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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по бюджетен контрол приканва водещата комисия по граждански свободи, 

правосъдие и вътрешни работи да включи в предложението за резолюция, което ще 

приеме, следните предложения: 

– като взе предвид член 325, параграф 5 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз, 

– като взе предвид проучването на Центъра за изследване на корупцията в Будапеща, 

озаглавено „Интензивност на конкуренцията, опасност от поява на корупция и 

изкривяване на цените във възлагането на обществени поръчки в Унгария през 

периода 2009 – 2016 г.“ (Intensity of Competition, Corruption Risks and Price Distortion 

in the Hungarian Public Procurement – 2009-2016), 

– като взе предвид анализа на използването и въздействието на фондовете на ЕС в 

Унгария през програмния период 2007 – 2013 г., поръчан от кабинета на унгарския 

министър-председател и изготвен от KPMG Tanácsadó Ltd. и неговия подизпълнител 

GKI Gazdaságkutató Corp.; 

– като взе предвид своите резолюции от 17 май 2017 г., от 10 юни и от 16 декември 

2015 г. относно положението в Унгария1, от 3 юли 2013 г. относно положението с 

основните права: стандарти и практики в Унгария2, от 16 февруари 2012 г. относно 

неотдавнашните политически събития в Унгария3, 

– като взе предвид индекса за възприемане на корупцията на „Трансперънси 

интернешънъл“ за периода 2006 – 2016 г., 

– като взе предвид индекса за глобална конкурентоспособност за периода 2017 –

 2018 г. на Световния икономически форум, 

А. като има предвид, че фондовете на Съюза възлизат на 1,9 – 4,4% от БВП на Унгария 

и представляват повече от половината от публичните инвестиции; 

Б. като има предвид, че по линия на Кохезионния фонд и структурните фондове на 

Унгария бяха отпуснати 25,3 милиарда евро през периода 2007 – 2013 г. и 25 

милиарда евро за периода 2014 – 2020 г.; 

В. като има предвид, че през периода 2004 – 2017 г. плащанията от Съюза за Унгария 

по линия на фондовете на политиката на сближаване, а именно Европейския фонд 

за регионално развитие (ЕФРР), Кохезионния фонд (КФ) и Европейския социален 

фонд (ЕСФ), възлизат на 30,15 милиарда евро; като има предвид, че сумата на 

финансовите корекции, произтичащи от одити на Съюза, възлиза към днешна дата 

на приблизителна сума от 940 милиона евро за ЕФРР, КФ и ЕСФ и се очаква да 

надхвърли 1 милиард евро; 

                                                 
1 Приети текстове, P8_TA(2017)0216, ОВ C 407, 4.11.2016 г., стр. 46, и ОВ C 399, 24.11.2017 г., стр. 127. 
2 OВ C 75, 26.2.2016 г., стр. 52. 
3 ОВ CE 249, 30.8.2013 г., стр. 27. 
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Г. като има предвид, че финансирането от Съюза за участниците в Унгария възлиза 

съответно на 288,1 милиона евро в рамките на Седма рамкова програма и 174,9 

милиона евро в рамките на „Хоризонт 2020“; 

Д. като има предвид, че степента на усвояване на средствата на Съюза в Унгария беше 

една от най-високите сред държавите членки, които се присъединиха към Съюза 

след 2004 г.; 

Е. като има предвид, че унгарският БВП нарасна с 16,1% между 2004 и 2016 г., което е 

съвсем малко над средната стойност за Съюза и е значително по-ниско от темповете 

на растеж на другите държави от Вишеградската четворка (Полша, Чешката 

република и Словакия); 

Ж. като има предвид, че от 2008 г. насам Унгария е паднала с 19 точки надолу в 

индекса за възприемане на корупцията, което я прави една от държавите членки с 

най-лоши показатели; 

З. като има предвид, че отчетените през 2016 г. показатели за управлението в света 

(2016 Worldwide Governance Indicators) подчертават, че Унгария е отбелязала 

връщане назад в областта на ефективността на управлението, върховенството на 

закона и контрола на корупцията; 

И. като има предвид, че в препоръката на Съвета от 11 юли 2017 г. относно 

националната програма за реформи на Унгария за 2017 г. и съдържаща становище 

на Съвета относно програмата за конвергенция на Унгария за 2017 г.1 беше 

изтъкната необходимостта от подобряване на прозрачността на публичните 

финанси, от повишаване на прозрачността и конкуренцията в областта на 

възлагането на обществените поръчки чрез прилагането на всеобхватна и ефикасна 

система за електронно възлагане на обществени поръчки и за укрепване на рамката 

за борба с корупцията; като има предвид, че съгласно специфичните за всяка 

държава препоръки, с приемането на Закона за обществените поръчки е отбелязан 

ограничен напредък по отношение на прозрачността на публичните финанси, но са 

забавени важни действия, по-специално в областта на електронното възлагане на 

обществени поръчки, и показателите сочат, че конкуренцията и прозрачността при 

възлагането на обществени поръчки все още са на незадоволително равнище; като 

има предвид, че съгласно специфичните за всяка държава препоръки, не е отбелязан 

напредък по отношение на подобряването на рамката за борба с корупцията и не се 

предвиждат промени в националната програма за борба с корупцията, така че тя да 

стане по-ефективна в предотвратяването на корупцията и прилагането на 

възпиращи санкции; като има предвид, че съгласно специфичните за всяка държава 

препоръки съдебното преследване на случаи на корупция на високо равнище 

продължава да бъде изключение; 

Й. като има предвид, че през периода 2013 – 2016 г. Европейската служба за борба с 

измамите (OLAF) е провела 57 разследвания по отношение на Унгария, което 

нарежда страната на второ място в Съюза по брой на разследванията; като има 

предвид, че при приключването на 80% от разследванията са отправени препоръки 

за последващи действия от съдебно естество, финансово естество или и двете; 

                                                 
1 ОВ C 261, 9.8.2017 г., стр. 71 
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К. като има предвид, че по отношение на Унгария през 2016 г. са приложени 

финансови корекции в размер на общо 211 милиона евро, което е прави държавата 

членка, по отношение на която е приложена най-голямата сума финансови 

корекции; 

Л. като има предвид, че финансовите последици от разследванията на OLAF по 

отношение на Унгария в областта на структурните фондове и земеделието за 

периода 2013 – 2016 г. са достигнали 4,16%, което е най-високата стойност в Съюза; 

М. като има предвид, че по-малко от 10% от информацията, подадена на OLAF от 

Унгария през 2016 г., произхождат от публични източници; 

Н. като има предвид, че действията, предприети от унгарските национални съдебни 

органи вследствие на препоръките на OLAF за периода 2009 – 2016 г., се отнасят до 

едва 33% от всички препоръки на OLAF; 

О. като има предвид, че индексът за прозрачност (ИП) на възлагането на обществени 

поръчки в Унгария през периода 2015 – 2016 г. е останал далеч под равнището за 

периода 2009 – 2010 г.; като има предвид, че от 2011 г. насам всяка година 

финансираните от Съюза търгове се характеризират със значително по-ниски 

стойности на ИП в сравнение с търговете, които не са финансирани от Съюза; като 

има предвид, че задълбоченият анализ показва, че степента на прозрачност е била 

значително по-ниска през 2016 г., отколкото през 2015 г.; 

П. като има предвид, че Европейската прокуратура беше създадена в рамките на 

засилено сътрудничество между 21 държави членки, но Унгария реши да не участва 

в нейното създаване; 

Р. като има предвид, че според оценките равнището на преки социални загуби в 

Унгария е много високо и достига 15 – 24% от общата стойност на договорите през 

периода 2009 – 2016 г., което възлиза на поне 6,7 милиарда – 10,6 милиарда евро; 

С. като има предвид, че динамичното гражданско общество следва да играе 

съществена роля в насърчаването на прозрачността и отчетността на правителствата 

по отношение на техните финанси и борбата, която провеждат с корупцията; 

1. счита, че настоящото равнище на корупцията, липсата на прозрачност и отчетност 

на публичните финанси, както и недопустимите разходи или завишаването на 

цените по финансираните проекти засягат фондовете на Съюза в Унгария; счита, че 

това може да представлява нарушение на ценностите, посочени в член 2 от 

Договора за Европейския съюз (ДЕС), и дава основание за стартирането на 

процедурата по член 7, параграф 1 от ДЕС; 

2. припомня своята препоръка от 13 декември 2017 г. до Съвета и Комисията след 

разследването във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните 

измами, в която отбелязва, че мониторингът на борбата с корупцията от страна на 

Комисията ще се осъществява чрез процеса на европейския семестър, изрази 

мнение, че в този процес борбата с корупцията може да бъде изместена от други 

икономически и финансови въпроси и призова Комисията да даде пример, като 

възобнови публикуването на доклада относно борбата с корупцията и като се 
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ангажира с много по-надеждна и всеобхватна стратегия за борба с корупцията; 

посочва, че борбата с корупцията е въпрос на полицейско и съдебно 

сътрудничество, област на политиката, в която Парламентът е съзаконодател и има 

пълни правомощия за контрол; 

3. припомня, че в своята резолюция от 25 октомври 2016 г., съдържаща препоръки към 

Комисията относно създаването на механизъм на Съюза за демокрацията, 

принципите на правовата държава и основните права, изрично се призовава за 

изработване на годишен доклад относно демокрацията, принципите на правовата 

държава и основните права (европейски доклад за демокрацията, принципите на 

правовата държава и основните права) с препоръки за всяка отделна държава, 

включително специален акцент върху корупцията; 

4. критикува слабостите в практиките за възлагане на обществени поръчки в Унгария; 

отбелязва със загриженост, че делът на поръчките, възложени след процедури за 

възлагане на обществени поръчки, при които е получена само една оферта, 

продължава да бъде много висок – 36% през 2016 г. в Унгария, което го нарежда на 

второ място в Съюза, след Полша и Хърватия (45%)1; счита, че това показва, че в 

унгарските търгове за възлагане на обществени поръчки съществува сериозен риск 

от корупция; счита, че е необходимо Европейската комисия да въведе ефикасен 

инструмент за наблюдение, за да се избегне прилагането на практики, които са в 

противоречие с духа на Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на 

Съвета2, и да предвиди законодателни мерки за преодоляване на констатираните до 

момента недостатъци; изисква информация относно дружествата, които действат 

като единствени оференти в Унгария; изисква разследване на вероятността 

търговете да са организирани с цел насочване на поръчки към определени 

дружества; призовава унгарското правителство да публикува на своя уебсайт пълен 

годишен списък с всички изпълнители, които са сключили договори на стойност 

над 15 000 EUR, и този списък да включва наименованието и адреса на 

изпълнителя, вида и предмета на договора, неговата продължителност, стойност, 

използваната процедура и отговорния орган; 

5. изразява съжаление, че ефективността на управлението в Унгария е намаляла от 

1996 г. насам3 и че Унгария е една от държавите членки с най-неефективни 

правителства в Съюза; отбелязва със загриженост, че всички унгарски региони са 

доста под средната стойност за Съюза по отношение на качеството на 

управлението; отбелязва, че ниското качество на управление в Унгария4 

възпрепятства икономическото развитие и намалява въздействието на публичните 

инвестиции; 

6. отбелязва, че регионалните постижения в областта на иновациите5 в унгарските 

                                                 
1 „Обществени поръчки – проучване на административния капацитет в ЕС“ (Public procurement – a study 

on administrative capacity in the EU), стр. 101 и следващи 
2 Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените 

поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 65). 
3 Вж. Седми доклад относно икономическото, социалното и териториалното сближаване, „Качеството на 

управлението се различава значително в Европа“, стр. 137 
4 Вж. Седми доклад относно икономическото, социалното и териториалното сближаване, карта 6 

„Европейски индекс за качество на управлението“, 2017 г. 
5 Вж. Седми доклад относно икономическото, социалното и териториалното сближаване, карта 5 
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региони остават скромни; отбелязва, че Унгария все още не е достигнала целта на 

„Европа 2020“ за инвестиране на 3% от БВП в научни изследвания и развитие1; 

изисква от Унгария да насърчи растежа и заетостта и да инвестира средства от 

Съюза в областта на иновациите; 

7. насърчава Унгария да използва финансовите средства на Съюза, за да продължи да 

модернизира своята икономика и да засили своята подкрепа за МСП; подчертава 

факта, че в Унгария 30,24% от финансовото участие на Съюза по линия на 

„Хоризонт 2020“ са за участници - МСП, докато процентът на успеваемост на 

кандидатите - МСП е 7,26%, което е по-ниско от процента на успеваемост на 

кандидатите - МСП за ЕС-28; отбелязва освен това, че процентът на успеваемост за 

всички заявления е спаднал от 20,3% (7РП) на 10,8% („Хоризонт 2020“), което 

класира Унгария на 26-о място за „Хоризонт 2020“; 

8. призовава Комисията да стимулира държавите членки да се присъединят към 

Европейската прокуратура; 

9. подчертава, че Унгария е с най-висок процент в Съюза на финансови препоръки, 

отправени от OLAF по отношение на структурните фондове и земеделието за 

периода 2013 – 2016 г.; подчертава, че общият размер на финансовите последици от 

случаите на OLAF в Унгария е четири пъти по-висок от този на националните 

разследвания; призовава Комисията и Унгария да предприемат необходимите 

усилия за борба с измамите по отношение на средствата на Съюза. 

10. изразява съжаление във връзка с факта, че Комисията е спряла публикуването на 

доклада за борба с корупцията; настоятелно призовава Комисията да промени 

решението си и редовно да публикува такъв доклад. 

                                                                                                                                                         
„Регионални постижения в областта на иновациите“, 2017 г. 
1 Вж. Седми доклад относно икономическото, социалното и териториалното сближаване, карта 6 

„Европейски индекс за качество на управлението“, 2017 г. 
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