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EU:n tarkastajat: Vesiviljelyn kestävä kehitys edellyttää 
toimien parempaa suunnittelua ja kohdentamista EU:n ja 
jäsenvaltioiden tasolla 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tänään julkaisemassa kertomuksessa tuodaan esille, 
että vuoteen 2013 päättyneellä kaudella vesiviljelyn tukitoimenpiteitä ei suunniteltu ja 
toteutettu hyvin EU:n ja jäsenvaltioiden tasolla. Lisäksi kertomuksessa todetaan, että yhteisen 
kalastuspolitiikan (YKP) rahoitusvälineenä käytetystä Euroopan kalatalousrahastosta 
myönnetyille varoille ei saatu vastinetta, eikä varoilla kyetty tukemaan vaikuttavasti 
vesiviljelyn kestävää kehitystä. 

Kertomuksesta vastaava tilintarkastustuomioistuimen jäsen Kevin Cardiff toteaa seuraavaa:  

”Havaitsimme, että vesiviljelyalan keskeisiä kasvutavoitteita ei ole saavutettu, vaan alan tilanne on pysynyt 
muuttumattomana useiden vuosien ajan. Talouskriisi on epäilemättä vaikuttanut tilanteen 
pysähtyneisyyteen, mutta alan yleisiä tukirakenteita ei ollut suunniteltu hyvin, minkä lisäksi toteutetut 
toimenpiteet olivat heikkoja.  Jäsenvaltioissa tarkastamamme hankkeet oli usein valittu 
epätarkoituksenmukaisesti. Hankkeissa ei – muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta – useinkaan 
saavutettu odotettuja tuloksia tai saatu vastinetta varoille, eikä niillä juurikaan edistetty kasvua ja 
työllisyyttä. Toivomme, että huomautuksiamme ja suosituksiamme hyödynnetään tänä vuonna 
käynnistyvien uusien Euroopan meri- ja kalatalousrahaston toimenpiteiden täytäntöönpanossa. Tässä 
yhteydessä panemme merkille, että komissio on jo ilmoittanut aikovansa toteuttaa toimia eri suositusten 
perusteella.” 

EU:n tarkastajat havaitsivat, että vuoteen 2013 päättyneellä kaudella EU:n ja jäsenvaltioiden tasolla ei ollut 
tarkoituksenmukaista toimintakehystä, jonka avulla vesiviljelyn kestävää kehitystä koskevat EU:n tavoitteet 
olisi voitu toteuttaa käytännössä. Lisäksi niillä toimenpiteillä, jotka tosiasiallisesti toteutettiin, ei saatu 
aikaan riittäviä tuloksia. Yhteinen kalastuspolitiikka ja kalatalousrahasto eivät tarjonneet vesiviljelyn 
kehittämiselle riittävän selkeää toimintakehystä. Vesiviljelyn kestävää kehitystä tukevia toimenpiteitä ei 
suunniteltu ja toteutettu hyvin jäsenvaltioissa. Jäsenvaltioiden kansalliset strategiasuunnitelmat ja 
toimenpideohjelmat eivät muodostaneet tarpeeksi selkeää perustaa vesiviljelyn tukemiselle, eikä alalla 
ollut johdonmukaista strategiaa. Kalatalousrahaston rahoitus kohdennettiin usein huonosti vesiviljelyalan 
hankkeisiin. Tarkastajat havaitsivat myös, että asianomaiset hankkeet eivät yleensä tuottaneet odotettuja 
tuloksia eikä niiden avulla saatu vastinetta varoille.   

http://www.eca.europa.eu/�
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Toimittajille tiedoksi: 

Euroopan tilintarkastustuomioistuin julkaisee erityiskertomuksia pitkin vuotta. Niissä esitetään EU:n 
talousarvioaloja tai hallinnollisia aiheita koskevien tarkastusten tulokset. 

EU:ssa tuotetaan vesiviljelyn avulla vuosittain noin 1,3 miljoonaa tonnia kalaa, ja alan liikevaihto on neljä 
miljardia euroa. Vuoteen 2013 päättyneellä kaudella yksi yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteista oli edistää 
vesiviljelyn kestävää kehitystä. Kalatalousrahastosta myönnettiin toukokuuhun 2013 mennessä yli 
400 miljoonaa euroa vesiviljelyyn tehtäviä tuottavia investointeja koskeviin toimenpiteisiin sekä ympäristöä 
ja terveyttä koskeviin toimenpiteisiin. 

Erityiskertomuksessa nro 10/2014 ”Euroopan kalatalousrahastosta vesiviljelyyn myönnetyn tuen vaikuttavuus” 
arvioitiin, oliko vesiviljelyn tukitoimenpiteet suunniteltu ja toteutettu hyvin EU:n ja jäsenvaltioiden tasolla. Lisäksi 
tarkasteltiin, saatiinko Euroopan kalatalousrahastosta myönnetyille varoille vastinetta ja tuettiinko varoilla 
vesiviljelyn kestävää kehitystä. Tarkastuksessa keskityttiin vuosina 2007–2011 rahoitettuihin hankkeisiin. 
Tarkastus toimitettiin komission yksiköissä ja kuudessa jäsenvaltiossa (Espanja, Ranska, Italia, Puola, Portugali ja 
Romania). Näiden jäsenvaltioiden osuus EU:n vesiviljelytuotannosta ja siihen liittyvästä kalatalousrahaston 
talousarviotuesta on yli 50 prosenttia. 

EU:n tarkastajat havaitsivat, että annettu tuki ei kaiken kaikkiaan ollut vaikuttavaa, koska vesiviljelyn 
kehittämistä EU:n ja jäsenvaltioiden tasolla koskenut toimintakehys oli heikko, eikä käytännössä toteutettujen 
toimenpiteiden avulla saavutettu riittäviä tuloksia. 

Yhteinen kalastuspolitiikka ja kalatalousrahasto eivät tarjonneet EU:n tasolla sopivaa toimintakehystä alan 
kehittämiselle. Komission yksiköt eivät antaneet ohjeistusta keskeisissä ympäristökysymyksissä esimerkiksi 
vesipolitiikan puitedirektiivin ja ympäristövaikutusten arviointia koskevan direktiivin osalta.  Vesiviljelystä eri EU-
lähteistä saadut tiedot eivät olleet riittävän vertailukelpoisia, joten vesiviljelyä koskevien toimenpiteiden tuloksia 
on vaikea arvioida. Kalatalousrahaston seurantakomiteoilla ei ollut merkittävää roolia vesiviljelyn seurannassa, 
hallintotiedot olivat puutteellisia ja julkisin varoin rahoitettujen tutkimushankkeiden tuloksia ei hyödynnetty 
täysimääräisesti.  

Jäsenvaltioiden kansalliset strategiasuunnitelmat ja toimenpideohjelmat eivät muodostaneet tarpeeksi selkeää 
perustaa vesiviljelyn tukemiselle, eikä alalla ollut johdonmukaista strategiaa. Tarvittavaa aluesuunnittelua ei 
tehty ja lupamenettelyt ovat monimutkaiset – yhdessä nämä tekijät jarruttivat kestävää kehitystä. 
Kalatalousrahastosta rahoitusta saaneet vesiviljelyhankkeet oli usein valittu epätarkoituksenmukaisesti. 
Hankkeissa ei – muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta – saavutettu odotettuja tuloksia tai saatu 
vastinetta varoille. Lisäksi eräissä vuotuisissa täytäntöönpanokertomuksissa esitetyt tiedot sisälsivät merkittäviä 
epätarkkuuksia ja käytetyt menetelmät olivat puutteellisia. 

Kertomuksessa pannaan merkille, että komissio on pyrkinyt edistämään vesiviljelyn kehittämistä. Uusi yhteinen 
kalastuspolitiikka ja sen tänä vuonna käynnistyvä rahoitusmekanismi merkitsevät huomattavaa parannusta. 
Kertomuksessa esitetään joukko uuden toimintapolitiikan täytäntöönpanoa koskevia suosituksia.  

EU:n tarkastajat suosittelevat, että toteuttaessaan vesiviljelyä koskevia tukitoimenpiteitä uuden Euroopan meri- 
ja kalatalousrahaston kautta komissio 

a) selvittää jäsenvaltioiden toimenpideohjelmien hyväksymisen yhteydessä, ovatko vesiviljelyn kestävän 
kehityksen tavoitteet realistiset ja tarkoituksenmukaiset ja kohdentuuko tuki toimenpiteisiin, joilla 
todennäköisesti päästään näihin tavoitteisiin 

b) laatii ohjeet siitä, kuinka ympäristötekijät otetaan huomioon, kun julkisesta rahoituksesta päätetään 

c) varmistaa tarvittaessa, että jäsenvaltioiden toimenpideohjelmat hyväksytään ainoastaan, jos vesiviljelyn 
kehittämistä varten on laadittu tarkoituksenmukaiset kansalliset strategiat 

d) kannustaa jäsenvaltioita toteuttamaan tarvittavan aluesuunnittelun ja tukemaan vesiviljelyalan kehittämistä 
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yksinkertaistamalla lupa- ja hallinnollisia menettelyjä 

e) parantaa eri lähteistä koottujen, vesiviljelyä koskevien tilastojen vertailtavuutta niin, että tiedot ovat entistä 
oikeellisemmat ja täydellisemmät. 

EU:n tarkastajat suosittelevat myös, että toteuttaessaan vesiviljelyä koskevia tukitoimenpiteitä uuden Euroopan 
meri- ja kalatalousrahaston kautta jäsenvaltiot 

a) laativat johdonmukaiset kansalliset strategiat vesiviljelyalan kehittämistä varten ja panevat ne täytäntöön 

b) suorittavat tarvittavaa aluesuunnittelua ja tukevat vesiviljelyalan kehittämistä yksinkertaistamalla lupa- ja 
hallinnollisia menettelyjä 

c) varmistavat, että julkista rahoitusta kohdennetaan ensisijaisesti niihin hankkeisiin, jotka parhaiten edistävät 
vesiviljelyn kestävää kehitystä ja joissa varoille saadaan vastinetta 

d) toteuttavat hankkeiden osalta tiiviimpää tulosseurantaa määrittämällä relevantit indikaattorit ja soveltamalla 
niitä. 

 

 

 


