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A Számvevőszék háttér-tájékoztatót tett közzé az Unió területét 
fenyegető elsivatagosodás témájában 

Az Európai Számvevőszék a mai napon háttér-tájékoztatót tett közzé az Unió területét fenyegető, a talaj 
fokozatos kiszáradását és degradálódását okozó elsivatagosodásról. A háttér-tájékoztatók célja a vizsgált 
szakpolitika, illetve programok iránt érdeklődők tájékoztatása. A háttér-tájékoztató közzétételére az 
elsivatagosodás elleni küzdelem ENSZ-világnapjának (június 17., vasárnap) küszöbén kerül sor.  

A számvevők jelenleg vizsgálják, hogy az elsivatagosodás kockázatát hatékonyan és eredményesen kezelik-
e az Unió területén. A háttér-tájékoztató az ellenőrzés előkészítése során gyűjtött anyagok alapján 
meghatározza az elsivatagosodás fő okait és hatásait, és bemutatja, hogy a jelenség az aktuális 
előrejelzések szerint hogyan alakulhat az Európai Unióban az elkövetkező évtizedekben. A háttér-
tájékoztató számba veszi a szóba jöhető megelőző és helyreállítási intézkedéseket is, továbbá ismerteti, 
hogyan törekednek a különböző uniós stratégiai dokumentumok és szakpolitikák az elsivatagosodás 
különféle szempontjainak kezelésére, és hogy mely uniós programok támogatják az erre irányuló 
tevékenységeket. 

Az ellenőrzési jelentés közzétételére várhatóan 2018 végéig kerül sor. Az ehhez kapcsolódó, az 
árvízkockázat uniós kezelésének vizsgálatára irányuló ellenőrzés eredményeit szintén az év későbbi 
szakaszában tervezzük közzétenni. 

A szerkesztők figyelmébe 

Az elsivatagosodás elleni küzdelemről szóló ENSZ-egyezmény (UNCCD) szerint az elsivatagosodás „a 
különböző tényezők – köztük az éghajlat-ingadozások és az emberi tevékenység – okozta talajdegradációt 
jelenti az arid, a szemi-arid és a száraz szub-humid területeken”. Az elsivatagosodás az éghajlatváltozásnak 
nemcsak következménye, hanem oka is, többek között a nem fenntartható földgazdálkodási gyakorlatok 
miatt. Felerősíti ugyanis az éghajlatváltozást, mivel az elsivatagosodott területek elveszítik képességüket a 
szén-dioxid talajban történő megkötésére, és ezáltal csak alacsonyabb mértékben valósul meg az 
üvegházhatású-gázok megkötése. 

Az UNCCD keretében mindezidáig tizenhárom uniós tagállam nyilvánította magát elsivatagosodás 
szempontjából veszélyeztetettnek. Ellenőreink ötöt kerestek fel ezek közül: Romániát, Ciprust, 
Olaszországot, Spanyolországot és Portugáliát. 

Június 17. az elsivatagosodás elleni küzdelem ENSZ-világnapja. Az esemény arra hívja fel a figyelmet, hogy a 
fenntartható földgazdálkodás miként képes regenerálni a gazdaságokat, munkahelyeket teremteni és új 
életet vinni a közösségekbe. Az ENSZ Közgyűlése 23 évvel ezelőtt alapította meg a világnapot, hogy széles 



HU 

 
 
 

 

2 

körben felhívja a figyelmet az elsivatagosodás, a talajromlás és az aszályok kezelését célzó globális és 
nemzeti szintű fellépésekre. 

E sajtóközlemény célja, hogy összefoglalót nyújtson az Európai Számvevőszék által közzétett háttér-
tájékoztatóról. A teljes szöveg itt tölthető le: www.eca.europa.eu. 
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