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Одиторите на ЕС считат, че за да се постигне устойчиво развитие на 
аквакултурите са необходими по-добър модел и по-добро насочване на 
ниво ЕС и държави членки. 

Публикуван днес доклад на Европейската сметна палата (ЕСП) разкрива, че мерките за 
подпомагане на аквакултурите в периода до 2013 г. не са добре разработени и изпълнени 
на ниво ЕС и държави членки, както и че Европейският фонд за рибарство (ЕФР), като 
инструмент за финансиране на общата политика в областта на рибарството (ОПОР), не е 
бил икономически целесъобразен и не е осигурил ефективна подкрепа за устойчивото 
развитие на аквакултурите. 

Kevin Cardiff, членът на ЕСП, който отговаря за доклада, коментира, че: „Сметната палата 
установи, че основните цели за растеж на сектора на аквакултурите не са били постигнати и 
от много години този сектор е в застой. Въпреки че финансовата и икономическата криза без 
съмнение е допринесла за този застой, общата рамка за подкрепа на сектора не е била добре 
разработена, а реално предприетите мерки са били слаби. Проектите, които одитирахме в 
държавите членки, често са били предмет на незадоволителен подбор и с някои изключения не са 
постигнали очакваните резултати или икономическа целесъобразност и са допринесли в малка 
степен към растежа и заетостта. Надяваме се нашите констатации и препоръки да бъдат 
използвани за извличане на поуки във връзка с изпълнението на новите мерки по ЕФМДР за 
аквакултури, които стартират тази година. В тази връзка следва да отбележим, че Комисията 
вече посочи, че ще предприеме действия относно някои препоръки.“ 

Одиторите на Сметната палата установиха, че за периода до 2013 г. е налице неподходяща рамка на ниво 
ЕС и на ниво държави членки за практическото изпълнение на целите на ЕС във връзка с устойчивото 
развитие на аквакултурите, а реално предприетите мерки не са довели до задоволителни резултати. 
ОПОР и ЕФР не предоставят достатъчно ясна рамка за развитието на аквакултурите. На ниво държави 
членки мерките за подпомагане на устойчивото развитие на аквакултурите не са добре разработени и 
изпълнени. Националните стратегически планове на държавите членки и оперативните програми не 
предоставят достатъчно ясна основа за подпомагане на аквакултурите, а в държавите членки липсва 
съгласувана стратегия за сектора. Насочването на финансирането на ЕФР за проектите от сектора на 
аквакултурите често е незадоволително и одиторите установиха, че при тези проекти обикновено не се 
наблюдават очакваните резултати или икономическа целесъобразност.  
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Бележка към издателите: 

Специалните доклади на Европейската сметна палата (EСП) се публикуват през цялата година. Те 
представят резултатите от целеви одити на специфични области от бюджета на ЕС или теми, свързани с 
управлението. 

Всяка година ЕС произвежда около 1,3 млн. тона риба от аквакултури, а паричният оборот на сектора 
е в размер на 4 млрд. евро. Една от целите на общата политика в областта на рибарството (ОПОР) в 
периода до 2013 г. е насърчаване на устойчивото развитие на аквакултурите. В тази връзка до май 
2013 г. ЕФР е предоставил над 400 млн. евро за финансиране на мерки за инвестиции в 
производството на аквакултури, както и за мерки в областта на околната среда и здравеопазването. 

Настоящият специален доклад (СД 10/2014), озаглавен „Ефективност на подпомагането на аквакултурите, 
предоставяно от Европейския фонд за рибарство“, оценява дали мерките за подпомагане на 
аквакултурите са били добре изготвени и приложени на ниво ЕС и на ниво държави членки, както и дали 
ЕФР е подпомогнал устойчивото развитие на аквакултурите и е бил икономически целесъобразен. Одитът 
беше насочен към проекти, финансирани в периода между 2007 г. и 2011 г. Той беше извършен в 
съответните отдели на Комисията и в шест държави членки (Испания, Франция, Италия, Полша, 
Португалия и Румъния), които произвеждат повече от 50 % от аквакултурите и за които е предоставена над 
от 50 % от бюджетната подкрепа по ЕФР в ЕС. 

Одиторите на ЕС установиха, че като цяло не е предоставена ефективна подкрепа, тъй като рамката за 
развитие на аквакултурите на ниво ЕС и на ниво държави членки е слаба, а конкретните мерки не са 
довели до задоволителни резултати. 

На ниво ЕС ОПОР и ЕФР не са осигурили подходяща рамка за развитие на сектора. Липсват насоки от 
страна на службите на Комисията за основни въпроси, свързани с околната среда, като Рамковата 
директива за водите и Директивата за оценка на въздействието върху околната среда. Липсват 
задоволителни възможности за сравняване на данни за аквакултурите между различните източници в ЕС, 
а това затруднява оценяването на резултатите от прилаганите мерки в тази област. Комитетите за 
мониторинг на ЕФР не са изиграли значима роля в мониторинга на аквакултурите, липсвала е управленска 
информация, а резултатите от публично финансираните изследователски проекти в тази област не са били 
пълноценно използвани.  

Националните стратегически планове на ниво държави членки, както и оперативните програми, не 
предоставят достатъчно ясна основа за подпомагане на аквакултурите, като не е изготвена и съгласувана 
стратегия за сектора. Липсата на подходящо пространствено планиране и сложните процедури за 
лицензиране са допринесли за забавяне на устойчивото развитие. Проектите в сектора на 
аквакултурите, които са получили финансиране от ЕФР, често са били предмет на незадоволителен 
подбор, и с някои изключения не са постигнали очакваните резултати или икономическа 
целесъобразност. Налице са също така съществени неточности и методологически слабости в данните от 
някои годишни доклади за изпълнение. 

В доклада се признават усилията от страна на Комисията за насърчаване на развитието на аквакултурите. 
Новата Обща политика в областта на рибарството, както и нейният инструмент за финансиране, които 
започват да се прилагат тази година, представляват съществено подобрение. Докладът отправя редица 
препоръки за изпълнението на новата политика.  

Одиторите на Сметната палата отправят следните препоръки към Комисията при прилагане на мерките 
за подпомагане на аквакултурите в рамките на новия Европейски фонд за морско дело и рибарство: 

а) при одобряване на оперативните програми на държавите членки да прецени дали целите за устойчиво 
развитие на аквакултурите са реалистични и уместни, както и дали финансирането е насочено към мерки, 
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които могат да доведат до постигане на тези цели; 

б) при определяне на публичното финансиране да изготви насоки за съобразяването със съответните 
екологични фактори; 

в) да следи, когато е необходимо, оперативните програми на държавите членки да бъдат одобрявани 
само ако са подготвени подходящи национални стратегии за развитието на сектора на аквакултурите; 

г) да насърчава държавите членки да извършват подходящо пространствено планиране и да опростят 
лицензирането и административните процедури за подпомагане на сектора на аквакултурите; 

д) с оглед по-голяма точност и пълнота, да подобри съпоставимостта на събраните от различни източници 
статистически данни във връзка с аквакултурите. 

Одиторите на Сметната палата препоръчват на държавите членки при прилагане на мерките за 
подпомагане на аквакултурите в рамките на новия Европейски фонд за морско дело и рибарство да: 

а) подготвят и прилагат съгласувани национални стратегии за развитието на сектора на аквакултурите; 

б) извършват подходящо пространствено планиране и да опростят лицензирането и административните 
процедури за подпомагане на сектора на аквакултурите; 

в) гарантират, че публичното финансиране е приоритетно насочено към проектите, които в най-голяма 
степен допринасят за устойчивото развитие на аквакултурите и са икономически целесъобразни; 

г) извършват по-стриктен мониторинг на проектните резултати чрез определяне и прилагане на 
подходящи показатели. 

 

 

 


