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EU:n tarkastajat: veden laatu on parantunut Bulgariassa, 
Unkarissa ja Romaniassa, mutta rahoitusta tarvitaan vielä 
huomattavasti 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen uudessa kertomuksessa todetaan, että kuluttajien 
käyttöön tarkoitetun juomaveden laatu on EU-rahoituksen ansiosta viime vuosina parantunut 
Bulgariassa, Unkarissa ja Romaniassa, mutta rahoitusta tarvitaan vielä huomattavasti. 

Tarkastajat tarkastivat juomaveden laatua koskevat EU:n toimet mainituissa kolmessa 
jäsenvaltiossa. Tarkastuksen kattama ajanjakso ulottui asianomaisten jäsenvaltioiden EU:hun 
liittymisestä vuoden 2016 loppuun. Tarkastajat havaitsivat, että juomaveden saatavuus ja 
tarjonta olivat kaiken kaikkiaan parantuneet – pitkälti EU:n viime vuosina käyttöön asettaman 
huomattavan rahoituksen ansiosta.  

Euroopan aluekehitysrahasto ja koheesiorahasto tukevat Bulgarian, Unkarin ja Romanian 
juomavesihuoltoa vuosina 2007–2020 yhteensä 3,7 miljardilla eurolla.  

Tarkastajat kuitenkin korostavat, että on yhä alueita, joilla julkisen vedenjakeluverkoston vesi ei 
ole täysin EU:n vuonna 1998 antaman juomavesidirektiivin mukaista. Lisäksi edelleen tarvitaan 
merkittävä määrä kansallisia julkisia ja yksityisiä investointeja, jotta näissä jäsenvaltioissa kyetään 
varmistamaan laadukkaan veden saatavuus kaikille ja jotta voidaan varmistaa EU:n rahoittamien 
investointien riittävä ylläpito. 

“EU:n talousarviosta on suunnattu huomattava määrä rahoitusta näihin juomavesiverkkoihin, 
mutta EU:n rahoituksella ei pitäisi korvata jäsenvaltioiden omaa rahoitusta,” toteaa 
kertomuksesta vastaava Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen George Pufan. “Jotta 
nämä jäsenvaltiot voisivat kattaa tarpeensa, niiden on investoitava yhteensä yli 6 miljardia euroa 
vuoden 2020 loppuun mennessä.”  

Tarkastajat suosittavat, että Euroopan komissio 

• seuraa jäsenvaltioiden suorittaman valvonnan puutteita ja valvoo juomavesidirektiivin 
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täytäntöönpanoa  

• muuttaa direktiiviä siten, että kyetään varmistamaan, että jäsenvaltiot ilmoittavat 
komissiolle pieniä vedenjakelualueita koskevista poikkeuksista; vaatii, että jäsenvaltiot 
raportoivat säännöllisesti ja oikea-aikaisesti ja laajentaa tämän vaatimuksen koskemaan myös 
pieniä vedenjakelualueita; tarkentaa vaatimuksia, jotka koskevat riittävien ja ajan tasalla olevien 
tietojen toimittamista kuluttajille kuluttajien käyttöön tarkoitetun veden laadusta; tukee 
jäsenvaltioita vesihävikin vähentämiseen tähtäävien toimien edistämisessä. 

Jäsenvaltioiden olisi 

• edellytettävä, että kansallisiin tavoitteisiin liittyvien vesialan hankkeiden 
valintakriteereissä vaaditaan vesihävikin vähentämiseen tähtääviä suunnitelmia 

• varmistettava, että hinnoittelun avulla kyetään varmistamaan kestävä infrastruktuuri 

• tarjottava tarvittaessa taloudellista tai muuta tukea kotitalouksille, joiden kohdalla 
vesihuoltopalveluiden hinnat ylittävät kohtuullisuusrajan. 

Toimittajille tiedoksi 

EU:n kansalaisten terveyden suojaaminen turvallisesti saatavilla olevan laadukkaan juomaveden 
avulla on kuulunut jo pitkään EU:n toimintapolitiikkaan. EU on vuodesta 1975 lähtien soveltanut 
vesialaa koskevaa lainsäädäntöä, jonka tavoitteena on suojella kuluttajia ja vedenkäyttäjiä 
haitallisilta vaikutuksilta. Vuonna 1980 hyväksyttiin ihmisten käyttöön tarkoitettua vettä 
koskeviin standardeihin liittyvä juomavesidirektiivi, jota tarkistettiin vuonna 1998. Direktiivi on 
tällä hetkellä jälleen tarkistettavana. 

Joulukuussa 2013 eurooppalainen ”Vesi on perusoikeus” -kansalaisaloite keräsi lähes 1,9 
miljoonaa allekirjoitusta. Siinä kehotettiin Euroopan komissiota ehdottamaan lainsäädäntöä, jolla 
pyritään toteuttamaan käytännössä Yhdistyneiden kansakuntien hyväksymää ihmisten yleistä 
oikeutta veteen ja sanitaatioon sekä edistämään veden ja sanitaation saatavuutta kaikille yhtenä 
keskeisenä julkisena palveluna. Vuonna 2014 komissio kannusti jäsenvaltioita varmistamaan, että 
vähimmäisvesihuolto on kaikkien EU:n kansalaisten saatavilla. 

Erityiskertomus nro 12/2017: ”Juomavesidirektiivin täytäntöönpano: veden laatu ja saatavuus 
ovat parantuneet Bulgariassa, Unkarissa ja Romaniassa, mutta investointitarpeet ovat yhä 
huomattavat” on saatavilla tilintarkastustuomioistuimen sivustolla (eca.europa.eu) 23:lla EU:n 
kielellä. 

 

 

 


