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Na udržateľný rozvoj akvakultúry na úrovni EÚ a 
členských štátov je potrebná lepšia koncepcia, lepšie 
zameranie – konštatujú audítori EÚ 
Zo správy, ktorú dnes uverejnil Európsky dvor audítorov (EDA), vyplýva, že opatrenia 
na podporu akvakultúry v období do roku 2013 neboli na úrovni EÚ ani členských štátov dobre 
navrhnuté a vykonávané a že sa prostredníctvom Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo 
(EFRH) ako nástroja na financovanie spoločnej rybárskej politiky (SRP) nezabezpečila 
maximálna hodnota za vynaložené prostriedky ani účinná podpora pre udržateľný rozvoj 
akvakultúry. 

Kevin Cardiff, člen EDA zodpovedný za túto správu, uviedol, že:  

„Zistili sme, že hlavné ciele stanovené pre rast odvetvia akvakultúry neboli splnené a odvetvie už mnohé 
roky stagnuje. Hoci finančná kríza nepochybne k tejto stagnácii prispela, celkový rámec pre podporu 
odvetvia nebol dobre navrhnutý a skutočne prijaté opatrenia boli slabé. Projekty, ktoré sme v členských 
štátoch kontrolovali, boli často nevhodne vybrané a odhliadnuc od niektorých výnimiek nezabezpečili 
očakávané výsledky či maximálnu hodnotu za vynaložené prostriedky a len v malej miere prispeli k rastu a 
zamestnanosti. Dúfame, že naše pripomienky a odporúčania sa od tohto roku použijú ako získané 
skúsenosti pri vykonávaní nových opatrení EFNRH v oblasti akvakultúry. V tejto súvislosti poznamenávame, 
že Komisia už naznačila, že na základe rôznych odporúčaní prijme opatrenia.“ 

Audítori EÚ zistili, že v období do roku 2013 nebol rámec na úrovni EÚ a členských štátov dostatočný na to, 
aby sa ciele EÚ týkajúce sa udržateľného rozvoja akvakultúry preniesli do reality, a prijaté opatrenia 
nepriniesli dostatočné výsledky. SRP a EFRH netvorili dosť jasný rámec pre rozvoj akvakultúry. Na úrovni 
členských štátov neboli opatrenia na podporu udržateľného rozvoja akvakultúry dobre navrhnuté a 
vykonané. Národné strategické plány a operačné programy členských štátov neposkytovali dostatočne 
jasný základ pre podporu akvakultúry a členské štáty nemali pre toto odvetvie ucelenú stratégiu. 
Zameranie financovania z EFRH určeného na projekty akvakultúry bolo často slabé a audítori zistili, že 
v rámci týchto projektov sa zväčša nedosiahli plánované výsledky a za vynaložené prostriedky sa 
nezabezpečila maximálna hodnota.   

http://www.eca.europa.eu/�
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Poznámky pre vydavateľov: 

Osobitné správy Európskeho dvora audítorov (EDA) sa uverejňujú v priebehu celého roka a prezentujú výsledky 
vybraných auditov osobitných rozpočtových oblastí EÚ alebo tematických oblastí riadenia. 

EÚ produkuje v rámci akvakultúry každoročne približne 1,3 milióna ton rýb a obrat v tomto odvetví 
dosahuje 4 mld. EUR. Jedným z cieľov SRP v období do roku 2013 bola podpora udržateľného rozvoja 
akvakultúry. Z EFRH sa následne do mája 2013 poskytlo vyše 400 mil. EUR na financovanie opatrení 
na výrobné investície do akvakultúry, ako aj na opatrenia v oblasti životného prostredia a zdravia. 

V osobitnej správe (č. 10/2014) pod názvom „Účinnosť podpory z Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo 
na akvakultúru“ sa posudzovalo, či boli opatrenia na podporu akvakultúry dobre navrhnuté a vykonávané 
na úrovni EÚ a členských štátov a či sa prostredníctvom EFF zabezpečila maximálna hodnota za vynaložené 
prostriedky a podporil udržateľný rozvoj akvakultúry. Audit bol zameraný na projekty financované v rokoch 2007 
až 2011. Vykonával sa v príslušných útvaroch Komisie a v šiestich členských štátoch (Španielsko, Francúzsko, 
Taliansko, Poľsko, Portugalsko a Rumunsko), ktoré tvoria vyše 50 % produkcie akvakultúry EÚ a na ktoré sa 
vzťahuje súvisiaca rozpočtová podpora EFRH. 

Audítori EÚ zistili, že celkovo nebola poskytnutá účinná podpora, pretože rámec pre rozvoj akvakultúry na úrovni 
EÚ i členských štátov bol slabý a prijaté opatrenia nepriniesli dostatočné výsledky. 

SRP a EFRH nezabezpečili vhodný rámec pre rozvoj odvetvia na úrovni EÚ. Útvary Komisie neposkytli dostatočné 
usmernenie ku kľúčovým environmentálnym záležitostiam, akými sú napríklad rámcová smernica o vode a 
smernica o posúdení vplyvov na životné prostredie. Údaje o akvakultúre z rôznych zdrojov v rámci EÚ neboli 
v dostatočnej miere porovnateľné, a preto je ťažké posúdiť výsledky opatrení v tomto odvetví. Monitorovacie 
výbory EFRH nezohrávali významnú úlohu v monitorovaní akvakultúry, informácie o riadení mali nedostatky a 
výsledky výskumných projektov financovaných z verejných zdrojov neboli plne využité.  

Na úrovni členských štátov národné strategické plány a operačné programy neposkytovali dostatočne jasný 
základ pre podporu akvakultúry a pre toto odvetvie neexistovala ucelená stratégia. Absencia primeraného 
priestorového plánovania spolu so zložitými postupmi udeľovania licencií brzdili udržateľný rozvoj. Projekty 
akvakultúry, na ktoré bolo udelené financovanie z EFRH, boli často nevhodne vybrané a odhliadnuc 
od niektorých výnimiek nezabezpečili očakávané výsledky či maximálnu hodnotu za vynaložené prostriedky. 
Údaje v niektorých výročných správach o vykonávaní okrem toho obsahovali významné nepresnosti a vyskytli sa 
pri nich metodické nedostatky. 

V správe sa uznáva snaha Komisie pri podpore rozvoja akvakultúry. Nová spoločná rybárska politika a jej nástroj 
financovania, ktoré sa začínajú vykonávať tento rok, predstavujú významné zlepšenie. V správe sa predkladá 
niekoľko odporúčaní v súvislosti s vykonávaním novej politiky.  

Audítori EÚ odporúčajú , aby Komisia pri vykonávaní opatrení na podporu akvakultúry v rámci nového 
Európskeho námorného a rybárskeho fondu: 

a) pri schvaľovaní operačných programov členských štátov zvážila, či sú ciele pre udržateľný rozvoj akvakultúry 
reálne a vhodné a či je podpora zameraná na opatrenia, pri ktorých je pravdepodobnosť, že sa prostredníctvom 
nich budú tieto ciele plniť; 

 b) vypracovala usmernenia k posúdeniu relevantných environmentálnych faktorov pri rozhodovaní o verejnom 
financovaní; 

c) kde je to relevantné, zabezpečila, aby boli operačné programy členských štátov schválené, len ak sa vypracujú 
primerané národné stratégie rozvoja odvetvia akvakultúry; 

d) podnietila členské štáty k realizácii relevantného priestorového plánovania a k zjednodušeniu udeľovania 
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licencií a administratívnych postupov na podporu rozvoja odvetvia akvakultúry; 

e) zlepšila porovnateľnosť štatistických údajov o akvakultúre zozbieraných z rôznych zdrojov s cieľom zaistiť ich 
správnosť a úplnosť. 

Audítori EÚ tiež odporúčajú, aby členské štáty pri vykonávaní opatrení na podporu akvakultúry v rámci nového 
Európskeho námorného a rybárskeho fondu: 

a) vypracovali a uplatňovali ucelené národné stratégie na rozvoj odvetvia akvakultúry; 

b) zrealizovali relevantné priestorové plánovanie a zjednodušili udeľovanie licencií a administratívne postupy 
na podporu rozvoja odvetvia akvakultúry; 

c) zabezpečili, aby sa financovanie z verejných zdrojov prioritne prideľovalo na projekty, ktoré najviac prispievajú 
k udržateľnému rozvoju akvakultúry a zaisťujú maximálnu hodnotu za vynaložené prostriedky; 

d) dôslednejšie monitorovali výsledky projektov prostredníctvom stanovenia a uplatňovania relevantných 
ukazovateľov. 

 

 

 


