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Revidenti publicē pamatinformācijas apkopojumu par 
pārtuksnešošanos Eiropas Savienībā 

Eiropas Revīzijas palāta šodien ir publicējusi pamatinformācijas apkopojumu par pārtuksnešošanos 
Eiropas Savienībā, proti, procesu, kurā zeme kļūst pārlieku sausa un noplicināta. Pamatinformācijas 
apkopojumi ir iecerēti kā informācijas avots personām, kuras interesējas par politikas virzienu un/vai 
programmām. Pamatinformācijas apkopojumu publicē vienlaikus ar Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Pasaules dienu cīņai pret pārtuksnešošanos, kuru atzīmē svētdien, 17. jūnijā.  

Revidenti pašlaik pārbauda, vai pārtuksnešošanās risks Eiropas Savienībā tiek risināts efektīvi un lietderīgi. 
Pamatojoties uz materiāliem, kuri iegūti, gatavojoties revīzijai, pamatinformācijas apkopojumā ir izklāstīti 
pārtuksnešošanās galvenie cēloņi un sekas, kā arī sniegtas pašreizējās prognozes par to, kā turpmākajās 
desmitgadēs pārtuksnešošanās varētu attīstīties Eiropas Savienībā. Apkopojumā ir iekļauta informācija par 
profilaktiskajiem un atjaunošanas pasākumiem, kurus var īstenot. Tajā arī skaidrots, kā pārtuksnešošanās 
aspekti tiek risināti dažādos ES stratēģiskajos dokumentos un politikas jomās un kuras ES finansēšanas 
programmas atbalsta ar pārtuksnešošanos saistītās darbības. 

Revīzijas ziņojumu paredzēts publicēt līdz 2018. gada beigām. Ir plānots, ka šogad arī tiks publicēts ar šo 
tēmu saistīts revīzijas ziņojums par plūdu riska pārvaldību Eiropas Savienībā. 

Piezīmes izdevējiem 

Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijā cīņai ar pārtuksnešošanos (UNCCD) šī parādība ir definēta šādi: 
“Zemes noplicināšanās izkaltušos, daļēji izkaltušos un sausos daļēji mitros apgabalos dažādu iemeslu dēļ, 
tostarp klimata pārmaiņu un cilvēku darbības rezultātā”. Pārtuksnešošanās ir ne tikai klimata pārmaiņu 
sekas, bet arī šo pārmaiņu izraisītāja. To rada arī ilgtspēju neveicinošas zemes apsaimniekošanas prakses. 
Tā pastiprina klimata pārmaiņas, jo pārtuksnešojusies zeme zaudē spēju uzkrāt oglekli, tāpēc tiek absorbēts 
mazāks daudzums siltumnīcefekta gāzu. 

Trīspadsmit ES dalībvalstis jau ir paziņojušas UNCCD, ka tās skar pārtuksnešošanās. Revidenti apmeklēja 
piecas no tām – Rumāniju, Kipru, Itāliju, Spāniju un Portugāli. 

Pasaules dienu cīņai pret pārtuksnešošanos atzīmēs 17. jūnijā, koncentrējoties uz ilgtspējīgu zemes 
apsaimniekošanu kā veidu, kādā atveseļot ekonomiku, radīt darbavietas un atjaunot dzīvotspēju kopienās. 
Šo dienu pirms 23 gadiem izveidoja ANO Ģenerālā asambleja, lai palielinātu informētību par pasaules un 
valsts mēroga darbībām, ar kurām risina pārtuksnešošanās, zemes noplicināšanās un sausuma problēmas. 

Šī preses relīze sniedz kopsavilkumu par Eiropas Revīzijas palātas sagatavoto pamatinformācijas apkopojumu. 
Tā pilns teksts ir pieejams Palātas tīmekļa vietnē www.eca.europa.eu. 
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