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ET

ETTEPANEKUD

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada 
oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. märgib, et kõigist eeskirjade eiramise juhtumitest, millest liikmesriigid 2011. aastal teada 
andsid (kokku 2395), olid pettusejuhtumid 139; eelmise aruandlusaastaga (2010) 
võrreldes on pettustena teatatud eeskirjade eiramiste arv vähenenud, kuid nende 
finantsmõju on kasvanud 69 miljonilt eurolt 2010. aastal 77 miljoni euroni 2011. aastal;
seda kasvu saab seletada kahe ulatusliku juhtumiga, mille summad olid vastavalt 39 
miljonit eurot ja 26 miljonit eurot;

2. märgib, et liikmesriigid nõudsid eelarveaasta (2011) jooksul toetusesaajatelt tagasi 173 
miljonit eurot Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) vahendeid; seega olid 
liikmesriigid 2011. aasta lõpuks nõudnud sisse juba 44% Euroopa Põllumajanduse 
Tagatisfondi 2007. aastast ja hilisemast ajast pärit võlgadest;

3. juhib tähelepanu asjaolule, et komisjon pöördus liikmesriikide poole ja väljendas muret 
seoses pettusejuhtumite aruandes esitatud andmetega, mis ei pruugi olla täiesti 
usaldusväärsed, millega mõnede riikide väiksele pettusejuhtumistest teatamise arvule 
viidates nõustub ka komisjon ise;

4. rõhutab, et mõnede riikide väike pettusejuhtumistest teatamise arv võib olla märk sellest, 
et ühes riigis pettusena käsitletav tegevus võib mõnes teises riigis olla seaduslik;

5. kutsub komisjoni üles kontrollima pettusejuhtumitest teavitamise süsteemi ja ühtlustama 
liikmesriikides kohaldatud pettusevastase võitluse ja pettusejuhtumitest komisjonile 
teavitamise korda;

6. juhib tähelepanu asjaolule, et tulevasi ühise põllumajanduspoliitika vahendite 
kuritarvitamist ei saa vältida probleemile ainuüksi statistikapõhiselt lähenedes, vaid lisaks 
tuleb eelkõige tõsiste juhtumite puhul tegeleda ka petuskeemide analüüsimisega; 

7. väljendab muret seoses sellega, et EAGFi maksete kogusumma, mille riikide 
ametiasutused pidid 2011. aasta lõpul toetusesaajatelt tagasi nõudma, oli 1,2 miljardit 
eurot;

8. tuletab meelde, et komisjon tegi nõuetele vastavuse kontrolli menetluse raames 
korraldatud põllumajanduse auditite tulemusel 822 miljoni euro ulatuses 
finantskorrektsioone; juhib tähelepanu sellele, et finantskorrektsioonide kogusumma oli 
1,068 miljardit eurot, seega oli täitmismäär 77%; tuletab meelde, et 2010. aastal oli 
vahendite sissenõudmise määr kõrgem: 85%; 

9. nõuab tungivalt, et komisjon teeks kõik selleks, et kehtestada tõhus sissenõudmiste 
süsteem, ning teavitaks ELi finantshuvide kaitset käsitlevas järgmise aasta aruandes 
Euroopa Parlamenti tehtud edusammudest.


