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Bedre udformning og bedre målretning er nødvendige for, at der 
kan opnås en bæredygtig udvikling af akvakultur på EU-niveau og 
på medlemsstatsniveau – siger EU's revisorer 

En beretning, som Den Europæiske Revisionsret (Revisionsretten) offentliggør i dag, viser, at 
foranstaltningerne til støtte for akvakultur i perioden til og med 2013 ikke blev 
hensigtsmæssigt udformet og gennemført på EU-niveau og medlemsstatsniveau, og at Den 
Europæiske Fiskerifond (EFF) som det finansielle instrument for den fælles fiskeripolitik (FFP) i 
perioden ikke gav valuta for pengene og ikke effektivt støttede en bæredygtig udvikling af 
akvakultur. 

Kevin Cardiff, det medlem af Revisionsretten, der er ansvarligt for beretningen, har følgende 
kommentarer: "Vi konstaterede, at de væsentligste målsætninger for vækst i akvakultursektoren ikke er 
nået, og at sektoren har været stagnerende i mange år. Mens den finansielle krise utvivlsomt var 
medvirkende til denne stagnation, var den samlede ramme for støtten til sektoren ikke hensigtsmæssigt 
udformet, og de foranstaltninger, der blev truffet, var svage. De projekter, vi reviderede i medlemsstaterne, 
var ofte dårligt udvalgt, med enkelte undtagelser gav de hverken de forventede resultater eller valuta for 
pengene, og de bidrog kun lidt til vækst og beskæftigelse. Vi håber, at vores bemærkninger og anbefalinger 
vil tjene som erfaringer med henblik på gennemførelsen af de nye EHFF-foranstaltninger for akvakultur, der 
påbegyndes i år. I den forbindelse noterer vi, at Kommissionen allerede har givet udtryk for, at den vil følge 
en række af anbefalingerne." 

Revisionsretten konstaterede, at der i perioden til og med 2013 hverken på EU-niveau eller på 
medlemsstatsniveau fandtes en hensigtsmæssig ramme for konkret udmøntning af EU's målsætninger om 
en bæredygtig udvikling af akvakultur, og at de foranstaltninger, der blev truffet, ikke gav tilfredsstillende 
resultater. Hverken FFP eller EFF omfattede en tilstrækkelig klar ramme for udviklingen af akvakultur. 
Foranstaltningerne til støtte for en bæredygtig udvikling af akvakultur blev ikke hensigtsmæssigt udformet 
og gennemført på medlemsstatsniveau. Medlemsstaternes nationale strategiplaner og operationelle 
programmer udgjorde ikke et tilstrækkelig klart grundlag for støtten til akvakultur, og medlemsstaterne 
havde ingen sammenhængende strategi for sektoren. EFF-finansieringens målretning mod 
akvakulturprojekter var ofte dårlig, og revisorerne konstaterede, at disse projekter sædvanligvis ikke nåede 
de planlagte resultater eller gav god valuta for pengene.  
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Bemærkninger til redaktører: 

Den Europæiske Revisionsrets særberetninger offentliggøres året igennem og præsenterer resultaterne af 
udvalgte revisioner vedrørende specifikke EU-budgetområder eller forvaltningsspørgsmål. 

Hvert år producerer EU's akvakultursektor ca. 1,3 millioner ton fisk, og den har en omsætning på 4 milliarder 
euro. Et af målene for den fælles fiskeripolitik i perioden til og med 2013 var at fremme en bæredygtig udvikling 
af akvakultur. I maj 2013 havde EFF derfor ydet over 400 millioner euro i støtte til at finansiere foranstaltninger 
til produktive investeringer i akvakultur samt miljø- og sundhedsforanstaltninger. 

I denne særberetning (nr. 10/2014), som har titlen "Effektiviteten af Den Europæiske Fiskerifonds støtte til 
akvakultur", vurderes det, om foranstaltningerne til støtte for akvakultur blev hensigtsmæssigt udformet og 
gennemført på EU-niveau og medlemsstatsniveau, og om EFF gav valuta for pengene og støttede en bæredygtig 
udvikling af akvakultur. Revisionen var koncentreret om projekter finansieret mellem 2007 og 2011. Den blev 
udført i de relevante afdelinger af Kommissionen og i seks medlemsstater (Spanien, Frankrig, Italien, Polen, 
Portugal og Rumænien), der tegnede sig for over 50 % af akvakulturproduktionen i EU og den dertil hørende EFF-
budgetstøtte i EU. 

EU-revisorerne konstaterede, at der samlet set ikke blev ydet effektiv støtte, fordi rammen for udviklingen af 
akvakultur på både EU-niveau og medlemsstatsniveau var svag, og de foranstaltninger, der reelt blev truffet, ikke 
gav tilstrækkelige resultater. 

På EU-niveau udgjorde FFP og EFF ikke en hensigtsmæssig ramme for udvikling af sektoren. Der manglede 
vejledning fra Kommissionens tjenestegrene vedrørende centrale miljøspørgsmål såsom vandrammedirektivet 
og direktivet om vurdering af virkninger på miljøet. Sammenligneligheden af akvakulturdata fra forskellige EU-
kilder var utilstrækkelig, og det var derfor vanskeligt at vurdere resultaterne af akvakulturforanstaltningerne. 
EFF-overvågningsudvalgene spillede ikke en væsentlig rolle i forbindelse med overvågningen af akvakultur, 
forvaltningsoplysningerne var mangelfulde, og resultaterne af relevante offentligt finansierede 
forskningsprojekter blev ikke udnyttet fuldt ud.  

På medlemsstatsniveau udgjorde de nationale strategiplaner og operationelle programmer ikke et tilstrækkelig 
klart grundlag for støtten til akvakultur, og der var ingen sammenhængende strategi for sektoren. Manglen på 
hensigtsmæssig fysisk planlægning kombineret med komplicerede licensprocedurer hindrede en bæredygtig 
udvikling. De akvakulturprojekter, der modtog støtte fra EFF, var ofte dårligt udvalgt, og med enkelte 
undtagelser gav de hverken de forventede resultater eller valuta for pengene. Der var også væsentlige 
unøjagtigheder og metodologiske svagheder i produktionsdataene i nogle af de årlige gennemførelsesrapporter. 

I beretningen erkendes det, at Kommissionen har bestræbt sig på at fremme udviklingen af akvakultur. Den nye 
fælles fiskeripolitik og dennes finansieringsinstrument, som starter i år, er en væsentlig forbedring. I beretningen 
fremsættes der en række anbefalinger med henblik på gennemførelsen af den nye politik.  

Revisionsretten anbefaler, at Kommissionen ved gennemførelsen af foranstaltninger til støtte for akvakultur 
under den nye Europæiske Hav- og Fiskerifond: 

a) i forbindelse med godkendelsen af medlemsstaternes operationelle programmer vurderer, om 
målsætningerne vedrørende bæredygtig udvikling af akvakultur er realistiske og hensigtsmæssige, og om støtten 
er rettet mod foranstaltninger, der kan forventes at bidrage til at nå disse målsætninger 

b) fastlægger retningslinjer for vurderingen af relevante miljøfaktorer i forbindelse med afgørelser om offentlig 
finansiering 

c) hvor det er relevant, sikrer, at medlemsstaternes operationelle programmer kun godkendes, hvis der er 
udarbejdet hensigtsmæssige nationale strategier for udvikling af akvakultursektoren 

d) opfordrer medlemsstaterne til at foretage relevant fysisk planlægning og forenkle licensprocedurerne og de 
administrative procedurer for at støtte udviklingen af akvakultursektoren 
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e) forbedrer sammenligneligheden af de statistiske data om akvakultur, som den indsamler fra forskellige kilder, 
for at øge deres nøjagtighed og fuldstændighed. 

Revisionsretten anbefaler også, at medlemsstaterne ved gennemførelsen af foranstaltninger til støtte for 
akvakultur under den nye Europæiske Hav- og Fiskerifond: 

a) udarbejder og anvender sammenhængende nationale strategier for udvikling af akvakultursektoren 

b) foretager relevant fysisk planlægning og forenkler licensprocedurerne og de administrative procedurer for at 
støtte udviklingen af akvakultursektoren 

c) sikrer, at den offentlige finansiering rettes mod de projekter, der bedst bidrager til en bæredygtig udvikling af 
akvakultur og giver valuta for pengene 

d) styrker overvågningen af projektresultaterne ved at opstille og anvende relevante indikatorer. 

 

 

 


