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“Komisijai un dalībvalstīm ir jānodrošina labāks Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda izlietojums bioloģiskās 
daudzveidības izzušanas apturēšanai,” savu nostāju pauž 
ES revidenti 
Eiropas Revīzijas palātas (ERP) šodien publicētajā ziņojumā konstatēts, ka ES dalībvalstu spēja izmantot 
Eiropas Reģionālās attīstības fondu (ERAF), lai finansētu projektus, kuru mērķis ir apturēt bioloģiskās 
daudzveidības izzušanu, ir atpalikusi salīdzinājumā ar citām ERAF izdevumu jomām. Ja ERAF arī turpmāk 
būs uzskatāms par fondu, kas noder, lai palīdzētu īstenot ES stratēģiju, kuras mērķis ir līdz 2020. gadam 
apturēt bioloģiskās daudzveidības izzušanu, tad Komisijai būtu vairāk jāatbalsta dalībvalstis, kad tās 
īsteno īpašus aizsardzības un apsaimniekošanas plānus attiecībā uz dzīvotnēm un sugām. Jāuzlabo arī 
bioloģiskās daudzveidības projektu īstenošanas un ietekmes uzraudzība. 

Par šo ziņojumu atbildīgais ERP loceklis Fils Vins Ovens [Phil Wynn Owen] secina: “Eiropas Reģionālās 
attīstības fondu dalībvalstis var izmantot, lai finansētu projektus, kuru mērķis ir veicināt bioloģisko 
daudzveidību un dabas aizsardzību, bet fonda izmantojums šādiem nolūkiem ir bijis ierobežots. Kad to 
izmantoja bioloģiskās daudzveidības projektiem, daudzas no ERAF 2007.–2013. gadā finansētās darbības 
atbalstīja aizsardzības un apsaimniekošanas plānu sagatavošanu. Taustāmu rezultātu sasniegšanai tos 
vajadzēs īstenot. Darbs jāiegulda arī tajā, lai labāk uzraudzītu ERAF līdzfinansēto bioloģiskās daudzveidības 
veicināšanas projektu ieguldījumu, un Komisijai ir jāveic precīza uzskaite par ES tiešajiem un netiešajiem 
tēriņiem bioloģiskajai daudzveidībai.”  

ERP konstatēja, ka ERAF līdzfinansētie projekti kopumā atbilda valstu un ES prioritātēm bioloģiskās 
daudzveidības jomā. Divas trešdaļas no 32 revidētajiem projektiem ietvēra aizsardzības pasākumus, ar 
kuriem bija iecerēts panākt tiešu ietekmi uz bioloģisko daudzveidību. Tomēr vairākumā gadījumu attiecīgās 
dalībvalstis nebija ieviesušas ne rezultātu rādītājus, ne uzraudzības sistēmas, kas palīdzētu novērtēt 
dzīvotņu un sugu attīstību. To trūkums nekādi neļauj novērtēt attiecīgo projektu efektivitāti.  

Bioloģiskās daudzveidības aizsargāšana ir ES galvenā prioritāte. Kad neizdevās sasniegt iepriekšējo mērķi – 
līdz 2010. gadam apturēt bioloģiskās daudzveidības izzušanu Eiropā –, Padome 2011. gada jūnijā 
apstiprināja “ES bioloģiskās daudzveidības stratēģiju laikposmam līdz 2020. gadam”. Dalībvalstis piešķīra 
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2,8 miljardus EUR no ERAF 2007.-2013. gada plānošanas periodā tiešai bioloģiskās daudzveidības 
veicināšanai un dabas aizsardzībai. 

Piezīmes izdevējiem 

Eiropas Revīzijas palāta (ERP) publicē īpašos ziņojumus visu gadu, un tajos ir atspoguļoti atsevišķu 
ES budžeta jomu vai vadības aspektu konkrētu revīziju rezultāti. 

Īpašajā ziņojumā Nr. 12/2014 “Vai ERAF efektīvi finansē projektus, kas paredzēti tiešai bioloģiskās 
daudzveidības veicināšanai saskaņā ar ES bioloģiskās daudzveidības stratēģiju laikposmam līdz 
2020. gadam” pārbaudīts, vai dalībvalstis izmantoja pieejamo ERAF finansējumu tiešai bioloģiskās 
daudzveidības veicināšanai, un novērtēja, vai ERAF līdzfinansētie projekti, kas paredzēti tiešai bioloģiskās 
daudzveidības veicināšanai, bija efektīvi bioloģiskās daudzveidības izzušanas apturēšanai. 

ERP konstatēja, ka dalībvalstu spēja apgūt ERAF līdzekļus, lai finansētu bioloģiskās daudzveidības projektus 
ir atpalikusi salīdzinājumā ar citām ERAF izdevumu jomām. Atlasītie projekti atbilda bioloģiskās 
daudzveidības prioritātēm valsts un ES līmenī. Reāli aizsardzības pasākumi bija veikti divās trešdaļās 
revidēto projektu, bet viena trešdaļa revidēto projektu koncentrējās uz šādu pasākumu sagatavošanu. 
Projektu ilgtspēja ir atkarīga no vietējas iesaistes un no turpmāka publiskā finansējuma valsts un/vai vietējā 
līmenī. 

ES revidenti sniedza turpmāk minētos ieteikumus. 

Komisijai 

a) jāsniedz atbalsts dalībvalstīm bioloģiskās daudzveidības atjaunošanas prioritāšu noteikšanā darbības 
programmās; 

b) jānovērtē dalībvalstu darbības programmās paredzēto bioloģiskās daudzveidības veicināšanas darbību 
papildināmība ar citu ES fondu finansētiem projektiem; 

c) jāuzrauga darbības programmu faktiskā īstenošana nolūkā savlaicīgi un aktīvi konstatēt iespējamās 
grūtības. 

Dalībvalstīm jāsadarbojas ar Komisiju iepriekš minētā sasniegšanā. 

Komisijai arī 

d) jāatbalsta dalībvalstis sagatavošanas projektu uzraudzībā ar mērķi īstenot aktīvu aizsardzības politiku, jo 
sevišķi attiecībā uz dzīvotņu un sugu īpašu aizsardzības un apsaimniekošanas plānu efektīvu īstenošanu; 

e) jāprasa, lai darbības programmās būtu paredzētas procedūras, kas ļaus novērtēt izmaiņas dzīvotnēs un 
sugās pēc intervences; 

f) jāsniedz dalībvalstīm konsultācijas par to, kā piemērot ERAF noteikumus mijiedarbībā ar citiem 
ES fondiem. 

Komisijai turklāt arī jānodrošina, ka tiešie un netiešie ES izdevumi bioloģiskās daudzveidības jomā (tostarp 
Natura 2000) tiek precīzi reģistrēti, bet dalībvalstīm šis process jāsekmē, sniedzot vajadzīgos datus. 

Īsa videointervija ar ERP locekli, kas atbildīgs par šo ziņojumu, ir pieejama šādā adresē: 
https://www.youtube.com/user/EUAuditorsECA. 

 


