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Πόσο βιώσιμη είναι η χρήση των
υδάτων στη γεωργία, ερωτούν οι
ελεγκτές
Δεδομένου ότι οι γεωργοί είναι μεγάλοι καταναλωτές γλυκών υδάτων, το Ευρωπαϊκό
Ελεγκτικό Συνέδριο αξιολογεί επί του παρόντος τον αντίκτυπο της γεωργικής πολιτικής της ΕΕ
στη βιώσιμη χρήση των υδάτων. Ο έλεγχος που μόλις ξεκίνησε θα φανεί χρήσιμος στο πλαίσιο
της εν εξελίξει μεταρρύθμισης της κοινής γεωργικής πολιτικής.
Τα γλυκά ύδατα είναι ένας από τους πολυτιμότερους πόρους που διαθέτουμε. Ωστόσο, η διπλή
πίεση που τους ασκείται τόσο από την οικονομική δραστηριότητα όσο και από την κλιματική
αλλαγή συμβάλλει στην ολοένα αυξανόμενη σπανιότητα των υδάτινων πόρων σε ολόκληρη την
Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, ο αντίκτυπος συγκεκριμένα της γεωργίας είναι ιδιαίτερα σημαντικός.
Τουλάχιστον το ένα τέταρτο όλων των γλυκών υδάτων που αντλούνται στην ΕΕ χρησιμοποιείται
για την άρδευση γεωργικών εκτάσεων. Η γεωργική δραστηριότητα δεν επηρεάζει μόνο την
ποσότητα και τη διαθεσιμότητα υδάτινων πόρων, αλλά και την ποιότητά τους, λόγου χάριν
εξαιτίας της ρύπανσης από λιπάσματα και παρασιτοκτόνα.
«Οι γεωργοί είναι οι μεγαλύτεροι χρήστες γλυκών υδάτων, αλλά και από τους πρώτους που
πλήττονται από τη λειψυδρία», δήλωσε η Joëlle Elvinger, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού
Συνεδρίου και αρμόδια για τον έλεγχο. «Σκοπός του ελέγχου μας είναι να διαπιστώσουμε
συγκεκριμένα κατά πόσον η δράση της ΕΕ και των κρατών μελών της στον τομέα της γεωργίας
είναι κατάλληλη και αποτελεσματική όσον αφορά την εφαρμογή και την επιβολή των αρχών που
διέπουν τη βιώσιμη διαχείριση αυτού του ζωτικού πόρου.»
Η τρέχουσα προσέγγιση της ΕΕ για τη διαχείριση των υδάτων ανάγεται στην οδηγία-πλαίσιο για
τα ύδατα του 2000, η οποία εισήγαγε, μεταξύ άλλων, αρχές για τη βιώσιμη διαχείρισή τους.
Στόχος της προσέγγισης αυτής είναι η πρόληψη της υποβάθμισης των υδατικών συστημάτων και
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η εξασφάλιση μιας καλής κατάστασης από άποψη ποιότητας και ποσότητας για όλα αυτά τα
συστήματα σε ολόκληρη την ΕΕ.
Η κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη βιωσιμότητα των υδάτων.
Προσφέρει ορισμένα εργαλεία που μπορούν να συμβάλουν στη μείωση των πιέσεων που
ασκούνται στους υδατικούς πόρους, αλλά μπορεί επίσης να χρηματοδοτεί, παραδείγματος
χάριν, αρδευτικές υποδομές.
Ο εν προκειμένω έλεγχος του αντικτύπου της γεωργικής πολιτικής της ΕΕ στη βιώσιμη χρήση των
υδάτων αποσκοπεί στο να συμβάλει στη διαμόρφωση της μελλοντικής ΚΓΠ.
Οι ελεγκτές θα αξιολογήσουν κατά πόσον οι πολιτικές της ΕΕ προάγουν τη βιώσιμη χρήση των
υδάτων στη γεωργία. Συγκεκριμένα, θα εξετάσουν:
o κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ενσωματώσει τις αρχές που διέπουν τη βιώσιμη
χρήση των υδάτων στους κανόνες για την ΚΓΠ·
o κατά πόσον τα κράτη μέλη εφαρμόζουν αυτές τις αρχές και παρέχουν κίνητρα για τη
βιώσιμη χρήση των υδάτων στη γεωργία.

Σημείωμα προς τους συντάκτες
Πριν από τρεις εβδομάδες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να μην αναθεωρήσει την οδηγίαπλαίσιο για τα ύδατα, η οποία απαιτεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την «καλή
κατάσταση» όλων των υδατικών συστημάτων μέχρι το 2017.
Το δελτίο ελέγχου που δημοσιεύθηκε σήμερα παρέχει πληροφορίες σχετικά με το εν εξελίξει
ελεγκτικό έργο που αφορά τη βιώσιμη χρήση των υδάτων στη γεωργία της ΕΕ, το οποίο
αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2021. Τα δελτία ελέγχου βασίζονται στις
προπαρασκευαστικές εργασίες που εκτελούνται πριν από την έναρξη ενός ελέγχου και δεν
πρέπει να θεωρούνται ως παρατηρήσεις, συμπεράσματα ή συστάσεις ελέγχου. Το πλήρες
κείμενο του δελτίου ελέγχου διατίθεται στα αγγλικά στον ιστότοπο του ΕΕΣ eca.europa.eu.
Τα τελευταία χρόνια, το ΕΕΣ έχει δημοσιεύσει διάφορες ειδικές εκθέσεις που αφορούν ζητήματα
που συνδέονται με τα ύδατα, όπως η ερημοποίηση, η οδηγία για το πόσιμο νερό, ο
ευτροφισμός στη Βαλτική Θάλασσα και η ποιότητα των υδάτων στη λεκάνη απορροής του
Δούναβη.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που έλαβε το ΕΕΣ στο πλαίσιο της
αντιμετώπισης της πανδημίας της COVID-19 θα βρείτε εδώ.
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