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Pressiteade 
Luxembourg, 7. juuli 2020 

Audiitorid uurivad, kui säästlik on 
vee kasutamine ELi 
põllumajanduses 
Kuna põllumajandustootjad on suured mageveetarbijad, hindab Euroopa Kontrollikoda ELi 
põllumajanduspoliitika mõju säästlikule veekasutusele. Äsja alanud audit on kasulik, kuna ELis 
käsil on ühise põllumajanduspoliitika reformimine. 

Magevesi on üks meie kõige väärtuslikumaid ressursse. Majandustegevusest ja kliimamuutustest 
tingitud topeltsurve tõttu jääb aga vett kogu Euroopas üha vähemaks. Eelkõige on suur mõju 
põllumajandusel. Vähemalt veerand kogu ELis ammutatud mageveest kasutatakse 
põllumajandusmaal. Põllumajanduslik tegevus ei mõjuta mitte ainult mageveevarude hulka ja 
kättesaadavust, vaid ka vee kvaliteeti (näiteks väetistest ja pestitsiididest tuleneva reostuse 
kaudu). 

„Põllumajandustootjad on peamised magevee kasutajad ja neid puudutab ka veepuudus esimeste 
seas,“ ütles auditi eest vastutav Euroopa Kontrollikoja liige Joëlle Elvinger. „Meie auditi eesmärk 
on eelkõige kindlaks teha, kas ELi ja selle liikmesriikide tegevus põllumajanduse valdkonnas on 
selle elutähtsa ressursi säästliku majandamise põhimõtete kohaldamiseks ja nende elluviimise 
tagamiseks sobiv ja tõhus.“ 

ELi praegune veemajanduse käsitlusviis põhineb 2000. aasta veepoliitika raamdirektiivil, millega 
kehtestati muu hulgas säästliku veekasutuse põhimõtted. Selle eesmärk on vältida veekogude 
seisundi halvenemist ning saavutada kogu ELis kõigi veekogude hea kvalitatiivne ja kvantitatiivne 
seisund.  

Ühisel põllumajanduspoliitikal (ÜPP) on vee säästlikus kasutamises oluline osa. Poliitika pakub 
mõningaid vahendeid, mis võivad aidata vähendada survet veevarudele, kuid selle eelarvest võib 
rahastada ka näiteks niisutustaristu rajamist.  
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Kõnealune audit, milles käsitletakse ELi põllumajanduspoliitika mõju vee säästlikule kasutamisele, 
käivitatakse selleks, et panustada tulevasse ÜPPsse.  

Audiitorid hindavad, kas ELi poliitika edendab põllumajanduses säästlikku veekasutust. Eelkõige 
uurivad nad, kas 

o Euroopa Komisjon on lisanud ÜPP eeskirjadesse säästliku veekasutuse põhimõtted;  
o ELi liikmesriigid järgivad neid põhimõtteid ja pakuvad põllumajanduses stiimuleid 

säästlikuks veekasutuseks. 
 

 

Toimetajatele  

Kolm nädalat tagasi otsustas Euroopa Komisjon mitte läbi vaadata veepoliitika raamdirektiivi, 
mille kohaselt peavad liikmesriigid tagama, et kõik veekogud oleksid 2027. aastaks heas 
seisundis. 

Täna avaldatud audititutvustuses antakse ülevaade käimasoleva auditiülesande kohta, milles 
käsitletakse säästlikku veekasutust ELi põllumajanduses ja mis viiakse lõpule 2021. aasta esimesel 
poolel. Audititutvustused põhinevad enne auditi algust tehtud ettevalmistustööl ja neid ei tohiks 
käsitada audititähelepanekute, -järelduste ega -soovitustena. Audititutvustus on tervikuna 
kättesaadav inglise keeles aadressil www.eca.europa.eu. 

Viimastel aastatel on kontrollikoda avaldanud mitu eriaruannet sellistel veega seotud teemadel 
nagu kõrbestumine, joogiveedirektiiv, Läänemere eutrofeerumine ja Doonau vesikonna vee 
kvaliteet.  

Teave meetmete kohta, mida Euroopa Kontrollikoda on võtnud seoses COVID-19 pandeemiaga, 
on esitatud siin. 

Audititutvustuse pressikontakt 

Vincent Bourgeais – e-post: vincent.bourgeais@eca.europa.eu 
Tel (+352) 4398 47 502 / Mobiil (+352) 621 552 502 
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