ПО ПОВОД
5-ти декември
Обявен от ООН
за

СВЕТОВЕН ДЕН НА ПОЧВИТЕ
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Председател на Европейската комисия
Г-н Антонио Таяни
Председател на Европейския парламент
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Г-н Бойко Борисов
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СС:
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Естония (2017), България (2018), Австрия (2018)
CC:
People4Soil ECI Committee
София, 1/12/2017
Уважаеми г-н Юнкер,
Уважаеми г-н Таяни,
Уважаеми г-н Туск,
Уважаеми г-н Борисов,
Обръщаме се към Вас, за да огласите необходимостта от приемане на политика на ЕС за
опазване на почвата и пътна карта за изпълнение на ангажимента на ЕС към „План 2030”,
за устойчиво развитие на ООН, особено що се отнася до целта за „свят, възпиращ
почвената деградация”.
Ние сме НПО коалиция, работеща за дигиталната трансформация на европейското
общество и европейската икономика. Същевременно, ние твърдо вярваме, че
технологичното развитие не би трябвало да се случва за сметка на изчерпване на почвите,
които са невъзобновяем природен ресурс. Нашите почви са застрашени от изчерпване
поради разрастването на градовете, изсичането на горите, неустойчивото използване на

земите и неустойчивите управленски практики, замърсяването и климатичните промени.
Сегашното темпо на деградация на почвата застрашава капацитета на почвите да
посрещнат нуждите на бъдещите поколения. Предвид тази своя отговорност, 68-то Общо
събрание на ООН провъзгласи 2015 година за Международна година на почвите.
За да илюстирираме важността на проблема, ще се позовем на данните на Европейската
комисия за последиците от деградацията на почвите:
-

Между 1990 и 2006 г е бил загубен потенциален производствен капацитет от 9.1.
млн тона пшеница. За кратък период от време е загубено почти 5% от средното
годишно производство на пшеница в Европа;

-

Предварителните оценки на разходите, свързани с деградацията на почвата,
достигат 38 млрд евро на година;

-

Счита се, че 115 млн ха са засеганите от водна ерозия, а 42 млн ха от вятърна
ерозия;

-

Счита се, че 45% от европейските почви имат ниско съдържание на органична
материя;

-

Броят на потенциално замърсените терени се оценява на приблизително 3,5млн;

Считаме, че приемането на Тематичната стратегия за опазване на почвата (2006) и на
Доклада за нейното прилагане (2012) несъмнено са стъпка напред към осъзнаване за
заплахата за сигурността и безопасността на храните в Европа и в глобален мащаб.
Въпреки това, ЕС се нуждае от всеобхватно законодателство за превенция на
деградацията на почвите и за възстановяване на засегнатите площи. Ето защо е жалко,
че предложението за Рамкова директива остана висящо 8 години, заради блокиращо
малцинство в Съвета и бе оттеглено от Комисията през 2014 г. Жалко е също така, че
оттогава не е обсъждано ново предложение за справяне с комплексните заплахи за
почвите, като замърсяване, ерозия, намаляване на органичната материя, засоляване и
подкиселяване, запечатване, уплътняване, свлачища. За сравнение, няколко страни, вкл
САЩ, Япония, Канада, Австралия, Бразилия, Израел, Нова Зеландия са въвели политики
за опазване на почвата, включващи законодателство, указания, мониторинг,
иденфитициране на рисковите зони, инвентаризация, програми за почистване и
механизми за финансиране на вече замърсени терени, за които не може да се установи
чия е отговорността за опазването им.
Бяхме окуражени от кампанията на People4Soil, обединяваща повече от 550 местни
асоциации и изследователски институти в 26 държави – членки ( вкл. два български
института – Българско почвоведско дружество и Институт по почвознание,
агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров”), за стартиране на петиция
за създаване на европейско законодателство и започване на спешни действия за
преобръщане на процеса на деградация на почвата. Очевидно е, че европейските
граждани чувстват нуждата общите проблеми да бъдат решени с общи действия. Ние
също така оценяваме високо действията на Естонското председателство за адресиране на

проблема по опазване на почвите, както и организането на конференция на високо
равнище ( 4 -6 октомври, 2017, Талин) под наслов “ Почвите за устойчиво производство
на храна и опазване на екосистемата”
Базирайки се на горепосочените аргументи, се обръщаме към европейските институции
и към предстоящите председателства на Съвета с призив за:
-

Иницииране на преглед на Тематичната стратегия за опазване на почвата

-

Иницииране на законодателно предложение, задължаващо държавите – членки да
иденфитицират рисковите зони, да дефинират цели за намаляване на риска и да
съставят програми от мерки, които да доведат до преобръщане на процеса на
деградация на почвите;

-

Обобщаване на съществуващите вече мерки в консолидирана законодателна
рамка и въвеждане на мониторингова система за цифрово картографиране на
почвите

Вярваме, че ЕС ще изпълни в кратък срок заложената цел в „Програма 2030” за
устойчиво развитие на ООН, но най – вече, че ще отговори на очакванията на своите
граждани.
Считаме, че след като бъде приета, тази политика на ЕС може да бъде споделена и
прилагана в по-широк международен мащаб, включително чрез системата на ООН.
Следавщото отбелязване на Световния ден почвите - 5-ти декември 2018 година - ще
бъде добра възможност за Европейския съюз да обяви глобално своята цялостна
политика за опазване на почвите.
Бяхме насърчени да предприемем тази наша настояща инициатива, опирайки се на
положителен ни опит в сътрудничеството с Комисията досега: нашето Отворено писмо
от май 2008 г. до заместник-председателя Гюнтер Ферхойген относно стандартизацията
на всички зарядни устройства за мобилни телефони доведе до инициатива, влязла в сила
през 2014 г. като част от пакета за екологичен дизайн (публикуван във вестник “24 часа”);
Отвореното ни писмо от юни 2011 г. до тогавашните заместник-председатели Нели Крус,
Вивиан Рединг и комисар Джон Дали, призовавайки ЕС да стане "WiFi рай", което
впоследствие се превърна в инициатива "#WiFi4EU", приета на 29 май 2017 г. за
преодоляване на цифровото разделение в Европа (публикуван във вестник “24 часа”).

Искрено Ваши,
Д-р Соломон Паси @Pa s sySolomon
www.SolomonPassy.com
Ema i l: solomonpassy@gmail.com
Президент & основа тел / Атла нтически клуб в Бълга рия
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Председател на Съвета за сигурност на ООН
(2002, 2003)
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