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Audiitorid avaldasid taustdokumendi kõrbestumise kohta ELis 

Euroopa Kontrollikoda avaldas täna taustdokumendi kõrbestumise kohta ELis, kus maa järjest kuivab ja 
degradeerub. Taustdokumentide eesmärk on anda teavet teatud poliitikast ja/või programmidest 
huvitatutele. Taustdokumendi avaldamine langeb kokku pühapäeval 17. juunil tähistatava ÜRO 
rahvusvahelise kõrbestumise takistamise päevaga.  

Audiitorid uurivad, kas võitlus EL kõrbestumise ohu vastu on tulemuslik ja tõhus. Auditi ettevalmistustöö 
käigus kogutud materjali põhjal kirjeldatakse taustdokumendis kõrbestumise peamisi põhjuseid ja tagajärgi 
ning tutvustatakse prognoose selle kohta, kuidas kõrbestumine võib Euroopa Liidus järgnevatel 
aastakümnetel areneda. Dokument sisaldab ka teavet meetmete kohta, mida saab võtta kõrbestumise 
vältimiseks ja tagasipööramiseks. Lisaks selgitatakse, kuidas käsitletakse kõrbestumist mitmesugustes ELi 
strateegiadokumentides ja poliitikavaldkondades, ning seda, millised programmid toetavad kõrbestumise 
tõkestamist. 

Auditiaruanne on kavas avaldada 2018. aasta lõpuks. Käesoleva aasta teises pooles on kavas avaldada ka 
teine selle teemaga seotud auditiaruanne, mis käsitleb üleujutuste riski juhtimist. 

Toimetajatele 

ÜRO kõrbestumise tõkestamise konventsioonis määratletakse kõrbestumine kui „maa degradeerumine 
kuivades, poolkuivades ja alaniiskete alade kuivade osadega piirkondades mitmesuguste tegurite, 
sealhulgas kliima varieerumise ja inimtegevuse tagajärjel“. Kõrbestumine on nii kliimamuutuste tulemus 
kui nende põhjus. Seda põhjustab muu hulgas ka jätkusuutmatu põllumajandus. Kõrbestumine võimendab 
kliimamuutusi, kuna väheneb maa võime hoiustada süsinikku, mis omakorda vähendab kasvuhoonegaaside 
sidumise võimet. 

Praeguseks on ELi 13 liikmesriiki teatanud ÜRO kõrbestumise tõkestamise konventsioonile, et nad 
kannatavad kõrbestumise all. Audiitorid külastasid neist viit: Rumeeniat, Küprost, Itaaliat, Hispaaniat ja 
Portugali. 

ÜRO rahvusvahelist kõrbestumise takistamise päeva tähistatakse 7. juunil ning selle põhirõhk on maa 
säästval majandamisel, mis aitab arendada majandust, luua töökohti ja elavdada kogukondi. ÜRO 
peaassamblee otsustas 23 aastat tagasi hakata kõrbestumise takistamise päeva tähistama selleks, et 
suurendada teadlikkust riikide ja ülemaailmsel tasandil võetud meetmete kohta, mille abil tõkestada 
kõrbestumist ning vältida maa degradeerumist ja põuda. 

Pressiteate eesmärk on edastada Euroopa Kontrollikoja taustdokumendi põhisõnumid. Taustdokument on 
tervikuna kättesaadav aadressil www.eca.europa.eu. 
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