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EHDOTUKSET 

Talousarvion valvontavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja 

sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka 

se myöhemmin hyväksyy: 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan 5 kohdan, 

– ottaa huomioon Corruption Research Center Budapest -tutkimuslaitoksen tutkimuksen 

kilpailun kovuudesta, korruptioriskeistä ja hintojen vääristymisestä Unkarin julkisissa 

hankinnoissa (Intensity of Competition, Corruption Risks and Price Distortion in the 

Hungarian Public Procurement – 2009–2016), 

– ottaa huomioon Unkarin pääministerin kanslian tilaaman unionin varojen käyttöä ja 

vaikutusta Unkarissa ohjelmakaudella 2007–2013 koskevan analyysin, jonka toimittivat 

KPMG Tanácsadó Ltd. ja sen alihankkija GKI Gazdaságkutató Corp., 

– ottaa huomioon 17. toukokuuta 2017, 10. kesäkuuta 2015 ja 16. joulukuuta 2015 

antamansa päätöslauselmat Unkarin tilanteesta1, 3. heinäkuuta 2013 antamansa 

päätöslauselman perusoikeustilanteesta: standardit ja käytännöt Unkarissa2 ja 

16. helmikuuta 2012 antamansa päätöslauselman Unkarin viimeaikaisesta poliittisesta 

kehityksestä3, 

– ottaa huomioon Transparency International ‑ järjestön vuosien 2006–2016 

korruptioindeksin, 

– ottaa huomioon Maailman talousfoorumin maailmanlaajuista kilpailukykyä vuosina 2017–

2018 mittaavan indeksin, 

A. toteaa, että unionin rahoitus muodostaa 1,9–4,4 prosenttia Unkarin bruttokansantuotteesta 

ja sillä rahoitetaan yli puolet Unkarin julkisista investoinneista; 

B. toteaa, että kaudella 2007–2013 Unkarille myönnettiin 25,3 miljardia euroa ja kaudelle 

2014–2020 sille on myönnetty 25 miljardia euroa koheesiopolitiikan ja rakennerahastojen 

rahoitusta; 

C. toteaa, että koheesiopolitiikan rahastoista (Euroopan aluekehitysrahasto, koheesiorahasto 

ja Euroopan sosiaalirahasto) maksettiin Unkarille vuosina 2004–2017 yhteensä 

30,15 miljardia euroa; toteaa, että unionin tarkastuksista seuranneiden rahoitusoikaisujen 

määrä on tähän mennessä noin 940 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston, 

koheesiorahaston ja Euroopan sosiaalirahaston osalta ja sen odotetaan ylittävän miljardi 

euroa; 

D. toteaa, että unionin myöntämä rahoitustuki on seitsemännestä puiteohjelmasta 

288,1 miljoonaa euroa ja Horisontti 2020 -ohjelmasta 174,9 miljoonaa euroa ohjelmien 

osallistujille Unkarissa; 

                                                 
1 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0216, EUVL C 407, 4.11.2016, s. 46, ja EUVL C 399, 24.11.2017, s. 127. 
2 EUVL C 75, 26.2.2016, s. 52. 
3 EUVL C 249 E, 30.8.2013, s. 27. 
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E. toteaa, että Unkarissa unionin rahoituksen käyttöaste oli yksi korkeimmista unioniin 

vuoden 2004 jälkeen liittyneiden jäsenvaltioiden joukossa; 

F. toteaa, että Unkarin bruttokansantuote on kasvanut 16,1 prosenttia vuosina 2004–2016 eli 

sen kasvuvauhti on vain hieman unionin keskiarvoa parempi ja huomattavasti heikompi 

kuin muissa Visegrad-maissa (Puola, Tšekki ja Slovakia); 

G. toteaa, että vuoden 2008 jälkeen Unkarin korruptioindeksissä saamat pisteet ovat 

laskeneet 19:llä ja se on siten yksi huonoimmin suoriutuneista jäsenvaltioista; 

H. toteaa, että hallintotapaa mittaavissa vuoden 2016 Worldwide Governance 

-indikaattoreiden tuloksissa korostuu Unkarin taantuminen hallinnon tehokkuuden, 

oikeusvaltioperiaatteen ja korruption hillitsemisen alalla; 

I. toteaa, että neuvoston 11. heinäkuuta 2017 antamassa suosituksessa Unkarin vuoden 2017 

kansallisesta uudistusohjelmasta sekä samassa yhteydessä annetussa neuvoston 

lausunnossa Unkarin vuoden 2017 lähentymisohjelmasta1 korostettiin, että on tärkeää 

parantaa julkisen talouden avoimuutta ja lisätä avoimuutta ja kilpailua julkisissa 

hankinnoissa ottamalla käyttöön kattava ja tehokas sähköinen hankintajärjestelmä sekä 

lujittaa korruptiontorjuntakehystä; toteaa, että maakohtaisten suositusten mukaan julkisen 

talouden avoimuudessa on julkisia hankintoja koskevan lain hyväksymisen myötä 

edistytty hieman mutta varsinkin sähköisten hankintojen alalla tärkeät toimenpiteet 

viivästyivät ja indikaattorit osoittavat, että kilpailu ja avoimuus julkisissa hankinnoissa 

ovat edelleen riittämättömiä; toteaa, että maakohtaisten suositusten mukaan 

korruptiontorjuntakehyksen parantamisessa ei ole edistytty eikä kansalliseen 

korruptionvastaiseen ohjelmaan ole suunnitteilla muutoksia, jotka auttaisivat torjumaan 

korruptiota ja soveltamaan varoittavia seuraamuksia entistä tehokkaammin; toteaa, että 

maakohtaisten suositusten mukaan syytteiden nostaminen laajamittaisen korruption 

tapauksissa on edelleen poikkeuksellista; 

J. toteaa, että Euroopan petostentorjuntavirasto teki vuosina 2013–2016 yhteensä 57 

Unkariin liittyvää tutkimusta, mikä on unionin toiseksi suurin määrä; toteaa, että 

80 prosenttia tutkimuksista päätyi joko oikeudellisiin tai rahoitusta koskeviin suosituksiin 

tai molempiin; 

K. toteaa, että Unkarissa tehtiin jäsenvaltioista määrällisesti eniten rahoitusoikaisuja vuonna 

2016, yhteensä 211 miljoonan euron edestä; 

L. toteaa, että petostentorjuntaviraston vuosina 2013–2016 tekemien Unkariin liittyvien 

rakenne- ja maatalousrahastoja koskevien tutkimusten taloudelliset vaikutukset olivat 

4,16 prosenttia, mikä on unionin korkein lukema; 

M. toteaa, että alle 10 prosenttia petostentorjuntaviraston Unkarista saamista tiedoista oli 

peräisin julkisista lähteistä; 

N. toteaa, että toimet, joita Unkarin kansalliset oikeusviranomaiset petostentorjuntaviraston 

vuosina 2009–2016 tekemien suositusten perusteella toteuttivat, koskivat vain 

33:a prosenttia kaikista petostentorjuntaviraston tekemistä suosituksista; 

                                                 
1 EUVL C 261 9.8.2017, s. 71. 
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O. toteaa, että Unkarin taso julkisten hankintojen avoimuusindeksissä oli kaudella 2015–

2016 huomattavasti alempi kuin vuosina 2009–2010; toteaa, että vuodesta 2011 lähtien 

unionin rahoittamien tarjouskilpailujen avoimuusindeksi on joka vuosi ollut huomattavasti 

alhaisempi kuin niiden tarjouskilpailujen, joita unioni ei rahoittanut; toteaa, että 

yksityiskohtaisesta analyysistä käy ilmi, että avoimuuden taso oli vuonna 2016 

huomattavasti alhaisempi kuin vuonna 2015; 

P. toteaa, että Euroopan syyttäjänvirasto perustettiin 21 jäsenvaltion tiiviimmän yhteistyön 

puitteissa, mutta Unkari päätti olla osallistumatta sen perustamiseen; 

Q. toteaa, että arvioiden mukaan suorat yhteiskunnalliset vahingot Unkarissa olivat vuosina 

2009–2016 erittäin suuret, jopa 15–24 prosenttia kilpailutettujen sopimusten 

kokonaisarvosta eli vähintään 6,7–10,6 miljardia euroa; 

R. toteaa, että aktiivisella kansalaisyhteiskunnalla olisi oltava ratkaiseva rooli edistettäessä 

hallitusten avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta niiden varainhoidossa ja korruption 

torjunnassa; 

1. katsoo, että nykyinen korruptiotaso, julkisen talouden avoimuuden ja 

vastuuvelvollisuuden puute ja tukeen oikeuttamattomat menot tai rahoitettujen hankkeiden 

ylihinnoittelu vaikuttavat unionin varoihin Unkarissa; katsoo, että tämä saattaa loukata 

SEU:n 2 artiklassa tarkoitettuja arvoja ja että se antaa aiheen käynnistää SEU:n 7 artiklan 

1 kohdan mukaisen menettelyn; 

2. palauttaa mieliin neuvostolle ja komissiolle 13. joulukuuta 2007 rahanpesua, veronkiertoa 

ja veropetoksia koskevan tutkinnan johdosta esittämänsä suosituksen, jossa todettiin, että 

komissio jatkaa korruption torjunnan seurantaa eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä, 

katsottiin, että korruptiontorjuntaa voivat varjostaa muut tämän prosessin taloudelliset ja 

rahoitukseen liittyvät kysymykset, ja kehotettiin komissiota toimimaan esimerkillisesti ja 

ryhtymään jälleen julkaisemaan korruption torjuntaa koskevaa kertomusta sekä 

sitoutumaan paljon uskottavampaan ja kattavampaan korruption vastaiseen strategiaan; 

panee merkille, että korruption torjunta kuuluu poliisi- ja oikeudellisen yhteistyön alaan 

eli politiikan alalle, jolla parlamentti on toinen lainsäädäntövallan käyttäjä ja sillä on 

kattavat valvontavaltuudet; 

3. palauttaa mieliin 25. lokakuuta 2016 antamansa päätöslauselman suosituksista komissiolle 

demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevan EU:n järjestelmän perustamisesta 

ja toteaa, että siinä pyydettiin erityisesti laatimaan demokratiaa, oikeusvaltiota ja 

perusoikeuksia koskeva vuosikertomus, jossa on maakohtaisia suosituksia ja käsiteltäisiin 

erityisesti korruptiota; 

4. arvostelee puutteita Unkarin julkisia hankintoja koskevissa käytännöissä; panee 

huolestuneena merkille, että sellaisten julkisten hankintamenettelyjen, joissa saatiin vain 

yksi tarjous, seurauksena tehtyjen sopimusten määrä on Unkarissa yhä erittäin korkea, 

sillä vuonna 2016 se oli 36 prosenttia sopimuksista eli Puolan ja Kroatian (45 prosenttia) 

jälkeen1 toiseksi eniten EU:ssa; katsoo tämän tarkoittavan, että Unkarin julkisia 

hankintoja koskevissa tarjouskilpailuissa on vakavia korruptioriskejä; katsoo, että 

komission olisi otettava käyttöön tehokas seurantaväline, jotta estetään syyllistyminen 

                                                 
1 Tutkimus ”Public procurement – a study on administrative capacity in the EU” s. 101 alkaen. 
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Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/24/EU1 tarkoituksen kanssa 

ristiriidassa oleviin käytäntöihin, ja laadittava täydentävää lainsäädäntöä, jotta voidaan 

korjata havaitut puutteet; pyytää tietoja yrityksistä, jotka ovat ainoita tarjoajia Unkarissa; 

vaatii tutkimaan, laaditaanko tarjouskilpailuja siten, että pyritään varaamaan sopimukset 

tietyille yrityksille; kehottaa Unkarin hallitusta julkistamaan verkkosivustollaan vuosittain 

kattavan luettelon kaikista toimeksisaajistaan, joiden kanssa on tehty yli 15 000 euron 

arvoiset sopimukset, ja esittämään luettelossa toimeksisaajan nimi ja osoite, sopimuksen 

tyyppi ja kohde, sen kesto ja arvo, noudatettu menettely ja asiasta vastaava viranomainen;  

5. pitää valitettavana, että hallinnon tehokkuus Unkarissa on huonontunut vuodesta 1996 

alkaen2 ja sen hallinto on yksi unionin jäsenvaltioiden tehottomimmista; panee 

huolestuneena merkille, että hallinnon laatu on kaikilla Unkarin alueilla selvästi unionin 

keskiarvon alapuolella; toteaa, että Unkarin hallinnon heikko laatu3 haittaa sen 

taloudellista kehitystä ja heikentää julkisten investointien vaikutusta; 

6. toteaa, että Unkarin alueiden suoriutuminen innovaatioiden alalla4 on edelleen varsin 

vaatimatonta; toteaa, ettei Unkari ole vielä saavuttanut Eurooppa 2020 -strategian 

tavoitetta investoida 3 prosenttia bruttokansantuotteestaan tutkimukseen ja kehittämiseen5; 

kehottaa Unkaria edistämään kasvua ja työllisyyttä ja investoimaan unionin varoja 

innovointiin; 

7. kannustaa Unkaria unionin varoja hyödyntäen jatkamaan taloutensa nykyaikaistamista ja 

lisäämään tukeaan pk-yrityksille; korostaa, että Unkarissa 30,24 prosenttia unionin 

Horisontti 2020 -ohjelman mukaisesta rahoituksesta on osoitettu pk-yrityksille mutta 

mukaan hakevien pk-yritysten hyväksymisaste on siellä 7,26 prosenttia, mikä on 

vähemmän kuin pk-yritysten hyväksymisasteiden keskiarvo 28 jäsenvaltiossa; toteaa 

lisäksi, että kaikkien hakemusten hyväksymisaste laski 20,3 prosentista (seitsemäs 

puiteohjelma) 10,8 prosenttiin (Horisontti 2020) ja Unkari sijoittui siten 26. sijalle 

Horisontti 2020 -ohjelmassa; 

8. pyytää komissiota kannustamaan jäsenvaltioita liittymään Euroopan syyttäjänvirastoon; 

9. korostaa, että Unkari sai petostentorjuntavirastolta vuosina 2013–2016 prosentuaalisesti 

eniten rakenne- ja maatalousrahastoihin liittyviä rahoitussuosituksia koko unionissa; 

korostaa, että petostentorjuntaviraston Unkarissa käsittelemien tapausten taloudellinen 

vaikutus on neljä kertaa suurempi kuin kansallisten tutkimusten; kehottaa komissiota ja 

Unkaria ryhtymään tarvittaviin toimiin unionin varoihin liittyvien petosten torjumiseksi; 

10. pitää valitettavana, että komissio keskeytti korruptiontorjuntakertomuksen julkaisemisen; 

kehottaa komissiota muuttamaan päätöstään ja julkaisemaan kyseisen kertomuksen 

                                                 
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU, annettu 26. helmikuuta 2014, julkisista hankinnoista 

ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 65). 
2 Seitsemäs taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta käsittelevä kertomus, luku ”Hallinnon laatu 

vaihtelee merkittävästi eri puolilla EU:ta”, s. 137 alkaen.  
3 Seitsemäs taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta käsittelevä kertomus, kartta 6 ”Euroopan 

hallinnonlaatuindeksi, 2017”. 
4 Seitsemäs taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta käsittelevä kertomus, kartta 5 ”Alueellinen 

innovaatioindeksi, 2017”. 
5 Seitsemäs taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta käsittelevä kertomus, kartta 6 ”Euroopan 

hallinnonlaatuindeksi, 2017”. 
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säännöllisesti. 
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