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IEROSINĀJUMI

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta 
kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. norāda, ka dalībvalstis 2011. gadā kā par krāpnieciskiem ziņoja par 139 pārkāpumiem no 
kopumā 2395 pārkāpumiem; salīdzinājumā ar 2010. uzskaites gadu ir samazinājies to 
pārkāpumu skaits, par kuriem ziņots kā par krāpnieciskiem, toties to finansiālā ietekme 
palielinājās no EUR 69 miljoniem 2010. gadā līdz EUR 77 miljoniem 2011. gadā; šādu 
pieaugumu var izskaidrot ar to, ka tika paziņots par diviem liela apmēra gadījumiem, kuru 
radīto zaudējumu summas bija attiecīgi EUR 39 miljoni un 26 miljoni;

2. norāda, ka saistībā ar Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) maksājumiem 
dalībvalstis 2011. finanšu gadā no saņēmējiem atguva kopumā EUR 173 miljonus;
tādējādi līdz 2011. finanšu gada beigām dalībvalstis bija atguvušas jau 44 % no ELGF 
laika posmā kopš 2007. gada izmaksātajiem, bet nepareizi izmantotajiem līdzekļiem;

3. norāda, ka Komisija ir vērsusies pie dalībvalstīm un paudusi bažas par to, ka uz ziņojumā 
par krāpnieciskiem gadījumiem iekļautajiem datiem pilnībā paļauties nevar, ko pati 
Komisija atzīst, vēršot uzmanību uz niecīgo paziņoto krāpšanas gadījumu skaitu dažās 
dalībvalstīs; 

4. uzsver, ka niecīgais paziņoto krāpšanas gadījumu skaits dažās dalībvalstīs varētu liecināt 
par to, ka darījumus, ko vienā valstī atzīst par krāpšanu, citā valstī uzskata par 
likumīgiem;

5. aicina Komisiju pārbaudīt sistēmu ziņošanai par krāpšanas gadījumiem un saskaņot 
procedūras, ko dalībvalstis izmanto krāpšanas apkarošanai un Komisijai paredzēto 
paziņojumu sagatavošanai;

6. norāda, ka KLP līdzekļu  negodīgu izmantošanu turpmāk vajadzētu novērst, pamatojoties 
ne tikai uz problēmu uzskaites statistiku, bet līdzās tam jo īpaši ir jāanalizē  nopietnos 
gadījumos izmantotās krāpšanas metodes;

7. pauž bažas par to, ka kopējā visu ELGF maksājumu summa, kas dalībvalstu iestādēm vēl 
bija jāatgūst no saņēmējiem, 2011. finanšu gada beigās sasniedza EUR 1,2 miljardus;

8. norāda, ka Komisija, pamatojoties uz  lauksaimniecības jomā veiktajām revīzijām saistībā 
ar atbilstības pārbaudes procedūru, īstenoja finanšu korekcijas kopumā par EUR 
822 miljoniem; norāda, ka kopējais veikto finanšu korekciju apjoms sasniedza EUR 1,068 
miljardus, tādējādi īstenošanas rādītājs bija 77 %; norāda, ka 2010. gadā līdzekļu 
atgūšanas īpatsvars bija augstāks un sasniedza 85 %;

9. mudina Komisiju darīt visu iespējamo, lai ieviestu efektīvu sistēmu līdzekļu atgūšanai, un 
savā nākamajā gada ziņojumā par ES finansiālo interešu aizsardzību informēt Eiropas 
Parlamentu par šajā jomā sasniegto progresu.


