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Preses relīze 
Luksemburgā, 2019. gada 21. maijā 

Revidenti pārbauda ES ieguldījumu 
bioloģiskās daudzveidības veicināšanai 
lauksaimniecībā 

Eiropas Revīzijas palāta veic revīziju, lai novērtētu, vai ES lauksaimniecības politika palīdz 
uzturēt un veicināt bioloģisko daudzveidību. Revidenti īpaši pārbaudīs ES bioloģiskās 
daudzveidības stratēģijas koncepciju un šīs stratēģijas piemērošanu kopējā lauksaimniecības 
politikā (KLP). Viņi izvērtēs arī, kā tiek īstenots, uzraudzīts un novērtēts ES finansējums 
bioloģiskās daudzveidības veicināšanai lauksaimniecībā. 

Lauksaimniecības bioloģiskā daudzveidība attiecas uz visām ekosistēmām un dzīvības formām, 
kas tieši saistītas ar lauksaimniecību. Tā ietver retas sēklu un dzīvnieku šķirnes, daudzus 
organismus – augsnes faunu, nezāles, kaitēkļus, plēsējus –, kā arī visus vietējās izcelsmes augus 
un dzīvniekus, kas lauku saimniecībā atrodas pastāvīgi vai tikai kādu laiku. Eiropas Savienībā 
bioloģiskā daudzveidība pastāvīgi un strauji samazinās, īpaši lauksaimnieciskās darbības dēļ. 

Starptautiskās bioloģiskās daudzveidības dienas priekšvakarā revidenti ir publicējuši ieskatu 
gaidāmajā revīzijā par ES atbalstu bioloģiskās daudzveidības atbalstam lauksaimniecībā. Šajā 
dokumentā ir sniegta informācija par revīzijas uzdevumu, ar kuru revidenti pašlaik strādā. 
Dokuments ir iecerēts kā informācijas avots personām, kuras interesējas par revidējamo politikas 
virzienu vai programmām. 

“Nesen publicētā starptautiskā ziņojumā ir lasāms brīdinājums, ka visā pasaulē vienam miljonam 
sugu draud izzušana. Eiropas Savienībā lauksaimniecība ir galvenais bioloģiskās daudzveidības 
izzušanas iemesls,” teica par revīziju atbildīgais Eiropas Revīzijas palātas loceklis Janusz 
Wojciechowski. “Revīzijā noteiksim, cik noderīgs ir bijis Eiropas Savienības ieguldījums, lai šo 
stāvokli koriģētu vai pat vērstu par labu.” 
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2011. gadā ES pieņēma pašreizējo bioloģiskās daudzveidības stratēģiju, kuras mērķis ir apturēt 
daudzveidības zaudēšanu līdz 2020. gadam. Viens no tās galvenajiem uzdevumiem ir vairot 
lauksaimniecības devumu, lai bioloģiskā daudzveidība saglabātos vismaz tādā pašā līmenī. 
Saskaņā ar Eiropas Komisijas aplēsēm bioloģiskās daudzveidības izzušanas risinājumiem 2014.–
2020. gadā ir rezervēti aptuveni 85 miljardi EUR. ES atbalsts lauksaimniecības zemes bioloģiskajai 
daudzveidībai tiek finansēts galvenokārt no kopējās lauksaimniecības politikas līdzekļiem. 

Revīzijā tiks novērtēts ES lauksaimniecības politikas ieguldījums 2014.–2020. gadā bioloģiskās 
daudzveidības uzturēšanai un veicināšanai līdz 2020. gadam. Konkrēti, revidenti pārbaudīs, vai 

o ES bioloģiskās daudzveidības stratēģija un KLP tiesiskais regulējums bija labi izstrādāti; 

o Komisija un dalībvalstis ir uzlabojušas lauku saimniecību ieguldījumu bioloģiskajā 
daudzveidībā; 

o Komisija ir izmantojusi atbilstīgu, ticamu un atjauninātu informāciju un datus, lai uzraudzītu 
un novērtētu lauksaimniecības zemes stāvokli bioloģiskās daudzveidības aspektā. 

Revīzijā plānots apmeklēt piecas dalībvalstis – Vāciju, Īriju, Poliju, Kipru un Rumāniju. 

 

 

Piezīme izdevējiem  

Revīzijas ziņojumu plānots publicēt 2020. gada vidū. 

Bioloģiskās daudzveidības jautājumi tika skatīti arī citos nesen publicētos ERP īpašajos ziņojumos, 
īpaši ziņojumā par 

- zaļināšanu, kurā revidenti pārbaudīja, vai zaļie maksājumi uzlaboja KLP ekoloģiskos un klimata 
raksturlielumus;  

- par Natura 2000 tīklu, kam vajadzīga ievērojama tālākvirzība, lai sasniegtu ES vērienīgos 
mērķus aizsargāt bioloģisko daudzveidību; 

- par savstarpējās atbilstības noteikumiem, kas sasaista subsīdiju maksājumus ar vides 
mērķiem; 

- par eitrofikācijas apkarošanu Baltijas jūrā; šajā ziņojumā revidenti pārbaudīja, vai ES rīcība 
efektīvi palīdzēja dalībvalstīm samazināt barības vielu piesārņojumu. 

2019. gada 6. maijā Starpvaldību zinātnes un politikas platforma bioloģiskās daudzveidības un 
ekosistēmu pakalpojumu jomā publicēja Vispārējā novērtējuma ziņojumu, kurā uzsvērta bīstamā 
dabas stāvokļa pasliktināšanās. 
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