ГРИЖАТА ЗА ПОЧВИТЕ Е ГРИЖА ЗА
ЖИВОТА
гарантиране на 75 % здрави почви до
2030 г. за здравословни храни, здрави

Какво представляват мисиите на ЕС?
Отчасти вдъхновени от мисията „Аполо 11“ за изпращане на хора на Луната, мисиите на ЕС са
ангажимент за решаване на големи обществени предизвикателства, като например:






борба с рака;
адаптиране към изменението на климата;
живот в по-екологични градове;
гарантиране на здравето на почвата за здравословни храни, здрави хора и добро
състояние на природата и климата;
защита на нашите океани.

Всяка мисия на ЕС ще бъде с определен срок и бюджет в зависимост от трудността на
предизвикателството, за което е предназначена. Мисиите ще надхвърлят обхвата на научните
изследвания и иновациите и ще стимулират иновации във всички сектори с цел постигане на
ефективни решения.
Освен това мисиите ще имат решаваща роля за постигането на
приоритетите на ЕС, като например Европейския зелен пакт и европейския план за действие за
борба с рака.
Вашето участие има значение
Нуждаем се от вас за реализиране на мисиите. Понастоящем комитетите за мисиите — широк
кръг от експерти от областите на иновациите, научните изследванията, създаването на политики,
гражданското общество и организации на практикуващи специалисти, помагат на Европейската
комисия да определи възможните мисии. Сега е моментът да бъдат ангажирани европейските
граждани като вас, за да се гарантира, че мисиите са целесъобразни и водят до действителна
промяна. Като работим заедно, можем да постигнем много повече.
Грижата за почвите е грижа за живота
Когато попитахме нашата група от експерти каква следва да бъде мисията ни за здрава почва и
здравословни храни, те предложиха следното:

Мисията: грижата за почвите е грижа за живота
До 2030 г. най-малко 75 % от всички почви във всяка държава —
членка на ЕС, са здрави и в състояние да осигуряват основни услуги,
от които зависим
Защо това е важно? Животът на Земята зависи от здравите почви. Почвата под краката ни е
жива система — дом на много удивителни растения и животни, чиито невидими взаимодействия
осигуряват нашето благосъстояние и това на планетата. В шепа почва има повече организми
(около 10 милиарда), отколкото са хората на планетата. Почвите ни осигуряват питателна храна и
други продукти, както и чиста вода и процъфтяващи местообитания за многообразие от видове.
Същевременно почвите могат да спомогнат за забавяне на започналото изменение на климата и
да ни помогнат да станем по-устойчиви на крайно тежки климатични явления като суши и
наводнения. Почвите съхраняват нашето културно наследство и са съществена част от
пейзажите, които ценим високо. Казано по-просто, здравите жизнени почви поддържат нас и
света около нас живи.
Склонни сме обаче да приемаме тези ползи за даденост и в резултат на това пренебрегваме
здравето на нашите почви. За задоволяване на нарастващото търсене на земя за градско
развитие и инфраструктура се използват нашите най-плодородни почви.
Същевременно
неправилното или неустойчивото използване на почвата и начинът, по който се справяме с
отпадъците, се отразяват на здравето на почвата, което от своя страна нарушава способността
на почвите да изпълняват жизненоважните услуги, които предлагат. Изменението на климата
оказва допълнителен натиск върху здравето на почвата.
Защо е необходимо да действаме сега? Почвите са крехки и може да са необходими хиляди
години, за да се формират, но те могат да бъдат разрушени за часове! Това означава, че трябва
да се погрижим за почвите сега, за да може да се възстановят и съхранят за бъдещите
поколения.
Влошаването на състоянието на почвата се дължи до голяма степен на начина, по който живеем.
Ако проблемът не бъде контролиран, той ще изостри редица предизвикателства, пред които е
изправен ЕС. Не е изненадващо, че състоянието на почвата заема централно място в новия
Европейски зелен пакт и целите за устойчиво развитие на ООН, като целта и на двата
документа е да се намалят загубата на биологично разнообразие и замърсяването и да се
обърнат тенденциите по отношение на изменението на климата, като същевременно се стремим
към чиста околна среда и устойчиво земеползване. Също така мисията ще има основна роля
при реагирането на рискове от коронавируса и други възникващи заразни болести. Някои
от микробите, които живеят в почвата, са едни от най-надеждните източници на нови лекарствени
средства.

Мисията „Грижата за почвите е грижа за живота“ ще повиши осведомеността на обществото
относно почвите и ще очертае пътя на Европа за устойчиво управление на земята и почвите.
Мисията ще представлява съвместно усилие, обединяващо хора от всички сфери на живота,
например земеделски стопани, учени, предприятия, политици или обикновени граждани,
включително потребителите, каквито сме всички ние.
Всички заедно ще помогнем за разработването и прилагането на решения за постигане на
главната цел на мисията, която е: до 2030 г. най-малко 75 % от всички почви във всяка
държава — членка на ЕС, да бъдат здрави и в състояние да осигуряват основни услуги, от
които зависим. Дейностите на мисията ще съчетават научни изследвания и иновации, обучение
и консултации, както и представяне на добри практики за управление на почвите чрез използване
на „живи лаборатории“ (експерименти и иновации в лаборатория на място) и „фарове“ (места за
представяне на добри практики). Заедно с други подкрепящи дейности това ще гарантира широко
възприемане на решенията. Освен това в рамките на мисията ще бъдат разработени подобрени
начини за наблюдение на състоянието на почвите, мобилизиране на инвестиции, насърчаване на
промени в политиките и поведението и гарантиране, че не пренасяме нашите проблеми,
свързани с влошаването на почвата, в други държави по света.
Чрез действия, с които се възстановяват земи с влошено състояние, предоставят се възможности
на стопаните на земи за устойчиво използване на почвата и се създават условия за
възнаграждаване на стопаните за поддържане на здравето на почвата, мисията ще има
широкообхватно въздействие върху храната, хората, планетата и климата.
Докато предишните мисии ни отведоха до Луната, „Грижата за почвите“ е мисия, чрез която ще
продължим да бъдем в безопасност на Земята със здрави почви!
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