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FORSLAG 

Budgetkontroludvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 

Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 

beslutningsforslag, det vedtager: 

– der henviser til artikel 325, stk. 5, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, 

– der henviser til undersøgelsen om konkurrencens intensitet, korruptionsrisici og 

prisforvridninger i ungarske offentlige udbudsprocedurer – 2009-2016, som er udarbejdet 

af Corruption Research Center Budapest, 

– der henviser til analysen af brugen og effekten af EU-midler i Ungarn i 

programmeringsperioden 2007-2013, som er bestilt af den ungarske premierministers 

kontor og udarbejdet af KPMG Tanácsadó Ltd. og dets underleverandør GKI 

Gazdaságkutató Corp., 

– der henviser til sine beslutninger af 17. maj 2017 og af 10. juni og 16. december 2015 om 

situationen i Ungarn1, af 3. juli 2013 om situationen for grundlæggende rettigheder: 

sandarder og praksis i Ungarn2 og af 16. februar 2012 om den seneste politiske udvikling i 

Ungarn3, 

– der henviser til Transparency Internationals indeks for iagttaget korruption for årene 2006-

2016, 

– der henviser til det globale indeks over konkurrenceevne for 2017-2018 fra Det 

Verdensøkonomiske Forum, 

A. der henviser til, at EU-midler beløber sig til 1,9-4,4 % af det ungarske BNP og tegner sig 

for over halvdelen af de offentlige investeringer; 

B. der henviser til, at der blev afsat 25,3 mia. EUR til Ungarn i perioden 2007-2013 og 25 

mia. EUR i perioden 2014-2020 fra Samhørighedsfonden og strukturfondene; 

C. der henviser til, at betalingerne fra samhørighedspolitikkens fonde (Den Europæiske Fond 

for Regionaludvikling (EFRU), Samhørighedsfonden og Den Europæiske Socialfond 

(ESF)) fra Unionen til Ungarn beløb sig til 30,15 mia. EUR mellem 2004 og 2017; der 

henviser til, at den finansielle korrektion, der følger af Unionens revision, pr. dags dato 

beløber sig til omkring 940 mio. EUR for EFRU, Samhørighedsfonden og ESF og 

forventes at nå op over 1 mia. EUR; 

D. der henviser til, at Unionens finansielle bidrag til deltagere i Ungarn beløber sig til 

288,1 mio. EUR under det syvende rammeprogram og 174,9 mio. EUR under Horisont 

2020; 

                                                 
1 Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0216, EUT C 407 af 4.11.2016, s. 46, og EUT C 399 af 24.11.2017, s. 127. 
2 EUT C 75 af 26.2.2016, s. 52. 
3 EUT C 249 E af 30.8.2013, s. 27. 
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E. der henviser til, at Ungarn har en af de største absorptionsrater for midler fra Unionen 

blandt de medlemsstater, der er tiltrådt Unionen efter 2004; 

F. der henviser til, at Ungarns BNP er steget med 16,1 % mellem 2004 og 2016, hvilket kun 

er en smule over EU-gennemsnittet og betydeligt lavere end vækstraterne i de andre 

Visegradlande (Polen, Den Tjekkiske Republik og Slovakiet); 

G. der henviser til, at Ungarn siden 2008 er faldet 19 points tilbage i indekset for iagttaget 

korruption, hvilket gør det til en af medlemsstaterne med de ringeste resultater; 

H. der henviser til, at det verdensomspændende indeks for regeringsførelse for 2016 

tydeliggør, at Ungarn har gjort tilbageskridt inden for effektiv regeringsførelse, 

retsstatsprincippet og kontrol med korruption; 

I. der henviser til, at Rådets henstilling af 11. juli 2017 om Ungarns nationale 

reformprogram for 2017 og med Rådets udtalelse om Ungarns konvergensprogram for 

20171 fremhævede behovet for at forbedre gennemsigtighed i de offentlige finanser, for at 

styrke gennemsigtighed og konkurrence i offentlige udbud ved at gennemføre et 

omfattende og effektivt system til e-udbud og for at styrke rammerne for bekæmpelse af 

korruption; der henviser til, at der ifølge de landespecifikke henstillinger er gjort 

begrænsede fremskridt med hensyn til gennemsigtighed i de offentlige finanser med 

vedtagelsen af loven om offentlige udbud, men at vigtige tiltag blev forsinkede, navnlig 

inden for e-udbud, og at indikatorerne viser, at konkurrence og gennemsigtighed stadig er 

utilfredsstillende i offentlige udbud; der henviser til, at der ifølge de landespecifikke 

henstillinger ikke er konstateret nogen fremskridt med hensyn til forbedring af rammerne 

for korruptionsbekæmpelse, og at der ikke er planlagt nogen ændringer i det nationale 

program til bekæmpelse af korruption for at gøre det mere effektivt til bekæmpelse af 

korruption og anvendelse af afskrækkende sanktioner; der henviser til, at retsforfølgelsen 

af tilfælde af korruption på højt plan fortsat er undtagelsen ifølge de landespecifikke 

henstillinger; 

J. der henviser til, at antallet af undersøgelser, som Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse 

af Svig (OLAF) har foretaget af Ungarn i perioden 2013-2016, ligger på 57 og dermed er 

det næsthøjeste i Unionen; der henviser til, at 80 % af undersøgelserne er blevet afsluttet 

med enten retlige henstillinger, finansielle henstillinger eller begge dele; 

K. der henviser til, at Ungarn var den medlemsstat, der havde den største sum af anvendte 

finansielle korrektioner i 2016, som beløb sig til i alt 211 mio. EUR; 

L. der henviser til, at de finansielle virkninger af OLAFs undersøgelser vedrørende Ungarn 

på områderne strukturfonde og landbrug for perioden 2013-2016 nåede op på 4,16 %, 

hvilket er det højeste i Unionen; 

M. der henviser til, at mindre end 10 % af de oplysninger, som OLAF modtog fra Ungarn i 

2016, kom fra offentlige kilder; 

N. der henviser til, at de foranstaltninger, der er truffet af de ungarske nationale retlige 

myndigheder efter OLAFs henstillinger for 2009-2016, kun vedrørte 33 % af alle OLAFs 

                                                 
1 EUT C 261 af 9.8 2017, s. 71. 
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henstillinger; 

O. der henviser til, at gennemsigtighedsindekset for offentlige udbud i Ungarn i perioden 

2015-2016 forblev langt under 2009-2010-niveauet; der henviser til, at EU-finansierede 

udbud siden 2011 har været karakteriseret ved betydeligt lavere 

gennemsigtighedsindeksværdier for hvert år sammenlignet med ikke-EU-finansierede 

udbud; der henviser til, at den detaljerede analyse viser, at gennemsigtighedsniveauet lå 

betydeligt lavere i 2016 end i 2015; 

P. der henviser til, at den europæiske anklagemyndighed (EPPO) er blevet oprettet inden for 

rammene af et forstærket samarbejde mellem 21 medlemsstater, men at Ungarn besluttede 

ikke at deltage i oprettelsen af den; 

Q. der henviser til, at niveauet for direkte sociale tab i Ungarn skønnes at ligge meget højt 

med 15-24 % i total kontraktværdi i perioden 2009-2016, hvilket beløber sig til mindst 

mellem 6,5 og 10,6 mia. EUR; 

R. der henviser til, at et levende civilsamfund bør spille en afgørende rolle med hensyn til at 

fremme regeringernes gennemsigtighed og ansvarliggørelse for så vidt angår deres 

finanser og deres bekæmpelse af korruption; 

1. er af den opfattelse, at det nuværende korruptionsniveau, manglen på gennemsigtighed og 

ansvarlighed i de offentlige finanser samt ikkestøtteberettigede udgifter og fastsættelse af 

overpriser på de finansierede projekter påvirker EU-midler i Ungarn; mener, at dette kan 

udgøre en krænkelse af de værdier, der er nævnt i artikel 2 i traktaten om Den Europæiske 

Union (TEU), og berettiger til iværksættelse af proceduren i artikel 7, stk. 1, i TEU; 

2. minder om sin henstilling af 13. december 2017 til Rådet og Kommissionen på baggrund 

af undersøgelsen af hvidvaskning af penge, skatteundgåelse og skatteunddragelse, hvori 

Parlamentet noterede sig, at Kommissionens overvågning af bekæmpelsen af korruption 

fremover skulle ske inden for rammerne af det europæiske semester; var af den opfattelse, 

at korruptionsbekæmpelse risikerede at blive overskygget af andre økonomiske og 

finansielle spørgsmål i den proces, og opfordrede Kommissionen til at foregå med et godt 

eksempel ved at genoptage udgivelsen af rapporten om bekæmpelse af korruption og 

forpligte sig til en meget mere troværdig og omfattende strategi for 

korruptionsbekæmpelse; påpeger, at bekæmpelse af korruption er et spørgsmål om 

samarbejde mellem politi og retsvæsen, som er et politikområde, hvor Europa-Parlamentet 

er medlovgiver og har fulde kontrolbeføjelser; 

3. minder om sin beslutning af 25. oktober 2016 med henstillinger til Kommissionen om 

oprettelse af en EU-mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende 

rettigheder, hvori der specifikt opfordres til udarbejdelse af en årsberetning om demokrati, 

retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder med landespecifikke henstillinger, 

herunder særlig fokus på korruption; 

4. kritiserer manglerne i de offentlige udbudspraksisser i Ungarn; bemærker med bekymring, 

at andelen af kontrakter, der er tildelt efter offentlige udbudsprocedurer, hvortil der kun 

blev modtaget et enkelt tilbud, fortsat ligger meget højt, på 36 %, i Ungarn i 2016, hvilket 
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er den næsthøjeste andel i Unionen efter Polen og Kroatien (45 %)1; mener, at dette viser, 

at der er stor risiko for korruption i ungarske offentlige udbudsprocedurer; er af den 

opfattelse, at Kommissionen er nødt til at indføre et effektivt overvågningsredskab for at 

undgå udbredelse af praksisser, der er i strid med ånden i Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 2014/24/EU2, og for at sikre lovgivningsmæssig integration med henblik på at 

afhjælpe de svagheder, der er blevet afdækket indtil videre; udbeder sig oplysninger om 

de virksomheder, der optræder som eneste tilbudsgivere i Ungarn; kræver en undersøgelse 

af, hvorvidt udbuddene udformes med sigte på at øremærke kontrakter til bestemte 

virksomheder; opfordrer den ungarske regering til på sit websted at offentliggøre en årlig 

komplet liste over alle de kontrahenter, der har fået tildelt kontrakter til en værdi af mere 

end 15 000 EUR, og til på denne liste at anføre kontrahenternes navn og adresse, 

kontrakttypen og -emnet, kontraktens varighed, dens værdi, den procedure, der er fulgt, og 

den ansvarlige myndighed;  

5. beklager, at forvaltningens effektivitet i Ungarn er faldet siden 19963, og at det er en af 

medlemsstaterne i Unionen med den mindst effektive forvaltning; bemærker med 

bekymring, at alle ungarske regioner ligger et godt stykke under EU-gennemsnittet for så 

vidt angår kvaliteten af forvaltningspraksis; bemærker, at forvaltningens dårlige kvalitet i 

Ungarn4 er til hinder for økonomisk udvikling og mindsker effekten af offentlige 

investeringer; 

6. bemærker, at de regionale resultater inden for innovation5 i de ungarske regioner 

stadigvæk kun er beskedne; bemærker, at Ungarn endnu ikke har nået Europa 2020-målet 

om at investere 3 % af BNP i forskning og udvikling6; opfordrer Ungarn til at fremme 

vækst og beskæftigelse og til at investere EU-midler i innovation; 

7. tilskynder Ungarn til at anvende EU-midlerne til at fortsætte med at modernisere landets 

økonomi og til at styrke dets støtte til SMV'er; understreger, at 30,24 % af Unionens 

finansielle bidrag i Ungarn under Horisont 2020 er til SMV'er, mens succesraten for 

ansøgende SMV'er ligger på 7,26 %, hvilket er lavere end succesraten for ansøgende 

SMV'er i EU-28; bemærker endvidere, at succesraten for alle ansøgninger faldt fra 20,3 % 

(RP7) til 10,8 % (Horisont 2020), hvilket bringer Ungarn på en 26. plads for så vidt angår 

Horisont 2020; 

8. opfordrer Kommissionen til at tilskynde medlemsstaterne til at deltage i EPPO; 

9. understreger, at Ungarn har den højeste procentdel i Unionen af finansielle henstillinger 

fra OLAF vedrørende strukturfonde og landbrug i perioden 2013-2016; understreger, at 

den samlede finansielle virkning af OLAF-sagerne i Ungarn er fire gange større end de 

                                                 
1 Public procurement – a study on administrative capacity in the EU, s. 101 ff. 
2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse 

af direktiv 2004/18/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 65). 
3 Se den syvende rapport om økonomisk, social og territorial samhørighed. Der er markante forskelle i Europa, 

hvad angår kvaliteten af forvaltningspraksis, s. 137.  
4 Se den syvende rapport om økonomisk, social og territorial samhørighed, Kort 6 Det europæiske indeks for 

kvaliteten af forvaltningspraksis. 2017. 
5 Se den syvende rapport om økonomisk, social og territorial samhørighed, Kort 5 Regional resultattavle for 

innovation. 2017. 
6 Se den syvende rapport om økonomisk, social og territorial samhørighed, Kort 6 Det europæiske indeks for 

kvaliteten af forvaltningspraksis. 2017. 
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nationale undersøgelsers virkning; opfordrer Kommissionen og Ungarn til at træffe de 

nødvendige foranstaltninger til at bekæmpe svig med hensyn til EU-midler; 

10. beklager dybt, at Kommissionen udsatte offentliggørelsen af rapporten om bekæmpelse af 

korruption; opfordrer indtrængende Kommissionen til at ændre sin beslutning og til at 

offentliggøre en sådan rapport regelmæssigt; 
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