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IEROSINĀJUMI 

Budžeta kontroles komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un 

iekšlietu komiteju, rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:  

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 325. panta 5. punktu, 

– ņemot vērā pētījumu „Intensity of Competition, Corruption Risks and Price Distortion in 

the Hungarian Public Procurement – 2009–2016” (Konkurences spraigums, korupcijas 

riski un cenu kropļojums Ungārijas publiskā iepirkuma procedūrās — 2009.–2016. gads), 

ko ir sagatavojis Budapeštas Korupcijas pētīšanas centrs, 

– ņemot vērā Eiropas Savienības fondu izmantošanas un ietekmes analīzi Ungārijā 2007.–

2013. gada plānošanas periodā, kuru uzdevis sagatavot Ungārijas premjerministra birojs 

un sagatavojis KPMG Tanácsadó Ltd. un šīs sabiedrības apakšuzņēmējs GKI 

Gazdaságkutató Corp., 

– ņemot vērā Parlamenta 2017. gada 17. maija, 2015. gada 10. jūnija un 16. decembra 

rezolūcijas par stāvokli Ungārijā1, 2013. gada 3. jūlija rezolūciju par pamattiesību stāvokli 

Ungārijā — standarti un prakse2, 2012. gada 16. februāra rezolūciju par neseno politisko 

notikumu attīstību Ungārijā3, 

– ņemot vērā organizācijas Transparency International piešķirto korupcijas uztveres 

indeksu laikposmam par 2006.–2016. gadu, 

– ņemot vērā Pasaules Ekonomikas foruma noteikto globālās konkurētspējas indeksu 2017.–

2018. gadam, 

A. tā kā Savienības līdzekļi veido 1,9–4,4 % no Ungārijas IKP un vairāk nekā pusi no 

publiskajiem ieguldījumiem; 

B. tā kā Ungārijai no kohēzijas fondiem un struktūrfondiem tika piešķirti EUR 25,3 miljardi 

2007.–2013. gada plānošanas periodā un EUR 25 miljardi 2020.–2014. gada plānošanas 

periodā; 

C. tā kā kohēzijas politikas fondu (Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF), Kohēzijas 

fonda (KF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF)) Savienības maksājumi Ungārijai laikposmā 

no 2004. gada līdz 2017. gadam sasniedza EUR 30,15 miljardus; tā kā finanšu korekcijas 

summa, kas izriet no līdz šim Savienības veiktajām revīzijām, ir aptuveni EUR 940 

miljoni attiecībā uz ERAF, KF un ESF un ir sagaidāms, ka tā pārsniegs EUR 1 miljardu; 

D. tā kā Savienības finansiālais ieguldījums dalībniekiem Ungārijā ir EUR 288,1 miljoni 

saskaņā ar Septīto pamatprogrammu un EUR 174,9 miljoni saskaņā ar pamatprogrammu 

„Apvārsnis 2020”; 

E. tā kā Ungārijai bija viens no augstākajiem Savienības līdzekļu apguves rādītājiem 

                                                 
1 Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0216, OV C 407, 4.11.2016, 46. lpp. un OV C 399, 24.11.2017., 127. lpp. 
2 OV C 75, 26.2.2016., 52. lpp. 
3 OV CE 249, 30.8.2013., 27. lpp. 
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dalībvalstīs, kas pievienojās Eiropas Savienībai, sākot no 2004. gada un vēlāk; 

F. tā kā Ungārijas IKP laikposmā no 2004. gada līdz 2016. gadam ir pieaudzis par 16,1 %, 

kas nedaudz pārsniedz Savienības vidējo rādītāju un ir ievērojami zemāks nekā izaugsme 

citās Višegradas grupas valstīs (Polijā, Čehijas Republikā un Slovākijā); 

G. tā kā kopš 2008. gada korupcijas uztveres indekss Ungārijā ir nokrities par 19 punktiem 

un tādēļ tā ir viena no dalībvalstīm ar sliktākajiem rādītājiem; 

H. tā kā 2016. gada pasaules mēroga pārvaldības rādītāji liecina, ka Ungārijā vērojams 

regress tādās jomās kā valdības darba efektivitāte, tiesiskums un korupcijas kontrolēšana; 

I. tā kā Padomes 2017. gada 11. jūlija ieteikumos par Ungārijas 2017. gada valsts reformu 

programmu un ar ko sniedz Padomes atzinumu par Ungārijas 2017. gada konverģences 

programmu1 tika uzsvērta nepieciešamība uzlabot publisko finanšu pārredzamību, 

stiprināt pārredzamību un konkurenci publiskā iepirkuma jomā, īstenojot visaptverošu un 

efektīvu e–iepirkuma sistēmu, un stiprināt korupcijas novēršanas regulējumu; tā kā, 

pamatojoties uz konkrētām valstīm adresētiem ieteikumiem, nelieli panākumi ir gūti 

attiecībā uz publisko finanšu pārredzamību, pieņemot Publiskā iepirkuma likumu, bet 

nozīmīgi pasākumi tika atlikti, jo īpaši e–iepirkuma jomā, un rādītāji liecina, ka 

konkurence un pārredzamība publiskā iepirkuma jomā joprojām ir neapmierinošas; tā kā, 

pamatojoties uz konkrētām valstīm adresētiem ieteikumiem, nav gūti panākumi attiecībā 

uz pretkorupcijas regulējuma uzlabošanu un Valsts korupcijas apkarošanas programmā 

nav paredzētas izmaiņas, lai padarītu šo programmu efektīvāku attiecībā uz korupcijas 

novēršanu un atturošu sodu piemērošanu; tā kā, pamatojoties uz konkrētām valstīm 

adresētiem ieteikumiem, kriminālvajāšana augsta līmeņa korupcijas lietās joprojām ir 

izņēmums; 

J. tā kā Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) saistībā ar Ungāriju ir veicis 

57 izmeklēšanas par 2013.–2016. gadu, kas ir otrais lielākais skaitlis Eiropas Savienībā; tā 

kā 80 % no izmeklēšanas procedūrām tika pabeigtas ar tiesiska vai finansiāla rakstura 

ieteikumiem, vai arī abu veidu ieteikumiem; 

K. tā kā 2016. gadā Ungārija bija dalībvalsts ar vislielāko piemēroto kopējo finanšu korekciju 

summu EUR 211 miljonu apmērā; 

L. tā kā OLAF izmeklēšanu finansiālās sekas attiecībā uz Ungāriju struktūrfondu un 

lauksaimniecības jomā 2013.–2016. gadā sasniedza 4,16 %, kas ir augstākais rādītājs 

Savienībā; 

M. tā kā mazāk nekā 10 % OLAF no Ungārijas saņemtās informācijas 2016. gadā tika iegūta 

no valsts avotiem; 

N. tā kā pasākumi, ko Ungārijas valsts tiesu iestādes veica pēc OLAF ieteikumiem 2009.–

2016. gadam, attiecās tikai uz 33 % no visiem OLAF ieteikumiem, 

O. tā kā publiskā iepirkuma pārredzamības indekss Ungārijā visā 2015.–2016. gada periodā 

joprojām saglabājās ievērojami zemāks par 2009.–2010. gada līmeni; tā kā kopš 2011. 

                                                 
1 OV C 261, 9.8.2017., 71. lpp. 
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gada Savienības finansētajiem iepirkuma līgumiem ik gadu bija raksturīgas ievērojami 

zemākas pārredzamības indeksa vērtības salīdzinājumā ar iepirkuma līgumiem, kurus 

finansēja no citiem avotiem; tā kā detalizēta analīze parāda, ka pārredzamības līmenis 

2016. gadā bija ievērojami zemāks nekā 2015. gadā; 

P. tā kā Eiropas Prokuratūra (EPPO) tika izveidota saskaņā ar ciešāku sadarbību starp 21 

dalībvalsti, bet Ungārija nolēma nepiedalīties tās izveidē; 

Q. tā kā aplēses liecina par ļoti augstu tiešo sociālo zaudējumu līmeni Ungārijā, tam 

sasniedzot 15–24 % no kopējās līguma vērtības laikposmā no 2009. gada līdz 

2016. gadam, šai vērtībai sasniedzot vismaz EUR 6,7 miljardus līdz EUR 10,6 miljardus; 

R. tā kā dinamiskai pilsoniskajai sabiedrībai būtu jāuzņemas būtiska loma, veicinot valdību 

pārredzamību un pārskatatbildību attiecībā uz to finansēm un cīņu pret korupciju, 

1. uzskata, ka pašreizējais korupcijas līmenis, publisko finanšu pārredzamības un 

pārskatatbildības trūkums, kā arī neattiecināmi izdevumi vai finansēto projektu 

pārmērīgas izmaksas ietekmē Savienības līdzekļu izlietošanu Ungārijā; uzskata, ka tas 

varētu liecināt, ka Līguma par Eiropas Savienību (LES) 2. pantā minētās vērtības netiek 

ievērotas un ka tas pamato procedūras uzsākšanu saskaņā ar LES 7. panta 1. punktu; 

2. atgādina par Parlamenta 2017. gada 13. decembra ieteikumu Padomei un Komisijai, 

ņemot vērā izmeklēšanu saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, nodokļu 

apiešanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, kurā tas norādīja, ka Komisijas veiktā 

korupcijas apkarošanas uzraudzība tiks turpināta Eiropas pusgada procesā, uzskatīja, ka 

šajā procesā korupcijas apkarošanu varētu aizēnot citi ekonomikas un finanšu jautājumi, 

un aicināja Komisiju rādīt piemēru, atsākot pretkorupcijas ziņojuma publicēšanu, un 

apņemties sagatavot daudz uzticamāku un visaptverošāku korupcijas apkarošanas 

stratēģiju; norāda, ka cīņa pret korupciju ir policijas un tiesu sadarbības kompetencē un ka 

šajā politikas jomā Parlaments ir viens no likumdevējiem ar neierobežotām kontroles 

pilnvarām; 

3. atgādina par 2016. gada 25. oktobra rezolūciju ar ieteikumiem Komisijai par Savienības 

mehānisma demokrātijai, tiesiskumam un pamattiesībām izveidi, kurā jo īpaši aicināja 

sagatavot ikgadēju ziņojumu par demokrātiju, tiesiskumu un pamattiesībām (Eiropas DTP 

ziņojums) ar konkrētām valstīm adresētiem ieteikumiem, tostarp īpašu uzmanību pievēršot 

korupcijai; 

4. kritizē trūkumus attiecībā uz publiskā iepirkuma praksi Ungārijā; ar bažām norāda, ka 

Ungārijā tādās iepirkuma procedūrās piešķirto līgumslēgšanas tiesību daļa, kurās ir 

iesniegts tikai viens piedāvājums, vēl joprojām ir ļoti augsta — 36 % 2016. gadā un tas ir 

otrais lielākais skaitlis Savienībā —augstāki rādītāji ir konstatēti tikai Polija un Horvātijā 

(45 %)1; uzskata, ka tas liecina par nopietna korupcijas riska pastāvēšanu Ungārijas 

publiskā iepirkuma konkursos; uzskata, ka Komisijai ir jāievieš efektīvs pārraudzības 

instruments, lai novērstu praksi, kas ir pretrunā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvu 2014/24/ES2, un nodrošinātu normatīvo aktu integrāciju, lai novērstu nepilnības, 

                                                 
1 Publiskais iepirkums — pētījums par administratīvo veiktspēju ES, 101. lpp un turpmākās. 

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/24/ES (2014. gada 26. februāris) par publisko iepirkumu un ar 

ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK (OV L 94, 28.3.2014., 65. lpp.). 
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kas līdz šim konstatētas; pieprasa informāciju par uzņēmumiem, kas Ungārijā darbojas kā 

vienīgie pretendenti; prasa veikt izmeklēšanu, vai publiskie iepirkumi tiek izsludināti ar 

mērķi piešķirt līgumu konkrētiem uzņēmumiem; aicina Ungārijas valdību savā tīmekļa 

vietnē katru gadu publicēt pilnīgu sarakstu, kurā iekļauti visi līgumslēdzēji, kas ieguvuši 

līgumus ar vērtību virs EUR 15 000, un šajā sarakstā iekļaut līgumslēdzēja 

vārdu/nosaukumu un adresi, līguma veidu un priekšmetu, tā ilgumu, vērtību, izmantoto 

procedūru un atbildīgo iestādi;  

5. pauž nožēlu, ka valdības darbības efektivitāte kopš 1996. gada Ungārijā1 ir mazinājusies 

un ka tā ir viena no dalībvalstīm Savienībā ar vismazāk efektīvu valdību; ar bažām norāda, 

ka visu Ungārijas reģionu pārvaldes rādītāji kvalitātes ziņā ir krietni zemāki par vidējiem 

Savienībā; norāda, ka zemas kvalitātes valdības darbība Ungārijā2 kavē ekonomikas 

attīstību un samazina publisko ieguldījumu iedarbību; 

6. norāda, ka reģionālie inovācijas snieguma rādītāji3 Ungārijas reģionos joprojām ir tikai 

pieticīgi; norāda, ka Ungārija vēl nav sasniegusi stratēģijas „Eiropa 2020” mērķi ieguldīt 

pētniecībā un attīstībā 3 % no IKP4; aicina Ungāriju sekmēt izaugsmi un nodarbinātību, kā 

arī ieguldīt Savienības līdzekļus inovācijā; 

7. mudina Ungāriju izmantot Savienības līdzekļus, lai turpinātu modernizēt tās ekonomiku 

un stiprinātu atbalstu MVU; uzsver to, ka Ungārijā 30,24 % no Savienības finansiālā 

ieguldījuma saskaņā ar pamatprogrammu „Apvārsnis 2020” ir paredzēts dalībniekiem, kas 

ir MVU, bet pieteikumu iesniedzēju, kas ir MVU, panākumu īpatsvars ir 7,26 %, kas ir 

zemāks nekā 28 dalībvalstu ES sekmīgo pieteikumu iesniedzēju, kas ir MVU, īpatsvars; 

turklāt norāda, ka sekmīgu pieteikumu īpatsvars attiecībā pret visiem pieteikumiem 

(7. PP) samazinājās no 20,3 % līdz 10,8 % („Apvārsnis 2020”), tādējādi Ungārijai ieņemot 

26. vietu attiecībā uz pamatprogrammu „Apvārsnis 2020”; 

8. aicina Komisiju stimulēt dalībvalstis, kuras līdz šim nav vēlējušās pievienoties Eiropas 

Prokuratūrai; 

9. uzsver, ka attiecībā uz Ungāriju Savienībā ir pieņemts vislielākais OLAF finanšu 

ieteikumu īpatsvars par struktūrfondiem un lauksaimniecību laikposmam no 2013. gada 

līdz 2016. gadam; uzsver, ka kopējā OLAF lietu finansiālā ietekme Ungārijā ir četras 

reizes lielāka nekā valsts līmeņa izmeklēšanu ietekme; aicina Komisiju un Ungāriju veikt 

nepieciešamos pasākumus, lai cīnītos pret krāpšanu saistībā ar ES līdzekļiem; 

10. pauž nožēlu par to, ka Komisija ir apturējusi pretkorupcijas ziņojuma publicēšanu; mudina 

Komisiju mainīt savu lēmumu un regulāri publicēt šādus ziņojumus. 

  

                                                 
1 Sk. septīto ziņojumu par ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju, Eiropā valsts pārvaldes kvalitāte būtiski 

atšķiras, 137. lpp.  
2 Sk. septīto ziņojumu par ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju, 6. karte, Eiropas valsts pārvaldes 

kvalitātes indekss, 2017. g. 
3 Sk. septīto ziņojumu par ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju, 5. karte, Reģionālās inovācijas snieguma 

rādītāji 2017. g. 
4 Sk. septīto ziņojumu par ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju, 6. karte, Eiropas valsts pārvaldes 

kvalitātes indekss, 2017. g. 
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