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17 листопада Європейська Комісія ухвалила нову Ґрунтову стратегію ЄС до 2030 року,
яка створює фундамент та каркас дій для захисту, відновлення та стійкого використання
ґрунтів у синергії з Європейським зеленим курсом.
Стратегія ЄС щодо ґрунтів до 2030 року встановлює рамки та конкретні заходи для
захисту, відновлення ґрунтів та забезпечення їх раціонального використання. Вона
встановлює бачення та цілі досягнення гарного стану здоров’я ґрунтів до 2050 року з
конкретними діями до 2030 року та оголошує прийняття нового закону про здоров’я
ґрунтів до 2023 року.
Ґрунтова Стратегія ЄС має на меті забезпечити до 2050 року:
здоров’я та більшу стійкість усіх ґрунтових екосистем ЄС, які зможуть продовжити
надання важливих послуг;
нейтральний рівень вилучення землі;
зменшити забруднення ґрунту до рівнів, які не завдають шкоди здоров’ю людей або
екосистемам
захист ґрунтів, раціональне управління ними та відновлення деградованих ґрунтів є
загальними стандартами.
Ключові дії\завдання Стратегії:
внесення спеціальної законодавчої пропозиції щодо здоров’я ґрунтів до 2023 року,
щоб забезпечити досягнення цілей Ґрунтової стратегії ЄС та досягнення хорошого
стану здоров’я ґрунтів до 2050 року;
стале управління ґрунтами необхідно зробити звичайним явищем, запропонувати
власникам землі схему безкоштовного тестування своїх ґрунтів, яка заохочує стале
управління ґрунтами та обмін його найкращими практиками;
внесення та розгляд пропозиції щодо прийняття юридично обов'язкових цілей з
обмеження осушення водно-болотних угідь та органічних ґрунтів, а також відновлення
осушених торфовищ для пом'якшення та адаптації до зміни клімату;
забезпечення нагляду над потоками викопаних ґрунтів та оцінку потреби та
потенціалу юридично обов’язкового «паспорту ґрунту» для розвитку циркулярної
економіки та покращення повторного використання чистого ґрунту;
відновлення деградованих ґрунтів та рекультивація забруднених ділянок;
запобігання опустелюванню шляхом розробки загальної методології оцінювання
опустелювання та деградації земель;
збільшення досліджень щодо збирання ґрунтових даних та моніторингу ґрунтів;

мобілізація участі суспільства та фінансових ресурсів для вирішення проблем сталого
використання ґрунтів.
Більш детальну інформацію про нову Ґрунтову стратегію ЄС можна знайти на сайті
Європейської
Комісії
за
посиланням:
https://ec.europa.eu/environment/publications/eu-soil-strategy-2030_en [2]
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