ET
Pressiteade

Luxembourg, 31. jaanuar 2018

Audiitorid uurivad kõrbestumise tõkestamise strateegiat
ELis.
Euroopa Kontrollikoda auditeerib kõrbestumise tõkestamiseks loodud ELi strateegilist
raamistikku (kõrbestumine tähendab varem viljaka maa muutumist kuivaks ja mittetootlikuks).
Auditiga uuritakse, kas võitlus EL kõrbestumise ohu vastu on tulemuslik ja tõhus.
ÜRO kõrbestumise tõkestamise konventsioonis määratletakse kõrbestumine kui „maa
degradeerumine kuivades, poolkuivades ja alaniiskete alade kuivade osadega piirkondades
mitmesuguste tegurite, sealhulgas kliima varieerumise ja inimtegevuse tagajärjel“. Kõrbestumine
on nii kliimamuutuste tulemus kui nende põhjus. Seda põhjustab muu hulgas ka jätkusuutmatu
põllumajandus. Kõrbestumine võimendab kliimamuutusi, kuna väheneb maa võime hoiustada
süsinikku, mis omakorda vähendab kasvuhoonegaaside sidumise võimet.
„Kõrbestumisega võib kaasneda toiduainete tootmise vähenemine, mulla viljatus ning maa
loomuliku vastupanuvõime ja kasvuhoonegaaside sidumise võime vähenemine,“ ütles auditi eest
vastutav Euroopa Kontrollikoja liige Phil Wynn Owen. „Need protsessid võivad omakorda
tekitada vaesust, süvendada tuulest kantud tolmu põhjustatud tervisehädasid ja vähendada
bioloogilist mitmekesisust. Kaduda võivad elatusallikad, mis võib sundida inimesi oma
elukohtadest mujale rändama.“
Mullaerosioon kombineerituna veepuuduse ja kõrgete temperatuuridega, mis suurendavad
veelgi vee aurustumist, suurendab kõrbestumise ohtu. Kõige tõsisem on olukord suures osas
Hispaaniast, Portugali ja Itaalia lõunaosas, Kagu-Kreekas, Küprosel ning Bulgaaria ja Rumeenia
Musta merega piirnevates piirkondades. Uuringud näitavad, et suur mullaerosiooni oht puudutab
kuni 44 % Hispaania territooriumist ning 33 % Portugali ja peaaegu 20 % Kreeka ja Itaalia
pindalast. Küprose kõrbesutmise tõkestamise tegevuskava kohaselt on 57 % riigi pindalast
kõrbestumise seisukohast kriitilises seisukorras.
Kõrbestumise tõkestamise projektidele eraldatud ELi vahendid on pärit mitmest allikast, nagu
Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist, LIFE programmist ja ELi teadusuuringute
programmidest.
Praeguseks on ELi 13 liikmesriiki teatanud ÜRO kõrbestumise tõkestamise konventsioonile, et nad
kannatavad kõrbestumise all. Audiitorid külastavad neist viit: Rumeeniat, Küprost, Itaaliat,
Hispaaniat ja Portugali.
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Auditiaruanne on kavas avaldada 2018. aasta lõpuks. Käesoleva aasta teises pooles on kavas
avaldada ka teine selle teemaga seotud auditiaruanne, mis käsitleb üleujutuste riski juhtimist.
Toimetajatele
Praeguseks on ELi 13 liikmesriiki teatanud ÜRO kõrbestumise tõkestamise konventsioonile, et nad
kannatavad kõrbestumise all. Need on Bulgaaria, Horvaatia, Küpros, Kreeka, Ungari, Itaalia, Läti,
Malta, Portugal, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia ja Hispaania.
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