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Tarkastajat julkaisevat taustakatsauksen aavikoitumisesta EU:ssa 
Euroopan tilintarkastustuomioistuin on tänään julkaissut taustakatsauksen aavikoitumisesta EU:ssa. 
Aavikoituminen johtaa maan pahenevaan kuivumiseen ja rappeutumiseen. Taustakatsausten on 
tarkoitus toimia tietolähteenä kyseisistä toimintapolitiikoista ja/tai ohjelmista kiinnostuneille tahoille. 
Taustakatsauksen julkaisuajankohta on valittu aavikoitumisen ehkäisemistä koskevan Yhdistyneiden 
kansakuntien kansainvälisen päivän (sunnuntaina 17. kesäkuuta) perusteella.  

Tarkastajat arvioivat parhaillaan, toteutetaanko EU:ssa vaikuttavia ja tehokkaita aavikoitumisriskin 
vähentämistoimia. Taustakatsauksessa eritellään aavikoitumisen pääasiallisia syitä ja vaikutuksia 
tarkastusta valmisteltaessa kootun aineiston perusteella. Lisäksi siinä esitetään tämänhetkisiä projisointeja 
siitä, miten aavikoituminen saattaa kehittyä Euroopan unionissa tulevina vuosikymmeninä. Katsaus sisältää 
tietoja mahdollisista ehkäisevistä ja korjaavista toimenpiteistä. Katsauksessa kerrotaan myös, miten 
aavikoitumiseen liittyviä eri näkökohtia otetaan huomioon EU:n strategisissa asiakirjoissa ja eri 
toiminnanaloilla ja mistä EU:n rahoitusohjelmista aavikoitumiseen liittyviä toimia tuetaan. 

Tarkastuskertomus on määrä julkaista vuoden 2018 loppuun mennessä. Myöhemmin tänä vuonna aiotaan 
julkaista myös samaa aihepiiriä sivuava tarkastuskertomus, joka koskee tulvariskin hallintaa. 

Toimittajille tiedoksi 

Aavikoitumisen estämistä koskevan Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen (UNCCD) mukaan 
aavikoitumisella tarkoitetaan ”useista eri tekijöistä johtuvaa maaperän huonontumista arideilla ja 
semiarideilla alueilla sekä subhumidien alueiden kuivissa osissa; näihin tekijöihin luetaan ilmaston vaihtelut 
ja ihmisten toiminta”. Aavikoituminen on paitsi ilmastonmuutoksen seuraus, myös sen syy. Aavikoituminen 
on tulosta myös maanhoitokäytänteistä, jotka eivät tue kestävää kehitystä. Aavikoituminen lisää 
ilmastonmuutosta, sillä aavikoitunut maa menettää kykynsä sitoa hiiltä, jolloin kasvihuonekaasupäästöjen 
sitoutuminen maaperään vähenee. 

Kolmetoista EU:n jäsenvaltiota on tähän mennessä ilmoittanut UNCCD-yleissopimuksen puitteissa, että 
niissä esiintyy aavikoitumista. Tarkastajat ovat tehneet tarkastuskäynnin näistä maista viiteen: Romaniaan, 
Kyprokselle, Italiaan, Espanjaan ja Portugaliin. 

Kansainvälinen päivä aavikoitumisen ehkäisemiseksi on 17. kesäkuuta. Silloin painopisteenä on 
kestävyysperiaatteen mukainen maankäyttö keinona ennallistaa taloudellista toimintaa, luoda työpaikkoja 
ja elvyttää yhteisöjä. YK:n yleiskokous perusti tämän kansainvälisen päivän 23 vuotta sitten kasvattamaan 
tietoisuutta maailmalaajuisista ja kansallisista toimista, joilla voidaan puuttua aavikoitumiseen, maaperän 
huonontumiseen ja kuivuuteen. 

Lehdistötiedotteessa esitetään Euroopan tilintarkastustuomioistuimen taustakatsauksen sisältämät keskeiset 
tiedot. Taustakatsaus löytyy kokonaisuudessaan sivustolta eca.europa.eu. 
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