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ES revidenti uzskata, ka ilgtspējīgai akvakultūras attīstībai ES un 
dalībvalstu līmenī ir nepieciešama labāka plānošana un lielāka 
mērķtiecība 
Šodien publicētajā Eiropas Revīzijas palātas (ERP) ziņojumā secināts, ka akvakultūras atbalsta 
pasākumi laikposmā līdz 2013. gadam nebija labi izstrādāti un īstenoti ES un dalībvalstu līmenī 
un ka ar kopējās zivsaimniecības politikas (KZP) finansēšanas instrumentu Eiropas 
Zivsaimniecības fondu (EZS) netika nodrošināta līdzekļu izlietojumam atbilstoša vērtība un 
efektīvs atbalsts ilgtspējīgai akvakultūras attīstībai. 

Par šo ziņojumu atbildīgais ERP loceklis Kevins Kārdifs [Kevin Cardiff] ir sniedzis šādu komentāru: 

“Mēs secinājām, ka akvakultūras nozares galvenie izaugsmes mērķi nav sasniegti un ka nozarē daudzus 
gadus ir valdījusi stagnācija. Kaut arī šo stagnāciju neapšaubāmi padziļināja finanšu krīze, nozares atbalsta 
vispārējā sistēma nebija labi izstrādāta un faktiski veiktie pasākumi bija vāji. Atlasītie projekti, kurus 
revidējām dalībvalstīs, bieži vien bija ļoti vāji un, ar dažiem izņēmumiem, nesasniedza iecerētos rezultātus 
vai līdzekļu izlietojumam atbilstošu vērtību, un deva nelielu ieguldījumu izaugsmē un nodarbinātībā. Mēs 
ceram, ka mūsu apsvērumi un ieteikumi tiks izmantoti kā mācība jauno Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības 
fonda (EJZF) akvakultūras pasākumu īstenošanai, kas sāksies šogad. Šajā sakarā mēs ņemam vērā to, ka 
Komisija jau ir paudusi gatavību rīkoties saistībā ar dažādajiem ieteikumiem.” 

ES revidenti konstatēja, ka līdz 2013. gadam ES un dalībvalstu līmenī nebija pienācīgas sistēmas, lai ES mērķus 
attiecībā uz akvakultūras ilgtspējīgu attīstību īstenotu dzīvē, un faktiski veiktie pasākumi nenodrošināja pietiekamus 
rezultātus. KZP un EZF nenodrošināja pietiekami skaidru regulējumu akvakultūras attīstībai. Dalībvalstu līmenī 
akvakultūras ilgtspējīgas attīstības atbalsta pasākumi nebija labi izstrādāti un īstenoti. Dalībvalstu valsts stratēģiskie 
plāni un darbības programmas nenodrošināja pietiekami skaidru pamatu akvakultūras atbalstam, un dalībvalstīs 
nebija saskaņotas stratēģijas šai nozarei. EZF finansējuma mērķtiecīga plānošana akvakultūras projektiem bieži vien 
bija ļoti vāja, un revidenti secināja, ka šie projekti parasti nesasniedza plānotos rezultātus vai arī pietiekami labi 
nenodrošināja līdzekļu izlietojumam atbilstošu vērtību. 
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Piezīmes izdevējiem 

Eiropas Revīzijas palāta (ERP) publicē īpašos ziņojumus visu gadu, un tajos ir atspoguļoti atsevišķu ES budžeta 
jomu vai vadības aspektu konkrētu revīziju rezultāti. 

Katru gadu ES no akvakultūras iegūst aptuveni 1,3 miljonus tonnu zivju, un šīs nozares apgrozījums ir 
4 miljardi EUR. Līdz 2013. gadam viens no kopējās zivsaimniecības politikas (KZP) mērķiem bija veicināt 
akvakultūras ilgtspējīgu attīstību. Tāpēc līdz 2013. gada maijam EZF nodrošināja vairāk nekā 400 miljonus 
EUR, lai finansētu pasākumus, kas veicina produktīvus ieguldījumus akvakultūrā, kā arī pasākumus vides un 
veselības jomā. 

Šajā Īpašajā ziņojumā Nr. 10/2014 “Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsts akvakultūras nozarei un tā 
efektivitāte” ir izvērtēts, vai akvakultūras atbalsta pasākumi bija labi izstrādāti un īstenoti ES un dalībvalstu līmenī 
un vai EZF nodrošināja līdzekļu izlietojumam atbilstošu vērtību un atbalstīja akvakultūras ilgtspējīgu attīstību. 
Revīzijai tika izraudzīti projekti, kas finansēti laikā no 2007. līdz 2011. gadam. To veica attiecīgajos Komisijas 
dienestos un sešās dalībvalstīs (Spānijā, Francijā, Itālijā, Polijā, Portugālē un Rumānijā), kas kopā nodrošina vairāk 
nekā 50 % akvakultūras produktu ES un saņem attiecīgo budžeta atbalstu no EZF. 

ES revidenti atklāja, ka kopumā efektīvs atbalsts netika sniegts, jo akvakultūras attīstības sistēma gan ES, gan 
dalībvalstu līmenī bija vāja un faktiski veiktie pasākumi nesasniedza pietiekamus rezultātus. 

ES līmenī KZP un EZF nenodrošināja pienācīgu sistēmu nozares attīstībai. Komisijas dienesti nesniedza 
pietiekamus vadošos norādījumus par galvenajiem vides jautājumiem, uz kuriem attiecas, piemēram, Ūdens 
pamatdirektīva vai Ietekmes uz vidi novērtējuma direktīva. No dažādiem ES avotiem iegūtie dati par akvakultūru 
nebija pietiekami salīdzināmi, tāpēc akvakultūras pasākumu rezultātus bija grūti novērtēt. EZF uzraudzības 
komitejām nebija būtiskas nozīmes akvakultūras uzraudzībā, vadības informācija bija nepilnīga, un attiecīgo, no 
publiskiem līdzekļiem finansēto pētniecības projektu rezultāti netika pilnībā izmantoti.  

Dalībvalstu līmenī valsts stratēģiskie plāni un darbības programmas nenodrošināja pietiekami skaidru pamatu 
akvakultūras atbalstam, un šai nozarei nebija saskaņotas stratēģijas. Pienācīgas telpiskās plānošanas trūkums, kā 
arī sarežģītā licencēšanas kārtība kavēja ilgtspējīgu attīstību. Atlasītie projekti, kuri saņēma EZF finansējumu, 
bieži vien bija ļoti vāji un, ar dažiem izņēmumiem, nesasniedza iecerētos rezultātus vai līdzekļu 
izlietojumam atbilstošu vērtību. Nozīmīgas neprecizitātes un metodoloģiskas nepilnības tika atklātas arī dažos 
gada īstenošanas ziņojumu iekļautajos datos. 

Ziņojumā atzinīgi vērtēti Komisijas centieni veicināt akvakultūras attīstību. Jaunā kopējā zivsaimniecības politika 
un tās finansēšanas instruments, kas sāks darboties šogad, ir ievērojams uzlabojums. Ziņojumā sniegti vairāki 
ieteikumi jaunās politikas īstenošanai.  

ES revidenti iesaka Komisijai, kad ar jaunā Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda starpniecību tā īstenos 
akvakultūras atbalsta pasākumus, 

a) apstiprinot dalībvalstu darbības programmas, jāizsver, vai akvakultūras ilgtspējīgas attīstības mērķi ir reāli un 
atbilstoši un vai atbalsts tiek novirzīts pasākumiem, kas varētu sasniegt šos mērķus; 

b) jāizstrādā pamatnostādnes par to, kā, nosakot publisko finansējumu, ņemt vērā attiecīgos vides faktorus; 

c) jānodrošina, lai attiecīgā gadījumā dalībvalstu darbības programmas tiek apstiprinātas tikai tad, kad ir 
sagatavotas pienācīgas valsts stratēģijas akvakultūras nozares attīstībai; 

d) jāmudina dalībvalstis veikt attiecīgo telpisko plānošanu un vienkāršot licencēšanas un administratīvās 
procedūras, lai atbalstītu akvakultūras nozares attīstību; 

e) jāuzlabo no dažādiem avotiem iegūto akvakultūras statistikas datu salīdzināmība, lai tie būtu precīzāki un 
pilnīgāki. 

ES revidenti iesaka dalībvalstīm, kad ar jaunā Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda starpniecību tās īstenos 
akvakultūras atbalsta pasākumus, 

a) jāsagatavo un jāpiemēro saskaņotas valsts akvakultūras nozares attīstības stratēģijas; 

b) jāveic attiecīgā telpiskā plānošana un jāvienkāršo licencēšanas un administratīvās procedūras, lai atbalstītu 
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akvakultūras nozares attīstību; 

c) jāgādā, lai publiskais finansējums vispirms tiktu novirzīts projektiem, kas sniedz lielāko ieguldījumu 
akvakultūras ilgtspējīgā attīstībā un nodrošina līdzekļu izlietojumam atbilstošu vērtību; 

d) stingrāk jāuzrauga projektu rezultāti, nosakot un piemērojot attiecīgus rādītājus. 

 


