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Борба с опустиняването в ЕС — предприетите стъпки 
досега не са съгласувани, предупреждават одиторите 

Според нов доклад на Европейската сметната палата, Европейската комисия не разполага с ясна 
картина на предизвикателствата, свързани с нарастващата заплаха от опустиняване и влошаващото 
се качество на земите в ЕС. Според одиторите, предприетите досега стъпки от Комисията и от 
държавите членки за борба с опустиняването не са достатъчно съгласувани, а Комисията не е 
направила оценка на напредъка по изпълнението на целите за спиране на влошаването на 
качеството на земите до 2030 г. 

Опустиняването представлява процеси, свързани с човека и климата, които водят до проблеми, 
засягащи сухите райони, като например спад в производството на храни, неплодородие на почвата, 
намаляване на естествената устойчивост на земите и понижаване на качеството на водата. Прогнозите 
за изменението на климата в Европа показват, че рискът от опустиняване се увеличава. В Южна Европа 
вече съществуват горещи полупустини и явлението се разпространява на север. Опустиняването е 
следствие от, но също и причина за климатични промени: при влошаване на качеството на почвите се 
отделят парникови газове, а почвите с влошено качество имат по-нисък капацитет да задържат 
въглерод. 

Тринадесет държави членки на ЕС са декларирали, че са засегнати от опустиняване, по смисъла на 
Конвенцията на ООН за борба с опустиняването. През 2015 г. ЕС и държавите членки се ангажираха да 
се стремят да постигнат спиране на влошаването на качеството на земите в ЕС до 2030 г.  

Одиторите посетиха пет държави членки, засегнати от опустиняване — Испания, Италия, Кипър, 
Португалия и Румъния, и провериха дали рискът от възникването му в ЕС е ефективно и ефикасно 
преодолян. 

Те констатираха, че въпреки че опустиняването и влошаването на качеството на земите са актуални и 
нарастващи заплахи в ЕС, Комисията не разполага с ясна картина на предизвикателствата, а 
предприетите стъпки за борба с опустиняването са с ограничена съгласуваност. 

„Наблюдаваме все повече суши и засушавания, както и нарастващ риск от опустиняване в 
резултат на измененията на климата в ЕС“, заяви Phil Wynn Owen, членът на Европейската сметна 
палата, който отговаря за изготвянето на доклада. „Опустиняването може да доведе до бедност, до 
здравословни проблеми поради разнасяния от вятъра прах, както и до намаляване на биологичното 
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разнообразие. То може да има и демографски и икономически последици, принуждавайки хората да 
мигрират извън засегнатите райони. Като одитори ние сме отговорни да обърнем внимание на 
подобни рискове, които могат да окажат нарастващ натиск върху публичните бюджети, както на 
ниво ЕС, така и на национално ниво.“ 

Според одиторите на равнището на ЕС липсва цялостна стратегия относно опустиняването и 
влошаването на качеството на земите. Вместо това съществува набор от стратегии, планове за действие 
и разходни програми, като например Общата селскостопанска политика, стратегията на ЕС за горите и 
стратегията на ЕС за адаптиране към изменението на климата, които са от значение за борбата с 
опустиняването, но не са фокусирани върху нея. 

Свързаните с опустиняването проекти на ЕС са разпръснати сред различни области на политика — най-
вече в областта на развитието на селските райони, на околната среда и свързаните с климата дейности, 
научните изследвания и регионалната политика. Те могат да окажат положително въздействие върху 
борбата с опустиняването, но съществуват известни опасения относно тяхната дългосрочна 
устойчивост. 

Комисията и държавите членки събират данни за различни фактори, които оказват въздействие върху 
опустиняването и влошаването на качеството на земите. На равнището на ЕС обаче не е направена 
пълна оценка на влошаването на качеството на земите и няма съгласувана методика за извършване на 
такава оценка. Между държавите членки координацията е ограничена, а Комисията не е предоставила 
практически насоки. Комисията не е направила оценка на напредъка към изпълнението на 
ангажимента за полагане на усилия за спиране на влошаването на качеството на земите в ЕС до 2030 г. 

Одиторите отправят следните препоръки: 

- да се създаде методология за оценка на степента на опустиняване и влошаване на качеството 
на земите в ЕС и въз основа на това да се анализират съответните данни и редовно да се 
представят; 

- да се извърши оценка доколко действащата правна рамка е подходяща за устойчивото 
използване на почвите в целия ЕС, включително за борбата с опустиняването и влошаването на 
качеството на земите; 

- да се предоставят допълнителни подробности относно начина, по който до 2030 г. ще бъде 
изпълнен ангажиментът на ЕС за спиране на влошаването на качеството на земите и редовно 
да докладва за напредъка;  

- да се предложат насоки на държавите членки относно запазването на почвите и спирането на 
влошаването на качеството на земите в ЕС, включително да се разпространят добри практики;  

- при поискване от държавите членки да им бъде осигурена техническа подкрепа за създаване 
на национални планове за действие за спиране на влошаването на качеството на земите до 
2030 г. 
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Бележки към редакторите 

Тринадесетте държави членки на ЕС, които са декларирали, че са засегнати от опустиняване по смисъла 
на Конвенцията на ООН за борба с опустиняването са следните: България, Гърция, Испания, Хърватия, 
Италия, Кипър, Латвия, Унгария, Малта, Португалия, Румъния, Словения и Словакия. 

ЕСП представя своите специални доклади на Европейския парламент и на Съвета на ЕС, както и пред 
други заинтересовани страни, като националните парламенти, заинтересовани страни от различни 
отрасли и представители на гражданското общество. По-голямата част от препоръките, отправени от 
ЕСП в нейните доклади, се изпълняват. Това високо ниво на изпълнение доказва ползата от 
дейността на ЕСП за гражданите на ЕС. 

Специален доклад № 33/2018 „Борба с опустиняването в ЕС — нарастваща заплаха, която изисква 
повече действия“ е публикуван на уебсайта на ЕСП (www.eca.europa.eu) на 23 официални езика на 
ЕС. 

 

 

http://www.eca.europa.eu/bg

