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PASIŪLYMAI

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pažymi, kad iš visų 2 395 pažeidimų, apie kuriuos 2011 m. pranešė valstybės narės, 139 
laikomi sukčiavimu; sukčiavimu laikomų pažeidimų, apie kuriuos pranešta, skaičius, 
palyginti su ataskaitiniais 2010 metais, sumažėjo, tačiau finansinis poveikis nuo 2010 m. 
nustatytos 69 mln. EUR sumos 2011 m. padidėjo iki 77 mln. EUR; šį padidėjimą galima 
paaiškinti dviem didelio masto atvejais, apie kuriuos pranešta ir kurių vertė – atitinkamai 
39 mln. EUR ir 26 mln. EUR;

2. pažymi, kad Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) srityje valstybės narės 2011 
finansiniais metais iš gavėjų išieškojo 173 mln. EUR; taigi iki 2011 finansinių metų 
pabaigos valstybės narės jau buvo išieškojusios 44 proc. EŽŪGF skolų, nustatytų 2007 m. 
ir vėliau;

3. atkreipia dėmesį, kad Komisija kreipėsi į valstybes nares išreikšdama susirūpinimą, kad 
ataskaitiniai duomenys apie sukčiavimo atvejus gali būti ne visiškai tikri, tai pripažįsta ir 
pati Komisija, atkreipdama dėmesį į mažą sukčiavimo atvejų, apie kuriuos pranešė kai 
kurios valstybės narės, skaičių;

4. pabrėžia, kad mažas sukčiavimo atvejų, apie kuriuos pranešė kai kurios valstybės narės, 
skaičius gali liudyti tai, kad atvejai, kurie vienoje valstybėje narėje laikomi sukčiavimu, 
kitoje valstybėje narėje laikomi atitinkančiais teisės nuostatas;

5. ragina Komisiją patikrinti pranešimų apie sukčiavimo atvejus teikimo sistemos kokybę ir 
suvienodinti veiksmus, kurių turi imtis valstybės narės, nustačiusios sukčiavimo atvejus ir 
pranešdamos apie juos Komisijai;

6. pažymi, kad siekiant ateityje užkirsti kelią sukčiavimui naudojantis BŽŪP fondais reikia 
ne tik taikyti statistinį požiūrį į šią problemą, bet ir atlikti sukčiavimo mechanizmų 
analizę, ypač didelio masto atvejais;

7. išreiškia susirūpinimą, kad nacionalinių institucijų iš paramos gavėjų dar neišieškota 
susikaupusi EŽŪGF suma 2011 finansinių metų pabaigoje buvo 1,2 mlrd. EUR;

8. atkreipia dėmesį, kad žemės ūkio srityje įgyvendinant atitikties patvirtinimo procedūras 
buvo surengti audito vizitai, po kurių Komisija atliko finansinių klaidų ištaisymus; 
ištaisymų vertė – 822 mln. EUR iš 1 068 mln. EUR, dėl kurių buvo priimti sprendimai 
(77 proc.); 2010 m. ši dalis buvo didesnė (85 proc.); 

9. ragina Komisiją imtis visų reikiamų priemonių, kad būtų taikoma veiksminga lėšų 
susigrąžinimo sistema, ir kitų metų ES finansinių interesų apsaugos ataskaitoje informuoti 
Europos Parlamentą apie padarytą pažangą.


