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Auditoři budou zjišťovat, jak 
udržitelné je využívání vody 
v zemědělství EU 
K největším spotřebitelům sladké vody patří zemědělci. Evropský účetní dvůr proto bude nyní 
posuzovat dopad zemědělské politiky EU na udržitelné využívání vody. Tento audit, který byl 
právě zahájen, bude užitečný v souvislosti s postupující reformou společné zemědělské politiky 
EU. 

Sladká voda je jedním z našich nejcennějších zdrojů. Spojený tlak ekonomické činnosti a změny 
klimatu však způsobuje, že se voda v celé Evropě stává stále vzácnější. Zemědělství má v tomto 
ohledu zvlášť důležitý vliv. Nejméně čtvrtina veškerého odběru sladké vody v EU je totiž využita 
pro zemědělskou půdu. Zemědělská činnost má přitom dopad nejen na kvantitu a dostupnost 
sladkovodních zdrojů, ale také na kvalitu vody (například v důsledku znečištění hnojivy a 
pesticidy). 

„Zemědělci jsou významnými uživateli sladké vody a budou také mezi prvními, kdo pocítí její 
nedostatek,“ uvedla členka Evropského účetního dvora odpovědná za audit Joëlle Elvingerová. 
„V rámci auditu chceme zejména zjistit, zda jsou opatření EU a jejích členských států v zemědělství 
vhodná a účinná při zavádění a prosazování zásad udržitelného hospodaření s tímto životně 
důležitým zdrojem.“ 

Současný přístup EU k hospodaření s vodou vychází z rámcové směrnice o vodě z roku 2000. Ta 
mezi jiným zavedla i zásady udržitelného využívání vody. Směrnice má za cíl zabránit zhoršování 
stavu vodních útvarů a dosáhnout u všech vodních útvarů v EU dobrého stavu z hlediska kvality 
i kvantity.  

https://www.eca.europa.eu/
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V udržitelnosti hospodaření s vodou hraje důležitou roli společná zemědělská politika (SZP). 
Poskytuje některé nástroje, které mohou zmírnit tlaky na vodní zdroje, a může se z ní také 
například financovat zavlažovací infrastruktura.  

Tento audit, který se zaměřuje na dopad zemědělské politiky EU na udržitelné využívání vody, byl 
zahájen s cílem přispět k budoucí podobě SZP.  

Auditoři budou posuzovat, zda politiky EU prosazují udržitelné využívání vody v zemědělství. 
Zejména budou zkoumat, zda: 

o Evropská komise začlenila zásady udržitelného využívání vody do pravidel SZP a  
o členské státy tyto zásady uplatňují a poskytují pobídky pro užitečné využívání vody 

v zemědělství. 
 

 

Poznámka pro redaktory  

Před třemi týdny se Evropská komise rozhodla, že nebude revidovat rámcovou směrnici o vodě, 
která ukládá členským státům povinnost zajistit do roku 2027 u všech vodních útvarů „dobrý 
stav“. 

Zpráva o připravovaném auditu, kterou dnes zveřejňujeme, přináší informace o tomto 
probíhajícím auditním úkolu týkajícím se využívání vody v zemědělství EU, který bude dokončen 
v druhé polovině roku 2021. Zprávy o připravovaném auditu vycházejí z přípravných prací 
provedených před zahájením auditu a nelze je považovat za auditní připomínky, závěry nebo 
doporučení. Plné znění zprávy o připravovaném auditu je k dispozici v angličtině na internetové 
stránce www.eca.europa.eu. 

V posledních letech zveřejnil EÚD několik zvláštních zpráv o tématech souvisejících s vodou, jako 
například desertifikace, směrnice o pitné vodě, eutrofizace v Baltském moři a kvalita vod v povodí 
Dunaje.  

Informace o opatřeních, které přijal EÚD v souvislosti s pandemií COVID-19, jsou zde. 

Tiskový kontakt pro tuto zprávu o připravovaném auditu 

Vincent Bourgeais – E: vincent.bourgeais@eca.europa.eu 
T: (+352) 4398 47502 / M: (+352) 691 551 502 
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