SKRB ZA TLA JE SKRB ZA ŽIVLJENJE
Do leta 2030 zagotoviti 75 % zdravih tal za
zdravo hrano, ljudi, naravo in podnebje

Katere misije si je zadala EU?
Deloma po navdihu odprave Apollo 11, s katero so na Luni pristali prvi astronavti, misije EU pomenijo
zavezanost k reševanju glavnih družbenih izzivov, kot so:






boj proti raku,
prilagajanje podnebnim spremembam,
življenje v okolju prijaznejših mestih,
zagotavljanje zdravih tal za zdravo hrano, ljudi, naravo in podnebje
ter varovanje oceanov.

Za vsako misijo EU bosta določena časovni okvir in proračun, ki bosta odvisna od težavnosti izziva.
Misije bodo presegale raziskave in inovacije ter spodbujale inovacije v vseh sektorjih, da bi zagotovile
učinkovite rešitve. Imele bodo tudi ključno vlogo pri uresničevanju prednostnih nalog EU, npr.
evropskega zelenega dogovora in evropskega akcijskega načrta za boj proti raku.

Vaša udeležba šteje!
Za izvedbo misij potrebujemo vašo pomoč. Doslej je Evropski komisiji morebitne misije pomagal
opredeliti širok nabor strokovnjakov s področja inovacij, raziskav in oblikovanja politik ter iz civilne
družbe in strokovnih organizacij. Zdaj je čas za sodelovanje z državljani in državljankami, da bi
zagotovili, da so misije relevantne in prinašajo resnične spremembe. S sodelovanjem lahko dosežemo
veliko več.

Skrb za tla je skrb za življenje
Ko smo skupino strokovnjakov vprašali, kakšna naj bo misija EU za zdrava tla in hrano, je bil njen
odgovor sledeč:

Misija: Skrb za tla je skrb za življenje
Do leta 2030 zagotoviti, da je vsaj 75 % vseh tal v vsaki državi članici EU
zdravih in lahko zagotavlja osnovne storitve, od katerih je odvisno naše
preživetje
Zakaj je ta ukrep pomemben? Življenje na Zemlji je odvisno od zdravih tal. Tla pod našimi stopali so
ekosistem in kot taka dom številnih izjemnih rastlin in živali, katerih nevidni medsebojni odnosi so nujni
za dobro počutje ljudi in celotnega planeta. V pesti prsti je več organizmov (okoli 10 milijard), kot je ljudi
na Zemlji. Tla nam zagotavljajo hranljivo hrano in druge pridelke, pa tudi čisto vodo in rodoviten
življenjski prostor, ki omogoča biotsko raznovrstnost. Hkrati lahko tla upočasnijo podnebne spremembe
in nam omogočijo, da smo odpornejši na skrajne podnebne dogodke, kot so suše in poplave. Tla
ohranjajo našo kulturno dediščino in so ključni del pokrajin, ki so naše naravno bogastvo. Preprosto
povedano: zdrava tla, polna življenja, omogočajo naše preživetje in preživetje sveta okoli nas.
Vendar pa te koristi jemljemo za samoumevne, zato smo zanemarili zdravje naših tal. Zaradi vse
večjega povpraševanja po zemljiščih za širjenje mest in gradnjo infrastrukture porabljamo
najrodovitnejša tla. Hkrati neustrezna ali netrajnostna raba tal in ravnanje z odpadki vplivata na zdravje
tal ter krnita zmogljivost tal za opravljanje njihovih osnovnih storitev. Podnebne spremembe pomenijo
dodaten pritisk za zdravje tal.
Zakaj moramo ukrepati zdaj? Tla so občutljiva. Nastajajo lahko več tisoč let, vendar jih je mogoče
uničiti v pičlih urah. To pomeni, da moramo zdaj poskrbeti za tla, da jih bo mogoče obnoviti in ohraniti za
prihodnje generacije.
Degradacija tal je odvisna predvsem od načina našega življenja. Brez njenega omejevanja bo mnogo
izzivov, s katerimi se sooča EU, še težavnejših. Ni presenetljivo, da je stanje tal jedro novega
zelenega dogovora za Evropo in ciljev Združenih narodov za trajnostni razvoj, katerih namen je
zmanjšati izgubo biotske raznovrstnosti in onesnaževanje, obvladati podnebne spremembe ter si
prizadevati za zdravo okolje in trajnostno rabo zemljišč. Misija bo imela pomembno vlogo tudi pri
odzivanju na tveganja, ki jih prinašajo koronavirus in druge porajajoče se nalezljive bolezni.
Nekateri mikrobi, ki živijo v tleh, so eden najbolj obetavnih virov novih terapevtskih zdravil.
Misija Skrb za tla je skrb za življenje bo povečala ozaveščenost družbe o tleh in postavila Evropo na pot
k trajnostnemu upravljanju zemljišč in tal. Sestavljala jo bodo skupna prizadevanja, ki bodo združevala
ljudi iz vseh družbenih okolij, tako kmete, znanstvenike, podjetnike in politike kot tudi ostale državljane,
med drugim v vlogi potrošnikov.
Skupaj bomo vsi pripomogli k oblikovanju rešitev in njihovi uporabi, da bi dosegli glavni cilj misije: do
leta 2030 zagotoviti, da je vsaj 75 % vseh tal v vsaki državi članici EU zdravih in lahko zagotavlja
osnovne storitve, od katerih je odvisno naše preživetje. Dejavnosti v okviru misije bodo združevale
raziskave in inovacije, usposabljanje in svetovanje ter predstavitev dobrih praks pri upravljanju tal z
„živimi laboratoriji“ (eksperimenti in inovacijami v laboratorijih na terenu) in „svetilniki“ (kraji za
predstavitev dobrih praks). To bo skupaj z drugimi podpornimi ukrepi zagotovilo široko uporabo rešitev.

Poleg tega bodo v okviru misije razviti boljši načini za spremljanje stanja tal, spodbujale se bodo naložbe
in spremembe v politikah in vedenju ter zagotovljeno bo, da težav zaradi degradacije tal ne izvažamo
v druge države po svetu.
Z ukrepi za obnovo degradiranih zemljišč, opolnomočenje upravljavcev zemljišč za trajnostno rabo tal in
ustvarjanje pogojev za nagrajevanje zdravja tal bo misija prinesla daljnosežne koristi za hrano, ljudi,
planet in podnebje.
S prejšnjimi misijami smo stopili na Luno, misija Skrb za tla je skrb za življenje pa nam bo zagotovila
zdrava tla in naše preživetje na Zemlji.
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Več informacij: obiščite http://ec.europa.eu/mission-soil ali poiščite #MissionSoil, #EUmissions in
#HorizonEU na družbenih medijih.

