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NÁVRHY

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. poznamenáva, že v roku 2011 139 prípadov nezrovnalostí z celkového počtu 2 395 
oznámili členské štáty ako podvody; v porovnaní s rokom 2010 sa počet nezrovnalostí 
oznámených ako podvody znížil, ich finančný dosah sa však zvýšil zo 69 mil. EUR 
v roku 2010 na 77 mil. EUR v roku 2011; toto zvýšenie možno vysvetliť oznámením 
dvoch veľkých prípadov nezrovnalostí v hodnote 39 mil. EUR a 26 mil. EUR;

2. poznamenáva, že v súvislosti s Európskym poľnohospodárskym záručným fondom 
(EPZF) v rozpočtovom roku 2011 členské štáty vymohli od príjemcov 173 mil. EUR; 
v dôsledku toho do konca rozpočtového roka 2011 členské štáty vymohli už 44 % dlhov 
v rámci EPZF, ktoré vznikli od roku 2007;

3. upozorňuje na to, že Komisia sa obrátila na členské štáty a vyjadrila znepokojenie, že 
údaje obsiahnuté v správe o podvodoch nemusia byť úplne spoľahlivé, čo priznáva 
samotná Komisia poukazujúc na nízky počet oznámených podvodov v niektorých 
členských štátoch;

4. zdôrazňuje, že nízky počet oznámených podvodov v niektorých členských štátoch môže 
svedčiť o tom, že to, čo sa v jednom členskom štáte považuje za podvod, sa v inom 
členskom štáte chápe ako v súlade so zákonom;

5. vyzýva Komisiu, aby preskúmala systém oznamovania podvodov a zjednotila postupy 
členských štátov v oblasti reakcie na podvody a oznamovania podvodov Komisii;

6. poukazuje na to, že zabrániť budúcim podvodom pri využívaní finančných prostriedkov 
SPP nemožno iba uplatňovaním štatistického prístupu k tomuto problému, ale treba tiež 
urobiť analýzu mechanizmov podvodov, najmä v závažných prípadoch;

7. vyjadruje znepokojenie, že na konci rozpočtového roku 2011 predstavovala neuhradená 
celková suma prostriedkov v rámci EPZF, ktoré vnútroštátne orgány musia vymôcť 
od príjemcov, 1, 2 mld. EUR;

8. upozorňuje na to, že v oblasti poľnohospodárstva sa v rámci postupov overenia súladu 
uskutočnili audity, v dôsledku ktorých Komisia vykonala finančné opravy v celkovej 
výške 822 mil. EUR; celková suma opráv, o ktorých sa rozhodlo, predstavovala 
1 068 mil. EUR, takže miera vykonávania dosiahla 77 %; v roku 2010 bola miera 
úspešnosti vymáhania vyššia a dosiahla 85 %;

9. vyzýva Komisiu, aby prijala všetky nevyhnutné opatrenia s cieľom zaviesť účinný systém 
vymáhania pohľadávok a tiež aby v budúcoročnej správe o ochrane finančných záujmov 
Európskej únie informovala Európsky parlament o dosiahnutom pokroku.


