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„Siekiant užtikrinti tvarią akvakultūros plėtrą būtina 
geriau rengti priemones ir tikslingiau paskirstyti lėšas ES ir 
valstybių narių lygmeniu“, – teigia ES auditoriai  
Šiandien Europos Audito Rūmų paskelbtoje ataskaitoje nustatyta, kad iki 2013 m. taikytos 
akvakultūros rėmimo priemonės ES ir valstybių narių lygmeniu nebuvo tinkamai parengtos ir 
vykdomos ir kad Europos žuvininkystės fondas (EŽF), kaip bendros žuvininkystės politikos (BŽP) 
finansinė priemonė, nedavė ekonominės naudos ir veiksmingai neparėmė tvarios akvakultūros 
plėtros. 

Už ataskaitą atsakingas Europos Audito Rūmų narys Kevin Cardiff pareiškė:  

„Nustatėme, kad nebuvo pasiekti pagrindiniai akvakultūros sektoriaus augimo tikslai – šį sektorių daug 
metų kaustė sąstingis. Nors neabejotinai prie šio sąstingio prisidėjo finansų krizė, bendras šio sektoriaus 
rėmimo pagrindas buvo netinkamas, o faktinės taikytos priemonės buvo nepatikimos. Valstybėse narėse 
mūsų patikrinti projektai dažnai būdavo netinkamai atrenkami ir, išskyrus kelias išimtis, juos įgyvendinus 
nebuvo pasiekti numatyti rezultatai arba nebuvo gauta ekonominė nauda. Jie taipogi mažai prisidėjo prie 
augimo ir užimtumo. Tikimės, kad mūsų pastabos ir rekomendacijos bus išnagrinėtos kaip įgytos patirties 
dalis jau šiais metais pradedant įgyvendinti naujas akvakultūrai skirtas EJRŽF priemones. Atsižvelgdami į 
šias aplinkybes pažymime, kad Komisija jau yra pareiškusi, kad ji vykdys įvairiais rekomendacijas.“ 

ES auditoriai nustatė, kad visu laikotarpiu iki pat 2013 m. ES ir valstybių narių lygmeniu buvo taikomas 
netinkamas ES tvarios akvakultūros plėtros tikslų įgyvendinimo pagrindas, o faktiškai vykdytos priemonės 
nedavė pakankamų rezultatų. BŽP ir EŽF nesukūrė pakankamai aiškaus akvakultūros plėtros pagrindo. 
Tvarios akvakultūros plėtros rėmimo priemonės valstybių narių lygmeniu nebuvo tinkamai parengtos ir 
vykdomos. Valstybių narių nacionaliniuose strateginiuose planuose ir veiksmų programose nebuvo 
pateiktas pakankamai aiškus akvakultūros rėmimo pagrindas, be to, valstybės narės nebuvo parengusios 
nuoseklios sektoriui skirtos strategijos. EŽF lėšos akvakultūros projektams dažnai būdavo netinkamai 
skirstomos, be to, auditoriai nustatė, kad įgyvendinus šiuos projektus dažnai nebuvo pasiekiami numatyti 
rezultatai arba šie projektai neatsipirko.   

http://www.eca.europa.eu/�
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Pastabos leidėjams: 

Europos Audito Rūmų specialiosios ataskaitos yra skelbiamos visu metų laikotarpiu ir atspindi atrinktų auditų, 
susijusių su konkrečiomis ES biudžeto sritimis ar valdymo temomis, rezultatus. 

Kiekvienais metais ES iš akvakultūros sektoriaus, kurio apyvarta siekia 4 milijardus eurų, išgauna apie 1,3 
milijono tonų žuvies. Vienas BŽP tikslų buvo iki 2013 m. skatinti tvarią akvakultūros plėtrą. Todėl 
priemonėms, skirtoms produktyviai investuoti į akvakultūrą, bei aplinkosaugos ir sveikatos priemonėms iki 
2013 m. gegužės mėn. iš EŽF buvo skirta daugiau kaip 400 milijonų eurų. 

Šioje specialiojoje ataskaitoje (Nr. 10/2014), pavadintoje „Europos žuvininkystės fondo paramos akvakultūrai 
veiksmingumas“ nagrinėjama, ar akvakultūros paramos priemonės ES ir valstybių narių lygmeniu buvo tinkamai 
parengtos ir vykdomos ir ar EŽF davė ekonominės naudos ir parėmė tvarią akvakultūros plėtrą. Audito metu 
buvo tikrinami 2007–2011 m. finansuoti projektai. Jis buvo vykdomas atitinkamose Komisijos tarnybose ir šešiose 
valstybėse narėse (Ispanijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Lenkijoje, Portugalijoje ir Rumunijoje), kurioms teko per 50 % 
akvakultūros produkcijos ir atitinkamos EŽF biudžetinės paramos ES. 

ES auditoriai nustatė, kad apskritai veiksminga parama nebuvo teikiama, kadangi tiek ES, tiek valstybių narių 
lygmeniu taikomas akvakultūros plėtros pagrindas buvo gana prastas, o faktiškai vykdytų  priemonių rezultatai 
buvo nepakankami. 

BŽP ir EŽF nesukūrė pakankamai tinkamo akvakultūros plėtros pagrindo ES lygmeniu. Komisijos tarnybos 
nepateikė gairių dėl pagrindinių aplinkosaugos klausimų, kaip antai Vandens pagrindų direktyvos ir Poveikio 
aplinkai vertinimo direktyvos. Iš skirtingų ES šaltinių gauti akvakultūros duomenys buvo nepakankamai 
palyginami, todėl akvakultūros priemonių rezultatus yra sudėtinga įvertinti. EŽF priežiūros komitetų vaidmuo 
prižiūrint akvakultūrą buvo nereikšmingas, trūko valdymo informacijos, o aktualių viešomis lėšomis finansuojamų 
mokslinių tyrimų projektų rezultatai nebuvo iki galo išnaudoti.  

Valstybių narių nacionaliniuose strateginiuose planuose ir veiksmų programose nebuvo pateiktas pakankamai 
aiškus akvakultūros rėmimo pagrindas, be to, nebuvo parengta nuosekli sektoriui skirta strategija. Tvarios plėtros 
procesą stabdė tinkamo erdvinio planavimo trūkumas ir sudėtinga licencijavimo tvarka. Akvakultūros projektai, 
kuriems buvo skirtas EŽF finansavimas, dažnai būdavo netinkamai atrenkami ir, išskyrus kelias išimtis, juos 
įgyvendinus nebuvo pasiekti numatyti rezultatai arba nebuvo gauta ekonominė nauda. Taip pat buvo didelių 
netikslumų ir metodinių trūkumų kai kurių metinių įgyvendinimo ataskaitų duomenyse. 

Ataskaitoje pripažįstama, kad Komisija dėjo pastangas siekdama paskatinti akvakultūros plėtrą. Naujoji bendra 
žuvininkystės politika ir jos finansavimo priemonė, kurios bus pradėtos vykdyti šiais metais – tai svarbus žingsnis į 
priekį. Ataskaitoje pateiktos kelios naujos politikos įgyvendinimo rekomendacijos.  

ES auditoriai rekomenduoja, kad Komisija, įgyvendindama akvakultūros rėmimo pagal naująjį Europos jūrų 
reikalų ir žuvininkystės fondą priemones turėtų: 

a) tvirtinant valstybių narių veiksmų programas apsvarstyti, ar akvakultūros tvarios plėtros tikslai yra realistiški ir 
tinkami ir ar parama yra skiriama toms priemonėms, kurios, tikėtina, padės siekti šių tikslų; 

 b) parengti atsižvelgimo į atitinkamus aplinkos veiksnius, nustatant viešojo finansavimo dydį, gaires; 

c) prireikus užtikrinti, kad valstybių narių veiksmų programos būtų tvirtinamos tik parengus tinkamas 
akvakultūros sektoriaus plėtros nacionalines strategijas; 

d) skatinti valstybes nares vykdyti atitinkamą erdvinį planavimą ir supaprastinti licencijavimo ir administravimo 
procedūras siekiant paremti akvakultūros sektoriaus plėtrą; 

e) užtikrinti iš skirtingų šaltinių surinktų statistinių akvakultūros duomenų palyginamumą tam, kad jie būtų 
tikslesni ir išsamesni. 

ES auditoriai taip pat rekomenduoja, kad valstybės narės, įgyvendindamos akvakultūros rėmimo pagal naująjį 
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Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondą priemones: 

a) parengtų ir taikytų nuoseklias nacionalines akvakultūros sektoriaus plėtros strategijas; 

b) vykdytų atitinkamą erdvinį planavimą ir supaprastintų licencijavimo ir administravimo procedūras siekiant 
paremti akvakultūros sektoriaus plėtrą; 

c) užtikrintų, kad skiriant viešas lėšas pirmenybė būtų skiriama tiems projektams, kurie labiausiai prisideda prie 
tvarios akvakultūros plėtros ir duoda ekonominę naudą; 

d) atidžiau stebėtų projektų rezultatus nustatant ir taikant atitinkamus rodiklius. 

 

 

 


