynyt kuivuutta ja helleaaltoja. Ilmastonmuutoksen vaikutusten voimistuessa jopa 
3,2 miljardia ihmistä saattaa tulevaisuudessa joutua kärsimään veden niukkuudesta. Euroopan 
ympäristökeskus arvioi vuonna 2007, että jo noin kolmasosa eurooppalaisista elää alueilla, 
joilla vesivaroihin kohdistuu painetta ja joilla veden kysyntä ylittää tarjonnan. Kuivuuden 
aiheuttamat kustannukset ovat viimeisten 30 vuoden aikana nousseet lähes sataan miljardiin 
euroon, ja vuonna 2003 kuivuus aiheutti yksin 8,7 miljardin euron kustannukset EU:n 
taloudelle.

EU:n olisi puututtava kolmeen keskeiseen haasteeseen, jotka ovat laajamittainen, kestämätön 
ja tehoton veden kulutus ja siihen liittyvä veden tuhlaus, tätä ongelmaa koskeva tiedon puute 
ja integroidun lähestymistavan puuttuminen vesikysymyksen käsittelemiseksi.

Ilmastonmuutos ei ole ainoa Euroopan kohtaama haaste. Vaikka vesivaroihin kohdistuva 
paine lisääntyy, laajamittainen, kestämätön ja tehoton veden kulutus jatkuu, ja kulutus kasvaa 
lähes kaksi kertaa niin nopeasti kuin väestönkasvu. Yksin Euroopassa tuhlataan 20 prosenttia 
vedestä tehottomuuden vuoksi. Yksi tapa lähestyä ongelmaa olisi vesipolitiikan 
puitedirektiivin ja sen hinnoittelua koskevien säännösten täysimääräinen täytäntöönpano. 
Tarvitaan myös investointeja vettä säästävään tekniikkaan.

Olisi suosittava kysyntään kohdistuvia toimia sen sijaan, että yksinkertaisesti lisätään veden 
tarjontaa. Tarjontaan kohdistuvia toimia olisi harkittava vasta, kun vesitehokkuuden 
lisäämisen, kysynnän hallinnan parantamisen ja koulutustoimien vaihtoehdot on käytetty 
loppuun Veden siirtäminen pitkien matkojen päähän ei saisi olla ratkaisu veden niukkuuteen, 
ja kysymyksen rajat ylittävistä siirroista olisi pysyttävä tiukasti kunkin jäsenvaltion 
toimivallan piirissä.

Tiedon puute ja kauaskantoisen tiedotuskampanjan puuttuminen ovat silmiinpistäviä, kun 
otetaan huomioon edessä olevan ongelman laajuus. Vastuullisen vettä säästävän ja tehokkaan 
toimintakulttuurin kehittäminen vaatii aktiivista tiedotuspolitiikkaa, johon kaikkien vesialan 
toimijoiden on syytä osallistua. Tiedotus, opetus ja koulutus ovat ensisijaisia toiminta-aloja.  
Tähän haasteeseen voidaan vastata monin tavoin. Merkitseminen on tehokas tapa tarjota 
kansalaisille kohdistetusti tietoa veden kulutuksesta ja kestävistä vesihuollon käytännöistä, ja 
se on mahdollisista menettelytavoista ainoa, joka on otettu käyttöön.

Haaste sisällyttää vesikysymys kaikkiin politiikan aloihin ja luoda aidosti integroitu 
lähestymistapa kysymyksen käsittelyyn on ratkaistava. Kaikkien politiikan tasojen (valtiot, 
alueet, paikallistaso) olisi osallistuttava tähän prosessiin. Kaikissa EU:n politiikoissa ja 
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rahoitusvälineissä olisi otettava huomioon veden niukkuuden paheneminen.

Lopuksi on syytä todeta, että veden niukkuus ja kuivuus eivät rajoitu maantieteellisesti 
Euroopan unioniin vaan että niillä on vaikutuksia kansainvälisesti. Veden vuoksi on jo 
käynnistynyt useita kansainvälisiä konflikteja, ja niiden lisääntymisen vaara kasvaa. Sen 
vuoksi on syytä hyväksyä veden niukkuuteen ja kuivuuteen laajempi lähestymistapa.
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