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Za trajnostni razvoj akvakulture na ravni EU in držav članic 
sta potrebni boljša zasnova in večja ciljna usmerjenost, 
pravijo revizorji EU 
Danes objavljeno poročilo Evropskega računskega sodišča razkriva, da ukrepi za podporo 
akvakulturi na ravni EU in držav članic za obdobje do leta 2013 niso bili dobro zasnovani in 
izvedeni ter da Evropski sklad za ribištvo kot instrument financiranja skupne ribiške politike ni 
zagotovil stroškovne učinkovitosti in uspešno podpiral trajnostnega razvoja akvakulture. 

Kevin Cardiff, član Evropskega računskega sodišča, ki je pristojen za poročilo, je izjavil:  

„Ugotovili smo, da glavni cilji glede rasti sektorja akvakulture niso bili doseženi in da je sektor več let 
stagniral. Finančna kriza je sicer nedvomno prispevala k tej stagnaciji, vendar je bil skupni okvir za podporo 
sektorju slabo zasnovan, dejanski sprejeti ukrepi pa so bili šibki. Projekti, ki smo jih revidirali v državah 
članicah, so bili pogosto slabo izbrani, prav tako pa razen nekaj izjem niso zagotovili pričakovanih rezultatov 
ali bili stroškovno učinkoviti ter so malo prispevali k rasti in zaposlovanju. Upamo, da se bodo naša 
opažanja in priporočila kot pridobljene izkušnje uporabila pri novih ukrepih za akvakulturo, ki jih bo letos 
začel izvajati Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo. V zvezi s tem ugotavljamo, da je Komisija že 
napovedala, da bo ukrepala na podlagi raznih priporočil.“ 

Revizorji EU so ugotovili, da je bil za obdobje do leta 2013 okvir na ravni EU in držav članic neustrezen za 
uresničitev ciljev EU za trajnostni razvoj akvakulture in da dejansko sprejeti ukrepi niso dali zadostnih 
rezultatov. Skupna ribiška politika in Evropski sklad za ribištvo nista zagotovila dovolj jasnega okvira za 
razvoj akvakulture. Na ravni držav članic ukrepi za podporo trajnostnemu razvoju akvakulture niso bili 
dobro zasnovani in izvedeni. Nacionalni strateški načrti in operativni programi držav članic niso zagotovili 
dovolj jasne podlage za podporo ribogojstvu, države članice pa niso imele usklajene sektorske strategije. 
Ciljna usmerjenost financiranja za projekte akvakulture iz Evropskega sklada za ribištvo je bila pogosto 
slaba in revizorji so ugotovili, da ti projekti običajno niso dosegli načrtovanih rezultatov ali zagotovili 
stroškovne učinkovitosti. 
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Opombe za urednike: 

Evropsko računsko sodišče vse leto objavlja posebna poročila, v katerih so predstavljeni rezultati izbranih revizij 
posameznih proračunskih področij ali upravljavskih tem v EU. 

Evropska unija vsako leto proizvede 1,3 milijona ton rib iz akvakulture, sektor pa ima promet v višini 
4 milijarde EUR. Eden od ciljev skupne ribiške politike za obdobje do leta 2013 je bil spodbuditi trajnostni razvoj 
akvakulture. Evropski sklad za ribištvo je zato do maja 2013 zagotovil več kot 400 milijonov EUR za financiranje 
ukrepov za produktivne naložbe v akvakulturo ter okoljskih in zdravstvenih ukrepov. 

V tem posebnem poročilu št. 10/2014 z naslovom „Uspešnost podpore za akvakulturo iz Evropskega sklada za 
ribištvo“ je bilo preučeno, ali so bili ukrepi za podporo akvakulturi na ravni EU in držav članic dobro zasnovani in 
izvedeni ter ali je Evropski sklad za ribištvo zagotovil stroškovno učinkovitost in podpiral trajnostni razvoj 
akvakulture. Revizija je bila osredotočena na projekte, financirane med letoma 2007 in 2011. Potekala je v 
ustreznih oddelkih Komisije in šestih državah članicah (Španiji, Franciji, Italiji, na Poljskem, Portugalskem in v 
Romuniji), katerih skupna proizvodnja dosega več kot 50 % proizvodnje na področju akvakulture in za katere je 
namenjenih več kot 50 % proračunske podpore iz Evropskega sklada za ribištvo v EU. 

Revizorji EU so ugotovili, da na splošno podpora ni bila uspešna, saj je bil okvir za razvoj akvakulture na ravni EU 
in držav članic šibek, dejanski sprejeti ukrepi pa niso dali zadostnih rezultatov. 

Skupna ribiška politika in Evropski sklad za ribištvo na ravni EU nista zagotovila ustreznega okvira za razvoj 
sektorja. Službe Komisije niso dale dovolj navodil o glavnih okoljskih vprašanjih, kot sta okvirna direktiva o vodah 
in direktiva o presoji vplivov na okolje. Podatki o akvakulturi, pridobljeni iz različnih virov EU, so bili premalo 
primerljivi, zaradi česar je težko oceniti rezultate ukrepov na področju akvakulture. Nadzorni odbori za Evropski 
sklad za ribištvo niso imeli pomembne vloge pri spremljanju akvakulture, upravljavske informacije so bile 
pomanjkljive, rezultati posameznih javno financiranih raziskovalnih projektov pa niso bili v celoti izkoriščeni. 

Nacionalni strateški načrti in operativni programi na ravni držav članic niso zagotovili dovolj jasne podlage za 
podporo ribogojstvu, prav tako pa ni bilo usklajene sektorske strategije. Ker ni bilo ustreznega prostorskega 
načrtovanja in ker so bili postopki za izdajo dovoljenj zapleteni, je bil trajnostni razvoj oviran. Projekti 
akvakulture, financirani iz Evropskega sklada za ribištvo, so bili pogosto slabo izbrani, prav tako pa razen nekaj 
izjem niso zagotovili pričakovanih rezultatov ali bili stroškovno učinkoviti. Poleg tega je bilo pri podatkih iz 
nekaterih letnih poročilih o izvajanju precej netočnosti in metodoloških slabosti. 

Poročilo priznava, da si Komisija prizadeva spodbuditi razvoj akvakulture. Nova skupna ribiška politika in 
financiranje v okviru te politike, ki začneta veljati to leto, sta bistven napredek. Poročilo vsebuje veliko priporočil 
za izvajanje nove politike. 

Revizorji EU priporočajo, naj Komisija pri izvajanju ukrepov za podporo akvakulturi v okviru novega Evropskega 
sklada za pomorstvo in ribištvo: 

(a) med odobravanjem operativnih programov držav članic upošteva, ali so cilji za trajnostni razvoj akvakulture 
realistični in ustrezni ter ali je podpora ciljno usmerjena v ukrepe, ki bodo verjetno pripomogli k uresničevanju 
teh ciljev; 

(b) vzpostavi smernice, na podlagi katerih se bodo pri razporejanju javnega financiranja upoštevali ustrezni 
okoljski dejavniki; 

(c) kadar je primerno, zagotovi, da bodo operativni programi držav članic odobreni le, če bodo pripravljene 
ustrezne nacionalne strategije za razvoj sektorja akvakulture; 

(d) spodbuja države članice k izvajanju ustreznega prostorskega načrtovanja ter poenostavi postopke za izdajo 
dovoljenj in upravne postopke za podporo razvoju sektorja akvakulture; 

(e) izboljša primerljivost statističnih podatkov o akvakulturi, zbranih iz različnih virov, ter tako okrepi njihovo 
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točnost in popolnost. 

Revizorji EU priporočajo tudi, naj države članice pri izvajanju ukrepov za podporo akvakulturi v okviru novega 
Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo: 

(a) pripravijo in uporabljajo usklajene nacionalne strategije za razvoj sektorja akvakulture; 

(b) izvajajo ustrezno prostorsko načrtovanje ter poenostavijo postopke za izdajo dovoljenj in upravne postopke 
za podporo razvoju sektorja akvakulture; 

(c) zagotovijo, da se javno financiranje prednostno dodeljuje za projekte, ki najbolj prispevajo k trajnostnemu 
razvoju akvakulture in so stroškovno učinkoviti; 

(d) z določitvijo in uporabo ustreznih kazalnikov podrobneje spremljajo rezultate projektov. 

 

 

 


