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Auditoři zveřejnili podkladový dokument o desertifikaci v EU  

Evropský účetní dvůr dnes zveřejnil podkladový dokument o desertifikaci v EU, při níž dochází 
k nadměrnému vysychání a degradaci půdy. Podkladové dokumenty slouží jako zdroj informací pro ty, 
kteří se zajímají o příslušnou politiku anebo programy. Zveřejnění tohoto podkladového dokumentu se 
kryje se Světovým dnem OSN boje proti desertifikaci, který připadá na 17. června.  

Auditoři v současné době zjišťují, zda se v EU efektivně a účinně řeší riziko desertifikace. Na základě 
materiálu shromážděného během přípravy auditu tento podkladový dokument vymezuje hlavní příčiny a 
důsledky desertifikace a uvádí prognózy s tím souvisejícího možného vývoje v Evropské unii 
v nadcházejících desetiletích. Obsahuje informace o preventivních a nápravných opatřeních, která by bylo 
možné přijmout. Objasňuje také, jak k problematice desertifikace přistupuje EU v různých svých 
strategických dokumentech a oblastech politiky a které programy EU poskytují na opatření boje proti 
desertifikaci finanční podporu. 

Předpokládáme, že auditní zpráva bude vydána do konce roku 2018. Zveřejnění zprávy o souvisejícím 
auditu řízení povodňových rizik v EU se rovněž plánuje na konec tohoto roku. 

Poznámky pro redaktory 

Desertifikaci definuje Úmluva Organizace spojených národů o boji proti desertifikaci (UNCCD) jako 
degradaci půdy v suchých, polosuchých a suchých subhumidních oblastech v důsledku různých faktorů, 
k nimž patří proměnlivost klimatu a lidská činnost. Desertifikace je výsledkem, ale i příčinou změny klimatu. 
Přispívají k ní i neudržitelné postupy obhospodařování půdy. Zhoršuje změnu klimatu, jelikož 
desertifikovaná půda ztrácí schopnost vázat uhlík, takže se absorbují nižší objemy skleníkových plynů. 

V návaznosti na UNCCD třináct členských států k dnešnímu dni nahlásilo, že je zasaženo desertifikací. 
Auditoři navštívili pět z nich: Rumunsko, Kypr, Itálii, Španělsko a Portugalsko. 

Světový den boje proti desertifikaci se koná dne 17. června s důrazem na udržitelné využívání půdy jako 
způsob, jak oživit ekonomiku, vytvořit pracovní místa a revitalizovat komunity. Byl vyhlášen Valným 
shromážděním OSN před 23 lety s cílem zvýšit povědomí o globálních i národních opatřeních, která jsou 
zaměřena na boj s desertifikací, degradací půdy a suchem. 

Účelem této tiskové zprávy je informovat o hlavních zjištěních tohoto podkladového dokumentu přijatého 
Evropským účetním dvorem. Plné znění tohoto dokumentu je k dispozici na internetové stránce 
eca.europa.eu. 
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