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Vajadzīga labāka Natura 2000 pārvaldība, finansēšana un 
uzraudzība – uzskata ES revidenti 

Saskaņā ar jauno Eiropas Savienības Revīzijas palātas ziņojumu ES bioloģiskās daudzveidības 
pamatprogrammas Natura 2000 pārvaldība, finansēšana un uzraudzība ir jāuzlabo. Revidenti 
atzīst, ka Natura 2000 ir liela nozīme bioloģiskās daudzveidības aizsardzībā, tomēr ir 
konstatējuši, ka pārvaldībā ir nepilnības un ka trūkst ticamas informācijas par izmaksām un 
finansējumu. Finansējums nebija pietiekami pielāgots dabas teritoriju konkrētajām vajadzībām. 

Revidenti apmeklēja 24 Natura 2000 teritorijas Francijā, Vācijā, Spānijā, Polijā un Rumānijā, 
aptverot lielāko daļu Eiropas bioģeogrāfisko reģionu, un apspriedās ar dažādām ieinteresēto 
personu grupām. Atzīstot lielo nozīmi, kāda bioloģiskās daudzveidības aizsardzībā ir Natura 2000, 
revidenti secināja, ka Natura 2000 tīkls nav īstenots tā, lai izmantotu visu tā potenciālu.  

“Natura 2000 tīkla izveide bija ilgs process, kas tagad jau ir gandrīz pabeigts. Lai panāktu 
pienācīgu bioloģiskās daudzveidības aizsardzību Natura 2000 teritorijās, dalībvalstīm joprojām ir 
jāievieš attiecīgi aizsardzības pasākumi, kam jābūt atbilstoši finansētiem un jānosaka visaptverošs 
rādītāju kopums sasniegto rezultātu izmērīšanai,” teica par šo ziņojumu atbildīgais Eiropas 
Revīzijas palātas loceklis Nikolaos Milionis. 

Revidenti konstatēja, ka dalībvalstis nebija pietiekami labi pārvaldījušas Natura 2000 tīklu. 
Koordinācija starp attiecīgajām iestādēm, ieinteresētajām personām un kaimiņos esošajām 
dalībvalstīs nebija pietiekami attīstīta. Vajadzīgie aizsardzības pasākumi bieži vien kavējās vai 
nebija pienācīgi definēti. Apmeklētās dalībvalstis nebija pienācīgi novērtējušas projektus, kuri 
ietekmē Natura 2000 teritorijas. Kaut arī Komisija aktīvi pārraudzīja dalībvalstis, tās norādījumu 
izplatīšana varēja būt labāka. Komisija bija atrisinājusi lielu skaitu sūdzību, parasti atrodot 
risinājumus kopā ar dalībvalstīm vai attiecīgos gadījumos sākot pārkāpuma procedūras. 

Revidenti uzskata, ka ES līdzekļi nebija tik labi mobilizēti, lai atbalstītu tīkla pārvaldību. Dalībvalstu 
izraudzītā pieeja bija izmantot esošos ES fondus papildus pašu līdzekļiem, un revidenti konstatēja, 
ka trūkst ticamas informācijas par tīkla izmaksām un par tā finansēšanas vajadzībām. Priekšstats 
par faktisko ES finansējumu līdz 2013. gadam un par plānotajiem līdzekļu piešķīrumiem 2014.–
2020. gadam bija nepilnīgs. Teritoriju līmenī apsaimniekošanas plāni reti iekļāva izsmeļošus 
izmaksu novērtējumus. 2014.–2020. gada plānošanas dokumentos finansēšanas vajadzības bija 
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atspoguļotas nepilnīgi, un Komisijas rīcība šo trūkumu novēršanai nebija strukturēta. 
ES finansēšanas shēmas nebija pietiekami pielāgotas teritoriju mērķiem. 

Uzraudzības un ziņošanas sistēmas nebija pienācīgas: nebija īpašas rezultatīvo rādītāju sistēmas 
par ES fondu izlietojumu. Rādītāji finansēšanas programmas līmenī attiecās drīzāk uz vispārējiem 
bioloģiskās daudzveidības mērķiem, nevis uz tīkla rezultātiem aizsardzības jomā. Teritoriju 
monitoringa plāni pārvaldības dokumentos bieži vien nebija iekļauti. Teritorijas raksturojošie 
pamatdati monitoringa darbību rezultātā parasti nebija atjaunināti. Dalībvalstu paziņotie dati ļoti 
bieži bija nepilnīgi, un to salīdzināmība joprojām ir problēma. 

Revidenti ir sagatavojuši vairākus ieteikumus Komisijai un dalībvalstīm, lai palīdzētu panākt dabas 
direktīvu pilnīgu īstenošanu, darītu skaidrāku Natura 2000 finansēšanas un uzskaites sistēmu un 
labāk izmērītu ar Natura 2000 sasniegtos rezultātus. 

Piezīmes izdevējiem 

Bioloģiskās daudzveidības zudums ir viena no galvenajām vides problēmām, ar ko ES sastopas. 
Natura 2000 tīklu izveidoja saskaņā ar Putnu direktīvu un Dzīvotņu direktīvu, un tas ir svarīgs 
elements ES stratēģijā laikposmam līdz 2020. gadam, lai apturētu bioloģiskās daudzveidības 
zudumu un uzlabotu dzīvotņu un sugu stāvokli.  

Šīs direktīvas sniedz vienotu satvaru dabas aizsardzībai dalībvalstīs. Natura 2000 tīklu veido vairāk 
nekā 27 000 teritoriju visā Eiropā; tajās aizsargā dažādas dzīvotnes un sugas un tās aptver vairāk 
nekā 18 % no ES sauszemes platības un aptuveni 6 % no jūras platības. Sociālekonomiskas 
darbības teritorijās nav aizliegtas, bet dalībvalstīm ir jānodrošina, lai nenotiktu teritoriju 
noplicināšanās, un jāveic vajadzīgie aizsardzības pasākumi, lai saglabātu aizsargājamo sugu un 
dzīvotņu labvēlīgu aizsardzības statusu vai lai to atjaunotu. 

Īpašais ziņojums Nr. 1/2017 “Natura 2000 tīkla pilna potenciāla īstenošanai jāiegulda vairāk 
darba” ir pieejams eca.europa.eu 23 ES valodās. 

 


