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Tarkastajat tutkivat aavikoitumisen estämiseen tähtäävää 
EU:n strategiaa 
Euroopan tilintarkastustuomioistuin toimittaa tarkastuksen, joka koskee aavikoitumisen 
estämiseen tähtäävää EU:n strategiakehystä. Aavikoitumisella tarkoitetaan tilannetta, jossa 
aiemmin viljelykelpoisen maa-alan kuivuus lisääntyy siten, että maa ei enää tuota satoa. 
Tarkastuksessa arvioidaan, toteutetaanko EU:ssa vaikuttavia ja tehokkaita aavikoitumisriskin 
vähentämistoimia. 

Aavikoitumisen estämistä koskevan Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen (UNCCD) 
mukaan aavikoitumisella tarkoitetaan ”useista eri tekijöistä johtuvaa maaperän huonontumista 
arideilla ja semiarideilla alueilla sekä subhumidien alueiden kuivissa osissa; näihin tekijöihin 
luetaan ilmaston vaihtelut ja ihmisten toiminta”. Aavikoituminen on paitsi ilmastonmuutoksen 
seuraus, myös sen syy. Aavikoituminen on tulosta myös maanhoitokäytänteistä, jotka eivät tue 
kestävää kehitystä. Aavikoituminen lisää ilmastonmuutosta, sillä aavikoitunut maa menettää 
kykynsä sitoa hiiltä, jolloin kasvihuonekaasupäästöjen sitoutuminen maaperään vähenee. 

”Aavikoituminen voi johtaa elintarviketuotannon vähenemiseen, maaperän hedelmällisyyden 
häviämiseen ja siihen, että maan luonnollinen selviytymiskyky ja kyky varastoida hiiltä 
heikkenevät”, toteaa tarkastuksesta vastaava tilintarkastustuomioistuimen jäsen Phil Wynn 
Owen. “Nämä puolestaan voivat aiheuttaa köyhyyttä, pahentaa tuulen kuljettaman pölyn 
aiheuttamia terveysongelmia ja heikentää biologista monimuotoisuutta. Seurauksena voi olla 
elinkeinojen menettäminen, joka voi puolestaan aiheuttaa  elinkeinonsa menettäneiden ihmisten 
muuttamisen kyseiseltä alueelta.”  

Maaperän eroosio, vesipula ja veden haihtumista lisäävä lämpötilannousu yhdessä lisäävät 
aavikoitumisen riskiä entisestään. Tilanne on vakavin laajoilla alueilla Espanjassa, Portugalin ja 
Italian eteläosissa, Kreikan kaakkoisosissa, Kyproksella sekä Mustaamerta ympäröivillä Bulgarian 
ja Romanian alueilla. Tutkimusten mukaan maaperän eroosion riski on suuri jopa 44 prosentissa 
Espanjaa, 33 prosentissa Portugalia ja lähes 20 prosentissa Kreikkaa ja Italiaa. Kyproksen 
kansallisen aavikoitumisen estämistä koskevan toimintaohjelman mukaan alueesta 57 prosenttia 
on vakavan aavikoitumisriskin kohteena.  

Aavikoitumisen estämishankkeisiin tarkoitettu EU:n rahoitus on peräisin lukuisista eri lähteistä, 
kuten Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta, LIFE-ohjelmasta ja EU:n 
tutkimusohjelmista.  
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Kolmetoista EU:n jäsenvaltiota on tähän mennessä ilmoittanut UNCCD-yleissopimuksen 
puitteissa, että niissä esiintyy aavikoitumista. Tarkastajat tekevät tarkastuskäynnin asianomaisista 
maista viiteen: Romaniaan, Kyprokselle, Italiaan, Espanjaan ja Portugaliin.  

Tarkastuskertomus on määrä julkaista vuoden 2018 loppuun mennessä. Myöhemmin tänä 
vuonna on määrä julkaista myös samaa aihepiiriä sivuava tarkastuskertomus, joka koskee 
tulvariskin hallintaa. 

Toimittajille tiedoksi 

Seuraavat kolmetoista jäsenvaltiota ovat tähän mennessä ilmoittaneet UNCCD-yleissopimuksen 
puitteissa, että niissä esiintyy aavikoitumista: Bulgaria, Espanja, Italia, Kreikka, Kroatia, Kypros, 
Latvia, Malta, Portugali, Romania, Slovakia, Slovenia ja Unkari. 

 


