
PA\926001NL.doc PE504.314v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

2012/2285(INI)

1.2.2013

ONTWERPADVIES
van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

aan de Commissie begrotingscontrole

inzake het jaarverslag 2011 betreffende de bescherming van de financiële 
belangen van de Europese Unie - Fraudebestrijding
(2012/2285(INI))

Rapporteur voor advies: Janusz Wojciechowski



PE504.314v01-00 2/4 PA\926001NL.doc

NL

PA_NonLeg



PA\926001NL.doc 3/4 PE504.314v01-00

NL

SUGGESTIES

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. merkt op dat de lidstaten in 2011 139 van de in totaal 2 395 vastgestelde 
onregelmatigheden als fraude hebben gemeld; stelt vast dat in vergelijking met het 
verslagjaar 2010 het aantal als fraude gemelde onregelmatigheden gedaald is, terwijl de 
financiële impact is gestegen van 69 miljoen EUR in 2010 tot 77 miljoen EUR in 2011; 
constateert dat die toename samenhangt met twee grote gemelde zaken, van 39 miljoen 
EUR, respectievelijk 26 miljoen EUR;

2. neemt er nota van dat de lidstaten tijdens het begrotingsjaar 2011 in totaal 173 miljoen 
EUR hebben teruggehaald bij begunstigden van het Europees Landbouwgarantiefonds 
(ELGF); hiermee is aan het eind van het begrotingsjaar 2011 al 44 % van de sinds 2007 
ten onrechte uitbetaalde ELGF-middelen door de lidstaten teruggehaald;

3. merkt op dat de Commissie zich tot de lidstaten heeft gewend en haar bezorgdheid tot 
uitdrukking heeft gebracht over het feit dat de informatie in het fraudeverslag niet altijd 
betrouwbaar is, hetgeen mede blijkt uit de geringe aantallen fraudegevallen die in 
sommige lidstaten worden gemeld;

4. is van oordeel dat de geringe aantallen fraudegevallen die in sommige lidstaten worden 
gemeld, erop duidt dat wat in de ene lidstaat als fraude wordt aangemerkt in de andere 
lidstaat volkomen regelmatig wordt beschouwd;

5. verzoekt de Commissie het systeem voor het melden van fraudegevallen onder de loep te 
nemen en de in de lidstaten gehanteerde procedures voor het bestrijden van fraude en voor 
het aan de Commissie melden van fraudegevallen te uniformiseren;

6. geeft aan dat fraude bij het gebruik van GLB-middelen in de toekomst niet alleen door 
middel van een op statistieken stoelende aanpak kan worden verhinderd, maar dat in 
ernstige gevallen met name ook de wijze waarop wordt gefraudeerd moet worden 
geanalyseerd;

7. is er bezorgd over dat het totale bedrag dat de nationale autoriteiten nog van begunstigden 
moeten terugvorderen in verband met fraude met ELGF-middelen aan het eind van 2011 
1,2 miljard EUR bedroeg;

8. merkt op dat de Commissie in het kader van de controles van de rekeningen in de 
landbouwsector financiële correcties ten belope van 822 miljoen EUR heeft doorgevoerd; 
stelt vast dat de financiële correcties in totaal 1,068 miljard EUR bedroegen, hetgeen 
betekent dat het uitvoeringspercentage 77% was; wijst erop dat het 
invorderingspercentage in 2010 85% bedroeg en dus hoger lag;

9. verzoekt de Commissie met klem alle nodige stappen te ondernemen om een doeltreffend 
terugvorderingssysteem in te voeren en het Europees Parlement in het verslag van volgend 
jaar over de bescherming van de financiële belangen van de EU in te lichten over de 
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gemaakte vorderingen.


