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EHDOTUKSET

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion 
valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. panee merkille, että vuonna 2011 jäsenvaltiot ilmoittivat petoksiksi 
139 sääntöjenvastaisuutta ja että sääntöjenvastaisuuksien kokonaismäärä vuonna 2011 oli 
2 395; toteaa, että petoksiksi ilmoitettujen sääntöjenvastaisuuksien lukumäärä väheni 
tarkasteluvuoteen 2010 verrattuna, kun taas niiden taloudellinen vaikutus kasvoi vuosien 
2010 ja 2011 välisenä aikana 69 miljoonasta eurosta 77 miljoonaan euroon; ottaa 
huomioon, että tämä kasvu on seurausta kahdesta ilmoitetusta määrältään merkittävästä 
tapauksesta, joista toisen taloudellinen vaikutus oli 39 miljoonaa euroa ja toisen 
26 miljoonaa euroa;

2. panee merkille, että jäsenvaltiot perivät varainhoitovuonna 2011 takaisin Euroopan 
maatalouden tukirahaston varoja tuensaajilta yhteensä 173 miljoonaa euroa; ottaa 
huomioon, että varainhoitovuoden 2011 loppuun mennessä jäsenvaltiot olivat siten 
perineet jo 44 prosenttia Euroopan maatalouden tukirahastoon liittyvistä saatavista 
vuodelta 2007;

3. panee merkille, että komissio kääntyi jäsenvaltioiden puoleen ja ilmaisi 
huolestuneisuutensa siitä, että ilmoitukset petoksista eivät ole ehkä ole täysin luotettavia, 
minkä myös komissio tunnustaa ja kiinnittää huomiota siihen, että tietyissä jäsenvaltioissa 
ilmoitettujen petosten lukumäärä on alhainen;

4. korostaa, että ilmoitettujen petosten alhainen lukumäärä tietyissä jäsenvaltioissa saattaa 
johtua siitä, että tapaukset, joita yhdessä jäsenvaltioissa pidetään väärinkäytöksinä, 
katsotaan toisessa jäsenvaltiossa hyväksyttäviksi toimiksi;

5. kehottaa komissiota tarkistamaan raportointijärjestelmän ja yhdenmukaistamaan 
jäsenvaltioiden käytännöt väärinkäytöksiin vastaamisessa ja niiden ilmoittamisessa 
komissiolle;

6. toteaa, että YMP:n varojen väärinkäyttämisen estämiseksi tulevaisuudessa ongelman 
tilastollisen käsittelemisen lisäksi on myös analysoitava, miten petoksen mekanismit 
toimivat erityisesti vakavissa tapauksissa;

7. on huolissaan siitä, että varainhoitovuoden 2011 lopussa Euroopan maatalouden 
tukirahaston varoja, jotka jäsenvaltioiden on perittävä takaisin tuensaajilta, on yhteensä 
1,2 miljardia euroa;

8. panee merkille, että maatalouden alalla tehtiin sääntöjenmukaisuuden 
tarkastamismenettelyn yhteydessä tarkastuskäyntejä, joiden seurauksena komissio teki 
rahoitusoikaisuja yhteensä 822 miljoonan euron arvosta; ottaa huomioon, että 
vahvistettujen oikaisujen kokonaismäärä oli 1 068 miljoonaa euroa, joista takaisin perittiin 
siis 77 prosenttia, kun vuonna 2010 takaisinperintäaste oli korkeampi eli 85 prosenttia;
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9. kehottaa painokkaasti komissiota toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet tehokkaan 
takaisinperintäjärjestelmän luomiseksi ja tiedottamaan saavutetusta edistyksestä Euroopan 
parlamentille EU:n taloudellisten etujen suojaamista koskevassa seuraavassa 
vuosikertomuksessa;


