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NÁVRHY

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. bere na vědomí, že členské státy v roce 2011 oznámily v této oblasti 139 podvodů 
z celkem 2 395 nesrovnalostí; ve srovnání s rokem 2010 klesl počet oznámených 
podvodů, ale jejich finanční dopad se zvýšil z 69 milionů EUR v roce 2010 na 
77 milionů EUR v roce 2011; tento nárůst lze vysvětlit oznámením dvou velkých případů 
v hodnotě 39 a 26 milionů EUR;

2. bere na vědomí, že ve vztahu k Evropskému zemědělskému záručnímu fondu (EZZF) 
členské státy získaly v rozpočtovém roce 2011 od příjemců zpět 173 milionů EUR;
znamená to, že do konce rozpočtového roku 2011 členské státy získaly 44 % dluhů EZZF 
vzniklých od roku 2007;

3. bere na vědomí, že se Komise obrátila na členské státy a vyjádřila znepokojení, že údaje 
o podvodech nemusí být zcela spolehlivé, což přiznává samotná Komise, vzhledem 
k nízkému počtu oznámených podvodů v některých členských státech;

4. zdůrazňuje, že nízký počet oznámených podvodů v některých členských státech může 
svědčit o tom, že případy, jež se v jednom členském státě považují za podvod, se v jiném 
členském státě kvalifikují jako v souladu s právem;

5. vyzývá Komisi, aby prověřila systém oznamování podvodů a sjednotila postupy členských 
států v oblasti reakce na podvody a jejich oznamování Komisi;

6. poukazuje také na to, že aby se v budoucnu předešlo podvodům při čerpání prostředků 
z fondu SZP, je zapotřebí využít nejen statistického přístupu k tomu problému, ale také 
provést analýzu mechanismu podvodů, zejména v závažných případech;

7. vyjadřuje znepokojení, že částka, kterou mají vnitrostátním orgánům ještě příjemci 
v souvislosti s EZZF vrátit, činila na konci rozpočtového roku 2011 1,2 miliardy EUR;

8. bere na vědomí, že v oblasti zemědělství byly v rámci postupu schvalování souladu 
provedeny audity, které Komisi vedly k provedení finančních oprav ve výši 822 milionů 
EUR; celková částka rozhodnutých oprav dosahovala 1 068 milionů EUR, míra provedení 
oprav tedy 77 %; v roce 2010 byla míra zpětného získávání vyšší, dosahovala úrovně 
85 %;

9. vyzývá Komisi, aby přijala veškerá vhodná opatření k zavedení účinného systému 
zpětného získávání částek a aby Evropský parlament příští rok ve své zprávě o ochraně 
finančních zájmů EU informovala o dosaženém pokroku.


