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«Υπάρχει ανάγκη καλύτερου σχεδιασμού και ορθότερης στοχοθέτησης 
για τη βιώσιμη ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο 
και σε επίπεδο κρατών μελών», δηλώνουν οι ελεγκτές της ΕΕ 

Έκθεση που δημοσίευσε σήμερα το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) αποκαλύπτει ότι τα 
μέτρα στήριξης της υδατοκαλλιέργειας για την περίοδο έως το 2013 δεν σχεδιάστηκαν ούτε 
εφαρμόστηκαν ορθά, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών μελών, καθώς και ότι το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑλ), ως το χρηματοδοτικό μέσο της κοινής αλιευτικής πολιτικής 
(ΚΑΠ), δεν εξασφάλισε τη βέλτιστη χρήση των πόρων ούτε στήριξε αποτελεσματικά τη 
βιώσιμη ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας. 

Ο κύριος Kevin Cardiff, Μέλος του ΕΕΣ και αρμόδιος για την έκθεση, διατύπωσε τα εξής σχόλια:  

«Διαπιστώσαμε ότι οι κύριοι στόχοι για την οικονομική μεγέθυνση του τομέα της υδατοκαλλιέργειας δεν 
επιτεύχθηκαν, καθώς και ότι ο τομέας παρέμεινε στάσιμος επί σειρά ετών. Μολονότι η χρηματοπιστωτική κρίση 
συνέβαλε αναμφίβολα στην εν λόγω στασιμότητα, το συνολικό πλαίσιο για τη στήριξη του τομέα αυτού δεν 
ήταν καλά σχεδιασμένο, ενώ τα μέτρα που όντως ελήφθησαν υπήρξαν ελλιπή. Τα έργα που ελέγξαμε στα κράτη 
μέλη συχνά είχαν επιλεγεί πλημμελώς ενώ, πλην ορισμένων εξαιρέσεων, δεν απέφεραν τα προσδοκώμενα 
αποτελέσματα ή δεν χαρακτηρίζονταν από τη βέλτιστη χρήση των πόρων και ελάχιστα συνέβαλαν στην 
οικονομική μεγέθυνση και την απασχόληση. Ελπίζουμε ότι οι παρατηρήσεις και οι συστάσεις μας θα 
χρησιμοποιηθούν ως διδάγματα για την εφαρμογή των νέων μέτρων του ΕΤΘΑ στον τομέα της 
υδατοκαλλιέργειας, αρχίζοντας από φέτος. Στο πλαίσιο αυτό, σημειώνουμε ότι η Επιτροπή έχει ήδη δηλώσει ότι 
θα προβεί σε ενέργειες σχετικά με διάφορες συστάσεις.» 

Οι ελεγκτές της ΕΕ διαπίστωσαν ότι, για την περίοδο έως το 2013, το πλαίσιο που ίσχυε τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο 
και σε επίπεδο κρατών μελών ήταν ανεπαρκές ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της ΕΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη 
της υδατοκαλλιέργειας, ενώ τα μέτρα που όντως ελήφθησαν δεν απέφεραν ικανοποιητικά αποτελέσματα. Η 
ΚΑΠ και το ΕΤΑλ δεν παρείχαν αρκετά σαφές πλαίσιο για την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας. Σε επίπεδο 
κρατών μελών, τα μέτρα στήριξης της βιώσιμης ανάπτυξης της υδατοκαλλιέργειας δεν σχεδιάστηκαν ούτε 
εφαρμόστηκαν ορθά. Τα εθνικά στρατηγικά σχέδια και τα επιχειρησιακά προγράμματα των κρατών μελών δεν 
παρείχαν αρκούντως σαφή βάση για τη στήριξη της υδατοκαλλιέργειας, ενώ δεν υπήρχε συνεκτική στρατηγική 
για τον εν λόγω τομέα. Η στοχοθέτηση της χρηματοδότησης από το ΕΤΑΛ για έργα υδατοκαλλιέργειας ήταν 
συχνά ελλιπής, ενώ οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι στις περισσότερες περιπτώσεις τα εν λόγω έργα δεν απέφεραν 
τα προσδοκώμενα αποτελέσματα ούτε χαρακτηρίζονταν από τη βέλτιστη χρήση των πόρων.  

http://www.eca.europa.eu/�
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Σημείωμα προς τους συντάκτες: 

Οι ειδικές εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) δημοσιεύονται καθ’ όλη τη διάρκεια του 
έτους και παρουσιάζουν τα αποτελέσματα επιλεγμένων ελέγχων επί συγκεκριμένων τομέων του 
προϋπολογισμού της ΕΕ ή επί συγκεκριμένων διαχειριστικών ζητημάτων. 

Η ΕΕ παράγει ετησίως περίπου 1,3 εκατομμύρια τόνους ιχθύων από υδατοκαλλιέργεια, ενώ ο κύκλος 
εργασιών του κλάδου ανέρχεται σε 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Ένας από τους στόχους της ΚΑΠ κατά την 
περίοδο έως το 2013 ήταν η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης της υδατοκαλλιέργειας. Κατά συνέπεια, 
έως τον Μάιο του 2013, το ΕΤΑλ παρείχε χρηματοδότηση άνω των 400 εκατομμυρίων ευρώ για μέτρα που 
στόχευαν σε παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια, καθώς και για περιβαλλοντικά και 
υγειονομικά μέτρα. 

Στο πλαίσιο της εν λόγω ειδικής έκθεσης (αριθ. 10/2014), με τίτλο «Αποτελεσματικότητα της στήριξης του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας στην υδατοκαλλιέργεια», εξετάστηκε κατά πόσο τα μέτρα στήριξης στην 
υδατοκαλλιέργεια σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν ορθά, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών 
μελών, καθώς και εάν το ΕΤΑλ εξασφάλισε τη βέλτιστη χρήση των πόρων και στήριξε τη βιώσιμη 
ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας. Ο έλεγχος επικεντρώθηκε σε έργα που χρηματοδοτήθηκαν μεταξύ 2007 
και 2011. Διενεργήθηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής και σε έξι κράτη μέλη (Ισπανία, Γαλλία, 
Ιταλία, Πολωνία, Πορτογαλία και Ρουμανία), στα οποία αντιστοιχεί άνω του 50 % της παραγωγής της 
υδατοκαλλιέργειας και της σχετικής δημοσιονομικής στήριξης του ΕΤΑλ στην ΕΕ.  

Οι ελεγκτές της ΕΕ διαπίστωσαν ότι, συνολικά, το ΕΤΑλ δεν παρείχε αποτελεσματική στήριξη για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας, διότι το πλαίσιο ανάπτυξης της υδατοκαλλιέργειας, τόσο σε 
επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών μελών, παρουσίαζε αδυναμίες, ενώ τα μέτρα που όντως 
ελήφθησαν δεν απέφεραν ικανοποιητικά αποτελέσματα. 

Σε επίπεδο ΕΕ, η ΚΑΠ και το ΕΤΑλ δεν παρείχαν αρκετά σαφές πλαίσιο για την ανάπτυξη του τομέα. 
Διαπιστώθηκε έλλειψη καθοδήγησης από τις υπηρεσίες της Επιτροπής σχετικά με βασικά περιβαλλοντικά 
ζητήματα, όπως η οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα και η οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων. Η συγκρισιμότητα μεταξύ δεδομένων για την υδατοκαλλιέργεια από διάφορες πηγές της ΕΕ 
υπήρξε ανεπαρκής, γεγονός που δυσχεραίνει την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των μέτρων στον τομέα 
της υδατοκαλλιέργειας. Οι επιτροπές παρακολούθησης του ΕΤΑλ δεν διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο 
στην παρακολούθηση της υδατοκαλλιέργειας, οι πληροφορίες διαχείρισης ήταν ελλιπείς και τα 
αποτελέσματα των σχετικών ερευνητικών έργων που έλαβαν δημόσια χρηματοδότηση δεν αξιοποιήθηκαν 
πλήρως.  

Σε επίπεδο κρατών μελών, τα εθνικά στρατηγικά σχέδια και τα επιχειρησιακά προγράμματα δεν παρείχαν 
αρκούντως σαφή βάση για τη στήριξη της υδατοκαλλιέργειας, ενώ δεν υπήρχε συνεκτική στρατηγική για 
τον εν λόγω τομέα. Η έλλειψη κατάλληλου χωροταξικού σχεδιασμού, σε συνδυασμό με τις πολύπλοκες 
διαδικασίες αδειοδότησης, αποτέλεσε τροχοπέδη για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Τα έργα υδατοκαλλιέργειας 
που χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΤΑλ συχνά είχαν επιλεγεί πλημμελώς, ενώ, πλην ορισμένων εξαιρέσεων, 
δεν απέφεραν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα ούτε χαρακτηρίζονταν από τη βέλτιστη χρήση των 
πόρων. Υπήρχαν επίσης σημαντικές ανακρίβειες και μεθοδολογικές αδυναμίες στα δεδομένα ορισμένων 
ετήσιων εκθέσεων υλοποίησης. 

Η έκθεση αναγνωρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής για την προώθηση της ανάπτυξης της 
υδατοκαλλιέργειας. Η νέα κοινή αλιευτική πολιτική και το χρηματοδοτικό σκέλος της, που θα αρχίσουν να 
εφαρμόζονται κατά το τρέχον έτος, αποτελούν σημαντική βελτίωση. Η έκθεση διατυπώνει ορισμένες 
συστάσεις σχετικά με την εφαρμογή της νέας πολιτικής. 

Οι ελεγκτές της ΕΕ συνιστούν στην Επιτροπή, κατά την εφαρμογή των μέτρων στήριξης της 
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υδατοκαλλιέργειας στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας: 

α) Να εξετάζει, κατά την έγκριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων των κρατών μελών, εάν οι στόχοι για 
τη βιώσιμη ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας είναι ρεαλιστικοί και κατάλληλοι, καθώς και εάν η στήριξη 
στοχεύει σε μέτρα τα οποία είναι πιθανό να επιτύχουν τους εν λόγω στόχους. 

β) Να καταρτίζει κατευθυντήριες οδηγίες για την εξέταση των σχετικών περιβαλλοντικών παραγόντων 
κατά τον υπολογισμό της δημόσιας χρηματοδότησης. 

γ) Να διασφαλίζει, κατά περίπτωση, ότι τα επιχειρησιακά προγράμματα των κρατών μελών εγκρίνονται 
μόνον όταν χαράζονται κατάλληλες εθνικές στρατηγικές για την ανάπτυξη του τομέα της 
υδατοκαλλιέργειας. 

δ) Να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν σχετικό χωροταξικό σχεδιασμό και να απλουστεύσουν 
τις διαδικασίες αδειοδότησης καθώς και τις διοικητικές διαδικασίες για τη στήριξη της ανάπτυξης του 
τομέα της υδατοκαλλιέργειας. 

ε) Να βελτιώσει τη συγκρισιμότητα των στατιστικών στοιχείων για την υδατοκαλλιέργεια που 
συγκεντρώνονται από τις διάφορες πηγές της, προκειμένου να διασφαλίζει ότι αυτά είναι ακριβή και 
πλήρη. 

Επίσης, οι ελεγκτές της ΕΕ συνιστούν στα κράτη μέλη, κατά την εφαρμογή των μέτρων στήριξης της 
υδατοκαλλιέργειας στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας: 

α) Να χαράζουν και να εφαρμόζουν συνεκτικές εθνικές στρατηγικές για την ανάπτυξη του τομέα της 
υδατοκαλλιέργειας. 

β) Να εφαρμόζουν σχετικό χωροταξικό σχεδιασμό και να απλουστεύσουν τις διαδικασίες αδειοδότησης 
καθώς και τις διοικητικές διαδικασίες για τη στήριξη της ανάπτυξης του τομέα της υδατοκαλλιέργειας. 

γ) Να εξασφαλίζουν ότι η δημόσια χρηματοδότηση διοχετεύεται κατά προτεραιότητα σε έργα που 
συμβάλλουν με τον καλύτερο τρόπο στη βιώσιμη ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας και χαρακτηρίζονται 
από τη βέλτιστη χρήση των πόρων. 

δ) Να παρακολουθούν στενότερα τα αποτελέσματα των έργων με τον καθορισμό και την εφαρμογή 
σχετικών δεικτών. 

 

 

 


