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FORSLAG

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Budgetkontroludvalget, som 
er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

1. bemærker, at medlemsstaterne i 2011 indberettede 139 tilfælde af svig ud af i alt 2 395 
indberettede uregelmæssigheder; påpeger, at antallet af uregelmæssigheder indberettet 
som svig faldt i sammenligning med 2010, mens den finansielle virkning steg fra 69 mio. 
EUR i 2010 til 77 mio. EUR i 2011; bemærker, at denne stigning kan forklares med 
indberetningen af to omfangsrige tilfælde af svig for beløb på henholdsvis 39 mio. EUR 
og 26 mio. EUR;

2. fastholder, at medlemsstaterne inddrev 173 mio. EUR i relation til Den Europæiske 
Garantifond for Landbruget (EGFL) fra støttemodtagere i regnskabsåret 2011; påpeger, at 
44 % af gælden med forbindelse til EFGL fra 2007 og frem således allerede var blevet 
inddrevet af medlemsstaterne i regnskabsåret 2011;

3. gør opmærksom på, at Kommissionen har henvendt sig til medlemsstaterne og givet 
udtryk for sin bekymring over, at de indberetninger, der i rapporten anføres som tilfælde 
af svig, ikke nødvendigvis er fuldstændig troværdige, hvilket Kommissionen også selv 
indrømmer, under henvisning til det lave antal indberettede tilfælde af svig i visse 
medlemsstater;

4. fremhæver, at det lave antal indberettede tilfælde af svig i visse medlemsstater kunne være 
et udtryk for, at det, der bliver anset som svig i et land, anses for at være lovligt i et andet;

5. opfordrer Kommissionen til at gennemgå systemet for indberetning af svig og til at 
harmonisere medlemsstaternes foranstaltninger til bekæmpelse af svig og indberetning 
heraf til Kommissionen; 

6. henviser til, at misbrug af midler under den fælles landbrugspolitik i fremtiden ikke vil 
kunne forhindres alene gennem en statistisk tilgang til problemet, men at det også er 
nødvendigt, især i tungtvejende tilfælde, at analysere de anvendte metoder for svig;

7. giver udtryk for sin bekymring over, at det samlede EGFL-udestående, som de nationale 
myndigheder manglede at inddrive fra støttemodtagerne ved udgangen af regnskabsåret 
2011, var på 1,2 mia. EUR;

8. påpeger, at Kommissionen, på baggrund af revisionsbesøg udført på landbrugsområdet 
inden for rammerne af procedurerne for forskriftsmæssig regnskabsafslutning, 
gennemførte finansielle korrektioner for i alt 822 mio. EUR; påpeger, at der i alt var 
truffet beslutning om finansielle korrektioner for 1 068 mio. EUR og at 
gennemførelsesprocenten således var på 77 %; påpeger, at inddrivelsessatsen var højere i 
2010, hvor den lå på 85 %;

9. opfordrer Kommissionen til at tage alle nødvendige skridt til at indføre et effektivt 
inddrivelsessystem og informere Europa-Parlamentet om de opnåede fremskridt i sin 
næste årsberetning om beskyttelse af EU's finansielle interesser.


