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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του 
Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. λαμβάνει υπό σημείωση ότι το 2011, τα κράτη μέλη δήλωσαν 139 περιπτώσεις 
παρατυπιών ως δόλιες, επί συνόλου 2 395· σε σύγκριση με το έτος 2010 ο αριθμός των 
παρατυπιών που δηλώθηκαν ως δόλιες μειώθηκε, ενώ η δημοσιονομική επίπτωση 
αυξήθηκε από 69 εκατ. ευρώ το 2010 σε 77 εκατ. ευρώ το 2011· η αύξηση αυτή μπορεί να 
εξηγηθεί με την αναφορά δύο σημαντικών υποθέσεων, η μια εκ των οποίων αφορούσε 
ποσό ύψους 39 εκατ. ευρώ και η άλλη ποσό ύψους 26 εκατ. ευρώ.

2. επισημαίνει, σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) ότι τα 
κράτη μέλη ανέκτησαν από τους δικαιούχους 173 εκατ. ευρώ κατά το οικονομικό έτος 
2011· λαμβάνει υπό σημείωση ότι, συνεπεία αυτού, στο τέλος του οικονομικού έτους 
2011, τα κράτη μέλη είχαν ήδη ανακτήσει το 44% των απαιτήσεων που εκκρεμούσαν από 
το 2007 στο πλαίσιο του ΕΓΤΕ·

3. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η Επιτροπή απευθύνθηκε στα κράτη μέλη 
εκφράζοντας την ανησυχία της για το ότι τα δεδομένα που διαβιβάστηκαν σχετικά με 
απάτες ενδεχομένως δεν ήταν πλήρως ορθά, όπως αναγνωρίζει η ίδια η Επιτροπή, 
υπογραμμίζοντας τον χαμηλό αριθμό περιπτώσεων απάτης που έχουν δηλωθεί σε 
ορισμένα κράτη μέλη·

4. υπογραμμίζει ότι ο χαμηλός αριθμός δηλωμένων περιπτώσεων απάτης σε ορισμένα κράτη 
μέλη μπορεί να σημαίνει ότι περιπτώσεις, που σ’ ένα κράτος μέλος θεωρούνται 
περιπτώσεις απάτης, χαρακτηρίζονται σε άλλο κράτος μέλος ως σύμφωνες με το δίκαιο·

5. καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει το σύστημα δήλωσης περιπτώσεων απάτης και να 
ενοποιήσει τις πρακτικές των κρατών μελών εις ό, τι αφορά την αντιμετώπιση της απάτης 
και τη δήλωση περιπτώσεων απάτης στην Επιτροπή.

6. τονίζει ότι, προκειμένου να καταπολεμηθεί στο μέλλον η απάτη με την χρησιμοποίηση 
των πιστώσεων της ΚΓΠ, δεν πρέπει μόνο να τεθεί σε εφαρμογή μια στατιστική 
προσέγγιση του προβλήματος, αλλά και να αναλυθούν οι μηχανισμοί της απάτης αυτής, 
ειδικότερα στις σοβαρές περιπτώσεις·

7. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, στο τέλος του οικονομικού έτους 2011, το 
συνολικό ποσό που οι εθνικοί οργανισμοί έπρεπε ακόμα να ανακτήσουν από τους 
δικαιούχους, στο πλαίσιο του ΕΓΤΕ, ανερχόταν σε 1,2 δις. ευρώ·

8. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι, στον τομέα της γεωργίας, στο πλαίσιο των 
διαδικασιών εκκαθάρισης βάσει της συμμόρφωσης, πραγματοποιήθηκαν αποστολές 
ελέγχου που είχαν ως αποτέλεσμα δημοσιονομικές διορθώσεις που επιβλήθηκαν από την 
Επιτροπή για συνολικό ποσό 822 εκατ. ευρώ επί συνολικού βεβαιωθέντος ποσού 1 068 
εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα το ποσοστό εκτέλεσης των διορθώσεων αυτών να ανέρχεται 
σε 77%· λαμβάνει υπό σημείωση ότι το 2010 το επίπεδο ανάκτησης ήταν υψηλότερο, και 
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πιο συγκεκριμένα 85%·

9. προτρέπει την Επιτροπή να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τη λειτουργία 
ενός αποτελεσματικού συστήματος ανάκτησης και να ενημερώσει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο της έκθεσής της του επόμενου έτους για την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, σχετικά με τη συντελεσθείσα πρόοδο·


