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ES revidenti uzskata, ka meža ugunsgrēku apkarošanā ES atbalsts nebija 
pietiekami labi pārvaldīts un izmaksu ziņā efektīvs 

Šodien publicētajā Eiropas Revīzijas palātas (ERP) ziņojumā secināts, ka ES finansējums meža ugunsgrēku 
novēršanai un dabas katastrofās un ugunsgrēkos izpostītu mežu atjaunošanai nebija pietiekami labi 
pārvaldīts. ES revidenti secina, ka Komisija un dalībvalstis nevar pierādīt, vai plānoto rezultātu 
sasniegšanai piešķirtais finansējums tika izlietots rentabli. 

“Ir svarīgi, lai ES finansējums tiktu novirzīts tikai tādiem pasākumiem, kas sniedz skaidrus un acīmredzamus 
ieguvumus ES un tās iedzīvotājiem,” norādīja par ziņojuma sagatavošanu atbildīgais ERP loceklis Nikolaos Milionis 
(Nikolaos Milionis). “Komisija un dalībvalstis nespēja pienācīgi novērtēt preventīvo pasākumu ietekmi, jo to 
efektivitāte nebija izmērīta. Palāta ir sniegusi ieteikumus, kā uzlabot stāvokli 2014.–2020. gada finansējuma 
periodā.” 

ES revidenti konstatēja, ka preventīvie pasākumi, kuru izmaksas veidoja vairāk nekā 80 % no 2007.–2013. gadā 
pieejamā finansējuma 1,5 miljardu EUR apmērā, nebija pienācīgi mērķtiecīgi. Revidenti novēroja, ka, lai gan atbalsts 
no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošanai un 
preventīvu pasākumu ieviešanai (226. pasākums) ir adresēts mežiem, kuros ugunsgrēku risks ir no vidēja līdz lielam, 
nebija kopīgas ES definīcijas vai kritēriju šādu mežu identificēšanai. Atlases procedūras dalībvalstīs bija nepilnīgas 
vairākos aspektos – nebija skaidru atlases kritēriju, nebija efektīvas ierosināto darbību vērtēšanas vai arī atsevišķas 
riska jomas netika ņemtas vērā.  

Lai gan daudzas no revidētajām darbībām (ugunsdrošības joslas, retināšana, tīrīšana) kopumā atbilda atbalsta 
mērķiem, revidenti konstatēja gadījumus, kas nebija saistīti ar dabas katastrofām vai ugunsgrēku, bet bija citu 
ekonomisku vai vides mērķu motivēti. Tie konstatēja arī darbības, kuru finansēšanas mērķi nebija pareizi noteikti, un 
dažu finansēto darbību atbilstīgumu nebija iespējams pārbaudīt dokumentācijas trūkuma dēļ.  

Mērķiem vides jomā darbību atlases posmā nebija noteikta pietiekama prioritāte, un reizēm īstenošanas gaitā tie 
netika ņemti vērā. Revidenti konstatēja arī tādus gadījumus, kad meža ceļus izmantoja meža saimnieciskai 
ekspluatācijai un nebija saskatāma to īpašā nozīme ugunsgrēku novēršanā. Tam, ka tika izbūvēts tik daudz ceļu, 
varētu būt arī negatīva ietekme uz vidi. 

Rentabilitāte nebija pienācīgi nodrošināta. Revidenti konstatēja gadījumus, kad publiskā atbalsta maksimālā summa 
bieži tika grozīta bez pamatojuma, kad standartizmaksas kādā reģionā bija ievērojami augstākas nekā citā reģionā par 
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līdzīgām darbībām un kad priekšroka tika dota roku darbam, nevis mehānismu izmantošanai, kā rezultātā izmaksas 
pieauga. 

Piezīmes izdevējiem 

ES kopējā mežu un citu meža zemju platība ir aptuveni 180 miljoni hektāru, kas veido apmēram 42,4 % no kopējās 
ES sauszemes teritorijas un ir lielāka nekā lauksaimniecības vajadzībām izmantotā platība. Meži kalpo ekonomiskiem, 
sociāliem un vides mērķiem un tiem ir liela sociālekonomiskā nozīme: koksnes ražošana un apstrāde sekmē lauku 
attīstību un nodrošina miljoniem darbavietu, bieži vien vidējos un mazos lauku uzņēmumos. 

Pēdējo 30 gadu laikā Eiropas Savienībā katru gadu ugunsgrēkos izdega vidēji 480 000 ha meža. Vairāk nekā 95 % no 
šiem ugunsgrēkiem izraisa cilvēki vai nu tīši, vai nolaidības dēļ. Aptuveni 85 % no kopējās meža ugunsgrēkos 
nopostītās platības atrodas Vidusjūras reģionā un Portugālē. Neseno meža ugunsgrēku rezultātā izdega lielas platības 
Portugālē 2003. un 2005. gadā, Spānijā 2006. gadā un Grieķijā 2007. gadā. Stipri cietušiem mežiem ir ļoti grūti 
atjaunoties līdz stāvoklim, kāds bija pirms ugunsgrēka, it īpaši attiecībā uz bioloģisko daudzveidību. 

Šajā īpašajā ziņojumā Nr. 24/2014 “Vai ES atbalsts ugunsgrēku un dabas katastrofu postījumu novēršanai mežos un 
mežu atjaunošanai tiek labi pārvaldīts” ir izvērtēts, vai ELFLA atbalsta pasākums (226. pasākums) mežsaimniecības 
ražošanas potenciāla atjaunošanai un preventīvu darbību ieviešanai tika labi pārvaldīts un vai Komisija un dalībvalstis 
var demonstrēt, ka atbalstam plānotie mērķi ir sasniegti rentabli. 

Revīzija aptvēra gan Komisiju, gan piecas dalībvalstis – Austriju, Franciju (Akvitāniju), Itāliju (Bazilikatu), Slovākiju un 
Spāniju (Andalūziju) –, uz kurām attiecas vairāk nekā 85 % no kopējiem 226. pasākuma izdevumiem. Lielākā daļa 
atbalsta (80 %) bija izlietota preventīvām darbībām, galvenokārt ugunsdrošībai. 

Lauku attīstības atbalstu mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošanai un preventīvu pasākumu ieviešanai 
dalīti pārvalda Komisija un dalībvalstis. Dalībvalstis izstrādā valsts un reģionāla līmeņa lauku attīstības programmas 
un tās īsteno pēc tam, kad Komisija tās ir apstiprinājusi.  

Turpmāk uzskaitītos ieteikumus ES revidenti ir formulējuši dalībvalstīm. 

• Jāpastiprina atbalsta ietekme vides aizsardzības jomā, prioritāti piešķirot vides aspektā visvērtīgākajiem 
mežiem, piemēram, Natura 2000 meža platībām. 

• Jānodrošina atbalsta piešķiršana tikai tām darbībām, kas ir saistītas ar dabas katastrofām vai ugunsgrēkiem. 
• Jāziņo par to, kāda ir finansēto darbību ietekme uz meža ugunsgrēku un/vai dabas katastrofu nodarīto 

postījuma samazināšanu. 

Turpmāk uzskaitītos ieteikumus ES revidenti ir formulējuši Komisijai. 

• Jānosaka kopīgi kritēriji meža platībām, kas klasificējamas kā maza, vidēja un liela ugunsgrēka riska 
teritorijas. 

• Jāpārliecinās, ka dalībvalstis ir izveidojušas pienācīgu kontroles sistēmu. 
• Jāuzlabo uzraudzība, lai nodrošinātu, ka dalībvalstis pienācīgi izlieto finansējumu. 

 

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


