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Combaterea deșertificării în UE: măsurile luate sunt lipsite 
deocamdată de coerență, avertizează Curtea de Conturi 
Europeană 

După cum se arată într-un nou raport al Curții de Conturi Europene, Comisia Europeană nu are o imagine 
clară asupra provocărilor create de amenințările în creștere reprezentate de deșertificare și de degradarea 
terenurilor în UE. În opinia Curții, coerența măsurilor luate până acum de Comisie și de statele membre 
pentru a combate deșertificarea este limitată, iar Comisia nu a evaluat progresele înregistrate în direcția 
atingerii obiectivului privind neutralitatea din punctul de vedere al degradării terenurilor până în 2030. 

Termenul de „deșertificare” descrie procesele legate de activitatea umană și de climă care duc la probleme ce 
afectează zonele aride, cum ar fi reducerea producției de alimente, infertilitatea solului, scăderea rezilienței 
naturale a terenurilor și reducerea calității apei. Previziunile referitoare la schimbările climatice în Europa 
arată că riscul de deșertificare este în creștere. În sudul Europei există deja semideșerturi calde și fenomenul 
se extinde către nord. Deșertificarea este atât o consecință, cât și o cauză a schimbărilor climatice: degradarea 
solului determină emisia de gaze cu efect de seră în atmosferă, iar solurile degradate au o capacitate mai 
scăzută de reținere a carbonului. 

Treisprezece state membre ale UE s-au autodeclarat în cadrul Convenției Națiunilor Unite pentru combaterea 
deșertificării ca fiind afectate de fenomenul de deșertificare. În 2015, UE și statele sale membre s-au angajat 
să depună eforturi pentru a atinge obiectivul privind neutralitatea din punctul de vedere al degradării 
terenurilor în UE până în 2030.  

Curtea a efectuat vizite de audit în cinci state membre ale UE care sunt afectate de deșertificare: Spania, 
Italia, Cipru, Portugalia și România și a examinat dacă riscul de deșertificare în UE era combătut în mod 
eficient și eficace. 

Constatarea Curții a fost că, deși deșertificarea și degradarea terenurilor sunt amenințări actuale și în creștere 
în UE, Comisia nu are o imagine clară cu privire la provocările ridicate de aceste fenomene, iar coerența 
măsurilor luate pentru combaterea deșertificării este limitată. 

„Ca urmare a schimbărilor climatice care afectează teritoriul UE, suntem martori la o creștere a perioadelor de 
secetă, a aridității și a riscului de deșertificare”, a declarat domnul Phil Wynn Owen, membrul Curții 
responsabil de acest raport. „Deșertificarea poate conduce la sărăcie, la probleme de sănătate cauzate de 
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praful antrenat de vânt și la un declin al biodiversității. De asemenea, aceasta poate avea consecințe 
demografice și economice, forțând populația din zonele afectate să migreze. În calitate de auditori, avem 
responsabilitatea de a atrage atenția asupra riscurilor de acest tip, care ar putea exercita o presiune din ce în 
ce mai mare asupra bugetelor publice, atât la nivelul UE, cât și la cel național.” 

La nivelul UE nu există nicio strategie privind combaterea deșertificării și a degradării terenurilor, semnalează 
Curtea. Există, în schimb, o serie de strategii, de planuri de acțiune și de programe de cheltuieli, cum ar fi 
politica agricolă comună, Strategia UE pentru păduri sau strategia UE privind adaptarea la schimbările 
climatice, care sunt relevante pentru combaterea deșertificării, dar nu se axează pe aceasta. 

Proiectele UE legate de deșertificare sunt, la rândul lor, repartizate între diferite domenii de politică – 
dezvoltarea rurală, protecția mediului și politicile climatice, cercetarea și politica regională. Ele pot avea un 
efect pozitiv asupra combaterii deșertificării, dar există unele preocupări cu privire la sustenabilitatea lor pe 
termen lung. 

Comisia și statele membre colectează date cu privire la diverși factori care au un impact asupra deșertificării și 
asupra degradării terenurilor. Cu toate acestea, nu s-a efectuat nicio evaluare completă cu privire la 
degradarea terenurilor la nivelul UE și nu s-a convenit asupra niciunei metodologii în acest sens. Coordonarea 
între statele membre a fost limitată, iar Comisia nu a furnizat orientări practice. Comisia nu a evaluat 
progresele înregistrate în ceea ce privește îndeplinirea angajamentului de a încerca să atingă obiectivul 
privind neutralitatea din punctul de vedere al degradării terenurilor în UE până în 2030. 

Curtea a formulat următoarele recomandări: 

- să se stabilească o metodologie pentru a se evalua amploarea deșertificării și a degradării solului în 
UE și, pe baza acestei metodologii, să se analizeze datele relevante și acestea să fie prezentate 
periodic; 

- să se evalueze caracterul adecvat al cadrului juridic actual pentru utilizarea durabilă a solului în 
întreaga UE, abordându-se inclusiv chestiunea combaterii deșertificării și a degradării solului; 

- să se detalieze mai mult modul în care angajamentul asumat de UE de a atinge obiectivul privind 
neutralitatea din punctul de vedere al degradării terenurilor va fi îndeplinit până în 2030 și să se 
prezinte rapoarte periodice cu privire la progresele înregistrate în acest sens;  

- să se furnizeze statelor membre orientări cu privire la conservarea solului și la atingerea obiectivului 
privind neutralitatea din punctul de vedere al degradării terenurilor în UE, orientări care să includă 
diseminarea de bune practici;  

- să se furnizeze statelor membre, la solicitarea acestora, asistență tehnică în vederea elaborării unor 
planuri de acțiune naționale pentru a atinge obiectivul privind neutralitatea din punctul de vedere al 
degradării terenurilor până în 2030. 

Note către editori 

Cele treisprezece state membre ale UE care s-au autodeclarat în cadrul Convenției Națiunilor Unite pentru 
combaterea deșertificării (UNCCD) ca fiind afectate de fenomenul de deșertificare sunt: Bulgaria, Grecia, 
Spania, Croația, Italia, Cipru, Letonia, Ungaria, Malta, Portugalia, România, Slovenia și Slovacia. 
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Curtea prezintă rapoartele sale speciale Parlamentului European și Consiliului UE, precum și altor părți 
interesate, cum ar fi parlamentele naționale, părțile interesate din sectoarele economice vizate și 
reprezentanții societății civile. Marea majoritate a recomandărilor pe care le formulează Curtea în aceste 
rapoarte sunt puse în practică. Acest nivel ridicat de acceptare a recomandărilor subliniază beneficiile pe 
care activitatea Curții le aduce cetățenilor UE. 

Raportul special nr. 33/2018, intitulat „Combaterea deșertificării în UE: o amenințare din ce în ce mai mare, 
care impune acțiuni suplimentare”, este disponibil în 23 de limbi ale UE pe site-ul Curții (eca.europa.eu). 

 

 


