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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, 

Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 

συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 325 παράγραφος 5 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη τη μελέτη που εκπόνησε το κέντρο έρευνας της Βουδαπέστης για τη 

διαφθορά με τίτλο «Ένταση του ανταγωνισμού, κίνδυνοι διαφθοράς και παραμόρφωση 

τιμών στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων στην Ουγγαρία – 2009-2016», 

– έχοντας υπόψη την ανάλυση της χρήσης και του αντικτύπου των κονδυλίων της ΕΕ 

στην Ουγγαρία κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού 2007-2013, που 

ζητήθηκε από το Γραφείο του Πρωθυπουργού της Ουγγαρίας και εκπονήθηκε από την 

KPMG, Tanácsadó Ltd. και τον υπεργολάβο της, GKI Gazdaságkutató Corp., 

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 17ης Μαΐου 2017, 10ης Ιουνίου και 16ης 

Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την κατάσταση στην Ουγγαρία1, της 3ης Ιουλίου 2013 

σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων: πρότυπα και πρακτικές στην 

Ουγγαρία2, της 16ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με τις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις 

στην Ουγγαρία3, 

– έχοντας υπόψη τον δείκτη παράστασης για τη διαφθορά της Transparency International 

για τα έτη 2006-2016, 

– έχοντας υπόψη τον δείκτη διεθνούς ανταγωνιστικότητας 2017-2018 του Παγκόσμιου 

Οικονομικού Φόρουμ, 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χρηματοδοτήσεις της Ένωσης ανέρχονται μεταξύ 1,9% έως 

4,4% του ΑΕγχΠ της Ουγγαρίας και αντιπροσωπεύουν πάνω από το ήμισυ των 

δημοσίων επενδύσεων· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την περίοδο 2007-2013 διατέθηκαν στην Ουγγαρία 25,3 

δισεκατομμύρια EUR, ενώ για την περίοδο 2007-2013 διατίθενται στην Ουγγαρία 25 

δισεκατομμύρια EUR στο πλαίσιο του Ταμείου Συνοχής και των διαρθρωτικών 

ταμείων· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πληρωμές της Ένωσης από τα ταμεία πολιτικής συνοχής 

(Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) και 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)) προς την Ουγγαρία από το 2004 έως το 2017 

ανήλθαν σε 30,15 δισεκατομμύρια EUR· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσό της 

δημοσιονομικής διόρθωσης που προκύπτει από τους ελέγχους της Ένωσης ανέρχεται, 

μέχρι σήμερα, σε ένα κατά προσέγγιση ποσό ύψους 940 εκατομμυρίων EUR για το 

                                                 
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0216, ΕΕ C 407 της 4.11.2016, σ. 46, και ΕΕ C 399 της 24.11.2017, σ. 

127. 
2 ΕΕ C 75 της 26.2.2016, σ. 52. 
3 ΕΕ CE 249 της 30.8.2013, σ. 27. 
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ΕΤΠΑ, το ΤΣ και το ΕΚΤ και αναμένεται να υπερβεί το 1 δισεκατομμύριο EUR· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης για τους 

δικαιούχους στην Ουγγαρία ανέρχεται στο πλαίσιο του έβδομου προγράμματος πλαίσιο 

σε 288,1 εκατομμύρια EUR και στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» σε 

174,9 εκατομμύρια EUR · 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ουγγαρία είχε ένα από τα υψηλότερα ποσοστά απορρόφησης 

των κονδυλίων της Ένωσης μεταξύ των κρατών μελών που προσχώρησαν στην Ένωση 

μετά το 2004· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ουγγρικό ΑΕγχΠ αυξήθηκε, μεταξύ 2004 και 2016, κατά 

16,1 %, ποσοστό ελαφρώς πάνω από τον ενωσιακό μέσο όρο και πολύ χαμηλότερο από 

ό,τι τα ποσοστά ανάπτυξης των άλλων χωρών της ομάδας Βίζεγκραντ (Πολωνία, 

Τσεχία και Σλοβακία)· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 2008, η Ουγγαρία έχει υποβιβαστεί κατά 19 μονάδες 

στο δείκτη παράστασης για τη διαφθορά με αποτέλεσμα να καθίσταται ένα από τα 

κράτη μέλη με τις χειρότερες επιδόσεις· 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παγκόσμιοι δείκτες διακυβέρνησης για το 2016 

υπογραμμίζουν ότι η Ουγγαρία έχει σημειώσει οπισθοδρόμηση στους τομείς της 

αποτελεσματικότητας της διακυβέρνησης, του κράτους δικαίου και της καταπολέμησης 

της διαφθοράς· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις συστάσεις του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2017, 

σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Ουγγαρίας του 2017 και στη 

γνωμοδότηση του Συμβουλίου σχετικά με το Πρόγραμμα Σύγκλισης της Ουγγαρίας1 

του 2017, τονίζεται η ανάγκη να βελτιωθεί η διαφάνεια των δημόσιων οικονομικών, να 

ενισχυθούν η διαφάνεια και η ανταγωνιστικότητα στον τομέα των δημοσίων 

συμβάσεων, με την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου και αποδοτικού συστήματος 

ηλεκτρονικής ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και να ενισχυθεί το πλαίσιο για την 

καταπολέμηση της διαφθοράς· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις συστάσεις ανά 

χώρα (ΣΑΧ), έχει σημειωθεί περιορισμένη πρόοδος όσον αφορά τη διαφάνεια των 

δημόσιων οικονομικών με την έγκριση του Νόμου περί δημοσίων συμβάσεων, αλλά 

σημαντικά μέτρα έχουν καθυστερήσει, ιδίως στον τομέα των ηλεκτρονικών δημόσιων 

συμβάσεων, και οι δείκτες δείχνουν ότι ο ανταγωνισμός και η διαφάνεια δεν βρίσκονται 

ακόμη σε ικανοποιητικό επίπεδο, όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι, σύμφωνα με τις ΣΑΧ, δεν έχει σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά τη βελτίωση 

του πλαισίου για την καταπολέμηση της διαφθοράς, ενώ δεν προβλέπονται αλλαγές στο 

εθνικό πρόγραμμα κατά της διαφθοράς ώστε να καταστεί πιο αποτελεσματικό στην 

πρόληψη της διαφθοράς και την επιβολή αποτρεπτικών κυρώσεων· λαμβάνοντας 

επίσης υπόψη ότι, σύμφωνα με τις ΣΑΧ, η δίωξη υποθέσεων διαφθοράς σε ανώτατο 

επίπεδο παραμένει η εξαίρεση· 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι έρευνες που πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 

Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) σε σχέση με την Ουγγαρία τα έτη 2013-2016 

ανέρχονται σε 57 και αποτελούν το δεύτερο υψηλότερο αριθμό ερευνών στην ΕΕ· 

                                                 
1 ΕΕ C 261 της 9.8.2017, σ. 71. 
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λαμβάνοντας υπόψη ότι το 80 % των ερευνών αυτών ολοκληρώθηκαν με τη διατύπωση 

δικαστικών συστάσεων, δημοσιονομικών συστάσεων ή και τα δύο· 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ουγγαρία ήταν το 2016 το κράτος μέλος με το υψηλότερο 

ποσό σε εφαρμοσθείσες δημοσιονομικές διορθώσεις, οι οποίες ανήλθαν συνολικά σε 

211 εκατομμύρια EUR· 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο οικονομικός αντίκτυπος των ερευνών της OLAF σε 

συνάρτηση με την Ουγγαρία στους τομείς των διαρθρωτικών ταμείων και της γεωργίας 

για την περίοδο 2013-2016 ανήλθε στο 4,16 %, κάτι που αποτελεί το υψηλότερο 

ποσοστό στην Ένωση· 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2016, λιγότερο από το 10 % των πληροφοριών της OLAF 

από την Ουγγαρία προερχόταν από δημόσιες πηγές· 

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα που έχουν λάβει οι εθνικές δικαστικές αρχές της 

Ουγγαρίας την περίοδο 2009-2016, σε συνέχεια των συστάσεων της OLAF, αφορούσαν 

μόνον το 33 % του συνόλου των συστάσεων της OLAF· 

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δείκτης διαφάνειας όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις στην 

Ουγγαρία κατά την περίοδο 2015–2016 υπολειπόταν κατά πολύ των επιπέδων της 

περιόδου 2009–2010· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 2011, οι χρηματοδοτούμενοι από 

την Ένωση διαγωνισμοί δημοσίων συμβάσεων χαρακτηρίζονται από σημαντικά 

χαμηλότερους δείκτες διαφάνειας κάθε έτος, σε σύγκριση με τους μη 

χρηματοδοτούμενους από την Ένωση διαγωνισμούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

ενδελεχής ανάλυση καταδεικνύει ότι το επίπεδο της διαφάνειας ήταν σημαντικά 

χαμηλότερο το 2016, σε σύγκριση με το 2015· 

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) συγκροτήθηκε στο πλαίσιο 

της ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ 21 κρατών μελών, και ότι η Ουγγαρία αποφάσισε 

ωστόσο να μην συμπράξει στη σύστασή της· 

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, το επίπεδο άμεσης κοινωνικής ζημίας 

στην Ουγγαρία είναι πολύ υψηλό και, κατά την περίοδο 2009–2016, έφτασε στο 15-

24 % της συνολικής αξίας των συμβάσεων, ανερχόμενο τουλάχιστον σε ποσό ύψους 

μεταξύ 6,7 δισεκατομμυρίων EUR και 10,6 δισεκατομμυρίων EUR· 

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια δυναμική κοινωνία πολιτών θα πρέπει να διαδραματίζει 

ζωτικό ρόλο στην προώθηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας των κυβερνήσεων 

όσον αφορά τα δημόσια οικονομικά τους και τα μέτρα για την καταπολέμηση της 

διαφθοράς· 

1. πιστεύει ότι τα σημερινά επίπεδα διαφθοράς, η έλλειψη διαφάνειας και λογοδοσίας 

στον τομέα των δημόσιων οικονομικών και οι μη επιλέξιμες δαπάνες ή η 

υπερτιμολόγηση των χρηματοδοτούμενων έργων αποβαίνουν εις βάρος των ταμείων 

της Ένωσης στην Ουγγαρία· πιστεύει ότι αυτό συνιστά ενδεχομένως παραβίαση των 

αξιών που αναφέρονται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) 

και δικαιολογεί την ενεργοποίηση της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 7 

παράγραφος 1 της ΣΕΕ· 
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2. υπενθυμίζει τη σύστασή του, της 13 Δεκεμβρίου 2017, προς το Συμβούλιο και την 

Επιτροπή, σε συνέχεια της έρευνας σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή, στην οποία επισήμαινε ότι η 

παρακολούθηση από την Επιτροπή των μέτρων για την καταπολέμηση της διαφθοράς 

έπρεπε να επιδιωχθεί μέσω της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, διατύπωνε την 

άποψη ότι η καταπολέμηση της διαφθοράς θα μπορούσε να επισκιαστεί από άλλα 

οικονομικά και χρηματοπιστωτικά θέματα στη διαδικασία αυτή και καλούσε την 

Επιτροπή να δώσει το παράδειγμα, επαναλαμβάνοντας τη δημοσίευση των εκθέσεων 

για την καταπολέμηση της διαφθοράς και να δεσμευθεί ότι θα ακολουθήσει μια πολύ 

πιο αξιόπιστη και ολοκληρωμένη στρατηγική για την καταπολέμηση της διαφθοράς· 

επισημαίνει ότι η καταπολέμηση της διαφθοράς αποτελεί ζήτημα αστυνομικής και 

δικαστικής συνεργασίας, και αποτελεί συνεπώς τομέα πολιτικής, στον οποίο το 

Κοινοβούλιο λειτουργεί ως συννομοθέτης και διαθέτει ευρείες εξουσίες ελέγχου· 

3. υπενθυμίζει το ψήφισμά του, της 25ης Οκτωβρίου 2016, που περιέχει συστάσεις προς 

την Επιτροπή σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος 

δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, στο οποίο ζητεί συγκεκριμένα να καταρτίζεται 

ετήσια έκθεση σχετικά με τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη 

δικαιώματα (Ευρωπαϊκή έκθεση ΔΚΘ) με ειδικές συστάσεις ανά χώρα, η οποία, μεταξύ 

άλλων, θα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διαφθορά· 

4. επικρίνει τις ελλείψεις στο πλαίσιο των διαδικασιών για τις δημόσιες συμβάσεις στην 

Ουγγαρία· επισημαίνει με ανησυχία ότι το ποσοστό των συμβάσεων που ανατέθηκαν 

στο πλαίσιο διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων με βάση μία μόνο προσφορά ανήλθε 

στην Ουγγαρία το 2016 σε 36 % και αποτελεί το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό στην 

Ένωση, μετά την Πολωνία και την Κροατία (45 %)1· θεωρεί ότι το γεγονός αυτό δείχνει 

ότι υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι διαφθοράς στους ουγγρικούς διαγωνισμούς για την 

ανάθεση δημοσίων συμβάσεων· θεωρεί απαραίτητο να θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε 

εφαρμογή ένα αποτελεσματικό εργαλείο παρακολούθησης, ώστε να αποφεύγεται η 

διαιώνιση πρακτικών που έρχονται σε αντίθεση με το πνεύμα της οδηγίας 2014/24/ΕΕ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου2 και να προτείνει μια νομοθετική 

ενοποίηση για την αντιμετώπιση των ελλείψεων που έχουν παρατηρηθεί μέχρι σήμερα· 

ζητεί πληροφορίες σχετικά με τις εταιρείες που εμφανίζονται στην Ουγγαρία ως 

μοναδικοί προσφέροντες· ζητεί τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με το κατά πόσον οι 

προσφορές γίνονται με σκοπό την ανάθεση συμβάσεων σε ορισμένες εταιρείες· καλεί 

την ουγγρική κυβέρνηση δημοσιεύει στον ιστότοπό της πλήρη ετήσιο κατάλογο όλων 

των αναδόχων που ανέλαβαν συμβάσεις αξίας άνω των 15 000 EUR, περιλαμβάνοντας, 

στον κατάλογο αυτόν, το όνομα και τη διεύθυνση κάθε αναδόχου, το είδος και το 

αντικείμενο της σύμβασης, τη διάρκεια, την αξία της, τη διαδικασία που ακολουθήθηκε 

και την αρμόδια αρχή·  

5. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η αποτελεσματικότητα της διακυβέρνησης 

στην Ουγγαρία έχει μειωθεί από το 19963 και ότι η Ουγγαρία είναι ένα από τα κράτη 

                                                 
1 Βλ. μελέτη με τίτλο «Public procurement – a study on administrative capacity in the EU» («Δημόσιες 

συμβάσεις – μελέτη σχετικά με τη διοικητική ικανότητα της ΕΕ»), σ. 101 κ.ε. 
2 Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά 

με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65). 
3 Βλ. την έβδομη έκθεση για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή: Μεγάλες διαφορές όσον αφορά 

την ποιότητα της διακυβέρνησης στην ΕΕ, σ. 137. 
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μέλη της Ένωσης με τις λιγότερο αποτελεσματικές κυβερνήσεις· διαπιστώνει με 

ανησυχία ότι όλες οι περιφέρειες της Ουγγαρίας βρίσκονται πολύ κάτω από τον μέσο 

όρο της Ένωσης σε ό,τι αφορά την ποιότητα της διακυβέρνησης· σημειώνει ότι η 

χαμηλή ποιότητα της διακυβέρνησης στην Ουγγαρία1 δυσχεραίνει την οικονομική 

ανάπτυξη και μειώνει την αποτελεσματικότητα των δημόσιων επενδύσεων· 

6. σημειώνει ότι οι περιφερειακές επιδόσεις στην καινοτομία2 στις περιφέρειες της 

Ουγγαρίας εξακολουθούν να είναι περιορισμένες· διαπιστώνει ότι η Ουγγαρία δεν έχει 

ακόμη επιτύχει τον στόχο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για επενδύσεις ύψους 3 % 

του ΑΕγχΠ στην έρευνα και την ανάπτυξη3· ζητεί από την Ουγγαρία να προωθήσει την 

ανάπτυξη και την απασχόληση και να επενδύσει τα κονδύλια της Ένωσης στην 

καινοτομία· 

7. προτρέπει την Ουγγαρία να χρησιμοποιήσει κονδύλια της Ένωσης για να προωθήσει 

τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας της και να στηρίξει περαιτέρω τις ΜΜΕ· 

υπογραμμίζει το γεγονός ότι στην Ουγγαρία, το 30,24 % της χρηματοδοτικής 

συνδρομής της Ένωσης στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» προορίζεται 

για συμμετέχουσες ΜΜΕ, ενώ το ποσοστό επιτυχίας των ΜΜΕ που υποβάλλουν 

σχετικές αιτήσεις ανέρχεται σε 7,26 %, ποσοστό που υπολείπεται του ποσοστού 

επιτυχίας των ΜΜΕ στην ΕΕ των 28· σημειώνει επιπλέον ότι το ποσοστό επιτυχίας 

όλων των αιτήσεων μειώθηκε από 20,3 % (7ο Ερευνητικό Πρόγραμμα Πλαίσιο) στο 

10,8 % («Ορίζοντας 2020»), με αποτέλεσμα η Ουγγαρία να κατατάσσεται στην 26η 

θέση, όσον αφορά το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»· 

8. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει κίνητρα για να συμμετάσχουν τα κράτη μέλη στην 

ΕΡΡΟ· 

9. τονίζει ότι η Ουγγαρία παρουσιάζει κατά την περίοδο 2013-2016 το υψηλότερο στην 

Ένωση ποσοστό όσον αφορά δημοσιονομικές συστάσεις από την OLAF για τα 

διαρθρωτικά ταμεία και τη γεωργία· υπογραμμίζει ότι ο συνολικός δημοσιονομικός 

αντίκτυπος των υποθέσεων της OLAF στην Ουγγαρία είναι τέσσερις φορές 

μεγαλύτερος από εκείνον των εθνικών ερευνών· καλεί την Επιτροπή και την Ουγγαρία 

να καταβάλουν τις αναγκαίες προσπάθειες για την καταπολέμηση της απάτης σε σχέση 

με κονδύλια της Ένωσης· 

10. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή ανέστειλε τη δημοσίευση της 

έκθεσης για την καταπολέμηση της διαφθοράς. καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να 

τροποποιήσει την απόφασή της και να δημοσιεύει τακτικά την εν λόγω έκθεση. 

                                                 
1 Βλ. την έβδομη έκθεση για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, χάρτης αριθ. 6, ευρωπαϊκός 

δείκτης ποιότητας της διακυβέρνησης, 2017. 
2 Βλ. την έβδομη έκθεση για την οικονομική, την κοινωνική και την εδαφική συνοχή, χάρτης αριθ. 5, επιδόσεις 

των περιφερειών στην καινοτομία, 2017. 
3 Βλ. την έβδομη έκθεση για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, χάρτης αριθ. 6, ευρωπαϊκός 

δείκτης ποιότητας της διακυβέρνησης, 2017. 
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