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Komunikat prasowy 
Luksemburg, 7 lipca 2020 r. 

Kontrolerzy badają, na ile 
wykorzystywanie zasobów 
wodnych w rolnictwie w UE jest 
zrównoważone 
Jako że rolnicy to główni konsumenci wody słodkiej, Europejski Trybunał Obrachunkowy 
postanowił ocenić wpływ polityki rolnej UE na zrównoważone wykorzystanie zasobów 
wodnych. Wyniki kontroli, która właśnie się rozpoczęła, będą użyteczne do celów reformy 
wspólnej polityki rolnej przeprowadzanej przez UE. 

Woda słodka należy do najcenniejszych zasobów naturalnych na świecie. Presja wynikająca 
z jednej strony z działalności gospodarczej, a z drugiej ze zmiany klimatu sprawia jednak, że 
w całej Europie zasoby wody słodkiej coraz bardziej się kurczą. W największym stopniu przyczynia 
się do tego rolnictwo. Co najmniej jedna czwarta pozyskiwanej w UE wody słodkiej jest 
wykorzystywana do uprawy rolnej. Działalność rolnicza nie tylko zmniejsza zasoby wody słodkiej 
i ogranicza jej dostępność, lecz także pogarsza jakość tych zasobów, zanieczyszczając je poprzez 
nawożenie gruntów i stosowanie pestycydów. 

– Z zasobów wody słodkiej korzystają głównie rolnicy; oni też jako jedni z pierwszych odczuwają 
jej niedobór – stwierdziła Joëlle Elvinger, członkini Europejskiego Trybunału Obrachunkowego 
odpowiedzialna za tę kontrolę. – Celem prowadzonej przez Trybunał kontroli jest 
w szczególności określenie, czy działania UE i państw członkowskich w zakresie rolnictwa są 
adekwatne i skuteczne, jeżeli chodzi o stosowanie i egzekwowanie zasad zrównoważonego 
zarządzania tymi cennymi zasobami. 

Obowiązujące w UE podejście do zarządzania zasobami wodnymi opiera się na ramowej 
dyrektywie wodnej z 2000 r., w której między innymi wprowadzono zasady zrównoważonego 

https://www.eca.europa.eu/


2 

 PL 

wykorzystania wody. Mają one na celu powstrzymanie pogarszania się i osiągnięcie dobrego 
stanu wód pod względem jakościowym i ilościowym na terytorium całej UE.  

Ważną rolę w zrównoważonym wykorzystaniu wody odgrywa wspólna polityka rolna. Oferuje ona 
kilka rozwiązań, które mogą przyczynić się do zmniejszenia zapotrzebowania na zasoby wodne, 
a ze środków WPR można także sfinansować przykładowo infrastrukturę nawadniającą.  

Trybunał przeprowadza niniejszą kontrolę dotyczącą wpływu polityki rolnej UE na zrównoważone 
wykorzystanie zasobów wodnych, mając na względzie wniesienie wkładu do przyszłej WPR.  

Kontrolerzy ocenią, czy polityka unijna promuje zrównoważone wykorzystanie zasobów wodnych 
w rolnictwie. W szczególności zbadają oni, czy: 

o Komisja Europejska włączyła zasady zrównoważonego wykorzystania wody do przepisów 
WPR;  

o państwa członkowskie stosują te zasady i zapewniają zachęty do zrównoważonego 
wykorzystania wody w sektorze rolnictwa. 

 

 

Informacje dla redaktorów  

Trzy tygodnie temu Komisja Europejska postanowiła nie przeprowadzać przeglądu ramowej 
dyrektywy wodnej, zgodnie z którą państwa członkowskie miały zapewnić osiągnięcie dobrego 
stanu wszystkich wód do 2027 r. 

W ukazującym się dzisiaj wprowadzeniu do kontroli zawarto informacje na temat będącego 
w toku zadania kontrolnego dotyczącego zrównoważonego wykorzystania zasobów wodnych 
w rolnictwie unijnym, które ma zostać ukończone w drugiej połowie 2021 r. Wprowadzenia do 
kontroli opierają się na wynikach prac przygotowawczych przeprowadzonych przed rozpoczęciem 
kontroli i nie zawierają uwag, wniosków ani zaleceń pokontrolnych. Pełny tekst wprowadzenia 
dostępny jest w języku angielskim na stronie: www.eca.europa.eu. 

W minionych latach Trybunał opublikował kilka sprawozdań specjalnych dotyczących kwestii 
związanych z zasobami wodnymi, takich jak pustynnienie, dyrektywa w sprawie wody pitnej, 
eutrofizacja w Morzu Bałtyckim i jakość wód w dorzeczu Dunaju.  

Informacje na temat środków wdrożonych przez Europejski Trybunał Obrachunkowy w reakcji na 
pandemię COVID-19 można znaleźć tutaj. 

Kontakt dla dziennikarzy zainteresowanych tym wprowadzeniem do kontroli 

Vincent Bourgeais – E-mail: vincent.bourgeais@eca.europa.eu 
Tel.: (+352) 4398 47502 / tel. kom.: (+352) 691 551 502 
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