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Revizorji so objavili informativni dokument o dezertifikaciji v EU 

Evropsko računsko sodišče je danes objavilo informativni dokument o dezertifikaciji v EU, pri kateri 
postajajo tla vse bolj suha in degradirana. Informativni dokumenti so mišljeni kot vir informacij za vse, ki 
jih zanimajo politike in/ali programi. Ta informativni dokument je objavljen ob svetovnem dnevu boja 
proti dezertifikaciji, ki so ga uvedli Združeni narodi in bo v nedeljo, 17. junija.  

Revizorji trenutno preučujejo, ali se tveganje dezertifikacije v EU uspešno in učinkovito obvladuje. V 
informativnem dokumentu, ki je pripravljen na podlagi gradiva, zbranega med pripravo revizije, so 
prikazani glavni vzroki in posledice dezertifikacije skupaj s sedanjimi napovedmi o njenem možnem razvoju 
v Evropski uniji v prihodnjih desetletjih. Dokument vsebuje tudi informacije o možnih ukrepih za njeno 
preprečevanje in vzpostavitev prejšnjega stanja. Pojasnjeno je tudi, kako so različni vidiki dezertifikacije 
obravnavani v različnih strateških dokumentih EU in na različnih področjih ter s katerimi programi 
financiranja EU se podpirajo ukrepi proti dezertifikaciji. 

Revizijsko poročilo naj bi bilo objavljeno do konca leta 2018. Načrtuje se, da bo kasneje tega leta objavljeno 
tudi z njim povezano revizijsko poročilo o obvladovanju tveganja poplav. 

Pojasnila za urednike 

V Konvenciji Združenih narodov o boju proti dezertifikaciji/degradaciji tal (UNCCD) je dezertifikacija 
opredeljena kot degradacija zemljišč na aridnih, semiaridnih in suhih subhumidnih območjih zaradi različnih 
dejavnikov, vključno s podnebnimi spremembami in človekovo dejavnostjo. Dezertifikacija je posledica in 
obenem vzrok podnebnih sprememb. Do nje prihaja tudi zaradi netrajnostnega gospodarjenja z zemljišči. 
Povečuje podnebne spremembe, saj degradirana zemlja izgublja sposobnost za shranjevanje ogljika, zato 
lahko vsrka manjše količine toplogrednih plinov. 

Konvenciji Združenih narodov je svojo prizadetost zaradi dezertifikacije doslej prijavilo trinajst držav članic. 
Revizorji so obiskali pet izmed njih: Romunijo, Ciper, Italijo, Španijo in Portugalsko. 

Svetovni dan boja proti dezertifikaciji je 17. junij. Letos je poudarek na trajnostnem gospodarjenju z 
zemljišči kot načinom za obnovo gospodarstev, ustvarjanje delovnih mest in revitalizacijo skupnosti. Dan 
boja proti dezertifikaciji je pred 23 leti razglasila Generalna skupščina Združenih narodov, da bi se povečala 
ozaveščenost o globalnih in nacionalnih ukrepih za boj proti dezertifikaciji, degradaciji tal in suši. 

Namen tega sporočila za javnost je predstaviti glavna sporočila informativnega dokumenta, ki ga je sprejelo 
Evropsko računsko sodišče. Cel informativni dokument je na voljo na www.eca.europa.eu. 
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