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Bättre utformning och tydligare målinriktning krävs för en hållbar 
utveckling av vattenbruket i EU, säger EU:s revisorer 

I en rapport som offentliggörs i dag visar Europeiska revisionsrätten att åtgärderna för att 
stödja vattenbruket under perioden fram till 2013 inte var väl utformade och genomförda på 
EU-nivå och medlemsstatsnivå och att Europeiska fiskerifonden, som är EU:s 
finansieringsinstrument för gemensamma fiskeripolitiken, inte har gett valuta för pengarna och 
ett ändamålsenligt stöd till en hållbar utveckling av vattenbruket. 

Kevin Cardiff, som är den ledamot vid revisionsrätten som ansvarar för rapporten, säger följande: 

”Revisionsrätten konstaterade att de viktigaste tillväxtmålen för vattenbruksnäringen inte har uppfyllts och 
att sektorn har stått stilla i många år. Otvivelaktigt har den finansiella och ekonomiska krisen bidragit till 
denna inbromsning, och samtidigt var inte den övergripande ramen för stödet till sektorn väl utformad och 
de konkreta åtgärder som vidtogs var bristfälliga. De projekt vi granskade i medlemsstaterna var ofta 
utvalda på ett dåligt sätt och gav med några undantag inte förväntade resultat eller valuta för pengarna 
och bidrog endast i liten utsträckning till tillväxt och sysselsättning. Vi hoppas att våra iakttagelser och 
rekommendationer kommer att utnyttjas som erfarenheter vid genomförandet av de nya åtgärder för 
vattenbruk inom Europeiska havs- och fiskerifonden som inleds i år. I det sammanhanget noterar vi att 
kommissionen redan har angett att den tänker vidta åtgärder som svar på flera av rekommendationerna.” 

EU-revisorerna konstaterade att ramen på EU- och medlemsstatsnivå under perioden fram till 2013 inte 
räckte för att förverkliga EU:s mål om en hållbar utveckling av vattenbruket, och de åtgärder som faktiskt 
vidtogs gav inte tillräckliga resultat. Den gemensamma fiskeripolitiken och EFF angav inte en tillräckligt 
tydlig ram för utvecklingen av vattenbruket. På medlemsstatsnivå var åtgärderna för att stödja en hållbar 
utveckling av vattenbruket inte väl utformade och genomförda. Medlemsstaternas nationella strategiska 
planer och operativa program utgjorde inte en tillräckligt tydlig bas för stödet till vattenbruk, och 
medlemsstaterna har ingen samlad strategi för sektorn. EFF-anslagen till vattenbruk var ofta inte tillräckligt 
målinriktade, och revisorerna kom fram till att projekten inte gav de förväntade resultaten eller valuta för 
pengarna.  

http://www.eca.europa.eu/�
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Meddelande till redaktörerna 
 
Europeiska revisionsrättens särskilda rapporter offentliggörs under hela året. I dem presenteras resultatet av 
utvalda revisioner av särskilda budgetområden eller förvaltningsteman i EU.  

Varje år producerar EU omkring 1,3 miljoner ton fisk genom vattenbruk, och sektorn omsätter 4 miljarder euro. 
Ett av målen med den gemensamma fiskeripolitiken under perioden fram till 2013 var att främja en hållbar 
utveckling av vattenbruket. Därför gav EFF, fram till maj 2013, över 400 miljoner euro i stöd för att finansiera 
åtgärder för produktiva investeringar i vattenbruk och i miljö- och hälsoåtgärder. 

I särskild rapport nr 4/2014, Ändamålsenligheten i Europeiska fiskerifondens stöd till vattenbruk, undersökte 
revisionsrätten om åtgärderna till stöd för vattenbruk hade utformats och genomförts väl på EU- och 
medlemsstatsnivå och om EFF gav valuta för pengarna och stöd till en hållbar utveckling av vattenbruket. 
Granskningen var inriktad på projekt som finansierades mellan 2007 och 2011. Arbetet utfördes vid berörda 
avdelningar vid kommissionen och i sex medlemsstater (Spanien, Frankrike, Italien, Polen, Portugal och 
Rumänien) som stod för över 50 % av vattenbruksproduktionen och det tillhörande EFF-budgetstödet inom EU. 

EU-revisorernas övergripande slutsats var att EFF inte tillhandahöll ändamålsenligt stöd, eftersom ramen för 
utvecklingen av vattenbruket på EU- och medlemsstatsnivå var bristfällig och de åtgärder som faktiskt vidtogs 
inte gav tillräckliga resultat. 

Den gemensamma fiskeripolitiken och EFF tillhandahöll inte en lämplig ram på EU-nivå för utvecklingen av 
sektorn. Kommissionens avdelningar gav inte tillräcklig vägledning i centrala miljöfrågor som ramdirektivet om 
vatten och direktivet om miljökonsekvensbedömning. Uppgifterna om vattenbruk från olika EU-källor var inte 
tillräckligt jämförbara, vilket gör det svårt att bedöma resultaten av vattenbruksåtgärderna. EFF:s 
övervakningskommittéer spelade ingen viktig roll i övervakningen av vattenbruket, förvaltningsinformationen 
hade brister och resultaten av relevanta forskningsprojekt som finansierades med offentliga medel utnyttjades 
inte till fullo.  

Medlemsstaternas nationella strategiska planer och operativa program utgjorde inte en tillräckligt tydlig bas för 
stödet till vattenbruk, och det fanns ingen samlad strategi för sektorn. Avsaknaden av en lämplig fysisk planering, 
i kombination med komplicerade licensförfaranden, bromsade en hållbar utveckling. De vattenbruksprojekt som 
fick finansiering från EFF var ofta utvalda på ett dåligt sätt, och gav med några undantag inte förväntade resultat 
eller valuta för pengarna. Det fanns även väsentliga fel och metodbrister i uppgifterna om produktionen i några 
årliga genomföranderapporter. 

Revisionsrätten är medveten om de insatser som kommissionen har gjort för att uppmuntra utvecklingen av 
vattenbruket. Den nya gemensamma fiskeripolitiken och dess finansieringsinstrument som ska börja användas i 
år innebär en stor förbättring. Rapporten innehåller ett antal rekommendationer för genomförandet av den nya 
politiken.  

EU:s revisorer rekommenderar att kommissionen, när den genomför åtgärder för stöd till vattenbruket inom 
Europeiska havs- och fiskerifonden,  

a) överväger, när den godkänner medlemsstaternas operativa program, om målen för en hållbar utveckling av 
vattenbruket är realistiska och lämpliga, och om stödet går till åtgärder som sannolikt är riktade mot dessa mål, 

 b) tar fram riktlinjer för bedömningen av relevanta miljöfaktorer när det offentliga stödet ska fastställas, 

c) ser till, när det är relevant, att medlemsstaternas operativa program bara godkänns om lämpliga nationella 
strategier för utveckling av vattenbruksnäringen utarbetas, 

d) uppmanar medlemsstaterna att göra en relevant fysisk planering och förenkla licensförfarandena och de 
administrativa förfarandena för att stödja utvecklingen av vattenbruksnäringen, 

e) gör de statistiska uppgifter om vattenbruket som sammanställs från kommissionens olika källor mer 
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jämförbara så att de blir mer exakta och fullständiga. 

EU:s revisorer rekommenderar också att medlemsstaterna, när de genomför åtgärder till stöd för vattenbruket 
inom den nya Europeiska havs- och fiskerifonden,    

a) utarbetar och tillämpar enhetliga nationella strategier för utveckling av vattenbruksnäringen, 

b) göra en relevant fysiskt planering och förenkla licensförfarandena och de administrativa förfarandena för att 
stödja utvecklingen av vattenbruksnäringen, 

c) ser till att det offentliga stödet i första hand går till de projekt som bäst bidrar till en hållbar utveckling av 
vattenbruket och ger valuta för pengarna, 

d) närmare övervakar projektens resultat genom att fastställa och tillämpa relevanta indikatorer. 

 

 


