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POBUDE

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja poziva Odbor za proračunski nadzor, kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. ugotavlja, da so države članice leta 2011 od skupno 2 395 nepravilnosti sporočile 139 
nepravilnosti, ki pomenijo goljufijo; število nepravilnosti, sporočenih kot goljufije, se je v 
primerjavi z letom poročanja 2010 zmanjšalo, medtem ko se je njihov finančni učinek 
povečal, in sicer z 69 milijonov EUR leta 2010 na 77 milijonov EUR leta 2011; to 
povečanje je mogoče pojasniti z dvema velikima sporočenima primeroma v znesku 39 
milijonov EUR oziroma 26 milijonov EUR;

2. poudarja, da so države članice v proračunskem letu 2011 v zvezi z Evropskim kmetijskim 
jamstvenim skladom (EKJS) od prejemnikov izterjale 173 milijonov EUR; tako so države 
članice do konca proračunskega leta 2011 izterjale že 44 % vseh neporavnanih zneskov iz 
EKJS za leto 2007 in poznejša leta;

3. opozarja, da je Komisija pozvala države članice in izrazila svojo zaskrbljenost, da podatki, 
ki so v poročilu navedeni kot goljufije, verjetno niso popolnoma zanesljivi, kar priznava 
tudi sama Komisija, ki opozarja na nizko število prijavljenih goljufij v nekaterih državah 
članicah;

4. poudarja, da bi bilo lahko nizko število prijavljenih goljufij v nekaterih državah odraz 
dejstva, da to, kar v eni državi šteje kot goljufija, v drugi šteje kot skladno z zakoni;

5. poziva Komisijo, naj preveri sistem poročanja o goljufijah in poenoti postopke, ki jih 
države članice uporabljajo za boj proti goljufijam ter za njihovo prijavo Komisiji;

6. opozarja, da zlorab sredstev SKP v prihodnosti ni mogoče preprečiti zgolj s statističnim 
pristopom do težav, temveč je treba poleg tega zlasti v težkih primerih analizirati metode 
goljufij;

7. izraža zaskrbljenost, ker je skupni neporavnani znesek v okviru EKJS, ki bi ga morali 
nacionalni organi izterjati od upravičencev, ob koncu proračunskega leta 2011 znašal 1,2 
milijarde EUR;

8. opozarja, da je Komisija na podlagi svojih revizijskih nalog na področju kmetijstva v 
okviru postopkov potrditve obračunov izvedla finančne popravke v skupni višini 822 
milijonov EUR; poudarja, da je skupni znesek določenih finančnih popravkov znašal 
1,068 milijarde EUR, tako da je stopnja izvajanja znašala 77 %; stopnja izterjave leta 
2010 je bila višja in je znašala 85 %;

9. poziva Komisijo, naj naredi vse potrebno za vzpostavitev učinkovitega sistema izterjav in 
v naslednjem letnem poročilu o zaščiti finančnih interesov EU Evropski parlament seznani 
z doseženim napredkom.


