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Európai Számvevőszék: Az akvakultúra fenntartható 
fejlesztéséhez jobb tervezésre és a projektek célirányosabb 
kiválasztására van szükség mind uniós, mind tagállami szinten 

Az Európai Számvevőszék által ma közzétett jelentés szerint az akvakultúra támogatását célzó 
intézkedéseket a 2013-ig tartó időszakban nem megfelelően alakították ki, illetve hajtották 
végre uniós és tagállami szinten, és az Európai Halászati Alap (a közös halászati politika 
pénzügyi eszköze) nem tett eleget annak a feltételnek, hogy ár-érték arány szempontjából 
kedvezően működjön, és eredményesen támogassa az akvakultúra fenntartható fejlesztését. 

Kevin Cardiff, a jelentésért felelős számvevőszéki tag szerint:  

„Megállapítottuk, hogy az akvakultúra-ágazat főbb növekedési célkitűzései mindeddig nem teljesültek, és 
az ágazat sok éve stagnál. Bár vitathatatlan, hogy a pénzügyi válság is szerepet játszott a stagnálásban, az 
ágazat támogatásának általános keretét nem megfelelően alakították ki, és a tényleges intézkedések nem 
értek el megfelelő eredményt. A tagállamokban ellenőrzött projektek kiválasztása gyakran nem 
megfelelően történt és – néhány kivétellel – ezek a projektek nem is hozták a várt eredményeket, illetve ár-
érték arány szempontjából nem voltak kedvezőek, továbbá csak kis mértékben segítették elő a növekedést 
és a foglalkoztatást. Reményeink szerint észrevételeink és ajánlásaink tanulságul szolgálnak az Európai 
Tengerügyi és Halászati Alap új (ez évtől érvényes), akvakultúrát érintő intézkedéseinek meghozatalakor. 
Ehhez kapcsolódva megjegyezzük, hogy a Bizottság már jelezte szándékát számos ajánlás gyakorlatba 
ültetésével kapcsolatban.” 

Az Európai Számvevőszék szerint a 2013-ig tartó időszakban nem volt megfelelő uniós és tagállami szintű 
keret az akvakultúra-ágazat fenntartható fejlesztésére irányuló uniós célkitűzések gyakorlati 
megvalósításához, és a ténylegesen megtett intézkedések nem hoztak kielégítő eredményeket. A KHP és az 
EHA nem biztosított kellően egyértelmű keretet az akvakultúra fejlesztéséhez. Az akvakultúra fenntartható 
fejlesztését célzó intézkedések tagállami szintű kialakítása és végrehajtása nem volt megfelelő. A 
tagállamok nemzeti stratégiai tervei és operatív programjai nem biztosítottak kellően egyértelmű alapot az 
akvakultúra támogatásához, és a tagállamokban nem volt az ágazatra vonatkozóan következetes stratégia. 
Az akvakultúra területén az EHA-ból finanszírozott projekteket gyakran nem elég célirányosan választották 
ki, és az ellenőrök megállapítása szerint ezek a projektek általában nem érték el a tervezett eredményeket, 
továbbá ár-érték arány szempontjából sem voltak megfelelőek.  

http://www.eca.europa.eu/�
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A szerkesztők figyelmébe: 

Az Európai Számvevőszék különjelentései, amelyek az év során folyamatosan jelennek meg, adott uniós 
költségvetési területekre vagy irányítással kapcsolatos kérdésekre irányuló kiválasztott ellenőrzések 
eredményeiről számolnak be. 

Az EU évente mintegy 1,3 millió tonna halat tenyészt akvakultúrában, és az ágazat árbevétele meghaladja a 4 
milliárd eurót. A 2013-ig tartó időszakban a közös halászati politika (KHP) egyik célja az akvakultúra fenntartható 
fejlesztésének ösztönzése volt. Az EHA így 2013 májusáig több mint 400 millió eurót biztosított akvakultúra-
ágazati termelő beruházásokat célzó intézkedések, valamint környezetvédelmi és egészségügyi intézkedések 
finanszírozására. 

„Az Európai Halászati Alapból akvakultúra céljára nyújtott támogatás eredményessége” című, 10/2014. sz. 
különjelentésben a Számvevőszék azt vizsgálta, hogy az akvakultúra támogatását célzó intézkedéseket 
megfelelően alakították-e ki és hajtották-e végre uniós és tagállami szinten, valamint azt, hogy az Európai 
Halászati Alap ár-érték arány szempontjából kedvezően működött-e, és támogatta-e az akvakultúra fenntartható 
fejlesztését. Az ellenőrzés a 2007 és 2011 között finanszírozott projektekre összpontosított. Az ellenőrzésre a 
Bizottság megfelelő szervezeti egységeinél, valamint az akvakultúra-termelés és az EHA-ból nyújtott, vonatkozó 
uniós költségvetési támogatás több mint 50%-át felhasználó hat tagállamban (Spanyolország, Franciaország, 
Olaszország, Lengyelország, Portugália és Románia) került sor. 

A Számvevőszék összességében azt állapította meg, hogy az EHA nem nyújtott eredményes támogatást, mivel 
hiányosságok jellemezték az akvakultúra-ágazat fejlesztésére irányuló uniós és tagállami szintű keretet, és a 
ténylegesen megtett intézkedések nem hoztak kielégítő eredményeket. 

A KHP és az EHA nem biztosított megfelelő uniós szintű keretet az ágazat fejlesztéséhez. A Bizottság részlegei 
nem adtak iránymutatást olyan kulcsfontosságú környezetvédelmi kérdésekkel kapcsolatban, mint a víz-
keretirányelv és a környezeti hatásvizsgálatra vonatkozó irányelv. Az akvakultúrára vonatkozó, különböző uniós 
forrásokból származó adatok nem voltak kellőképpen összehasonlíthatóak, ami megnehezíti az akvakultúrára 
irányuló intézkedések eredményeinek értékelését. Az EHA monitoringbizottságai nem játszottak jelentős 
szerepet az akvakultúra monitoringjában, a vezetői információk hiányosak voltak, és a közpénzből finanszírozott, 
releváns kutatási projektek eredményeit nem hasznosították teljes körűen.  

A tagállamok nemzeti stratégiai tervei és operatív programjai nem biztosítottak kellően egyértelmű alapot az 
akvakultúra támogatásához, és nem volt az ágazatra vonatkozóan következetes stratégia. A megfelelő 
területrendezés hiánya – amit a bonyolult engedélyezési eljárások is súlyosbítottak – lassította a fenntartható 
fejlesztést. Az EHA-ból finanszírozott akvakultúra-projektek kiválasztása gyakran nem megfelelően történt 
és – néhány kivétellel – ezek a projektek nem is hozták a várt eredményeket, illetve ár-érték arány 
szempontjából nem voltak kedvezőek. Emellett egyes éves végrehajtási jelentések adatait jelentős 
pontatlanságok és módszertani hiányosságok jellemezték. 

A jelentés elismeri a Bizottság arra irányuló törekvéseit, hogy ösztönözze az akvakultúra-ágazat fejlesztését. Az ez 
évben induló új közös halászati politika és finanszírozási ága komoly előrelépést jelent ebben az irányban. A 
jelentés az új szakpolitika végrehajtását illetően számos ajánlást fogalmaz meg.  

A Számvevőszék ezért azt ajánlja, hogy a Bizottság az új Európai Tengerügyi és Halászati Alap keretébe tartozó, 
az akvakultúra támogatását célzó intézkedések végrehajtása során: 

a) a tagállamok operatív programjainak jóváhagyásakor mérlegelje, hogy az akvakultúra fenntartható 
fejlesztésére vonatkozó célok reálisak és megfelelőek-e, és hogy a támogatás olyan intézkedésekre irányul-e, 
amelyek várhatóan e célok elérését segítik elő; 

b) dolgozzon ki iránymutatást arra nézve, hogy a közfinanszírozással kapcsolatos döntéshozatalkor a releváns 
környezeti tényezőket hogyan kell figyelembe venni; 
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c) adott esetben gondoskodjon arról, hogy a tagállami operatív programokat csak abban az esetben hagyják jóvá, 
ha az akvakultúra-ágazat fejlesztésére vonatkozóan megfelelő nemzeti stratégia készült; 

d) ösztönözze a tagállamokat megfelelő területrendezés végrehajtására, továbbá az akvakultúra-ágazat 
fejlesztésének támogatása érdekében az engedélyezési és adminisztratív eljárások egyszerűsítésére; 

e) a különböző forrásokból összeállított akvakultúra-ágazati statisztikai adatok összehasonlíthatóságának 
javításával tegye pontosabbá és teljesebbé azokat. 

A Számvevőszék továbbá azt ajánlja, hogy a tagállamok az új Európai Tengerügyi és Halászati Alap keretébe 
tartozó, az akvakultúra támogatását célzó intézkedések végrehajtása során: 

a) készítsenek és alkalmazzanak következetes nemzeti stratégiát az akvakultúra-ágazat fejlesztésére; 

b) hajtsanak végre megfelelő területrendezést, továbbá az akvakultúra-ágazat fejlesztésének támogatása 
érdekében egyszerűsítsék az engedélyezési és adminisztratív eljárásokat; 

c) biztosítsák, hogy a közfinanszírozás terén azok a projektek részesüljenek előnyben, amelyek a 
leghatékonyabban járulnak hozzá az akvakultúra-ágazat fenntartható fejlesztéséhez, és ár-érték arány 
szempontjából kedvezőek; 

d) megfelelő mutatók kialakításával és alkalmazásával szigorúbban kövessék nyomon a projektek eredményeit. 

 

 

 


