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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om problemet med vattenbrist och torka i Europeiska unionen
(2008/2074(INI))

Europaparlamentet antar följande resolution,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av 
den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på 
vattenpolitikens område (nedan kallat vattendirektivet)1,

– med beaktande av sin resolution om kommissionens meddelande om förvaltning av vatten 
i utvecklingsländer och prioriteringar för EU:s utvecklingssamarbete2,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 18 juli 2007 om problemet med 
vattenbrist och torka i Europeiska unionen (KOM(2007)0414) (nedan kallat meddelandet),

– med beaktande av den konsekvensbedömningsrapport och de undersökningar som 
utarbetats av Institutet för europeisk miljöpolitik (IEEP) och Europeiska miljöbyrån 
(EEA),

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandena från utskottet för ekonomi och valutafrågor, utskottet för regional 
utveckling och jordbruksutskottet (A6-.../2008), och av följande skäl:

A. Problemet med vattenbrist och torka inskränker sig inte geografiskt till 
Europeiska unionen utan har internationella återverkningar. Internationella 
vattenkonflikter pågår redan och det finns en tilltagande risk för att de blir vanligare.3

B. Vattenbrist och torka utgör ett stort problem som har en socioekonomisk och miljömässig 
påverkan på EU. De sammanlagda ekonomiska konsekvenserna av torkan under de 
senaste 30 åren uppskattas på EU-nivå till 100 miljarder euro.

C. Vattenbrist och torka påverkar redan olika delar av EU. Omkring en femtedel av EU:s 
befolkning lever i länder som har hårt belastade vattenresurser.

D. Vattenbrist och torka har förekommit allt oftare under de senaste 30 åren och 
klimatförändringarna kommer troligen att förvärra situationen och bidra till en ökning av 
extrema vattenrelaterade situationer inom och utanför EU.

E. Vattenanvändningens utveckling är ohållbar. EU fortsätter att slösa bort 20 procent av sitt 
vatten på grund av ineffektivitet.

                                               
1 EGT L 327, 22.12.2000, s. 1.
2 EUT C 76 E, 25.3.2004, s. 430.
3 Rapport från den höge representanten och Europeiska kommissionen till Europeiska rådet av den 14 mars 2008, 
S113/08.
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F. Ingen uttömmande tekniskt och vetenskapligt korrekt bedömning av vattenmängden i EU 
finns. Tillgängliga regionala uppgifter och uppgifter rörande säsongsvariationer är mycket 
begränsade.

G. Ökad kunskap och god information till medborgare är av avgörande betydelse för att 
underlätta en förändring av beteende och praxis samt framväxten av en vattenbesparande 
kultur.

1. Europaparlamentet välkomnar meddelandet och stöder den första uppsättning praktiska 
åtgärder som föreslagits, men beklagar att dess omfattning begränsas enbart till EU-nivå 
och medlemsstatsnivå. Parlamentet påminner om att vattenbrist och torka är ett problem 
med en internationell dimension och att åtgärder behöver vidtas med hänsyn till detta.

2. Europaparlamentet beklagar att man i meddelandet bara främjar allmänna mål och endast 
föreslår ett begränsat antal konkreta åtgärder och ingen konkret tidsram för genomförande 
av dessa i regioner som hotas av vattenbrist och torka. Parlamentet beklagar avsaknaden 
av realistiska mål och tidsramar för att uppnå dem i nära samarbete med regionala och 
lokala myndigheter.

3. Europaparlamentet påminner om att en efterfrågestyrd strategi bör prioriteras i 
hanteringen av vattenresurser. Åtgärder på utbudssidan bör övervägas efter att alternativen
med ökad vatteneffektivitet, förbättrad efterfrågehantering och informationsåtgärder har 
uttömts.

4. Europaparlamentet påminner om sambandet mellan klimatförändringar, vattenbrist och 
torka, och är djupt bekymrat över en möjlig inverkan på folkhälsan. Parlamentet betonar 
behovet av att föra in vattenfrågan i alla politikområden och att skapa en verklig 
helhetsstrategi i denna fråga, som inkluderar EU:s alla finansiella instrument. Parlamentet 
understryker att företrädare för alla politiska nivåer (nationell, regional och lokal nivå) bör 
vara delaktiga i processen.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att beakta den sektorsövergripande 
kopplingen mellan klimatförändringarnas sociala och ekonomiska påverkan på 
markanvändningen samt energikostnaderna i samband med klimatförändringar.

6. Europaparlamentet erkänner vattendirektivets betydelse som en ram för att uppnå ”hög
status” för alla europeiska vatten, och främja hållbar vattenanvändning och skydd av 
tillgängliga vattenresurser samtidigt som man bidrar till att mildra effekterna av 
översvämningar och torka. Kommissionen och alla medlemsstater uppmanas att 
genomföra dessa bestämmelser till fullo.

7. Europaparlamentet anser att de förvaltningsplaner för avrinningsdistrikten som krävs 
enligt vattendirektivet även bör innefatta hantering av torka och krishantering anpassad till 
de konkreta behoven hos avrinningsområden som hotas av vattenbrist och torka.

8. Europaparlamentet påminner om att nästan 20 procent av vattnet i EU slösas bort och 
betonar behovet av betydande investeringar för att öka de tekniska framstegen och 
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förbättra distributionsnätet.

9. Europaparlamentet uppmuntrar EU att stödja teknik och innovation för att uppnå en 
effektivare vattenanvändning.

10. Europaparlamentet betonar att 40 procent av det vatten som används inom EU skulle 
kunna sparas1. Parlamentet efterlyser konkreta åtgärder och ekonomiska incitament för att 
främja en effektivare och mer hållbar vattenanvändning.

11. Europaparlamentet påminner om att det i artikel 9.1 i vattendirektivet fastställs följande: 
”Medlemsstaterna skall beakta principen om kostnadstäckning för vattentjänster ... i 
enlighet framförallt med principen att förorenaren betalar” och senast 2010 ska de se till 
att ”prispolitiken för vatten ger vattenförbrukarna tillräckliga incitament till effektiv 
användning av vattenresurserna ... [och att] de olika vattenanvändningsverksamheterna ... 
adekvat bidrar till kostnadstäckningen för vattentjänster”.

12. Europaparlamentet uppmuntrar EU att stödja teknik och innovation för att uppnå 
effektivare vattenanvändning.

13. Europaparlamentet betonar att en stor del av framstegen mot en effektivare 
vattenanvändning kan göras inom jordbrukssektorn och hoppas att man vid 
”hälsokontrollen” av den gemensamma jordbrukspolitiken kommer att beakta detta 
problem och att man kommer att föreslå konkreta åtgärder som främjar en mer hållbar 
vattenanvändning genom incitament för att mobilisera bästa tillgängliga teknik.

14. Europaparlamentet påminner om att konsumenterna har en viktig funktion om en 
betydande minskning av vattenförbrukningen i EU ska kunna uppnås. Därför uppmanas 
EU att inleda en kampanj för att öka människors kunskap om vattenfrågan och uppmuntra 
dem att göra konkreta insatser.

15. Europaparlamentet anser att det aktuella märkningssystemet för energieffektivitet bör 
utvidgas till att inkludera en hänvisning till vattenförbrukning. Byggnormerna bör också 
skärpas.

16. Europaparlamentet uppmuntrar alla aktörer att utveckla ett frivilligt märkningssystem för 
hållbar vattenförvaltning. 

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga att under 2009 finansiera ett 
pilotprojekt avsett att innefatta forskning, inspektion och övervakning i syfte att ta fram 
förebyggande åtgärder för att stoppa ökenspridningen i Europa och på så sätt förebygga 
erosion, jordbruksförluster och minskad biologisk mångfald, och öka jordens bördighet, 
jordens förmåga att hålla vatten samt dess förmåga att lagra kol.

                                               
1 Rapporten ”EU water saving potential” av Ecologic, på uppdrag av Europeiska kommissionen, publicerad 
den 19 juli 2007, ENV.D.2/ETU/2007/0001r.
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18. Europaparlamentet uppmanar sin ordförande att vidarebefordra denna resolution till rådet 
och kommissionen.
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MOTIVERING

Vatten är en viktig fråga för alla samhällsaktörer. Det är en förutsättning för mänskligt liv och 
för djur- och växtlivet samt en oumbärlig ekonomisk resurs. Emellertid är vatten en knapp 
resurs. Skyddet av vattenresurser, av vattenekosystem och av det vatten vi dricker och badar i 
är en av miljöskyddets hörnstenar. Gemensamma åtgärder på EU-nivå är därför nödvändiga 
för att säkra ett effektivt skydd av denna dyrbara resurs.

Extrema väderförhållanden har förekommit allt oftare under de senaste 30 åren. Under de
senaste åren har ökade nederbördsmängder orsakat översvämningar i vissa delar av Europa, 
medan andra områden har drabbas av torka och värmeböljor. Med klimatförändringarnas allt 
större effekter skulle så många som 3,2 miljarder människor i framtiden kunna drabbas av 
vattenbrist. År 2007 bedömde Europeiska miljöbyrån att omkring en tredjedel av européerna 
redan lever i områden med hårt belastade vattenresurser där efterfrågan på vatten överstiger 
tillgången. Kostnaden för torka under de senaste 30 åren har ökat till nästan 
100 miljarder euro och enbart torkan 2003 kostade EU:s ekonomi 8,7 miljarder euro.

Det finns tre huvudsakliga problem som EU bör ta itu med: omfattande, ohållbar och 
ineffektiv vattenanvändning med åtföljande vattenslöseri, bristande kunskap om problemet 
och avsaknad av en helhetsstrategi för hantering av vattenfrågan.

Klimatförändringar är inte den enda utmaning som EU står inför. Trots ökande belastning på 
vattenresurserna fortsätter en omfattande, ohållbar och ineffektiv vattenanvändning, som ökar 
nästan dubbelt så snabbt som världens befolkning. Enbart Europa slösar bort minst 20 procent 
av sitt vatten på grund av ineffektivitet. Ett sätt att närma sig detta problem skulle vara att till 
fullo genomföra vattendirektivet och dess bestämmelser om prissättning. Investeringar i 
vattenbesparande teknik behövs också.

Åtgärder på efterfrågesidan bör prioriteras framför att helt enkelt öka vattendistributionen. 
Åtgärder på utbudssidan bör bara övervägas efter att åtgärder för ökad vatteneffektivitet, 
förbättrad efterfrågehantering och informationsåtgärder har uttömts. Vattentransporter över 
stora avstånd bör inte användas som lösning på problemet med vattenbrist och frågan om 
gränsöverskridande transporter bör strängt hållas inom varje medlemsstats 
behörighetsområde.

Bristande information och avsaknaden av en omfattande kunskapskampanj är påfallande med 
tanke på omfattningen av det problem som uppstår. Att bygga upp en ansvarstagande 
vattenbesparande och vatteneffektiv kultur kräver en aktiv kunskapshöjande politik där alla 
aktörer inom vattensektorn måste vara delaktiga. Information och utbildning är prioriterade 
åtgärdsområden. Det finns flera sätt att hantera detta problem. Märkning, vilket är ett effektivt 
sätt att ge allmänheten målinriktad information om vattenprestanda och hållbara metoder för 
vattenförvaltning, är bara en av de möjliga metoder som finns.

Man behöver anta utmaningen att föra in vattenfrågan på alla politikområden och utarbeta en 
verklig helhetsstrategi för hantering av denna fråga. Företrädare för alla politiska nivåer 
(nationell, regional och lokal nivå) bör vara delaktiga i denna process. Den tilltagande 
vattenbristen bör beaktas i all EU-politik och i fråga om alla EU:s finansiella instrument.
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Frågan om vattenbrist och torka är slutligen inte geografiskt begränsad till 
Europeiska unionen och den har internationella återverkningar. Flera internationella 
vattenkonflikter pågår redan och risken ökar att dessa konflikter blir vanligare. Det är därför 
nödvändigt att anta en bredare strategi för vattenbrist och torka.
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