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Hur hållbar är vattenanvändningen
inom EU:s jordbruk, frågar sig
revisorerna
Jordbrukare gör av med stora mängder sötvatten och Europeiska revisionsrätten vill därför
bedöma effekterna av EU:s jordbrukspolitik på vattenanvändningens hållbarhet. Revisionen
som just har inletts kommer att vara värdefull som underlag för EU:s fortsatta reformering av
den gemensamma jordbrukspolitiken.
Sötvatten är en av våra mest värdefulla resurser. Men det dubbla trycket från ekonomisk
verksamhet och klimatförändringar gör att bristen på vatten ökar i hela Europa. Jordbruket har
särskilt stor inverkan. Minst en fjärdedel av allt sötvatten som tas ut i EU används på
jordbruksmark. Jordbruksverksamheten påverkar inte bara sötvattenresursernas kvantitet och
tillgänglighet, utan inverkar också på vattenkvaliteten, till exempel genom föroreningar från
gödsel och bekämpningsmedel.
”Jordbrukare använder stora mängder sötvatten, och de är också bland de första som påverkas
av vattenbrist”, sade Joëlle Elvinger, den ledamot av Europeiska revisionsrätten som ansvarar
för revisionen. ”Genom vår revision försöker vi framför allt avgöra om EU:s och
medlemsstaternas åtgärder på jordbruksområdet är lämpliga och ändamålsenliga för
tillämpningen och efterlevnaden av principerna om en hållbar förvaltning av denna livsviktiga
resurs.”
EU:s nuvarande strategi för vattenförvaltningen går tillbaka på ramdirektivet om vatten från
2000 som bland annat införde principer för hållbar vattenanvändning. Den syftar till att
förebygga att vattenförekomster försämras och ska leda till att alla vattenförekomster i EU
håller god kvalitet och god kvantitativ status.

Avsikten med detta pressmeddelande är att presentera huvudbudskapen i Europeiska revisionsrättens förhandsbeskrivning av revisionen.
Hela förhandsbeskrivningen finns på engelska på eca.europa.eu.
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Den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) spelar en viktig roll för hållbarheten i
vattenförvaltningen. GJP erbjuder vissa verktyg som kan bidra till att minska trycket på
vattenresurserna, men den kan också till exempel finansiera bevattningsinfrastruktur.
Den här revisionen av effekterna av EU:s jordbrukspolitik på vattenanvändningens hållbarhet
görs med avsikt att bidra till den framtida gemensamma jordbrukspolitiken.
Revisorerna ska bedöma om EU:s politik främjar en hållbar vattenanvändning inom jordbruket.
Framför allt ska de undersöka huruvida
o Europeiska kommissionen har införlivat principerna om hållbar vattenanvändning i
reglerna för den gemensamma jordbrukspolitiken,
o EU:s medlemsstater tillämpar dessa principer och ger incitament för hållbar
vattenanvändning inom jordbruket.

Meddelande till redaktörer
För tre veckor sedan beslutade Europeiska kommissionen att inte revidera ramdirektivet om
vatten som kräver att medlemsstaterna ser till att alla vattenförekomster har ”god status”
senast 2027.
Den förhandsbeskrivning som offentliggörs i dag innehåller information om en pågående
granskningsuppgift om hållbar vattenanvändning inom EU:s jordbruk som förväntas slutföras
under den andra halvan av 2021. Förhandsbeskrivningar av revisioner bygger på förberedande
arbete som utförts innan revisionen inleds och ska inte ses som granskningsiakttagelser,
slutsatser eller rekommendationer. Hela förhandsbeskrivningen finns på engelska på
eca.europa.eu.
De senaste åren har revisionsrätten offentliggjort flera särskilda rapporter om vattenrelaterade
frågor, såsom ökenspridning, dricksvattendirektivet, eutrofieringen i Östersjön och
vattenkvaliteten i Donaus avrinningsområde.
Information om revisionsrättens åtgärder med anledning av covid-19-pandemin finns här.
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