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Pro udržitelný rozvoj akvakultury je třeba na úrovni EU 
i členských států lepší koncepce a lepšího zacílení 
prostředků, uvádějí auditoři EU 
Ze zprávy, kterou dnes zveřejnil Evropský účetní dvůr (EÚD), vyplývá, že opatření na podporu 
akvakultury v období do roku 2013 nebyla v rámci EU i v jednotlivých členských státech dobře 
koncipována a prováděna a že Evropský rybářský fond (ERF) jako nástroj financování společné 
rybářské politiky (SRP) nezajistil optimální využití prostředků a účinnou podporu udržitelného 
rozvoje akvakultury. 

Člen EÚD odpovědný za zprávu Kevin Cardiff k tomu podotýká:  

„Zjistili jsme, že hlavní cíle pro růst odvětví akvakultury nebyly splněny a že odvětví po mnoho let stagnuje. 
I když k této stagnaci nepochybně přispěla finanční krize, celkový rámec podpory odvětví nebyl dobře 
navržen a skutečně provedená opatření byla nedostatečná. Projekty, jež jsme v členských státech 
kontrolovali, byly často vybírány nekvalitně a až na několik výjimek nepřinesly očekávané výsledky ani 
optimální zhodnocení prostředků a k růstu a zaměstnanosti přispěly jen málo. Doufáme, že naše připomínky 
a doporučení budou sloužit jako ponaučení při realizaci nových opatření ENRF v oblasti akvakultury počínaje 
letošním rokem. V této souvislosti uvádíme, že Komise již naznačila, že se různými doporučeními bude řídit.” 

Auditoři EU zjistili, že v období do roku 2013 neexistoval na úrovni EU a členských států adekvátní rámec 
umožňující převést cíle EU pro udržitelný rozvoj akvakultury do reality a že skutečně přijatá opatření 
nepřinesla dostatečné výsledky. SRP a ERF neposkytovaly pro rozvoj akvakultury dostatečně jasný rámec. 
Opatření na podporu udržitelného rozvoje akvakultury v členských státech nebyla dobře koncipována a 
prováděna. Národní strategické plány a operační programy členských států nepředstavovaly dostatečně 
jasný základ pro podporu akvakultury a členským státům chyběla jednotná strategie pro toto odvětví. 
Financování projektů v oblasti akvakultury z ERF nebylo dobře zacíleno a auditoři zjistili, že projekty obvykle 
nedosáhly plánovaných výsledků ani nepřinesly optimální zhodnocení prostředků. 
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Poznámka pro redaktory: 

Zvláštní zprávy Evropského účetního dvora jsou zveřejňovány v průběhu celého roku a uvádějí výsledky 
vybraných auditů konkrétních oblastí rozpočtu EU či témat z oblasti správy a řízení. 

Každý rok se v EU vyprodukuje asi 1,3 milionu tun ryb z akvakultury a obrat odvětví činí 4 miliardy EUR. 
Jedním z cílů SRP v období do roku 2013 bylo podpořit udržitelný rozvoj akvakultury. Z ERF tak bylo do 
května 2013 poskytnuto více než 400 milionů EUR na financování opatření pro produktivní investice do 
akvakultury a dále na opatření na ochranu životního prostředí a zdraví. 

Ve zvláštní zprávě (č. 10/2014) nazvané „Účinnost podpory z Evropského rybářského fondu určené na 
akvakulturu“ se hodnotilo, zda opatření na podporu akvakultury byla na úrovni EU i členských států dobře 
koncipována a prováděna a zda prostředky z ERF byly optimálně využity a podporovaly udržitelný rozvoj 
akvakultury. Audit se zaměřil na projekty financované v letech 2007 až 2011. Proběhl v příslušných útvarech 
Komise a v šesti členských státech (Španělsku, Francii, Itálii, Polsku, Portugalsku a Rumunsku), na něž připadá 
přes 50 % akvakulturní produkce a související rozpočtové podpory z ERF v Evropské unii. 

Auditoři EU zjistili, že poskytnutá podpora nebyla celkově účinná, neboť rámec pro rozvoj akvakultury na úrovni 
EU i členských států byl nedostatečný a skutečně přijatá opatření nepřinesla dostatečné výsledky. 

Na úrovni EU neposkytovaly SRP a ERF vhodný rámec pro rozvoj odvětví. Útvary Komise neposkytovaly 
dostatečné pokyny ke klíčovým otázkám v oblasti životního prostředí, jako je rámcová směrnice o vodě a 
směrnice o posuzování dopadů na životní prostředí. Údaje o akvakultuře z různých zdrojů v EU nebyly dostatečně 
srovnatelné, takže výsledky opatření v odvětví akvakultury se obtížně posuzují. Monitorovací výbory ERF nehrály 
při monitorování akvakultury dostatečnou roli, informace o řízení byly nedostačující a výsledky relevantních 
výzkumných projektů financovaných z veřejných zdrojů nebyly plně využity.  

Národní strategické plány a operační programy členských států nepředstavovaly dostatečně jasný základ pro 
podporu akvakultury a odvětví nemělo jednotnou strategii. Nedostatečné územní plánování spolu se složitým 
licenčním řízením brzdily udržitelný rozvoj. Projekty, jež získaly financování z ERF byly často vybírány nekvalitně a 
až na několik výjimek nepřinesly očekávané výsledky ani optimální zhodnocení prostředků. Údaje v některých 
výročních zprávách o provádění obsahovaly také významné nepřesnosti a metodické nedostatky. 

Zpráva oceňuje úsilí, které Komise vyvinula, aby podpořila rozvoj akvakultury. Nová společná rybářská politika a 
nástroj jejího financování, který začíná fungovat v letošním roce, představují výrazné zlepšení. Ve zprávě se 
předkládá pro provádění nové politiky řada doporučení.  

Auditoři EU doporučují, aby Komise, když provádí opatření na podporu akvakultury v rámci nového Evropského 
námořního a rybářského fondu: 

a) při schvalování operačních programů členských států posuzovala, zda jsou cíle udržitelného rozvoje 
akvakultury realistické a vhodné a zda je podpora zaměřena na opatření, která mohou tyto cíle naplnit; 

b) vypracovala pokyny pro hodnocení příslušných environmentálních faktorů při rozhodování o veřejném 
financování; 

c) v náležitých případech zajistila, aby operační programy členských států byly schvalovány jen tehdy, pokud jsou 
vypracovány vhodné národní strategie pro rozvoj odvětví akvakultury; 

d) vedla členské státy k tomu, aby zavedly příslušné územní plánování a zjednodušily licenční řízení a správní 
postupy, a podpořila tak rozvoj odvětví akvakultury; 

e) zlepšila srovnatelnost statistických údajů o akvakultuře sestavovaných z různých zdrojů, aby byly přesnější a 
úplnější. 

Auditoři EU dále doporučují, aby členské státy při provádění opatření na podporu akvakultury v rámci nového 
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Evropského námořního a rybářského fondu: 

a) zpracovaly a uplatňovaly jednotnou národní strategii pro rozvoj odvětví akvakultury; 

b) zavedly příslušné územní plánování a zjednodušily licenční řízení a správní postupy, a podpořily tak rozvoj 
odvětví akvakultury; 

c) zajistily, aby se při poskytování veřejného financování upřednostňovaly projekty, které nejlépe přispívají 
k udržitelnému rozvoji akvakultury a zajišťují optimální zhodnocení prostředků; 

d) monitorovaly podrobněji výsledky projektů stanovením a používáním relevantních ukazatelů. 

 

 

 


