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Kontrolerzy publikują dokument informacyjny na temat 
pustynnienia w UE 

Europejski Trybunał Obrachunkowy opublikował dziś dokument informacyjny na temat pustynnienia 
w UE – procesu polegającego na wysychaniu i degradacji gleby. Dokumenty informacyjne mają stanowić 
źródło informacji dla osób zainteresowanych danymi obszarami polityki lub programami. Publikacja tego 
dokumentu zbiega się w czasie z ustanowionym przez ONZ Światowym Dniem Walki z Pustynnieniem 
i Suszą, który przypada w niedzielę, 17 czerwca.  

W ramach bieżącej kontroli kontrolerzy sprawdzają, czy podejmowane są skuteczne i wydajne działania 
w celu ograniczenia ryzyka pustynnienia w UE. Dokument informacyjny, który opiera się na materiałach 
zgromadzonych w trakcie prac przygotowawczych do kontroli, przedstawia główne przyczyny i skutki 
pustynnienia oraz aktualne prognozy co do tego, jak zjawisko to może się rozwijać na terenie Unii 
Europejskiej w nadchodzących dziesięcioleciach. W dokumencie zawarto również informacje na temat 
środków zapobiegawczych i możliwych do przeprowadzenia działań mających na celu przywrócenie stanu 
poprzedniego. Ponadto wyjaśniono, w jaki sposób kwestia pustynnienia jest uwzględniana w różnych 
dokumentach strategicznych i obszarach polityki UE oraz z których programów finansowania unijnego 
wspierane są działania w tym zakresie. 

Sprawozdanie z kontroli ma ukazać się do końca 2018 r. Pod koniec tego roku planowana jest również 
publikacja sprawozdania z powiązanej kontroli dotyczącej zarządzania ryzykiem powodziowym w UE. 

Informacje dla redaktorów 

Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zwalczania pustynnienia (UNCCD) definiuje to zjawisko jako 
„degradację gleby na obszarach suchych, półsuchych i okresowo suchych, wynikającą z różnych czynników, 
w tym ze zmienności klimatu i z działalności człowieka”. Pustynnienie jest wynikiem, ale również przyczyną, 
zmiany klimatu, a powoduje je gospodarowanie gruntami w sposób niezgodny z zasadami 
zrównoważonego rozwoju. Jednocześnie pogłębia ono skutki zmiany klimatu, ponieważ grunty dotknięte 
procesem pustynnienia tracą zdolność do magazynowania dwutlenku węgla, a co za tym idzie, mogą 
pochłaniać mniejsze ilości gazów cieplarnianych. 

Jak dotąd 13 państw członkowskich UE zgłosiło UNCCD, że są dotknięte pustynnieniem. Kontrolerzy 
odwiedzili pięć z nich: Rumunię, Cypr, Włochy, Hiszpanię i Portugalię. 

W ramach obchodów Światowego Dnia Walki z Pustynnieniem i Suszą przypadającego na dzień 17 czerwca 
szczególną wagę przywiązuje się do kwestii zrównoważonego zarządzania gruntami, które ma przyczyniać 
się do ożywienia gospodarczego, tworzenia nowych miejsc pracy i rewitalizacji społeczności lokalnych. 
Dzień ten został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 23 lata temu w celu pogłębienia wiedzy na 
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temat działań podejmowanych na szczeblu globalnym i krajowym w zakresie walki z pustynnieniem, 
degradacją gruntów i suszą. 

Niniejszy komunikat prasowy stanowi streszczenie dokumentu informacyjnego opracowanego przez 
Europejski Trybunał Obrachunkowy. Pełny tekst dokumentu dostępny jest na stronie eca.europa.eu. 
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