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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по 
бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. отбелязва, че през 2011 г. държавите членки определиха като злоупотреби 139 
случая от общо 2 395 докладвани случаи на нередности; в сравнение с 2010 г. броят 
на случаите, определени като злоупотреби, е намалял, но финансовите последици са 
нараснали от 69 млн. евро през 2010 г. до сумата 77 млн. евро през 2011 г.; това 
увеличение може да се обясни с докладването на два случая на големи измами, 
единият на стойност 39 млн. евро, а другият на стойност 26 млн. евро;

2. отбелязва, че по отношение на Европейския фонд за гарантиране на земеделието 
(ЕФГЗ) през финансовата 2011 година държавите членки възстановиха от 
бенефициерите 173 млн. евро; като резултат, в края на финансовата 2011 г. 
държавите членки вече възстановиха 44 % от дължимите средства в рамките на 
ЕФГЗ от 2007 г.;

3. отбелязва, че Комисията се обърна към държавите членки и изрази безпокойство, че 
докладваните данни за злоупотребите биха могли да не са напълно точни — факт, 
който самата Комисия признава, като се има предвид ниският брой докладвани 
измами в някои държави членки;

4. подчертава, че ниският брой докладвани злоупотреби в някои държави членки може 
да говори за това, че случаи, които в една държава членка се считат за злоупотреби, 
в друга биха могли да бъдат определени като законосъобразни;

5. призовава Комисията да провери системата за докладване на злоупотребите и да 
уеднакви практиките на държавите членки в сферата на противодействие на 
злоупотребите и докладването им на Комисията;

6. отбелязва, че с цел противодействие за в бъдеще на злоупотребите при използването 
на средствата на ОСП е необходимо не само да се използва статистически подход 
към проблема, но също така да се извърши анализ на механизмите на 
злоупотребите, особено в случаите на сериозни измами;

7. изразява безпокойство, че в края на финансовата 2011 г., оставащата обща сума в 
рамките на ЕФГЗ, която органите на държавите членки трябва да възстановят от 
бенефициерите, беше 1,2 млрд. евро;

8. обръща внимание, че в областта на селското стопанство в рамките на процедурите 
за уравняване с оглед на съответствието бяха проведени одитни мисии, които 
доведоха до финансови корекции, извършени от Комисията, в общ размер на 
822 млн. евро; общата стойност на определените финансови корекции беше 1 068 
млн. евро, тоест равнището на изпълнение достигна 77 %; през 2010 г. равнището на 
възстановяване беше по-високо и достигна 85 %;
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9. призовава Комисията да предприеме всички необходими мерки за въвеждане на 
ефективна система за възстановяване и да информира Европейския парламент в 
доклада си следващата година за защитата на финансовите интереси на 
Европейския съюз и за постигнатия напредък.


