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Európai Számvevőszék: Mennyire
fenntartható az uniós
mezőgazdaságban folytatott
vízhasználati gyakorlat?
A mezőgazdasági termelők az édesvíz egyik legfőbb felhasználói, ezért az Európai
Számvevőszék felméri, hogy az Unió agrárpolitikája hogyan hat a fenntartható vízhasználatra.
A nemrégiben megkezdett ellenőrzés eredményeit jól lehet majd hasznosítani, ahogy az Unió
folytatja a közös agrárpolitika megkezdett reformját.
Az édesvíz az egyik legértékesebb erőforrásunk. A gazdasági tevékenységek és az éghajlatváltozás
kettős terhet ró Európa vízkészleteire, amelyek a kontinens egész területén egyre fogynak. E
téren a mezőgazdaság hatása különösen nagy. Az Unióban a teljes édesvízkivétel legalább
negyedét mezőgazdasági területeken használják fel. A mezőgazdasági tevékenység nem csak az
édesvíz-források mennyiségére és elérhetőségére hat ki, de a vízminőséget is befolyásolja,
többek között a műtrágya- és peszticidszennyezés révén.
„A mezőgazdasági termelők az édesvíz egyik legfőbb felhasználói, de a vízhiány hatásait is az
elsők között érzékelik – nyilatkozta Joëlle Elvinger, a jelentésért felelős számvevőszéki tag. –
Ellenőrzésünkkel elsősorban azt szeretnénk megállapítani, hogy az Unió és a tagállamok
mezőgazdasági fellépései megfelelően és eredményesen alkalmazzák és érvényesítik-e az ezen
létfontosságú erőforrással való fenntartható gazdálkodás elveit.”
Az Unió vízgazdálkodással kapcsolatos jelenlegi megközelítése a 2000. évi vízügyi keretirányelvre
vezethető vissza, amely többek között bevezette a fenntartható vízhasználat elveit.
A megközelítés célja, hogy megelőzze a víztestek állapotának romlását, és Unió-szerte biztosítsa
valamennyi víztest jó minőségi és mennyiségi állapotát.

E sajtóközlemény célja, hogy összefoglalót nyújtson az Európai Számvevőszék által közzétett ellenőrzési előzetesről. Az előzetes teljes
szövege a www.eca.europa.eu címen tölthető le angol nyelven.
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A közös agrárpolitika (KAP) fontos szerepet játszik vizeink fenntarthatóságában. Kínál olyan
eszközöket, amelyek segíthetnek csökkenteni a vízkészletekre nehezedő nyomást, de például az
öntözési infrastruktúrák finanszírozásához is támogatást nyújthat.
Az uniós mezőgazdasági szakpolitika által a víz fenntartható használatára gyakorolt hatás
ellenőrzésének eredményei fontos információval szolgálhatnak a jövőbeli KAP kialakításához.
A számvevők azt értékelik majd, hogy az uniós szakpolitikák előmozdítják-e a fenntartható
vízhasználatot a mezőgazdaságban. Az ellenőrzés különösen a következőkre irányul:
o az Európai Bizottság figyelembe vette-e a fenntartható vízhasználat elveit a KAP
szabályainak kialakításakor;
o az Unió tagállamai alkalmazzák-e ezeket az elveket és ösztönzik-e a fenntartható
vízhasználatot a mezőgazdaságban.

A szerkesztők figyelmébe
Az Európai Bizottság három héttel ezelőtt úgy határozott, hogy nem vizsgálja felül a vízkeretirányelvet, amely előírja a tagállamok számára, hogy 2027-ig valamennyi víztestre
vonatkozóan érjék el a „jó állapotot”.
A mai napon megjelenő ellenőrzési előzetes tájékoztatást nyújt egy, a fenntartható
mezőgazdasági vízhasználatról szóló, jelenleg folyamatban lévő és várhatóan 2021 második
felében záruló ellenőrzésről. Az ellenőrzés megkezdése előtt végzett előkészítő munkán alapuló
előzetesek megállapításai nem tekinthetők ellenőrzési észrevételeknek, következtetéseknek vagy
ajánlásoknak. Az ellenőrzési előzetes teljes szövege az eca.europa.eu címen tölthető le angol
nyelven.
A Számvevőszék az utóbbi években több olyan különjelentést adott ki, amelyek a vízhez
kapcsolódó következő témákkal foglalkoztak: az elsivatagosodás, az ivóvíz-irányelv végrehajtása,
a Balti-tenger eutrofizációja, és a Duna vízgyűjtő területének vízminősége.
A COVID-19 világjárvány kapcsán hozott számvevőszéki intézkedésekről itt találhat információt.
Az előzetessel kapcsolatban a sajtó rendelkezésére áll:
Vincent Bourgeais – E: vincent.bourgeais@eca.europa.eu
T: (+352) 4398 47 502 / M: (+352) 691 551 502

2

