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FÖRSLAG

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling uppmanar budgetkontrollutskottet att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet konstaterar att av totalt 2 395 oegentligheter under 2001 rapporterade 
medlemsstaterna 139 som bedrägerier. Antalet oegentligheter som anmälts som 
bedrägerier minskade i jämförelse med rapporteringsåret 2010, medan de ekonomiska 
förlusterna ökade från 69 miljoner euro 2010 till 77 miljoner euro 2011. Denna ökning 
kan förklaras genom två omfattande fall som rapporterats, där konsekvenserna uppgick till 
39 miljoner euro respektive 26 miljoner euro.

2. Europaparlamentet konstaterar att när det gäller Europeiska garantifonden för jordbruket 
(EGFJ) återvann medlemsstaterna 173 miljoner euro från mottagare under budgetåret 
2011. Som ett resultat av detta hade 44 procent av EGFJ:s utestående fordringar från 2007 
och framåt redan återvunnits av medlemsstaterna i slutet av budgetåret 2011.

3. Europaparlamentet påpekar att kommissionen hänvänt sig till medlemsstaterna och 
uttryckt oro över att de uppgifter som insänts om bedrägerier eventuellt inte varit exakta 
och samtidigt påpekat att antalet anmälda bedrägerier i somliga medlemsstater var mycket 
ringa.

4. Europaparlamentet understryker att det ringa antalet anmälda bedrägerier i somliga 
medlemsstater eventuellt vittnar om att vad man i somliga medlemsstater betraktar som 
bedrägeri anses som lagenligt i andra medlemsstater.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se över systemet för rapportering av 
bedrägerier och förenhetliga medlemsstaternas praxis när det gäller att reagera på 
bedrägerier och anmäla dem för kommissionen.

6. Europaparlamentet påpekar att man i fortsättningen, vid kampen mot bedrägerier med 
stödmedel inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken, inte bara bör betrakta 
problemet som en fråga om statistik utan också undersöka mekanismerna för 
bedrägerierna, framför allt i allvarliga fall.

7. Europaparlamentet uttrycker oro över att det sammanlagda belopp som olika nationella 
organ fortfarande hade att återvinna från mottagarna av stöd från EGFJ i slutet av 
budgetåret 2011 uppgick till 1,2 miljarder euro. 

8. Europaparlamentet påpekar att kommissionen, inom ramen för förfaranden för kontroll av 
överensstämmelse på jordbruksområdet, utfört revisionsuppdrag som resulterat i 
finansiella korrigeringar på sammanlagt 822 miljoner euro av totalt 1 068 miljoner euro 
som beslutats eller bekräftats, vilket innebar en återvinning av 77 procent av medlen.
Under 2010 var motsvarande andel högre, nämligen 85 procent.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta alla åtgärder som krävs för att införa 
ett effektivt system för återvinning av medel och att i sin nästa rapport om skydd av EU:s 
finansiella intressen också informera Europaparlamentet om vilka framsteg som gjorts.


