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2014-2020ko Akuikulturako Urte Anitzeko Plan
Estrategikoaren jarraipena
MAPAMAko Arrantzako Idazkaritza Nagusiak Espainiako Akuikulturako Urte Anitzeko Plan Estrategikoaren tarteko
berrikuspenaren txostena argitaratu du. 2017an egin zen.
Txostenean ondorioztatzen da goiz dela ebaluazio zehatz bat egiteko baina badirudiela behar bezala inplementatzen ari
dela Plan Estrategikoa, oro har, eta litekeena dela plan estrategikoa lagungarri izatea sektorea maila nazionalean
hazteko.
Plan Estrategikoa
Planak erantzuna ematen dio akuikultura modu harmoniko eta iraunkor batean garatzeko aukera ematen duten
jarraibideak eta jarduketak ezartzeko beharrari, Arrantza Politika Erkideari buruzko 1380/2013 Erregelamenduan
ezartzen den moduan. Halaber, Autonomia Erkidegoek beren eskumenaren esparruan garatutako estrategiak ere
jasotzen ditu.
Tarteko berrikuspena
Plan Estrategikoaren berrikuspena egiteko, bilakaera-adierazleen joera aztertu da, kontuan hartuz akuikulturako
ekoizpenaren, balioaren eta enpleguaren adierazleek ematen dutela sektorearen bilakaera orokorrari buruzko
informaziorik zuzenena. Era berean, Planean eginiko jarduketak aztertu dira, autonomia-erkidegoek ekintzen gauzatzemailari eta horien eraginari buruz eman duten informazioarekin.
Eskura dagoen informazioaren arabera, behar bezala ari dira Plana ezartzen, eta hartutako neurriak lagungarri ari dira
izaten sektorea hazteari buruzko aurreikuspenak betetzeko. Hori dela eta, tarteko berrikuspen honetan ez da
beharrezkotzat jo markatutako estrategian aldaketak sartzea.
Euskadiko egoera
Euskadin, estrategia hau 2020ko Arrantza eta Akuikulturaren Euskadiko Plan Estrategikoaren esparruan garatzen da,
zeinetan 20 ekintza jasotzen baitira Planaren 6 urteetan martxan jartzeko. 2017 amaiera aldera, hasita zeuden ekintza
hauetako 14 (% 70), eta horietatik % 60 amaitu dira jada.
Zehazki, honako ekintza hauek jarri dira martxan: lege- eta administrazio-esparrua sinplifikatzera bideratutakoak,
sektore-plangintza eta kokagune berrien hautaketa hobetzera bideratutakoak eta sektorearen lehiakortasuna indartzera
bideratutakoak. Azken esparru horretan, animalien osasuna eta ongizatea sustatzeko egin da lan, ingurumenari
lotutako alderdiak indartuz eta I+G+b-ren bitartez eta prestakuntza-planak martxan jarriz sektoreari lagunduz.

PEAE 2015-2017ren tarteko ebaluazioaren txostena (http://www.observatorioacuicultura.es/sites/default/files/images/smilies/informe_seguimiento_peae2015-17.pdf)

Euskadiko 2020ko Arrantza eta Akuikulturaren Plan Estrategikoa
(http://www.euskadi.eus/contenidos/proyecto/acuicultura_2014_2020/eu_def/adjuntos/akuikultura_plana_2014_2020.pdf)
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