
CM\1246514RO.docx PE655.786v02-00

RO Unită în diversitate RO

Parlamentul European
2019-2024

Comisia pentru petiții

15.12.2021

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Subiect: Petiția nr. 0517/2018, adresată de Róbert Pikáli, de cetățenie slovacă, în 
numele Élő Vidék Gazdaplatform, însoțită de două semnături, privind 
presupusa fraudă referitoare la subvențiile UE în Slovacia

1. Rezumatul petiției

Petiționarii denunță o presupusă fraudă gravă și sistematică în ceea ce privește distribuirea 
subvențiilor agricole din partea UE în Slovacia, o acuzație făcută pentru prima dată publică de 
către jurnalistul asasinat Ján Kuciak. Fermierii susțin că granturile directe din partea UE 
pentru zonele agricole sunt distribuite ilegal către grupuri de interese influente prin utilizarea 
unor metode mafiote pentru a extorca terenuri agricole de la proprietari, cu ajutorul direct sau 
indirect al autorităților competente din Slovacia, în timp ce micii proprietari sunt împinși să 
intre în faliment din cauza pierderilor de venit și de plăți directe. Petiționarii consideră că 
acest lucru a fost făcut posibil, printre altele, prin crearea și menținerea unui cadru legislativ 
favorabil marilor antreprenori, prin împiedicarea și subminarea aplicării legislației în vigoare 
și printr-o corupție endemică a organismelor publice relevante.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 16 octombrie 2018. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 227 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 iulie 2020

Petiția

În 2018, mai mulți fermieri din Slovacia s-au plâns de faptul că nu au fost în măsură să 
primească plăți directe, fie deoarece entități terțe cultivă terenurile pe care au dreptul să le 
cultive fără consimțământul lor, fie din cauza cererilor suprapuse (duble) pentru terenul pe care 
îl cultivă. Există o combinație de acuzații de fraudă, funcționare defectuoasă a agenției de plată 
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și probleme de aplicare a statului de drept. 

Observațiile Comisiei

În ceea ce privește acuzațiile de fraudă, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), 
organismul competent pentru investigarea unor astfel de acuzații, a deschis patru anchete 
administrative privind posibila deturnare a fondurilor UE pentru plăți directe pentru agricultură 
în Slovacia, dintre care două au fost închise în 2020. Aceste investigații sunt legate direct sau 
indirect de aspectele care au fost scoase la iveală de activitatea jurnalistului de investigație Ján 
Kuciak. Suspiciunile de nereguli se referă, de exemplu, la declarații încrucișate, la conflicte de 
interese și declarații de cheltuieli pentru terenuri neeligibile și la suspiciuni de fraudă în materie 
de subvenții. Problemele ridicate în petiție fac, în cea mai mare parte, obiectul anchetelor 
respective. Prima anchetă a fost închisă fără recomandare; cea de a doua anchetă a fost închisă 
cu recomandări financiare și judiciare. OLAF nu poate emite comentarii suplimentare. Acest 
lucru este necesar pentru a proteja confidențialitatea anchetelor în curs și a eventualelor anchete 
ulterioare, a procedurilor judiciare ulterioare, a datelor cu caracter personal și a drepturilor 
procedurale.

În ceea ce privește sistemele slovace de gestionare și control, OLAF ține legătura cu Direcția 
Generală Agricultură și Dezvoltare Rurală, serviciul competent al Comisiei, cu privire la 
această chestiune. 

Comisia monitorizează îndeaproape situația și urmărește planurile de acțiune puse în aplicare 
de agenția de plăți. În iunie 2019, Direcția Generală Agricultură și Dezvoltare Rurală a solicitat 
autorităților slovace să consolideze planurile de acțiune privind plățile directe și dezvoltarea 
rurală pentru a remedia toate deficiențele identificate de Comisie și de organismul de certificare. 
Scopul planurilor de acțiune este de a corecta situația și de a preîntâmpina cazuri similare în 
viitor. În plus, există o serie de audituri în curs de desfășurare, iar riscurile financiare pentru 
fondurile UE vor fi acoperite prin corecții financiare, dacă este necesar.

Comisia este foarte conștientă de aspectele legate de statul de drept și monitorizează 
îndeaproape situația. Autoritățile slovace au informat Comisia cu privire la măsurile legislative 
pe care le iau pentru a îmbunătăți corectitudinea și transparența „Registrului funciar” (cadastru), 
precum și cu privire la o nouă metodologie pusă în aplicare de către agenția de plăți (APA) 
slovacă pentru tratarea cererilor duble. De asemenea, acestea au informat Comisia cu privire la 
numărul de persoane acuzate de prejudicierea intereselor financiare ale UE (59 în 2018 și 66 în 
2019), precum și cu privire la sumele recuperate la bugetul UE (3,9 milioane EUR în 2018 și 4 
milioane EUR în 2019) în legătură cu presupusele practici ilegale. 

Instituțiile UE, în colaborare cu autoritățile statelor membre, vor face tot posibilul pentru a pune 
în aplicare, printre altele, principiile de bază ale UE, cum ar fi nediscriminarea.

Concluzie

Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) este singurul organism european mandatat să 
depisteze, să investigheze și să pună capăt cazurilor de fraudă care au un impact asupra 
bugetului UE. OLAF se angajează să combată fraudele la bugetul UE și să urmărească 
acuzațiile de nereguli și fraudă la adresa bugetului UE. OLAF a luat în serios acuzațiile de 
fraudă la bugetul UE în Slovacia.
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4. Răspunsul Comisiei (REV I), primit la 15 decembrie 2021

Observațiile OLAF

OLAF constată că acuzațiile de fraudă la bugetul UE în Slovacia sunt grave.

OLAF a deschis patru anchete privind posibila deturnare a fondurilor UE destinate plăților 
directe pentru agricultură în Slovacia, dintre care una este încă în desfășurare, iar trei au fost 
închise în 2020. Problemele ridicate în petiție fac, în cea mai mare parte, obiectul anchetelor 
respective.

Prima anchetă a OLAF fost închisă fără recomandări financiare; cea de a doua și cea de a treia 
anchetă au fost închise cu recomandări financiare și judiciare. 

În decembrie 2020, pe baza constatărilor celor trei anchete închise, OLAF a formulat o 
recomandare administrativă către serviciile competente ale Comisiei, printre care și DG AGRI, 
în care atrage atenția asupra mai multor neajunsuri ale sistemului de gestiune și control actual 
din Slovacia. 

DG AGRI monitorizează atent situația din Slovacia de mai mulți ani, pentru a verifica dacă 
sistemul de gestionare și control din cadrul agenției de plăți slovace funcționează corespunzător.

DG AGRI a efectuat/efectuează în prezent mai multe audituri și supraveghează punerea în 
aplicare a planurilor de acțiune elaborate de agenția de plăți cu scopul de a corecta deficiențele 
descoperite.

Pe baza auditurilor efectuate de DG AGRI, Comisia a aplicat și corecții financiare atunci când 
s-au descoperit deficiențe în sistem.

În plus, la cererea Comisiei, acreditarea agenției de plăți a fost supusă unei perioade de probă 
timp de 12 luni începând din 15.10.2020, pentru a corecta deficiențele identificate în sistemul 
de control intern al agenției de plăți și cele legate de respectarea de către aceasta a criteriilor de 
acreditare. Perioada de probă se va încheia, iar autoritatea competentă îi va acorda din nou 
acreditarea agenției de plăți numai după ce aceasta din urmă va aplica toate măsurile corective 
necesare.

Concluzie

OLAF ține legătura cu serviciile competente ale Comisiei referitor la acțiunile întreprinse ca 
urmare a recomandării sale administrative.


