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Revizorji bodo preučili, kako 
trajnostna je raba vode v 
kmetijstvu EU 
Ker so kmetje glavni porabniki sladke vode, Evropsko računsko sodišče trenutno ocenjuje vpliv 
kmetijske politike EU na trajnostno rabo vode. Revizija, ki se je pravkar začela, bo koristna v 
času, ko EU nadaljuje reformo svoje skupne kmetijske politike. 

Sladka voda je eden naših najdragocenejših virov. Vendar je zaradi dvojnega pritiska, tako 
gospodarske dejavnosti kot podnebnih sprememb, po vsej Evropi vedno bolj primanjkuje. Velik 
vpliv ima zlasti kmetijstvo. Vsaj četrtina sladke vode, ki se načrpa v EU, se porabi na kmetijskih 
površinah. Kmetijska dejavnost ne vpliva le na količino in razpoložljivost sladkovodnih virov, 
temveč tudi na kakovost vode, na primer z onesnaževanjem z gnojili in pesticidi. 

„Kmetje so veliki porabniki vode, vendar so tudi med prvimi, ki jih pomanjkanje vode prizadene,“ 
je dejala Joëlle Elvinger, članica Evropskega računskega sodišča, pristojna za revizijo. „Z revizijo 
želi Sodišče zlasti ugotoviti, ali je ukrepanje EU in njenih držav članic v kmetijstvu primerno in 
uspešno pri izvajanju in uveljavljanju načel trajnostnega upravljanja tega ključnega vira.“ 

Trenutni pristop EU k upravljanju voda sega v leto 2000, ko so bila z okvirno direktivo o vodah 
med drugim uvedena tudi načela njene trajnostne rabe. Njegov cilj je preprečiti slabšanje stanja 
vodnih teles ter doseči dobro kvalitativno in količinsko stanje vseh vodnih teles v EU.  

Skupna kmetijska politika ima pomembno vlogo pri trajnostni rabi vode. Obsega nekatera 
orodja, ki lahko pripomorejo k zmanjšanju pritiska na vodne vire, z njo pa se lahko na primer 
financira tudi infrastruktura za namakanje.  

Ta revizija vpliva kmetijske politike EU na trajnostno rabo vode se bo izvedla z namenom 
prispevanja k prihodnji skupni kmetijki politiki.  

https://www.eca.europa.eu/
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Revizorji bodo ocenili, ali se s politikami EU spodbuja trajnostna raba vode v kmetijstvu. Preučili 
bodo predvsem, ali: 

o je Evropska komisija v pravila SKP vključila načela trajnostne rabe vode;  
o države članice EU uporabljajo ta načela in zagotavljajo spodbude za trajnostno rabo vode 

v kmetijstvu. 
 

 

Pojasnilo za urednike  

Pred tremi tedni je Evropska komisija sklenila, da ne bo revidirala okvirne direktive o vodah, na 
podlagi katere morajo države članice zagotoviti, da bodo do leta 2027 vsa vodna telesa v 
dobrem stanju. 

V danes objavljenem napovedniku revizije so informacije o potekajoči revizijski nalogi o 
trajnostni rabi vode v kmetijstvu EU, ki naj bi bila zaključena v drugi polovici leta 2021. 
Napovedniki revizij temeljijo na pripravljalnem delu, ki se opravi pred začetkom revizije, zato se 
ne smejo razumeti kot revizijska opažanja, zaključki ali priporočila. Celoten napovednik v 
angleščini je na voljo na www.eca.europa.eu. 

Evropsko računsko sodišče je v preteklih letih objavilo več posebnih poročil o temah, povezanih z 
vodo, kot so dezertifikacija, direktiva o pitni vodi, evtrofikacija v Baltskem morju in kakovost 
vode v Podonavju.  

Informacije o ukrepih, ki jih je Sodišče sprejelo zaradi pandemije COVID-19, so na voljo tukaj. 

Kontaktna oseba za medije za ta napovednik 

Vincent Bourgeais – E: vincent.bourgeais@eca.europa.eu 
T: (+352) 4398  47 502 / M: (+352) 691 551 502 
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