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Revizorji preučujejo strategijo EU za boj proti 
dezertifikaciji 
Evropsko računsko sodišče izvaja revizijo strateškega okvira EU za boj proti dezertifikaciji, pri 
kateri prej rodovitna zemlja postaja vse bolj izsušena in nerodovitna. Preučilo bo, ali se 
tveganje dezertifikacije v EU uspešno in učinkovito obvladuje. 

V Konvenciji Združenih narodov o boju proti dezertifikaciji/degradaciji tal (UNCCD) je 
dezertifikacija opredeljena kot degradacija zemljišč na aridnih, semiaridnih in suhih subhumidnih 
območjih zaradi različnih dejavnikov, vključno s podnebnimi spremembami in človekovo 
dejavnostjo. Dezertifikacija je posledica in obenem vzrok podnebnih sprememb. Do nje prihaja 
tudi zaradi netrajnostne rabe zemljišč. Povečuje podnebne spremembe, saj degradirana zemlja 
izgublja sposobnost za shranjevanje ogljika, zato lahko vsrka manjše količine toplogrednih plinov. 

„Dezertifikacija lahko privede do zmanjšane proizvodnje hrane, nerodovitnosti tal ter zmanjšanja 
naravne odpornosti zemlje in njene sposobnosti za shranjevanje ogljika,“ je izjavil član Evropskega 
računskega sodišča Phil Wynn Owen, pristojen za revizijo. „To lahko povzroči revščino, hujše 
zdravstvene probleme zaradi prahu, ki ga razpihuje veter, in zmanjšanje biotske raznovrstnosti. 
Posledica je lahko izguba virov za preživetje in zaradi tega migracija prizadetih prebivalcev.“  

Zaradi erozije tal skupaj s pomanjkanjem vode in višjimi temperaturami, ki povečujejo 
izhlapevanje, se še poveča tveganje, da se bodo puščave širile. Položaj je zelo resen v velikem 
delu Španije, južne Portugalske, južne Italije, jugovzhodne Grčije, Cipra in na območjih Bolgarije in 
Romunije ob Črnem morju. Raziskave kažejo, da 44 % Španije, 33 % Portugalske ter skoraj 20 % 
Grčije in Italije zelo ogroža erozija tal. Na Cipru je po navedbah v njihovem nacionalnem 
akcijskem programu za boj proti dezertifikaciji 57 % območja v kritičnem položaju glede na 
tveganje dezertifikacije.  

Sredstva EU za projekte boja proti dezertifikaciji prihajajo iz različnih virov, kot so Evropski 
kmetijski sklad za razvoj podeželja, program LIFE in raziskovalni programi EU.  

Trinajst držav članic je UNCCD prijavilo svojo prizadetost zaradi dezertifikacije. Revizorji bodo 
obiskali pet izmed njih: Romunijo, Ciper, Italijo, Španijo in Portugalsko.  

Revizijsko poročilo naj bi bilo objavljeno do konca leta 2018. Načrtuje se, da bo kasneje tega leta 
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objavljeno tudi z njim povezano revizijsko poročilo o obvladovanju tveganja poplav. 

Pojasnila za urednike 

Trinajst držav članic, ki so UNCCD prijavile svojo prizadetost zaradi dezertifikacije, je: Bolgarija, 
Hrvaška, Ciper, Grčija, Madžarska, Italija, Latvija, Malta, Portugalska, Romunija, Slovaška, 
Slovenija in Španija. 

 


