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Auditoři zkoumají strategii EU pro boj proti desertifikaci
Evropský účetní dvůr (EÚD) provádí audit strategického rámce EU pro boj proti desertifikaci,
kdy dříve úrodná půda postupně vysychá a ztrácí produktivitu. Audit budou zjišťovat, zda se
riziko desertifikace v EU efektivně a účinně řeší.
Desertifikaci definuje Úmluva Organizace spojených národů o boji proti desertifikaci (UNCCD)
jako degradaci půdy v suchých, polosuchých a suchých subhumidních oblastech v důsledku
různých faktorů, k nimž patří proměnlivost klimatu a lidská činnost. Desertifikace je výsledkem,
ale i příčinou změny klimatu. Přispívají k ní i neudržitelné postupy obhospodařování půdy.
Zhoršuje změnu klimatu, jelikož desertifikovaná půda ztrácí schopnost vázat uhlík, takže se
absorbují nižší objemy skleníkových plynů.
„Desertifikace může vést ke snížení produkce potravin, neúrodnosti půdy a poklesu v přirozené
odolnosti půdy a její schopnosti vázat uhlík,“ řekl Phil Wynn Owen, člen EÚD odpovědný za tento
audit. „To následně může způsobit chudobu, zhoršení zdravotních problémů v souvislosti s větrem
přenášeným prachem a pokles biologické rozmanitosti. Ve výsledku může docházet ke ztrátám
živobytí, které mohou být příčinou migrace zasažených osob.“
Riziko desertifikace dále zvyšuje eroze půdy v kombinaci s nedostatkem vody a vysokými
teplotami, které zvyšují odpar. Situace je nanejvýš vážná ve velké části Španělska, jižním
Portugalsku, jižní Itálii, jihovýchodním Řecku, na Kypru a v bulharských a rumunských oblastech,
které hraniční s Černým mořem. Z výzkumu vyplývá, že až 44 % Španělska, 33 % Portugalska a
téměř 20 % Řecka a Itálie je vysoce ohroženo erozí půdy. Na Kypru je podle národního akčního
programu pro boj s desertifikací 57 % území z hlediska desertifikace v kritickém stavu.
Financování EU na projekty souvisejí s bojem proti desertifikaci pochází z řady zdrojů, jako je
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, program LIFE a výzkumné programy EU.
Do současné doby třináct členských států EU nahlásilo UNCCD, že je zasaženo desertifikací.
Auditoři navštíví pět členských států: Rumunsko, Kypr, Itálii, Španělsko a Portugalsko.
Předpokládáme, že auditní zpráva bude vydána do konce roku 2018. Zveřejnění souvisejícího
auditu řízení povodňových rizik v EU se rovněž plánuje na konec tohoto roku.
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Poznámky pro redaktory
UNCCD zatím nahlásilo zasažení desertifikací třináct členských států: Bulharsko, Chorvatsko, Kypr,
Řecko, Maďarsko, Itálie, Lotyšsko, Malta, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a
Španělsko.
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