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JAVASLATOK

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

1. megjegyzi, hogy a tagállamok a 2011-ben feltárt összesen 2395 szabálytalanság közül 
139-et jelentettek be csalásként; a csalásként megjelölt esetek száma a 2010-es 
jelentéstételi évhez képest csökkent, pénzügyi hatásuk viszont a 2010-es 69 millió euróról 
2011-ben 77 millió euróra növekedett; ez a növekedés két nagyszabású bejelentett, 39 
millió, illetve 26 millió euró értékű esettel magyarázató;

2. tudomásul veszi, hogy az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) tekintetében a 
tagállamok a 2011-es pénzügyi év folyamán 173 millió eurót fizettettek vissza a 
kedvezményezettekkel; így a tagállamok a 2011-es pénzügyi év végéig már 
visszafizettették az EMGA-t érintő, 2007-től folyamatosan felhalmozódó tartozások 44%-
át;

3. felhívja a figyelmet arra, hogy a Bizottság a tagállamokhoz fordult, és aggodalmának 
adott hangot azzal kapcsolatban, hogy a csalásokról készített jelentésben közölt adatok 
adott esetben nem teljesen megbízhatóak, amit maga a Bizottság is elismer, utalva arra, 
hogy egyes tagállamokban alacsony számú csalást jelentettek be;

4. kiemeli, hogy az, hogy egyes tagállamokban alacsony számú csalást jelentettek, 
bizonyíték lehet arra, hogy amit az egyik országban csalásnak tekintenek, más országban 
jogszerűnek minősülhet;

5. felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja felül a csalások jelentésének rendszerét, és 
egységesítse a csalás elleni fellépésre és a csalás eseteinek Bizottság felé történő 
jelentésére irányuló, tagállamokban alkalmazott eljárásokat;

6. rámutat, hogy a KAP pénzeszközeivel való visszaélést a jövőben nem lehet pusztán 
statisztikaorientált megközelítéssel megelőzni, hanem emellett – különösen a súlyos 
esetekben – elemezni kell a csalás módszereit is;

7. aggodalmának ad hangot amiatt, hogy azon EMGA-támogatások teljes összege, amelyeket 
a nemzeti hatóságoknak még vissza kell követelniük a kedvezményezettektől, a 2011-es 
pénzügyi év végén elérte az 1,2 milliárd eurót;

8. megjegyzi, hogy a Bizottság a mezőgazdaság területén a szabályszerűségi záróelszámolási 
eljárások keretében végzett pénzügyi ellenőrzések nyomán összesen 822 millió euró 
összegű pénzügyi korrekciót hajtott végre; rámutat, hogy az elhatározott pénzügyi 
korrekciók teljes összege 1,068 milliárd eurót tett ki, azaz a végrehajtási arány 77%-os 
volt; emlékeztet rá, hogy a behajtási arány 2010-ben magasabb volt, és 85%-ot tett ki;

9. sürgeti a Bizottságot, hogy tegye meg a szükséges lépéseket egy hatékony behajtási 
rendszer felállítása érdekében, és az EU pénzügyi érdekeinek védelméről szóló jövő évi 
jelentésében tájékoztassa az Európai Parlamentet az elért haladásról;


