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SUGESTII

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală recomandă Comisiei pentru bugete, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

1. constată că, în 2011, statele membre au raportat 139 de nereguli de natură frauduloasă 
dintr-un total de 2 395; constată că numărul cazurilor raportate frauduloase a scăzut în 
comparație cu datele raportate în anul 2010, în timp ce impactul financiar al acestora a 
crescut de la 69 de milioane EUR în 2010 la 77 de milioane EUR în 2011; această 
creștere poate fi explicată prin semnalarea a două cazuri importante, care au implicat 
sume în valoare de 39 de milioane EUR și, respectiv, 26 de milioane EUR;

2. constată în plus, în ceea ce privește Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), că 
statele membre au recuperat de la beneficiari 173 de milioane EUR pe parcursul 
exercițiului financiar 2011; în consecință, la sfârșitul exercițiului financiar 2011, statele 
membre au recuperat deja 44% din sumele datorate FEGA începând din anul 2007; 

3. avertizează asupra faptului că Comisia s-a adresat statelor membre și și-a exprimat 
îngrijorarea cu privire la faptul că datele raportate cu privire la activități frauduloase ar 
putea să nu fie întrutotul fiabile, fapt admis chiar de Comisie, ținând cont de numărul 
redus de cazuri de fraudă raportate în anumite state membre;

4. subliniază că numărul redus de cazuri de fraudă raportate în anumite state membre ar 
putea fi explicat prin faptul că diverse activități, recunoscute ca frauduloase într-un anumit 
stat membru, ar putea fi considerate drept legale într-un alt stat membru;

5. solicită Comisiei să verifice sistemul de raportare a cazurilor frauduloase și armonizarea 
practicilor statelor membre de combatere a fraudei și a modului de raportare a acestora 
către Comisie;

6. subliniază că, în scopul combaterii viitoare a fraudelor legate de utilizarea fondurilor PAC 
nu este suficientă doar adoptarea unei soluții de tip statistic la această problemă, ci trebuie 
analizate și metodele de fraudare, mai ales în cazurile grave;

7. își exprimă îngrijorarea că, la sfârșitul exercițiului financiar 2011, suma totală a tuturor 
contractelor FEGA, pe care autoritățile naționale aveau obligația să o recupereze de la 
beneficiari, se ridica la 1,2 miliarde EUR;

8. atrage atenția asupra faptului că, la controalele financiare în domeniul agricol din cadrul 
procedurilor de control al conformității, Comisia a efectuat corecții financiare în valoare 
de 822 de milioane EUR; subliniază că valoarea totală a acestor corecții s-a ridicat la 
1 068 de milioane EUR, respectiv rata de execuție a corecțiilor a atins 77%; prin 
comparație, în 2010 nivelul recuperărilor a fost mai mare și s-a ridicat la 85%;

9. îndeamnă Comisia să adopte toate măsurile necesare pentru a institui un sistem eficient de 
recuperare și să informeze Parlamentul European cu privire la progresele înregistrate, în 
raportul său de anul viitor privind protejarea intereselor financiare ale UE.


