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Сметната палата публикува информационно-аналитичен 
документ относно опустиняването в ЕС 

Европейската сметна палата публикува днес информационно-аналитичен документ относно 
опустиняването в ЕС — процес който води до значително изсушаване и деградация на почвата. 
Информационно-аналитичните документи са планирани като източник на информация за 
заинтересованите от политиката и/или одитираните програми. Информационно-аналитичният 
документ се публикува в настоящия период, за да съвпадне с провъзгласения от ООН световен ден за 
борба с опустиняването — неделя, 17 юни.  

В рамките на одита се проверява дали рискът от опустиняване в ЕС е ефективно и ефикасно преодолян. 
Въз основа на данни, събрани при подготвянето на одита, информационно-аналитичният документ 
описва основните причини и ефекти от опустиняването заедно с текущите прогнози за това как този 
процес може да се развие в Европейския съюз през идните десетилетия. В него се съдържа информация 
относно мерките за превенция и възстановяване на почвите, които могат да се предприемат. Посочва се 
също така по какъв начин проблемът с опустиняването е разгледан в различни стратегически документи 
и области на политика на ЕС, както и кои европейски финансови програми подкрепят действията 
в борбата с опустиняването. 

Очаква се одитният доклад по тази тема да бъде публикуван до края на 2018 г. За публикуване по-късно 
тази година е планиран и друг свързан с тази тема одит на управлението на риска от наводнения в ЕС. 

Бележки към редакторите 

Опустиняването е дефинирано от Конвенцията на ООН за борба с опустиняването като „деградация на 
земята в сухите, полусухите и малко влажните зони в резултат на въздействието на различни фактори, 
включително изменението на климата и дейността на човека“. Опустиняването е резултат от 
климатичните промени, но е също и причина за тях. То е също така резултат от неустойчиви практики за 
управление на земята. То увеличава климатичните промени, тъй като опустинената земя губи капацитета 
си за складиране на въглерод, следователно може да абсорбира по-малък обем парникови газове. 

13 държави членки на ЕС са декларирали пред Конвенцията на ООН за борба с опустиняването до 
настоящия момент, че са засегнати от опустиняване. Одиторите посетиха пет от тях: Румъния, Кипър, 
Италия, Испания и Португалия. 

Световният ден за борба с опустиняването се организира на 17 юни и фокусът е насочен към устойчивото 
управление на почвите като начин за възстановяване на икономики, създаване на работни места 
и възраждане на общности. Този ден е провъзгласен преди 23 години от Общото събрание на ООН 
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с оглед повишаване на осведомеността по отношение на глобалните и националните действия за борба 
с опустиняването, деградирането на почвите и сушата. 

Настоящото съобщение за пресата има за цел да представи основните послания на изготвения от 
Европейската сметна палата информационно-аналитичен документ. Пълният текст на документа е 
публикуван на www.eca.europa.eu. 
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