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Zdaniem unijnych kontrolerów do osiągnięcia 
zrównoważonego rozwoju akwakultury potrzebne jest 
lepsze zaplanowanie i lepsze ukierunkowanie pomocy na 
poziomie UE i państw członkowskich 
W opublikowanym dziś sprawozdaniu Europejski Trybunał Obrachunkowy wykazuje, że 
działania na rzecz akwakultury w okresie do 2013 r. na poziomie UE i państw członkowskich nie 
były dobrze zaplanowane ani zrealizowane, oraz że środki z Europejskiego Funduszu 
Rybackiego (EFR) jako instrumentu finansowego w ramach wspólnej polityki rybołówstwa 
(WPRyb) nie zostały wykorzystane w sposób gospodarny i nie stanowiły skutecznego wsparcia 
na rzecz zrównoważonego rozwoju akwakultury. 

– Ustaliliśmy, że główne cele związane ze wzrostem produkcji w sektorze akwakultury nie zostały dotychczas 
osiągnięte, a sam sektor od wielu lat trwa w stagnacji – stwierdził Kevin Cardiff, członek Trybunału 
odpowiedzialny za to sprawozdanie. – Do tego zastoju bez wątpienia przyczynił się kryzys finansowy, jednak 
ogólna strategia wsparcia sektora nie została dobrze zaplanowana, a podjęte działania były niedostateczne. 
Projekty, które skontrolowaliśmy w państwach członkowskich w wielu przypadkach nie zostały właściwie 
wybrane. Poza kilkoma wyjątkami nie doprowadziły one do oczekiwanych rezultatów, przyczyniły się 
w niewielkim stopniu do wzrostu produkcji i zatrudnienia, a przeznaczone na nie środki nie zostały wykorzystane 
w sposób gospodarny. Mamy nadzieję, że nasze uwagi i zalecenia pozwolą wyciągnąć wnioski, które znajdą 
zastosowanie przy realizacji nowych działań w zakresie akwakultury w ramach Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego, uruchomionego w tym roku. Komisja Europejska potwierdziła już, że w tym kontekście 
uwzględni różne zalecenia. 

Kontrolerzy unijni ustalili, że w okresie do 2013 r. na poziomie UE i państw członkowskich zabrakło odpowiedniej 
strategii, by wprowadzić w życie cele UE dotyczące zrównoważonego rozwoju akwakultury, a rezultaty osiągnięte 
w wyniku podjętych działań były niewystarczające. W ramach WPRyb i EFR nie przedstawiono wystarczająco 
jasnej strategii rozwoju akwakultury. W państwach członkowskich działania mające wspomagać zrównoważony 
rozwój akwakultury nie zostały odpowiednio zaplanowane ani zrealizowane. W krajowych planach strategicznych 
i programach operacyjnych państw członkowskich nie przedstawiono wystarczająco jasnych podstaw do tego, by 
wspierać akwakulturę, a państwa członkowskie nie dysponowały spójną strategią dla tego sektora. Kontrolerzy 
ustalili, że środki finansowe z EFR przeznaczone na projekty w zakresie akwakultury w wielu przypadkach były 
niewłaściwie ukierunkowane i nie wykorzystywano ich gospodarnie, a realizacja projektów nie doprowadzała do 
zamierzonych rezultatów.  

http://www.eca.europa.eu/�
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Informacje dla redaktorów: 

Sprawozdania specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego publikowane są przez cały rok 
i przedstawiają wyniki kontroli wybranych obszarów działalności UE lub kwestii związanych z zarządzaniem. 

Co roku UE dostarcza około 1,3 mln ton ryb pochodzących z akwakultury. Roczny obrót sektora wynosi 
4 mld euro. Do 2013 r. jednym z celów wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) było wspomaganie 
zrównoważonego rozwoju akwakultury. W związku z tym do maja 2013 r. z EFR przeznaczono ponad 
400 mln euro na sfinansowanie działań na rzecz inwestycji produkcyjnych w akwakulturę oraz działań 
dotyczących zdrowia i środowiska. 

W sprawozdaniu specjalnym nr 10/2014 pt. „Skuteczność wsparcia finansowego z Europejskiego Funduszu 
Rybackiego na rzecz rozwoju akwakultury” oceniono, czy działania na rzecz akwakultury zostały dobrze 
zaplanowane i zrealizowane na poziomie UE i państw członkowskich, oraz czy środki pochodzące z tego funduszu 
zostały wykorzystane w sposób gospodarny i wspierały zrównoważony rozwój akwakultury. Kontrola skupiła się 
na projektach finansowanych w latach 2007-2011. Została ona przeprowadzona w odpowiednich 
departamentach Komisji i w sześciu państwach członkowskich (w Hiszpanii, we Francji, we Włoszech, w Polsce, 
Portugalii i Rumunii), na które przypada ponad 50% europejskiej produkcji w zakresie akwakultury i odnośnego 
unijnego wsparcia budżetowego z EFR. 

Kontrolerzy unijni ustalili, że ogólnie sektor nie otrzymał skutecznego wsparcia, ponieważ strategia rozwoju 
akwakultury zarówno na poziomie UE, jak i państw członkowskich była niedostateczna, a rezultaty osiągnięte 
w wyniku podjętych działań były niewystarczające. 

Na poziomie UE w ramach WPRyb i EFR nie przedstawiono odpowiedniej strategii rozwoju sektora. Służby 
Komisji nie przekazały wytycznych dotyczących kluczowych kwestii związanych z ochroną środowiska, takich jak 
ramowa dyrektywa wodna i dyrektywa w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Dane na temat 
akwakultury z różnych źródeł UE nie były w wystarczającym stopniu porównywalne, w wyniku czego trudno było 
ocenić wyniki działań w tej dziedzinie. Komitety monitorujące EFR nie odegrały znaczącej roli w monitorowaniu 
akwakultury, brakowało informacji zarządczych, a wyniki odpowiednich projektów badawczych finansowanych 
ze środków publicznych nie zostały w pełni wykorzystane.  

W krajowych planach strategicznych i programach operacyjnych państw członkowskich nie przedstawiono 
wystarczająco jasnych podstaw do tego, by wspierać akwakulturę; nie było też spójnej strategii dla tego sektora. 
Przeszkodą w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju był brak odpowiedniego planowania 
przestrzennego w połączeniu ze skomplikowanymi procedurami przyznawania pozwoleń. Projekty w zakresie 
akwakultury współfinansowane z EFR w wielu przypadkach nie zostały właściwie wybrane, i poza kilkoma 
wyjątkami nie doprowadziły do osiągnięcia oczekiwanych rezultatów, a przeznaczone na nie środki nie 
zostały wykorzystane w sposób gospodarny. Wystąpiły także istotne nieprawidłowości i uchybienia 
metodyczne dotyczące danych zawartych w sprawozdaniach rocznych z realizacji. 

W sprawozdaniu odnotowano starania Komisji mające na celu wsparcie rozwoju akwakultury. Nowa wspólna 
polityka rybołówstwa i jej finansowe ramię, uruchomione w tym roku, stanowią znaczną poprawę w tym 
zakresie. W sprawozdaniu zawarto pewną liczbę zaleceń dotyczących realizacji nowej polityki.  

Kontrolerzy unijni zalecają, aby Komisja, realizując działania wspierające rozwój akwakultury 
w ramach nowego Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego: 

a) rozważyła, na etapie zatwierdzania programów operacyjnych państw członkowskich, czy cele dotyczące 
zrównoważonego rozwoju akwakultury są odpowiednie i realistyczne, a także czy wsparcie przeznaczono na 
działania, które mają szansę doprowadzić do osiągnięcia tych celów; 

b) wydała wytyczne zalecające uwzględnienie stosownych czynników środowiskowych przy ustalaniu wysokości 
finansowania publicznego; 

c) zadbała – w odpowiednich przypadkach – o to, aby programy operacyjne państw członkowskich były 
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zatwierdzane tylko wtedy, gdy przygotowane zostaną odpowiednie strategie krajowe na rzecz rozwoju sektora 
akwakultury; 

d) zachęcała państwa członkowskie do wdrożenia stosownych planów zagospodarowania przestrzennego i do 
uproszczenia procedur wydawania pozwoleń i procedur administracyjnych, tak by sprzyjały one rozwojowi 
sektora akwakultury; 

e) zapewniła lepszą porównywalność danych statystycznych dotyczących akwakultury pochodzących z różnych 
źródeł, aby zwiększyć ich poprawność i kompletność. 

Kontrolerzy unijni zalecają, by państwa członkowskie, realizując działania wspierające rozwój akwakultury 
w ramach nowego Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego: 

a) przygotowały i wdrożyły spójne krajowe strategie rozwoju sektora akwakultury; 

b) wdrożyły stosowne plany zagospodarowania przestrzennego i uprościły procedury przyznawania pozwoleń 
i procedury administracyjne, tak by sprzyjały one rozwojowi sektora akwakultury; 

c) zadbały o to, by środki publiczne były przeznaczane w pierwszej kolejności na finansowanie tych projektów, 
w których zostaną one najlepiej spożytkowane i które najlepiej przyczynią się do zrównoważonego rozwoju 
akwakultury; 

d) ustaliły i stosowały odpowiednie wskaźniki w celu bardziej szczegółowego monitorowania rezultatów 
projektów. 

 

 

 


