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Одиторите извършват проверка на стратегията на ЕС за
борба с опустиняването
Европейската сметна палата (ЕСП) провежда одит на стратегическата рамка на ЕС за
борба с опустиняването — когато плодородна земя постепенно става суха
и неплодородна. В рамките на одита ще се провери дали рискът от опустиняване в ЕС е
ефективно и ефикасно преодолян.
Опустиняването е дефинирано от Конвенцията на ООН за борба с опустиняването като:
„деградация на земята в сухите, полусухите и малко влажните зони в резултат на
въздействието на различни фактори, включително изменението на климата
и дейността на човека.“ Опустиняването е резултат от, но също и причина за климатични
промени. То е също така резултат от неустойчиви практики за управление на земята. То
увеличава климатичните промени, тъй като опустинената земя губи капацитета си за
складиране на въглерод, следователно може да абсорбира по-малък обем парникови
газове.
„Опустиняването може да доведе до намалено производство на храни, неплодородност
на почвата и намаляване на естествената устойчивост на земята и на нейната
способност да складира въглерод,“ заяви Фил Уин Оуен, членът на ЕСП, отговорящ за
изготвянето на доклада. „Това от своя страна може да доведе до бедност, до сериозни
здравословни проблеми поради разнасяния от вятъра прах, както и до намаляване на
биологичното разнообразие. Резултатът от него може да бъде загуба на поминъка,
което да принуди засегнатите хора да мигрират.“
Ерозията на почвите, в комбинация с недостига на вода и по-високите температури, които
увеличават изпаренията, допълнително повишават риска от опустиняване. Ситуацията е
най-сериозна в голяма част от Испания, южна Португалия, южна Италия, югоизточна
Гърция, Кипър и области в България и Румъния, граничещи с Черно море. Проучванията
показват, че до 44 % от Испания, 33 % от Португалия и почти 20 % от Гърция и Италия са
сериозно застрашени от ерозия на почвата. В Кипър, според националната програма за
борба с опустиняването, 57 % от територията е в критично състояние по отношение на риска
от опустиняване.
Финансирането на ЕС за проекти за борба с опустиняването идва от различни източници
като Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, програма LIFE
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и изследователски програми на ЕС.
13 държави членки на ЕС са декларирали пред Конвенцията на ООН за борба
с опустиняването до настоящия момент, че са засегнати от опустиняване. Одиторите ще
посетят пет от тях: Румъния, Кипър, Италия, Испания и Португалия.
Очаква се одитният доклад по тази тема да бъде публикуван до края на 2018 г. За
публикуване по-късно тази година е планиран и друг свързан с тази тема одит на
управлението на риска от наводнения в ЕС.
Бележки към редакторите
13-те държави членки, които са се самообявили пред Конвенцията на ООН като засегнати от
опустиняване, са България, Хърватия, Кипър, Гърция, Унгария, Италия, Латвия, Малта,
Португалия, Румъния, Словакия, Словения и Испания.
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