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SUGGESTIES 

De Commissie begrotingscontrole verzoekt de bevoegde Commissie burgerlijke vrijheden, 

justitie en binnenlandse zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

– gezien artikel 325, lid 5, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

– gezien de studie "Intensity of Competition, Corruption Risks and Price Distortion in the 

Hungarian Public Procurement – 2009-2016", die is vervaardigd door het Corruption 

Research Center Budapest, 

– gezien de Analyse van het gebruik en de impact van de fondsen van de Europese Unie in 

Hongarije tijdens de programmeringsperiode 2007-2013, waarvoor het kantoor van de 

Hongaarse premier opdracht heeft gegeven en die door KPMG Tanácsadó Ltd. en zijn 

onderaannemer GKI Gazdaságkutató Corp. werd voorbereid, 

– gezien zijn resoluties van 17 mei 2017 en van 10 juni en 16 december 2015 over de 

situatie in Hongarije1, van 3 juli 2013 over de situatie van de grondrechten: normen en 

praktijken in Hongarije2 en van 16 februari 2012 over de recente politieke ontwikkelingen 

in Hongarije3, 

– gezien de Corruption Perception Index van Transparency International voor de jaren 

2006-2016, 

– gezien de Global Competitiveness Index 2017-2018 van het Wereld Economisch Forum, 

A. overwegende dat fondsen van de Unie 1,9 tot 4,4 % van het Hongaarse bbp bedragen en 

goed zijn voor meer dan de helft van de overheidsinvesteringen; 

B. overwegende dat aan Hongarije tijdens de periode 2007-2013 25,3 miljard EUR werd 

toegewezen en tijdens de periode 2014-2020 25 miljard EUR in het kader van de cohesie- 

en structuurfondsen; 

C. overwegende dat de betalingen van de Unie aan Hongarije in het kader van het 

cohesiebeleid (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), Cohesiefonds (CF) 

en Europees Sociaal Fonds (ESF)) tussen 2004 en 2017 30,15 miljard EUR bedroegen; 

overwegende dat de financiële correctie ten gevolge van de audits van de Unie tot op 

heden ongeveer 940 miljoen EUR bedraagt voor het EFRO, CF en ESF en naar 

verwachting 1 miljard EUR zal overschrijden; 

D. overwegende dat de financiële bijdrage van de Unie voor deelnemers in het kader van het 

zevende kaderprogramma in Hongarije 288,1 miljoen EUR is en 174,9 miljoen EUR in 

het kader van Horizon 2020; 

E. overwegende dat Hongarije van de lidstaten die na 2004 tot de Unie zijn toegetreden, een 

                                                 
1 Aangenomen teksten, P8_TA(2017)0216, PB C 407 van 4.11.2016, blz. 46, en PB C 399 van 24.11.2017, blz. 

127. 
2 PB C 75 van 26.2.2016, blz. 52. 
3 PB C 249 van 30.8.2013, blz. 27. 
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van de hoogste absorptiegraden van de fondsen van de Unie heeft; 

F. overwegende dat het Hongaarse bbp tussen 2004 en 2016 met 16,1 % is gestegen, slechts 

iets meer dan het EU-gemiddelde en aanzienlijk lager dan de groeicijfers van de andere 

Visegrád-landen (Polen, de Tsjechische Republiek en Slowakije); 

G. overwegende dat Hongarije sinds 2008 maar liefst 19 punten is gekelderd in de Corruption 

Perception Index, waarmee het een van de slechtst presterende lidstaten is geworden; 

H. overwegende dat in de wereldwijde governance-indicatoren 2016 wordt benadrukt dat 

Hongarije achteruit is gegaan op het vlak van doeltreffendheid van de overheid, 

rechtsstaat en controle van de corruptie; 

I. overwegende dat in de aanbeveling van de Raad van 11 juli 2017 over het nationale 

hervormingsprogramma 2017 van Hongarije en met een advies van de Raad over het 

convergentieprogramma 2017 van Hongarije1 werd gewezen op de noodzaak om de 

overheidsfinanciën transparanter te maken, om de transparantie en de concurrentie in 

openbare aanbestedingen te versterken door een breed en efficiënt systeem voor 

elektronische aanbestedingen in te voeren, en om het kader voor corruptiebestrijding te 

versterken; overwegende dat volgens de landspecifieke aanbevelingen beperkte 

vooruitgang werd geboekt op het vlak van transparantie bij overheidsfinanciën met de 

aanneming van de wet inzake openbare aanbestedingen, maar dat belangrijke acties 

werden vertraagd, vooral op het vlak van elektronische aanbestedingen, en dat uit de 

indicatoren blijkt dat de concurrentie en transparantie bij overheidsopdrachten nog steeds 

onbevredigend zijn; overwegende dat volgens de landspecifieke aanbevelingen geen 

vooruitgang werd vastgesteld wat de verbetering van het kader voor corruptiebestrijding 

betreft en dat in het nationaal corruptiebestrijdingsprogramma geen wijzigingen zijn 

gepland om het doeltreffender te maken voor het voorkomen van corruptie en het 

toepassen van afschrikkende sancties; overwegende dat volgens de landspecifieke 

aanbevelingen de vervolging van corruptie op hoog niveau de uitzondering blijft; 

J. overwegende dat het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) in verband met 

Hongarije 57 onderzoeken heeft uitgevoerd voor de periode 2013-2016, het op een na 

grootste aantal in de Unie; overwegende dat 80 % van de onderzoeken werd afgesloten 

met gerechtelijke aanbevelingen, financiële aanbevelingen of beide; 

K. overwegende dat Hongarije de lidstaat was waar in 2016 het hoogste bedrag aan financiële 

correcties werd toegepast (in totaal 211 miljoen EUR); 

L. overwegende dat de OLAF-onderzoeken in verband met Hongarije op het vlak van 

structuurfondsen en landbouw voor de periode 2013-2016 een financiële impact van 

4,16 % hadden, het hoogste percentage in de Unie; 

M. overwegende dat minder dan 10 % van de informatie die OLAF van Hongarije ontving 

in 2016, van openbare bronnen afkomstig was; 

N. overwegende dat de maatregelen die de Hongaarse nationale gerechtelijke instanties 

hebben genomen naar aanleiding van de aanbevelingen van OLAF voor de periode 2009-

                                                 
1 PB C 261 van 9.8.2017, blz. 71 
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2016 slechts 33 % van alle aanbevelingen van OLAF betroffen; 

O. overwegende dat de Transparency Index (TI) van openbare aanbestedingen in 

Hongarije in de periode 2015-2016 ver onder het niveau van 2009-2010 bleef; 

overwegende dat door de Unie gefinancierde offertes sinds 2011 door aanzienlijk lagere 

TI-waarden in elk jaar worden gekenmerkt in vergelijking met offertes die niet door de 

Unie worden gefinancierd; overwegende dat uit de gedetailleerde analyse blijkt dat het 

transparantieniveau in 2016 aanzienlijk lager was dan in 2015; 

P. overwegende dat het Europees Openbaar Ministerie (EOM) in het kader van nauwere 

samenwerking tussen 21 lidstaten werd opgericht, maar dat Hongarije heeft besloten niet 

deel te nemen aan de oprichting; 

Q. overwegende dat uit schattingen blijkt dat er een zeer hoog niveau van rechtstreeks sociaal 

verlies in Hongarije is, dat in de periode 2009-2016 15-24 % aan totale contractwaarde 

bereikte, hetgeen minstens overeenstemt met 6,7 tot 10,6 miljard EUR; 

R. overwegende dat een dynamisch maatschappelijk middenveld een essentiële rol moet 

spelen voor de bevordering van de transparantie en verantwoordingsplicht van regeringen 

met betrekking tot hun financiën en hun strijd tegen corruptie; 

1. is van mening dat het huidige corruptieniveau, het gebrek aan transparantie en 

verantwoordingsplicht bij de overheidsfinanciën en niet-subsidiabele uitgaven of te hoge 

prijzen voor de gefinancierde projecten gevolgen hebben voor de in Hongarije ingezette 

middelen van de Unie; denkt dat dit een schending van de waarden van de in artikel 2 

VEU bedoelde waarden kan inhouden, en stelt dat het gerechtvaardigd is om de procedure 

van artikel 7, lid 1, VEU in te leiden; 

2. herinnert aan zijn aanbeveling aan de Raad en de Commissie van 13 december 2017 naar 

aanleiding van het onderzoek naar witwaspraktijken, belastingontwijking en 

belastingontduiking, waarin werd vastgesteld dat de toezichthoudende rol van de 

Commissie op het gebied van corruptiebestrijding gedurende het Europees semester wordt 

voortgezet; is van mening dat corruptiebestrijding in dit proces kan worden overschaduwd 

door andere economische en financiële aangelegenheden; en verzoekt de Commissie het 

goede voorbeeld te geven door de publicatie van het verslag te hervatten en door zich in te 

zetten voor een veel geloofwaardiger en omvattender strategie voor corruptiebestrijding; 

wijst erop dat de bestrijding van corruptie een kwestie van samenwerking tussen de politie 

en justitie is, een beleidsgebied waarvoor het Europees Parlement medewetgever is en 

volledige controlebevoegdheden heeft; 

3. herinnert aan zijn resolutie van 25 oktober 2016 met aanbevelingen aan de Commissie 

voor de instelling van een EU-mechanisme voor democratie, de rechtsstaat en de 

grondrechten, waarin in het bijzonder wordt gepleit voor de instelling van een jaarverslag 

over democratie, de rechtsstaat en de grondrechten (een Europees DGR-verslag) met 

landspecifieke aanbevelingen, en tevens bijzondere aandacht wordt besteed aan corruptie; 

4. uit kritiek op de tekortkomingen in de procedures voor openbare aanbestedingen in 

Hongarije; stelt met bezorgdheid vast dat het aantal contracten dat is gegund na 

aanbestedingsprocedures waarin slechts één offerte is ontvangen in 2016 met 36 % zeer 

hoog blijft in Hongarije en dat dit het op een na hoogste percentage in de Unie is na Polen 
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en Kroatië (45 %)1; beschouwt dit als een aanwijzing dat er een groot risico van corruptie 

is bij openbare aanbestedingen in Hongarije; is van mening dat de Commissie een 

doeltreffend controle-instrument moet invoeren om praktijken in strijd met de geest van 

Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement de Raad2 te vermijden en moet 

voorzien in de integratie in de wetgeving om de tot nog toe ondervonden tekortkomingen 

aan te pakken; verzoekt om informatie over de ondernemingen die fungeren als 

individuele bieder in Hongarije; vraagt te onderzoeken of de inschrijvingen zijn gedaan 

met het oog op de reservering van opdrachten voor bepaalde ondernemingen; vraagt de 

Hongaarse regering op haar website jaarlijks een volledige lijst te publiceren van alle 

contractanten aan wie ze opdrachten met een waarde van meer dan 15 000 EUR heeft 

gegund, met de naam en het adres van de contractant, het type en voorwerp van de 

opdracht, de duur en waarde ervan, de gevolgde procedure en de desbetreffende autoriteit;  

5. betreurt het dat de doeltreffendheid van de regering in Hongarije sinds 1996 is gedaald3 en 

dat het een van de EU-lidstaten met de minst effectieve regering is; stelt met bezorgdheid 

vast dat alle Hongaarse regio's ver onder het EU-gemiddelde op het vlak van kwaliteit van 

de regering zitten; wijst erop dat de lage kwaliteit van de overheid in Hongarije4 

economische ontwikkeling belemmert en de impact van publieke investeringen 

vermindert; 

6. stelt vast dat de regionale innovatieprestatie-index5 in de Hongaarse regio's nog steeds 

slechts beperkt is; stelt vast dat Hongarije de doelstelling van Europa 2020 om 3 % van 

het bbp in onderzoek en ontwikkeling6 te investeren, nog steeds niet heeft bereikt; vraagt 

Hongarije groei en werkgelegenheid te bevorderen en fondsen van de Unie in innovatie te 

investeren; 

7. spoort Hongarije ertoe aan gebruik te maken van de middelen van de Unie om zijn 

economie te moderniseren en zijn steun aan kmo's te versterken; benadrukt dat 30,24 % 

van de financiële bijdrage van de Unie in het kader van Horizon 2020 in Hongarije voor 

de deelnemende kmo's is, terwijl het percentage van de succesvolle aanvragen van kmo's 

7,26 % bedraagt, lager dan het percentage van de succesvolle aanvragen van kmo's voor 

EU-28; wijst er voorts op dat het succespercentage voor alle aanvragen gedaald is van 

20,3 % (KP7) naar 10,8 % (Horizon 2020), waardoor Hongarije 26e is voor Horizon 2020; 

8. verzoekt de Commissie de lidstaten ertoe aan te sporen deel te nemen aan het EOM; 

9. benadrukt dat Hongarije in de Unie het hoogste percentage financiële aanbevelingen van 

OLAF met betrekking tot de structuurfondsen en landbouw voor de periode 2013-2016 

heeft; benadrukt dat de totale financiële impact van de OLAF-zaken in Hongarije vier 

                                                 
1 Studie "Public procurement – a study on administrative capacity in the EU", blz. 101 en volgende. 
2 Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen 

van overheidsopdrachten en tot intrekking van Richtlijn 2004/18/EG (PB L 94 van 28.3.2014, blz. 65). 
3 Zie het zevende verslag inzake economische, sociale en territoriale cohesie, De kwaliteit van governance 

varieert aanzienlijk in Europa, blz. 137.  
4 Zie het zevende verslag inzake economische, sociale en territoriale cohesie, kaart 6 Europese Quality of 

Government index, 2017. 
5 Zie het zevende verslag inzake economische, sociale en territoriale cohesie, kaart 5 Regionale 

innovatieprestatie-index, 2017. 
6 Zie het zevende verslag inzake economische, sociale en territoriale cohesie, kaart 6 Europese Quality of 

Government index, 2017. 
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maal hoger is dan dat van nationale onderzoeken; vraagt de Commissie en Hongarije de 

nodige inspanningen te leveren om corruptie met betrekking tot EU-middelen te 

bestrijden; 

10. betreurt het dat de Commissie de publicatie van het corruptiebestrijdingsverslag heeft 

opgeschort; dringt er bij de Commissie op aan haar besluit te wijzigen en regelmatig 

dergelijk verslag te publiceren. 
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