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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit jistieden lill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u 

l-Intern, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni 

għal riżoluzzjoni tiegħu: 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 325(5) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 

(TFUE), 

– wara li kkunsidra l-istudju bit-titolu "Intensity of Competition, Corruption Risks and Price 

Distortion in the Hungarian Public Procurement – 2009-2016" (Intensità tal-

Kompetizzjoni, Riskji tal-Korruzzjoni u Distorsjoni tal-Prezzijiet fl-Akkwist Pubbliku 

Ungeriż – 2009-2016), imħejji miċ-Ċentru tar-Riċerka dwar il-Korruzzjoni ta' Budapest, 

– wara li kkunsidra l-Analiżi tal-Użu u l-Impatt tal-Fondi tal-Unjoni Ewropea fl-Ungerija 

fil-perjodu ta' programmazzjoni 2007-2013, ikkummissjonat mill-Uffiċċju tal-Prim 

Ministru Ungeriż u mħejji mill-KPMG Tanácsadó Ltd. u s-sottokuntrattur tagħha GKI 

Gazdaságkutató Corp., 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu tas-17 ta' Mejju 2017, tal-10 ta' Ġunju u tas-

16 ta' Diċembru 2015 dwar is-sitwazzjoni fl-Ungerija1, tat-3 ta' Lulju 2013 dwar is-

sitwazzjoni tad-drittijiet fundamentali: standards u prattiki fl-Ungerija2, tas-

16 ta' Frar 2012 dwar l-iżviluppi politiċi reċenti fl-Ungerija3, 

– wara li kkunsidra l-Indiċi dwar il-Perċezzjoni tal-Korruzzjoni ta' Transparency 

International għas-snin 2006-2016, 

– wara li kkunsidra l-Indiċi tal-Kompetittività Globali 2017-2018 tal-Forum Ekonomiku 

Dinji, 

A. billi l-fondi tal-Unjoni jammontaw għal 1,9 %-4,4 % tal-PDG Ungeriż u jirrappreżentaw 

aktar minn nofs l-investiment pubbliku; 

B. billi l-Ungerija ġiet allokata EUR 25,3 biljun matul il-perjodu 2007-2013 u EUR 25 biljun 

għall-perjodu 2014-2020 fl-ambitu tal-fondi ta' koeżjoni u strutturali; 

C. billi l-pagamenti tal-fondi tal-politika ta' koeżjoni (il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp 

Reġjonali (FEŻR), il-Fond ta' Koeżjoni (FK) u l-Fond Soċjali Ewropew (FSE)) mill-

Unjoni lill-Unġerija bejn l-2004 u l-2017 ammontaw għal EUR 30,15 biljun; billi l-

ammont ta' korrezzjoni finanzjarja li jirriżulta mill-awditi tal-Unjoni jammonta, s'issa, 

għal madwar EUR 940 miljun għall-FEŻR, il-FK u l-FSE u huwa mistenni li jaqbeż il-

EUR 1 biljun; 

D. billi l-kontribuzzjoni finanzjarja għall-parteċipanti fl-Ungerija tammonta għal 

EUR 288,1 miljun fl-ambitu tas-Seba' Programm Kwadru u EUR 174,9 miljun fl-ambitu 

ta' Orizzont 2020; 

                                                 
1 Testi adottati, P8_TA(2017)0216, ĠU C 407, 4.11.2016, p. 46, u ĠU C 399, 24.11.2017, p. 127. 
2 ĠU C 75, 26.2.2016, p. 52. 
3 ĠU CE 249, 30.8.2013, p. 27. 
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E. billi l-Ungerija għandha waħda mill-ogħla rati ta' assorbiment tal-fondi tal-Unjoni fost l-

Istati li saru Membri tal-Unjoni wara l-2004; 

F. billi l-PDG Ungeriż kiber b'16,1 % bejn l-2004 u l-2016, li huwa ftit ogħla mill-medja tal-

Unjoni u ferm iktar baxx mir-rati ta' tkabbir tal-pajjiżi Visegrád l-oħra (il-Polonja, ir-

Repubblika Ċeka u s-Slovakkja); 

G. billi, sa mill-2008, l-Ungerija rreġistrat tnaqqis ta' 19-il punt fl-Indiċi dwar il-Perċezzjoni 

tal-Korruzzjoni, u b'hekk hija waħda mill-Istati Membri bl-agħar prestazzjoni; 

H. billi l-Indikaturi Dinjija tal-Governanza tal-2016 jissottolinjaw li l-Ungerija għamlet passi 

lura fl-oqsma tal-effikaċja governattiva, l-istat tad-dritt u l-kontroll tal-korruzzjoni; 

I. billi r-Rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill tal-11 ta' Lulju 2017 dwar il-Programm 

Nazzjonali ta' Riforma tal-Ungerija u l-għoti ta' opinjoni tal-Kunsill dwar il-Programm ta' 

Konverġenza tal-Ungerija tal-20171 jenfasizzaw il-ħtieġa li titjieb it-trasparenza tal-

finanzi pubbliċi, li jissaħħu t-trasparenza u l-kompetizzjoni fl-akkwist pubbliku billi tiġi 

implimentata sistema tal-akkwist elettroniku komprensiva u effiċjenti, u li jissaħħaħ il-

qafas ta' kontra l-korruzzjoni; billi skont ir-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiż 

sar progress limitat fit-trasparenza tal-finanzi pubbliċi bl-adozzjoni tal-Att dwar l-Akkwist 

Pubbliku, iżda kien hemm dewmien fir-rigward ta' azzjonijiet importanti, b'mod speċjali 

fil-qasam tal-akkwist elettroniku, u l-indikaturi juru li l-kompetizzjoni u t-trasparenza 

għadhom f'livell insodisfaċenti fl-akkwist pubbliku; billi, skont ir-Rakkomandazzjonijiet 

Speċifiċi għall-Pajjiż, ma ġie rreġistrat l-ebda progress fir-rigward tat-titjib tal-qafas ta' 

kontra l-korruzzjoni u l-ebda bidla ma hija ppjanata fil-Programm Nazzjonali Kontra l-

Korruzzjoni biex ikun aktar effikaċi fil-prevenzjoni tal-korruzzjoni u fl-applikazzjoni ta' 

sanzjonijiet dissważivi; billi, skont ir-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiż, il-

prosekuzzjoni ta' każijiet ta' korruzzjoni ta' livell għoli għadha l-eċċezzjoni; 

J. billi l-għadd ta' investigazzjonijiet imwettqa mill-Uffiċċju Ewropew ta' Kontra l-Frodi 

(OLAF) matul il-perjodu 2013-2016 fir-rigward tal-Ungerija, huwa t-tieni l-akbar għadd 

fl-Unjoni; billi 80 % tal-investigazzjonijiet ġew konklużi b'rakkomandazzjonijiet 

ġudizzjarji, rakkomandazzjonijiet finanzjarji, jew it-tnejn li huma; 

K. billi l-Ungerija kienet l-Istat Membru bl-ogħla ammont ta' korrezzjonijiet finanzjarji 

applikati fl-2016 , li jammontaw għal total ta' EUR 211-il miljun; 

L. billi l-impatt finanzjarju tal-investigazzjonijiet tal-OLAF fir-rigward tal-Ungerija fl-oqsma 

tal-Fondi Strutturali u l-Agrikoltura għall-perjodu 2013-2016 ammonta għal 4,16 %, li 

huwa l-ogħla fl-Unjoni; 

M. billi inqas minn 10 % tal-informazzjoni li wasslet għand l-OLAF mill-Ungerija fl-2016 

ġiet minn sorsi pubbliċi; 

N. billi l-azzjonijiet li ttieħdu mill-awtoritajiet ġudizzjarji nazzjonali Ungeriżi wara r-

rakkomandazzjonijiet tal-OLAF għall-perjodu 2009-2016 ikkonċernaw 33 % biss tar-

rakkomandazzjonijiet kollha tal-OLAF; 

                                                 
1  ĠU C 261, 9.8.2017, p. 71. 
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O. billi l-Indiċi tat-Trasparenza tal-akkwist pubbliku fl-Ungerija matul il-perjodu 2015-

2016 baqa' ferm taħt il-livell tal-perjodu 2009-2010; billi, sa mill-2011, f'kull sena l-

offerti ffinanzjati mill-Unjoni kienu kkaratterizzati minn valuri tal-Indiċi tat-

Trasparenza aktar baxxi b'mod sinifikanti meta mqabbla mal-offerti mhux iffinanzjati 

mill-Unjoni; billi l-analiżi dettaljata turi li l-livell ta' trasparenza kien ferm aktar baxx 

fl-2016 milli fl-2015; 

P. billi l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (UPPE) ġie stabbilit fi ħdan il-qafas tal-

kooperazzjoni msaħħa bejn 21 Stat Membru iżda l-Ungerija ddeċidiet li ma tipparteċipax 

fl-istabbiliment tiegħu; 

Q. billi l-istimi juru livell għoli ħafna ta' telf soċjali dirett fl-Ungerija, li laħaq il-15-24 % tal-

valur totali tal-kuntratt fil-perjodu 2009-2016, li jammonta għal mill-inqas bejn 

EUR 6,7 biljun u EUR 10,6 biljun; 

R. billi settur dinamiku tas-soċjetà ċivili għandu jkollu rwol fundamentali fil-promozzjoni 

tat-trasparenza u tar-responsabbiltà tal-gvernijiet fir-rigward tal-finanzi tagħhom u l-ġlieda 

tagħhom kontra l-korruzzjoni; 

1. Jemmen li l-livell ta' korruzzjoni ta' bħalissa, in-nuqqas ta' trasparenza u ta' responsabbiltà 

fil-ġestjoni tal-finanzi pubbliċi, u l-infiq mhux eleġibbli jew l-ipprezzar eċċessiv tal-

proġetti finanzjati jaffettwaw lill-fondi tal-Unjoni fl-Ungerija; iqis li dan jista' 

jirrappreżenta ksur tal-valuri msemmija fl-Artikolu 2 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea 

(TUE) u jiġġustifika l-attivazzjoni tal-proċedura skont l-Artikolu 7(1) tat-TUE; 

2. Ifakkar fir-rakkomandazzjoni tiegħu tat-13 ta' Diċembru 2017 lill-Kunsill u lill-

Kummissjoni wara l-inkjesta dwar il-ħasil tal-flus, l-evitar tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa, 

li fiha huwa innota li l-Kummissjoni se tkompli bil-monitoraġġ kontra l-korruzzjoni 

permezz tal-proċess tas-Semestru Ewropew, kien tal-fehma li l-ġlieda kontra l-korruzzjoni 

tista' tkun imtappna minn kwistjonijiet ekonomiċi u finanzjarji oħra f'dan il-proċess, u 

talab lill-Kummissjoni tmexxi bl-eżempju, billi tkompli bil-pubblikazzjoni tar-rapport u 

timpenja ruħha favur strateġija ferm aktar kredibbli u komprensiva kontra l-korruzzjoni; 

jirrimarka li l-ġlieda kontra l-korruzzjoni hija materja ta' kooperazzjoni ġudizzjarja u tal-

pulizija, li hija qasam tal-politika li fih il-Parlament huwa koleġiżlatur u b'setgħat ta' 

skrutinju sħaħ; 

3. Ifakkar fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Ottubru 2016 b'rakkomandazzjonijiet lill-

Kummissjoni dwar l-istabbiliment ta' mekkaniżmu tal-UE dwar id-demokrazija, l-istat 

tad-dritt u d-drittijiet fundamentali, li speċifikament talab il-ħolqien ta' rapport annwali 

dwar id-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali (Rapport Ewropew dwar 

id-DRF) b'rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż, inkluż attenzjoni speċifika fuq il-

korruzzjoni; 

4. Jikkritika n-nuqqasijiet fil-prattiki tal-akkwist pubbliku fl-Ungerija; jinnota bi tħassib li l-

perċentwal ta' kuntratti mogħtija wara proċeduri ta' akkwist pubbliku li rċevew biss offerta 

waħda għadu għoli ħafna fl-Ungerija, fil-livell ta' 36 % fl-2016, li huwa t-tieni l-ogħla 

ċifra fl-Unjoni wara l-Polonja u l-Kroazja (45 %)1; jemmen li dan jindika li hemm riskji 

qawwija ta' korruzzjoni fl-offerti għall-akkwist pubbliku fl-Ungerija; huwa tal-fehma li l-

                                                 
1  Akkwist pubbliku – studju dwar il-kapaċità amministrattiva fl-UE, p.101 'il quddiem 
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Kummissjoni teħtieġ li timplimenta għodda ta' monitoraġġ effikaċi biex jiġi evitat li jkun 

hemm rikors għal prattiki li jmorru kontra l-ispirtu tad-Direttiva 2014/24/UE tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill1 u tipprevedi -integrazzjoni leġiżlattiva biex tirrimedja 

d-dgħufijiet li nstabu s'issa; jitlob informazzjoni dwar il-kumpaniji li jaġixxu bħala 

offerenti uniċi fl-Ungerija; jitlob li ssir investigazzjoni dwar jekk l-offerti jsirux bl-għan li 

jiġu assenjati lil ċerti kumpaniji; jistieden lill-gvern Ungeriż jippubblika fuq is-sit web 

tiegħu lista annwali kompluta ta' dawk il-kuntratturi kollha li ngħataw kuntratt ta' valur 

ogħla minn EUR 15 000, u li tali lista tinkludi l-isem u l-indirizz tal-kuntrattur, it-tip u s-

suġġett tal-kuntratt, it-tul ta' żmien u l-valur tiegħu, il-proċedura segwita u l-awtorità 

responsabbli;  

5. Jiddispjaċih li l-effikaċja governattiva fl-Ungerija naqqset mill-19962 u li hija waħda mill-

Istati Membri bl-inqas effikaċja governattiva fl-Unjoni; jinnota bi tħassib li r-reġjuni 

kollha tal-Ungerija huma ferm inqas mill-medja tal-Unjoni f'termini ta' kwalità ta' gvern; 

jinnota li l-kwalità inferjuri tal-gvern fl-Ungerija3 timpedixxi l-iżvilupp ekonomiku u 

tnaqqas l-impatt tal-investiment pubbliku; 

6. Jinnota li l-prestazzjoni tal-innovazzjoni reġjonali4 fir-reġjuni Ungeriżi għadha biss 

moderata; jinnota li l-Ungerija għadha ma laħqitx l-objettiv tal-istrateġija Ewropa 2020 li 

tinvesti 3 % tal-PDG tagħha fir-riċerka u l-iżvilupp5; jitlob lill-Ungerija trawwem it-

tkabbir u l-impjiegi u tinvesti fondi tal-Unjoni fl-innovazzjoni; 

7. Iħeġġeġ lill-Ungerija tuża fondi tal-Unjoni biex tkompli timmodernizza l-ekonomija 

tagħha u ssaħħaħ l-appoġġ tagħha għall-SMEs; jissottolinja l-fatt li fl-Ungerija 30,24 % 

tal-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni fl-ambitu ta' Orizzont 2020 hija għall-parteċipanti 

SMEs, filwaqt li r-rata ta' suċċess tal-applikanti SMEs hija ta' 7,26 %, li hija aktar baxxa 

mir-rata ta' suċċess tal-applikanti SMEs għall-UE-28; jinnota barra minn hekk li r-rata ta' 

suċċess għall-applikazzjonijiet kollha naqqset minn 20,3 % (FP7) għal 10,8 % 

(Orizzont 2020), b'hekk l-Ungerija tikklassifika fis-26 post f'Orizzont 2020; 

8. Jistieden lill-Kummissjoni tinċentiva lill-Istati Membri biex jissieħbu fl-UPPE; 

9. Jenfasizza li l-Ungerija għandha l-ogħla perċentwal fl-Unjoni ta' rakkomandazzjonijiet 

finanzjarji mill-OLAF fir-rigward tal-Fondi Strutturali u l-Agrikoltura għall-perjodu 2013-

2016; jenfasizza li l-impatt finanzjarju globali ta' każijiet tal-OLAF fl-Ungerija huwa erba' 

darbiet akbar minn dak ta' investigazzjonijiet nazzjonali; jistieden lill-Kummissjoni u lill-

Ungerija jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiġġieldu kontra l-frodi fir-rigward tal-fondi tal-

Unjoni; 

10. Jiddeplora l-fatt li l-Kummissjoni ssospendiet il-pubblikazzjoni tar-rapport kontra l-

                                                 
1 Id-Direttiva 2014/24/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2014 dwar l-akkwist pubbliku u li 

tħassar id-Direttiva 2004/18/KE (ĠU L 94, 28.3.2014, p. 65). 
2  Ara s-Seba' Rapport dwar il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali, Il-Kwalità tal-governanza tvarja b'mod 

sostanzjali fl-Ewropa, p. 137.  
3  Ara s-Seba' Rapport dwar il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali, Mappa 6 Indiċi Ewropew tal-Kwalità 

tal-Gvern, 2017. 
4  Ara s-Seba' Rapport dwar il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali, Mappa 5 Prestazzjoni tal-Innovazzjoni 

Reġjonali, 2017. 
5  Ara s-Seba' Rapport dwar il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali, Mappa 6 Indiċi Ewropew tal-Kwalità 

tal-Gvern, 2017. 
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korruzzjoni; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tibdel id-deċiżjoni tagħha u tippubblika b'mod 

regoli tali rapport. 



 

PE615.392v03-00 8/9 AD\1151791MT.docx 

MT 

INFORMAZZJONI DWAR L-ADOZZJONI 
FIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI 

Data tal-adozzjoni 25.4.2018    

Riżultat tal-votazzjoni finali +: 

–: 

0: 

12 

0 

2 

Membri preżenti għall-votazzjoni finali Zigmantas Balčytis, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg 

Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Marco 

Valli, Tomáš Zdechovský 

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali Richard Ashworth, Péter Niedermüller, Julia Pitera 

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) 

preżenti għall-votazzjoni finali 

Andrea Bocskor, Tiemo Wölken 

 
 



 

AD\1151791MT.docx 9/9 PE615.392v03-00 

 MT 

VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIET FIL-KUMITAT LI JINTALAB 
JAGĦTI OPINJONI 

12 + 

ALDE Martina Dlabajová 

GUE/NGL Luke Ming Flanagan 

PPE Richard Ashworth, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský 

S&D Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Péter Niedermüller, Georgi Pirinski, Tiemo 

Wölken 

 

0 - 

  

 

2 0 

EFDD Marco Valli 

PPE Andrea Bocskor 

 

Tifsira tas-simboli użati: 

+ : favur 

- : kontra 

0 : astensjoni 

 

 

 


