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Curtea de Conturi Europeană își 
propune să afle cât de durabilă este 
utilizarea apei în agricultură în UE 
Dat fiind că fermierii utilizează volume mari de apă dulce, Curtea de Conturi Europeană 
intenționează să evalueze impactul politicii agricole a UE asupra utilizării durabile a apei. 
Auditul, care tocmai a demarat, va fi util pentru progresul reformei UE referitoare la politica 
agricolă comună. 

Apa dulce este una dintre cele mai prețioase resurse. Dubla presiune exercitată de activitatea 
economică și de schimbările climatice face însă ca apa să devină o resursă din ce în ce mai rară 
peste tot în Europa. Agricultura, în special, are un impact major în acest sens. Cel puțin un sfert 
din volumul total de apă dulce captat în UE este utilizat pe terenurile agricole. Activitatea agricolă 
afectează nu numai cantitatea și disponibilitatea resurselor de apă dulce, ci și calitatea apei, de 
exemplu prin poluarea generată de îngrășăminte și de pesticide. 

„Fermierii utilizează volume mari de apă dulce; în același timp, ei sunt printre primii afectați de 
deficitul de apă”, a declarat doamna Joëlle Elvinger, membra Curții de Conturi Europene 
responsabilă de acest audit. „Auditul Curții își propune să stabilească în special dacă acțiunile UE 
și ale statelor membre în domeniul agriculturii sunt adecvate și eficace în aplicarea și asigurarea 
respectării principiilor unei gospodăriri durabile a acestei resurse vitale.” 

Abordarea utilizată în prezent de UE în ceea ce privește gospodărirea apei datează din 2000, anul 
în care a fost adoptată Directiva-cadru privind apa. Aceasta a introdus, printre altele, principiile 
unei utilizări durabile a apei. Directiva are ca scop evitarea deteriorării corpurilor de apă și 
obținerea unei bune stări din punct de vedere calitativ și cantitativ a tuturor corpurilor de apă din 
UE.  

https://www.eca.europa.eu/
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Politica agricolă comună (PAC) are un rol important în utilizarea durabilă a apei. PAC pune la 
dispoziție unele instrumente care pot contribui la reducerea presiunii asupra resurselor de apă, 
dar, în același timp, poate finanța, de exemplu, infrastructuri de irigație.  

Acest audit referitor la impactul politicii agricole a UE asupra utilizării durabile a apei este inițiat 
cu scopul de a contribui la viitoarea PAC.  

Auditorii vor evalua dacă politicile UE promovează o utilizare durabilă a apei în agricultură. În 
special, se va examina: 

o dacă Comisia Europeană a inclus principiile utilizării durabile a apei în normele PAC;  
o dacă statele membre ale UE aplică aceste principii și dacă oferă stimulente pentru 

utilizarea durabilă a apei în agricultură. 
 

 

Note către editori  

Comisia Europeană a decis, acum trei săptămâni, să nu revizuiască Directiva-cadru privind apa, 
care cere statelor membre să se asigure, până în 2027, că toate corpurile de apă se află într-o 
„stare bună”. 

Analiza preliminară de audit publicată astăzi oferă informații cu privire la o sarcină de audit în 
curs referitoare la utilizarea durabilă a apei în agricultura din UE, finalizarea acestui audit fiind 
prevăzută pentru a doua jumătate a anului 2021. Analizele preliminare de audit se bazează pe 
activități pregătitoare întreprinse înainte de începerea unui audit și nu trebuie considerate a fi 
observații, concluzii sau recomandări de audit. Textul integral al analizei este disponibil în limba 
engleză la adresa eca.europa.eu. 

În ultimii ani, Curtea a publicat mai multe rapoarte speciale cu privire la chestiuni legate de apă, 
cum ar fi deșertificarea, Directiva privind apa potabilă, eutrofizarea în Marea Baltică și calitatea 
apei în bazinul hidrografic al Dunării.  

Informații privind măsurile luate de Curtea de Conturi Europeană ca răspuns la pandemia de 
COVID-19 sunt disponibile aici. 
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