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Nakoľko udržateľné je využívanie
vody v poľnohospodárstve EÚ,
pýtajú sa audítori
Keďže poľnohospodári sú hlavnými spotrebiteľmi sladkej vody, Európsky dvor audítorov sa
rozhodol posúdiť vplyv poľnohospodárskej politiky EÚ na udržateľné využívanie vody. Audit,
ktorý je na začiatku realizácie, bude užitočný pri postupe reformy spoločnej poľnohospodárskej
politiky EÚ.
Sladká voda je jedným z našich najcennejších zdrojov. No dvojitá záťaž v podobe hospodárskej
činnosti a zmeny klímy spôsobuje čoraz väčší nedostatok vody v celej Európe. Veľký vplyv má
na to predovšetkým poľnohospodárstvo. Minimálne štvrtina celkového objemu čerpanej sladkej
vody v EÚ sa používa na poľnohospodárskej pôde. Poľnohospodárska činnosť nemá vplyv len
na množstvo a dostupnosť zdrojov sladkej vody, ale aj na kvalitu vody, napríklad po znečistení
hnojivami a pesticídmi.
„Poľnohospodári patria medzi hlavných odberateľov vody a budú aj medzi prvými, ktorí budú
nedostatkom vody zasiahnutí,“ uviedla Joëlle Elvinger, členka Európskeho dvora audítorov
zodpovedná za tento audit. „Cieľom auditu je zistiť predovšetkým to, či sú opatrenia EÚ a jej
členských štátov v poľnohospodárstve vhodné a účinné na uplatňovanie a presadzovanie zásad
udržateľného hospodárenia s týmto životne dôležitým zdrojom.“
Súčasný prístup EÚ k hospodáreniu s vodou sa odvíja od rámcovej smernice o vode z roku 2000,
prostredníctvom ktorej sa okrem iného zaviedli zásady udržateľného využívania vody. Jej cieľom
je zabrániť zhoršeniu stavu vodných útvarov a zabezpečiť dobrý kvalitatívny a kvantitatívny stav
všetkých vodných útvarov v EÚ.

Účelom tejto tlačovej správy je prezentovať hlavné body podkladového dokumentu k auditu Európskeho dvora audítorov. Úplné znenie
dokumentu je dostupné v angličtine na webovom sídle eca.europa.eu.
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Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) zohráva v súvislosti s udržateľnosťou vodných zdrojov
dôležitú úlohu. Ponúka určité nástroje, ktoré môžu pomôcť zmierniť tlaky na vodné zdroje,
no napríklad sa v rámci nej môže financovať aj zavlažovacia infraštruktúra.
Tento audit zameraný na preskúmanie vplyvu poľnohospodárskej politiky EÚ na udržateľné
využívanie vody sme začali realizovať s cieľom prispieť k budúcej SPP.
Audítori posúdia, či politiky EÚ podporujú udržateľné využívanie vody v poľnohospodárstve.
Konkrétne preskúmajú či:
o Európska komisia zahrnula zásady udržateľného využívania vody do pravidiel SPP,
o členské štáty EÚ tieto zásady uplatňujú a motivujú k udržateľnému využívaniu vody
v poľnohospodárstve.

Poznámka pre redaktorov
Pred tromi týždňami sa Európska komisia rozhodla nevykonať revíziu rámcovej smernice o vode,
v ktorej sa od členských štátov požaduje, aby do roku 2027 zabezpečili „dobrý stav“ všetkých
vodných útvarov.
Podkladový dokument k auditu, ktorý bol dnes uverejnený, poskytuje informácie o práve
vykonávanej audítorskej úlohe týkajúcej sa udržateľného využívania vody v poľnohospodárstve
EÚ, ktorá má byť dokončená v druhej polovici roku 2021. Podkladové dokumenty k auditom sú
založené na prípravnej práci vykonanej pred začiatkom auditu a nemali by sa považovať
za audítorské pripomienky, závery ani odporúčania. Úplné znenie podkladového dokumentu
k auditu je dostupné v angličtine na webovom sídle eca.europa.eu.
Európsky dvor audítorov uverejnil v uplynulých rokoch niekoľko osobitných správ o otázkach
týkajúcich sa vody, napríklad o dezertifikácii, smernici o pitnej vode, eutrofizácii v Baltskom mori
a kvalite vody v povodí Dunaja.
Informácie o opatreniach EDA prijatých v reakcii na pandémiu ochorenia COVID-19 nájdete tu.
Kontakt pre médiá v súvislosti s týmto podkladovým dokumentom
Vincent Bourgeais – e-mail: vincent.bourgeais@eca.europa.eu
T: (+352) 4398 47502 / M: (+352) 691 551 502
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