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WSKAZÓWKI

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, właściwej dla 
tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

1. odnotowuje, że w 2011 r. 139 przypadków nieprawidłowości z całkowitej liczby 2 395 
zostało zgłoszonych przez państwa członkowskie jako nadużycia; w porównaniu z rokiem 
sprawozdawczym 2010 liczba przypadków nieprawidłowości zgłoszonych jako nadużycia 
spadła, natomiast skutki finansowe wzrosły z poziomu 69 mln EUR w 2010 r. do kwoty 
77 mln EUR w 2011 r.; wzrost ten można wytłumaczyć zgłoszeniem dwóch znaczących 
przypadków nieprawidłowości o wartości odpowiednio 39 mln EUR i 26 mln EUR;

2. odnotowuje, że w odniesieniu do Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) 
państwa członkowskie odzyskały od beneficjentów 173 mln EUR w roku budżetowym 
2011; w wyniku tego pod koniec roku budżetowego 2011 państwa członkowskie 
odzyskały już 44% należności w ramach EFRG od 2007 r.;

3. zwraca uwagę, że Komisja zwróciła się do państw członkowskich i wyraziła 
zaniepokojenie, że dane sprawozdawcze o nadużyciach mogą być nie w pełni rzetelne, co 
sama Komisja przyznaje, zwracając uwagę na niską liczbę zgłoszonych nadużyć w 
niektórych państwach członkowskich;

4. podkreśla, że niska liczba zgłoszonych nadużyć w niektórych państwach członkowskich
może świadczyć o tym, że przypadki uznawane w jednym państwie członkowskim za 
nadużycia w innym państwie członkowskim są kwalifikowane jako zgodne z prawem;

5. wzywa Komisję do zweryfikowania systemu sprawozdawczego o nadużyciach i 
ujednolicenia praktyki państw członkowskich w zakresie reakcji na nadużycia i ich 
zgłaszania Komisji;

6. wskazuje, że w celu przeciwdziałania w przyszłości nadużyciom w wykorzystywaniu 
funduszy WPR należy nie tylko zastosować statystyczne podejście do tego problemu, ale 
także dokonać analizy mechanizmów nadużyć, zwłaszcza w poważnych przypadkach;

7. wyraża zaniepokojenie, że na koniec roku budżetowego 2011 łączna pozostała kwota w 
ramach EFRG, którą organy krajowe muszą odzyskać od beneficjentów, wyniosła 1,2 mld 
EUR;

8. zwraca uwagę, że w obszarze rolnictwa, w ramach procedur kontroli zgodności rozliczeń, 
przeprowadzono sesje kontrolne, w wyniku czego Komisja zrealizowała korekty 
finansowe w całkowitej kwocie 822 mln EUR; łączna wartość ustalonych korekt wyniosła 
1 068 mln EUR, tak więc stopa wykonania osiągnęła poziom 77%; w 2010 r. stopa 
odzysku była wyższa i wynosiła 85%;

9. wzywa Komisję do podjęcia wszelkich stosownych środków mających na celu 
wprowadzenie skutecznego systemu odzysku, a także do poinformowania Parlamentu 
Europejskiego w przyszłorocznym sprawozdaniu na temat ochrony interesów 
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finansowych Unii Europejskiej o poczynionych postępach.


