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 ET 

ETTEPANEKUD 

Eelarvekontrollikomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade 

komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 325 lõiget 5, 

– võttes arvesse Budapesti korruptsiooniuuringute keskuse uuringut pealkirjaga 

„Konkurents, korruptsioonirisk ja hinnamoonutus Ungari avalikel hangetel 2009–2016“, 

– võttes arvesse analüüsi Euroopa Liidu fondide kasutamise ja nende mõju kohta Ungaris 

programmitöö perioodil 2007–2013, mille tellis Ungari peaministri kantselei ja koostasid 

KPMG Tanácsadó Ltd. ning tema alltöövõtja GKI Gazdaságkutató Corp., 

– võttes arvesse oma 17. mai 2017. aasta ning 10. juuni ja 16. detsembri 2015. aasta 

resolutsioone olukorra kohta Ungaris1, 3. juuli 2013. aasta resolutsiooni põhiõiguste 

olukorra ning sellekohaste standardite ja tavade kohta Ungaris2 ning 16. veebruari 

2012. aasta resolutsiooni hiljutise poliitilise arengu kohta Ungaris3, 

– võttes arvesse Transparency Internationali 2006.–2016. aasta korruptsioonitajumise 

indeksit, 

– võttes arvesse Maailma Majandusfoorumi 2017.–2018. aasta ülemaailmse 

konkurentsivõime indeksit, 

A. arvestades, et Euroopa Liidu rahalised vahendid moodustavad 1,9 kuni 4,4 protsenti 

Ungari SKPst ja üle poole avaliku sektori investeeringutest; 

B. arvestades, et aastatel 2007–2013 eraldati Ungarile Ühtekuuluvusfondist ja 

struktuurifondidest 25,3 miljardit eurot ning aastatel 2014–2020 sai riik neist fondidest 25 

miljardit eurot; 

C. arvestades, et aastatel 2004–2017 tegi liit Ungarile ühtekuuluvuspoliitika fondidest 

(Euroopa Regionaalarengu Fondist, Ühtekuuluvusfondist ja Euroopa Sotsiaalfondist) 

30,15 miljardi euro ulatuses makseid; arvestades, et liidu auditite põhjal saadud 

finantskorrektsiooni summa ulatub praeguse seisuga Euroopa Regionaalarengu Fondi, 

Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Sotsiaalfondi osas ligikaudu 940 miljoni euroni, ning 

eeldatakse, et see ületab tulevikus 1 miljardi euro piiri; 

D. arvestades, et liidu rahaline toetus 7. raamprogrammis ja programmis „Horisont 2020“ 

osalejatele Ungaris on vastavalt 288,1 miljonit eurot ja 174,9 miljonit eurot; 

E. arvestades, et liidu vahendite kasutusmäär Ungaris pärast 2004. aastat liiduga ühinenud 

liikmesriikide hulgas suuremaid; 

F. arvestades, et Ungari SKP kasvas 2004.–2016. aastal 16,1%, mis on veidi üle ELi 

                                                 
1 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0216, ELT C 407, 4.11.2016, lk 46 ja ELT C 399, 24.11.2017, lk 127. 
2 ELT C 75, 26.2.2016, lk 52. 
3 ELT CE 249, 30.8.2013, lk 27. 
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keskmise ja märksa madalam kui teiste Visegrádi riikide (Poola, Tšehhi Vabariigi ja 

Slovakkia) kasvumäär; 

G. arvestades, et alates 2008. aastast on Ungari korruptsioonitajumise indeksis 19 punkti 

võrra langenud, millega Ungari on sattunud halvimate näitajatega liikmesriikide sekka; 

H. arvestades, et 2016. aasta ülemaailmsete valitsemistavade näitajate kohaselt on Ungari 

teinud valitsemise tõhususe, õigusriigi põhimõtete järgimise ja korruptsiooni kontrollimise 

vallas tagasikäigu; 

I. arvestades, et nõukogu 11. juuli 2017. aasta soovitustes, milles käsitletakse Ungari 2017. 

aasta riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Ungari 2017. aasta 

lähenemisprogrammi kohta1, tõsteti esile vajadust parandada Ungari riigi rahanduse 

läbipaistvust, kehtestada põhjalik ja tõhus e-riigihangete süsteem, et tugevdada 

riigihangete läbipaistvust ja konkurentsi, ning tugevdada korruptsioonivastase võitluse 

raamistikku; arvestades, et riigipõhiste soovituste kohaselt on riigihangete seaduse 

vastuvõtmisega tehtud riigi rahanduse läbipaistvuse suurendamisel mõnevõrra edusamme, 

kuid olulised meetmed on hilinenud, eriti e-riigihangete valdkonnas, ning näitajate põhjal 

on konkurents ja läbipaistvus riigihangete vallas endiselt liiga väike; arvestades, et 

riigipõhiste soovituste kohaselt ei ole Ungaris suudetud parandada korruptsioonivastast 

raamistikku ega kavandata ka riikliku korruptsioonivastase programmi muudatusi, mis 

aitaksid tõhusamalt ennetada korruptsiooni ja rakendada heidutavaid sanktsioone; 

arvestades, et riigipõhiste soovituste kohaselt on kõrgetasemeliste korruptsioonijuhtumite 

puhul süüdistuse esitamine endiselt pigem erandlik; 

J. arvestades, et Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF) viis aastail 2013–2016 Ungari 

suhtes läbi 57 uurimist, millega riik paigutus liikmesriikide seas uurimiste arvult teisele 

kohale; arvestades, et 80% uurimistest lõppes õiguslike või finantssoovituste või 

mõlemaga; 

K. arvestades, et Ungari on liikmesriik, kus 2016. aastal kohaldati kõige suuremat 

finantskorrektsiooni, kogusummas 211 miljonit eurot; 

L. arvestades, et 2013.–2016. aastal OLAFi poolt Ungari suhtes läbiviidud uurimiste 

finantsmõju struktuurifondide ja põllumajanduse vallas ulatus 4,16 protsendini, mis on 

kõrgeim näitaja kogu liidus; 

M. arvestades, et 2016. aastal OLAFile Ungari kohta antud teabest vähem kui 10% pärines 

avalikest allikatest; 

N. arvestades, et 2009.–2016. aastal võtsid Ungari riigi õigusasutused OLAFi soovituste 

kohaseid meetmeid vaid 33 protsendil juhtudest; 

O. arvestades, et Ungari riigihangete läbipaistvusindeks oli aastatel 2015–2016 palju väiksem 

kui 2009.–2010. aastal; arvestades, et alates 2011. aastast iseloomustasid liidu 

rahastatavaid hankeid igal aastal tunduvalt madalamad läbipaistvusindeksi väärtused, 

võrreldes hangetega, mida liit ei rahastanud; arvestades, et üksikasjalik analüüs näitab, et 

läbipaistvus oli 2016. aastal oluliselt väiksem kui 2015. aastal; 

                                                 
1 ELT C 261 9.8.2017, lk 71. 
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P. arvestades, et Euroopa Prokuratuur loodi 21 liikmesriigi tõhustatud koostöö raames, kuid 

Ungari otsustas selle asutamises mitte osaleda; 

Q. arvestades, et hinnangud näitavad Ungaris väga suurt otsest sotsiaalset kahju, mis 

moodustab 2009.–2016. aasta hankelepingute kogumaksumusest 15–24% ehk vähemalt 

6,7–10,6 miljardit eurot; 

R. arvestades, et elujõuline kodanikuühiskonnal peaks olema riigi rahanduse ja 

korruptsioonivastase võitluse läbipaistvuse ja vastutuse edendamisel oluline roll; 

1. on seisukohal, et Ungari praegune korruptsioonitase, läbipaistvuse ja riigi rahaliste 

vahendite aruandekohustuse puudumine ning abikõlbmatud kulud või rahastatavate 

projektide ülehindamine kahjustavad liidu rahalisi vahendeid Ungaris; on seisukohal, et 

praegune olukord võib olla vastuolus ELi lepingu artiklis 2 osutatud väärtustega ning 

annab põhjust algatada ELi lepingu artikli 7 lõikes 1 sätestatud menetlus; 

2. tuletab meelde parlamendi 13. detsembri 2017. aasta soovitust nõukogule ja komisjonile 

pärast rahapesu, maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist käsitlevat 

uurimist, milles parlament võttis teadmiseks, et edaspidi teostab komisjon 

korruptsioonivastase võitluse järelevalvet Euroopa poolaasta protsessi kaudu, avaldas 

arvamust, et selles protsessis võib korruptsioonivastane võitlus jääda muude majandus- ja 

rahandusküsimuste varju, ja palus komisjonil olla eeskujuks ja jätkata 

korruptsioonivastase võitluse aruande avaldamist ning võtta kasutusele palju 

usaldusväärsem ja terviklikum korruptsioonivastane strateegia; juhib tähelepanu sellele, et 

korruptsioonivastane võitlus kuulub politsei- ja kohtuasutuste koostöö valda, kus 

parlament on kaasseadusandja ja tal on täielikud kontrollivolitused; 

3. tuletab meelde oma 25. oktoobri 2016. aasta resolutsiooni soovitustega komisjonile ELi 

demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste mehhanismi loomise kohta, milles nõuti 

konkreetselt, et koostataks iga-aastane aruanne demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja 

põhiõiguste kohta koos riigipõhiste soovitustega ja et selles käsitletaks eriti korruptsiooni; 

4. kritiseerib puudusi Ungari riigihangete korralduses; märgib murelikult, et nende sõlmitud 

lepingute osakaal, mis said avalikes hangetes vaid ühe pakkumuse, oli Ungaris 2016. 

aastal jätkuvalt väga suur (36%), mis paigutab riigi ELi liikmesriikide seas teisele kohale 

pärast Poolat ja Horvaatiat (45%)1; on seisukohal, et see näitab suurt korruptsiooniriski 

Ungari riigihankemenetlustes; peab vajalikuks, et komisjon looks tõhusa 

järelevalvevahendi, et vältida tavasid, mis on vastuolus Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiivi 2014/24/EL2 eesmärgiga, ja esitaks seadusandlikke ettepanekuid siiani 

tuvastatud puudujääkide kõrvaldamiseks; soovib teavet äriühingute kohta, kes Ungaris 

ainupakkujana tegutsevad; nõuab, et uuritaks, kas pakkumused on tehtud eesmärgiga 

reserveerida lepingud teatavatele äriühingutele; palub Ungari valitsusel avaldada oma 

veebisaidil igal aastal täielik nimekiri kõigist töövõtjatest, kellega sõlmitud lepingute 

maksumus ületas 15 000 eurot, ning soovib, et selles nimekirjas oleks välja toodud 

töövõtja nimi ja aadress, lepingu liik ja ese, selle kestus, maksumus, kasutatud 

hankemenetluse liik ja vastutav ametiasutus;  

                                                 
1 ,,Public procurement – a study on administrative capacity in the EU“ (lk 101 jj). 
2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/24/EL, 26. veebruar 2014, riigihangete kohta ja direktiivi 

2004/18/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 94, 28.3.2014, lk 65). 
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5. avaldab kahetsust, et Ungari valitsuse tõhusus on alates 1996. aastast halvenenud1 ja et 

Ungari on selle poolest liikmesriikide seas viimaste hulgas; märgib murega, et kõik 

Ungari piirkonnad jäävad valitsemise kvaliteedilt liidu keskmisele märgatavalt alla; 

märgib, et valitsuse madal kvaliteet Ungaris2 takistab majandusarengut ja vähendab 

avaliku sektori investeeringute mõju; 

6. märgib, et Ungari piirkondade innovatsioonitulemused3 on endiselt kõigest mõõdukad; 

märgib, et Ungari ei ole veel saavutanud strateegia „Euroopa 2020“ eesmärki investeerida 

3% oma SKPst teadus- ja arendustegevusse4; palub Ungaril edendada majanduskasvu ja 

tööhõivet ning investeerida liidu vahendeid innovatsiooni; 

7. julgustab Ungarit kasutama liidu rahalisi vahendeid, et jätkata oma majanduse 

moderniseerimist ja tugevdada toetust VKEdele; rõhutab, et Ungaris on programmi 

„Horisont 2020“ raames antavast liidu rahalisest toetusest VKEde jaoks ette nähtud 

30,24%, samas kui toetust taotlevate VKEde edumäär on 7,26%, mis on EL-28 keskmisest 

madalam; märgib lisaks, et kõigi taotluste edukus on vähenenud 20,3%-lt (seitsmes 

raamprogramm) 10,8%-ni (programm „Horisont 2020“), mis asetab Ungari 

raamprogrammis „Horisont 2020“ 26. kohale; 

8. palub komisjonil ergutada liikmesriike Euroopa Prokuratuuriga ühinema; 

9. rõhutab, et Ungari sai 2013.–2016. aastal struktuurifondide ja põllumajanduse vallas 

OLAFilt protsentuaalselt rohkem finantssoovitusi kui ükski teine liikmesriik; rõhutab, et 

OLAFi uurimiste üldine finantsmõju Ungaris on neli korda suurem kui riigi oma uurimiste 

mõju; palub komisjonil ja Ungaril teha vajalikud jõupingutused, et võidelda liidu rahaliste 

vahenditega seotud pettuste vastu; 

10. taunib asjaolu, et komisjon lõpetas ELi korruptsioonivastase võitluse aruande avaldamise; 

nõuab tungivalt, et komisjon muudaks oma otsust ja jätkaks korrapäraselt selle aruande 

avaldamist. 

                                                 
1 Seitsmes aruanne majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse kohta, peatükk „Valitsemise kvaliteet 

varieerub Euroopas märkimisväärselt“, lk 137.  
2 Seitsmes aruanne majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse kohta, kaart 6: „ Euroopa valitsemise 

kvaliteedi indeks“, 2017. 
3 Seitsmes aruanne majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse kohta, kaart 5: „Piirkondade 

innovatsiooni tulemuslikkus“, 2017. 
4 Seitsmes aruanne majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse kohta, kaart 6: „Euroopa valitsemise 

kvaliteedi indeks“, 2017. 
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