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Съобщение за пресата
Люксембург, 7 юли 2020 г.

Европейската сметна палата цели
да установи до каква степен е
устойчиво използването на вода
в селското стопанство в ЕС
Като се има предвид, че земеделските стопани са големи потребители на прясна вода,
понастоящем Европейската сметна палата оценява въздействието на селскостопанската
политика на ЕС върху устойчивото потребление на вода. Одитът, който току-що започна,
може да бъде използван в хода на реформата на ЕС относно общата селскостопанска
политика.
Прясната вода е един от най-ценните ресурси. Поради двойния натиск на икономическата
активност и изменението на климата обаче водата става все по-оскъдна в цяла Европа. Поспециално, селското стопанство оказва много съществено въздействие. Най-малко една
четвърт от цялото количество на добитата прясна вода в ЕС се използва върху земеделски
земи. Селскостопанската дейност засяга не само количеството и наличието на ресурси от
прясна вода, но също така оказва влияние върху нейното качество, например чрез
замърсяване с торове и пестициди.
„Земеделските производители са големи потребители на прясна вода; те са и сред
първите, които са засегнати от недостига на вода“, заяви Жоел Елвингер, член на
Европейската сметна палата, отговарящ за одита. „Нашият одит има за цел по-специално
да установи дали действията на ЕС и неговите държави членки в областта на селското
стопанство са подходящи и ефективни за прилагането и изпълнението на принципите
на устойчиво управление на този жизненоважен ресурс.“

Настоящото съобщение за пресата има за цел да представи основните послания на изготвения от Европейската сметна
палата документ за представяне на текущ одит. Пълният текст на документа е публикуван на eca.europa.eu на английски
език.
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Сегашният подход на ЕС за управление на водите датира от Рамковата директива за водите
от 2000 г., в която, наред с другото, се въвеждат принципи за устойчиво използване на
водите. Целта е да се предотврати влошаването на състоянието на водните обекти и да се
постигне добро качествено и количествено състояние за всички водни обекти в целия ЕС.
Общата селскостопанска политика (ОСП) играе важна роля за устойчивостта на водните
ресурси. Тя предлага някои инструменти, които могат да спомогнат за намаляване на
натиска върху водните ресурси, но може също така да финансира, например,
инфраструктура за напояване.
Настоящият одит на въздействието на селскостопанската политика на ЕС върху устойчивото
използване на водите е иницииран с цел да допринесе за бъдещата ОСП.
Одиторите ще направят оценка на това дали политиките на ЕС насърчават устойчивото
използване на водите в селското стопанство. По-специално те ще проверят дали:
o Европейската комисия е включила принципите на устойчивото използване на водите
в правилата на ОСП;
o държавите — членки на ЕС, прилагат тези принципи, както и дали предоставят
стимули за устойчивото използване на водите в селското стопанство.

Бележка към редакторите:
Преди три седмици Европейската комисия реши да не преразглежда Рамковата директива
за водите, която изисква от държавите членки да направят необходимото всички водни
обекти да бъдат в „добро състояние“ до 2027 г.
Публикуваният днес документ за представяне на одит в процес на изпълнение предоставя
информация за текуща одитна задача относно устойчивото използване на водите
в селското стопанство на ЕС, която се очаква да бъде завършена през второто полугодие на
2021 г. Документите за представяне на текущ одит се основават на подготвителна работа,
извършена преди началото на одита, и не следва да се считат за одитни констатации,
оценки, заключения или препоръки. Пълният текст на документа за представяне на одита е
публикуван на английски език на www.eca.europa.eu.
През последните години ЕСП публикува няколко специални доклада относно свързани
с водите въпроси, като например опустиняването, Директивата за питейната вода,
еутрофикацията в Балтийско море и качеството на водите в басейна на река Дунав.
Тук можете да откриете информация за мерките, предприети от ЕСП в отговор на
пандемията от COVID-19.
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