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Pranešimas spaudai 
Liuksemburgas, 2020 m. liepos 7 d. 

Auditoriai aiškinasi, ar ES žemės 
ūkyje tausiai naudojamas vanduo 
Atsižvelgdami į tai, kad ūkininkai yra vieni didžiausių gėlo vandens naudotojų, Europos Audito 
Rūmai vertina, kokį poveikį ES žemės ūkio politika turi tausiam vandens naudojimui. Auditas, 
kuris ką tik prasidėjo, bus naudingas siekiant pažangos įgyvendinant bendros žemės ūkio 
politikos reformą. 

Gėlas vanduo yra vienas iš pačių vertingiausių mūsų išteklių. Tačiau ir dėl ekonominės veiklos, ir 
dėl klimato kaitos jo ištekliai visoje Europoje vis labiau mažėja. Konkrečiai, didelį poveikį daro 
žemės ūkis. Mažiausiai vienas ketvirtadalis ES išgaunamo gėlo vandens yra naudojamas žemės 
ūkio paskirties žemėje. Žemės ūkio veikla ne tik daro poveikį gėlo vandens išteklių kiekiui ir 
prieinamumui, bet ir vandens kokybei, pavyzdžiui, dėl taršos trąšomis ir pesticidais. 

„Ūkininkai yra vieni didžiausių gėlo vandens naudotojų; jie taip pat vieni iš pirmųjų nukentėtų dėl 
vandens trūkumo, – teigė už auditą atsakinga Europos Audito Rūmų narė Joëlle Elvinger. – Savo 
auditu pirmiausia siekiame nustatyti, ar ES ir valstybių narių veiksmai žemės ūkio srityje yra 
tinkami ir veiksmingi taikant šio gyvybiškai svarbaus ištekliaus tausaus valdymo principus ir 
užtikrinant jų laikymąsi.“ 

Dabartinis ES vandens išteklių valdymo metodas nustatytas 2000 m. Vandens pagrindų 
direktyvoje, kurioje, be kita ko, nustatyti ir tausaus vandens naudojimo principai. Jos tikslas – 
užkirsti kelią vandens telkinių prastėjimui ir pasiekti gerą visų ES vandens telkinių kokybinę ir 
kiekybinę būklę.  

Tausaus vandens naudojimo srityje svarbus vaidmuo tenka bendrai žemės ūkio politikai (BŽŪP). 
Pagal BŽŪP siūlomos tam tikros priemonės, kurios gali padėti sumažinti pavojų vandens 
ištekliams; be to, jos lėšomis, pavyzdžiui, gali būti finansuojama drėkinimo infrastruktūra.  

Šis auditas dėl ES žemės ūkio politikos poveikio tausiam vandens naudojimui pradedamas siekiant 
prisidėti prie būsimos BŽŪP.  

https://www.eca.europa.eu/
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Auditoriai vertins, ar ES politikomis skatinamas tausus vandens naudojimas žemės ūkyje. Visų 
pirma jie tikrins, ar: 

o Europos Komisija įtraukė tausaus vandens naudojimo principus į BŽŪP taisykles;  
o ES valstybės narės šiuos principus taiko ir skatina tausiai naudoti vandenį žemės ūkyje. 

 

 

Pastaba leidėjams  

Prieš tris savaites Europos Komisija nusprendė neperžiūrėti Vandens pagrindų direktyvos, kurioje 
valstybių narių reikalaujama užtikrinti, kad visi vandens telkiniai iki 2027 m. būtų „geros būklės“. 

Šiandien paskelbtoje preliminarioje audito apžvalgoje pateikiama informacija apie šiuo metu 
vykdomą audito užduotį dėl tausaus vandens naudojimo ES žemės ūkyje; ji turėtų būti užbaigta 
2021 m. antrąjį pusmetį. Preliminarios audito apžvalgos parengtos remiantis prieš auditą atliktu 
parengiamuoju darbu ir neturėtų būti laikomos audito pastabomis, išvadomis ar 
rekomendacijomis. Visą preliminarią audito apžvalgą anglų kalba rasite eca.europa.eu. 

Pastaraisiais metais Audito Rūmai paskelbė keletą specialiųjų ataskaitų su vandeniu susijusiais 
klausimais, pavyzdžiui, dėl dykumėjimo, Geriamojo vandens direktyvos, eutrofikacijos Baltijos 
jūroje ir vandens kokybės Dunojaus upės baseine.  

Informacijos apie priemones, kurių Audito Rūmai ėmėsi reaguodami į COVID-19 pandemiją, 
galima rasti čia. 

Kontaktai spaudai dėl šios preliminarios apžvalgos 

Vincent Bourgeais, e. paštas vincent.bourgeais@eca.europa.eu, 
tel. (+352) 4398 47502, mob. tel. (+352) 691 551 502 
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