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WSKAZÓWKI 

Komisja Kontroli Budżetowej zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, 

Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o 

uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek: 

– uwzględniając art. 325 ust. 5 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), 

– uwzględniając badanie zatytułowane „Intensywność konkurencji, ryzyko korupcji i 

zniekształcenia cen w zamówieniach publicznych – 2009–2016” sporządzone przez 

Ośrodek badania korupcji w Budapeszcie, 

– uwzględniając analizę wykorzystania i skutków unijnych funduszy na Węgrzech w 

okresie programowania 2007–2013, zleconą przez węgierską Kancelarię Premiera i 

sporządzoną przez KPMG Tanácsadó Ltd. i powiązanego podwykonawcę GKI 

Gazdaságkutató Corp., 

– uwzględniając swoje rezolucje z dnia 17 maja 2017 r., 10 czerwca i 16 grudnia 2015 r. w 

sprawie sytuacji na Węgrzech1, z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie sytuacji praw 

podstawowych: standardy i praktyka na Węgrzech2, z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie 

ostatnich wydarzeń politycznych na Węgrzech3, 

– uwzględniając wskaźnik postrzegania korupcji w latach 2006–2016 opublikowany przez 

Transparency International, 

– uwzględniając globalny indeks konkurencyjności 2017–2018 Światowego Forum 

Ekonomicznego, 

A. mając na uwadze, że fundusze unijne sięgają 1,9–4,4 % PKB Węgier i stanowią ponad 

połowę inwestycji publicznych; 

B. mając na uwadze, że w ramach Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych w okresie 

2007–2013 Węgry otrzymały 25,3 mld EUR, a na okres 2014–2020 otrzymały 25 mld 

EUR; 

C. mając na uwadze, że unijne płatności na rzecz Węgier w ramach funduszy polityki 

spójności (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)) w latach 2004–2017 wyniosły 30,15 mld 

EUR; mając na uwadze, że kwota korekty finansowej wynikającej z audytów unijnych 

wyniosła do tej pory ok. 940 mln EUR w przypadku EFRR, Funduszu Spójności i EFS, 

przy czym oczekuje się, że przekroczy ona 1 mld EUR; 

D. mając na uwadze, że wkład finansowy Unii na rzecz uczestników na Węgrzech wynosi 

288,1 mln EUR w ramach siódmego programu ramowego i 174,9 mln EUR w ramach 

inicjatywy „Horyzont 2020”; 

                                                 
1 Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0216, Dz.U. C 407 z 4.11.2016, s. 46 oraz Dz.U. C 399 z 24.11.2017, s. 127. 
2 Dz.U. C 75 z 26.2.2016, s. 52. 
3 Dz.U. C 249 z 30.8.2013, s. 27. 
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E. mając na uwadze, że Węgry miały jeden z najwyższych poziomów absorpcji funduszy 

unijnych wśród państw członkowskich, które przystąpiły do Unii po 2004 r.; 

F. mając na uwadze, że PKB Węgier wzrósł o 16,1 % w latach 2004–2016, czyli nieznacznie 

powyżej średniej unijnej i znacznie poniżej stopy wzrostu innych państw z Grupy 

Wyszehradzkiej (Polski, Czech i Słowacji); 

G. mając na uwadze, że od 2008 r. Węgry utraciły 19 punktów we wskaźniku postrzegania 

korupcji, co czyni je jednym z państw członkowskich o najgorszych wynikach; 

H. mając na uwadze, że wskaźniki dobrego rządzenia na świecie za rok 2016 pozwalają 

odnotować regres Węgier w obszarach skuteczności rządów, praworządności i zwalczania 

korupcji; 

I. mając na uwadze, że w zaleceniu Rady z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie krajowego 

programu reform Węgier na 2017 r. zawierającym opinię Rady na temat przedstawionego 

przez Węgry programu konwergencji na 2017 r.1 podkreślono konieczność zwiększenia 

przejrzystości finansów publicznych, wzmocnienia przejrzystości i konkurencji w 

obszarze zamówień publicznych przez wprowadzenie obszernego i skutecznego systemu 

e-zamówień, a także konieczność wzmocnienia ram antykorupcyjnych; mając na uwadze, 

że – jak stwierdzono w zaleceniach dla poszczególnych krajów – dokonano niewielkich 

postępów w zakresie zapewnienia przejrzystości finansów publicznych za sprawą 

przyjęcia ustawy o zamówieniach publicznych, przy czym istotne działania zostały 

opóźnione, szczególnie w dziedzinie e-zamówień, a tymczasem wskaźniki wskazują na 

utrzymujący się niezadowalający poziom konkurencji i przejrzystości w zamówieniach 

publicznych; mając na uwadze, że – jak stwierdzono w zaleceniach dla poszczególnych 

krajów – nie odnotowano żadnych postępów w zakresie usprawnienia ram 

antykorupcyjnych i że w krajowym programie antykorupcyjnym nie przewiduje się 

żadnych zmian, aby zwiększyć skuteczność programu w zakresie zapobiegania korupcji i 

stosowania odstraszających sankcji; mając na uwadze, że – jak stwierdzono w zaleceniach 

dla poszczególnych krajów – ściganie przypadków korupcji na wysokim szczeblu 

pozostaje wyjątkiem; 

J. mając na uwadze, że w latach 2013–2016 Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć 

Finansowych (OLAF) przeprowadził 57 dochodzeń w odniesieniu do Węgier, co stanowi 

drugi najwyższy wynik w Unii; mając na uwadze, że 80 % dochodzeń zakończono 

zaleceniami sądowymi, finansowymi lub zarówno sądowymi, jak i finansowymi; 

K. mając na uwadze, że Węgry były państwem członkowskim o najwyższej kwocie korekty 

finansowej zastosowanej w 2016 r., wynoszącej ogółem 211 mln EUR; 

L. mając na uwadze, że wpływ finansowy dochodzeń OLAF-u w odniesieniu do Węgier w 

obszarach rolnictwa i funduszy strukturalnych na lata 2013–2016 wyniósł 4,16 %, co 

stanowi najwyższy odsetek w Unii; 

M. mając na uwadze, że ze źródeł publicznych pochodziło mniej niż 10 % informacji 

napływających do OLAF-u z Węgier w 2016 r.; 

                                                 
1 Dz.U. C 261 z 9.8.2017, s. 71. 
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N. mając na uwadze, że działania podjęte przez węgierskie organy sądowe w następstwie 

zaleceń OLAF-u na lata 2009–2016 dotyczyły jedynie 33 % wszystkich zaleceń OLAF-u; 

O. mając na uwadze, że indeks przejrzystości zamówień publicznych na Węgrzech w latach 

2015–2016 pozostał znacznie poniżej poziomu z lat 2009–2010; mając na uwadze, że od 

2011 r. przetargi finansowane przez Unię charakteryzowały się w każdym roku znacznie 

niższym indeksem przejrzystości niż przetargi niefinansowane przez Unię; mając na 

uwadze, że szczegółowa analiza wskazuje na znacznie niższy poziom przejrzystości w 

2016 r. niż w roku 2015; 

P. mając na uwadze, że Prokuraturę Europejską (EPPO) utworzono w ramach zacieśnionej 

współpracy 21 państw członkowskich, lecz Węgry postanowiły nie uczestniczyć w jej 

utworzeniu; 

Q. mając na uwadze, że szacunki wskazują na bardzo wysoki poziom bezpośrednich strat 

społecznych na Węgrzech, osiągający 15-24 % łącznej wartości podpisanych umów w 

okresie 2009–2016, co stanowi co najmniej 6,7–10,6 mld EUR; 

R. mając na uwadze, że istotną rolę w promowaniu przejrzystości i rozliczalności rządów w 

odniesieniu do finansów rządowych i walki z korupcją powinien odgrywać dynamiczny 

sektor społeczeństwa obywatelskiego; 

1. uważa, że obecny poziom korupcji, brak przejrzystości i rozliczalności w obszarze 

finansów publicznych, a także wydatki niekwalifikowalne czy zawyżone ceny 

finansowanych projektów odbijają się na funduszach unijnych na Węgrzech; uważa, że 

może to stanowić naruszenie wartości, o których mowa w art. 2 Traktatu o Unii 

Europejskiej (TUE), i uzasadnia wszczęcie procedury określonej w art. 7 ust. 1 TUE; 

2. przypomina o swoim zaleceniu z dnia 13 grudnia 2017 r. skierowanym do Rady i Komisji 

w następstwie dochodzenia w sprawie prania pieniędzy, unikania opodatkowania i 

uchylania się od opodatkowania, w którym zauważył, że Komisja powinna kontynuować 

monitorowanie działań antykorupcyjnych w ramach europejskiego semestru, wyraził 

pogląd, że walkę z korupcją mogą przyćmić inne kwestie gospodarcze i finansowe w tym 

procesie, i wezwał Komisję, by dawała przykład, wznawiając publikację sprawozdania o 

zwalczaniu korupcji i zobowiązując się do znacznie bardziej wiarygodnej i kompleksowej 

strategii walki z korupcją; zwraca uwagę, że walka z korupcją jest kwestią współpracy 

policyjnej i sądowej, obszaru polityki, w którym Parlament jest współprawodawcą i ma 

pełne uprawnienia kontrolne; 

3. przypomina o swojej rezolucji z dnia 25 października 2016 r. zawierającej zalecenia dla 

Komisji w kwestii utworzenia unijnego mechanizmu dotyczącego demokracji, 

praworządności i praw podstawowych, w której w szczególności zawarto wezwanie do 

ustanowienia corocznego sprawozdania UE na temat praw człowieka, praworządności i 

praw podstawowych z zaleceniami dla poszczególnych krajów, ze szczególnym 

uwzględnieniem korupcji; 

4. krytykuje niedociągnięcia w praktykach w obszarze zamówień publicznych na Węgrzech; 

zauważa z zaniepokojeniem, że odsetek zamówień poprzedzonych procedurami udzielania 

zamówień publicznych, które otrzymały tylko jedną ofertę, jest nadal bardzo wysoki i w 

2016 r. wyniósł na Węgrzech 36 %, co stanowi drugi co do wielkości wynik w Unii, po 
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Polsce i Chorwacji (45 %)1; uważa, że wskazuje to na poważne ryzyko korupcji w 

obszarze zamówień publicznych na Węgrzech; uważa, że Komisja powinna wprowadzić 

skuteczne narzędzie monitorowania, aby zapobiegać stosowaniu praktyk sprzecznych z 

duchem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/24/UE2, a także zapewnić 

uzupełnienie przepisów w celu zaradzenia stwierdzonym dotychczas brakom; domaga się 

informacji o przedsiębiorstwach, które działają na Węgrzech jako jedyni oferenci; wzywa 

do przeprowadzenia dochodzenia w celu ustalenia, czy procedury przetargowe 

przygotowuje się z myślą o udzielaniu zamówień niektórym określonym 

przedsiębiorstwom; wzywa rząd węgierski do publikowania w swojej witrynie 

internetowej pełnej rocznej listy wszystkich wykonawców, którym udzielono zamówień o 

wartości przekraczającej 15 000 EUR, i do umieszczania na tej liście nazw i adresów 

wykonawców, wskazywania rodzaju i przedmiotu zamówienia, czasu trwania, wartości, 

procedury oraz właściwego organu;  

5. ubolewa, że skuteczność rządu na Węgrzech zmniejszyła się od 1996 r.3 i że Węgry są 

jednym z państw członkowskich o najmniej skutecznych rządach w Unii; z niepokojem 

zauważa, że wszystkie węgierskie regiony są znacznie poniżej średniej unijnej pod 

względem jakości sprawowania rządów; zauważa, że niski wskaźnik jakości sprawowania 

rządów na Węgrzech4 hamuje rozwój gospodarczy i zmniejsza wpływ inwestycji 

publicznych; 

6. zauważa, że wyniki węgierskich regionów w zakresie innowacji5 są nadal jedynie 

umiarkowane; zauważa, że Węgry nie osiągnęły jeszcze celu strategii „Europa 2020”, aby 

zainwestować 3 % swojego PKB w badania i rozwój6; zwraca się do Węgier o 

stymulowanie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia oraz inwestowanie unijnych 

funduszy w innowacje; 

7. zachęca Węgry do korzystania z funduszy unijnych w celu dalszej modernizacji 

gospodarki i zwiększenia wsparcia dla MŚP; zwraca uwagę, że na Węgrzech 30,24 % 

wkładu finansowego Unii w ramach inicjatywy „Horyzont 2020” przeznaczono dla 

uczestników MŚP, natomiast wskaźnik powodzenia dla wnioskujących MŚP wynosi 

7,26 %, czyli mniej niż wskaźnik powodzenia dla MŚP w 28 państwach członkowskich 

UE; zauważa ponadto, że wskaźnik powodzenia wszystkich wniosków spadł z 20,3 % 

(7PR) do 10,8 % (inicjatywa „Horyzont 2020”), co w odniesieniu do inicjatywy 

„Horyzont 2020” plasuje Węgry na 26. miejscu; 

8. zwraca się do Komisji, by zachęcała państwa członkowskie do przystąpienia do 

Prokuratury Europejskiej (EPPO). 

                                                 
1 „Public procurement – a study on administrative capacity in the EU” [Zamówienia publiczne – badanie 

dotyczące potencjału administracyjnego w UE], s. 101 i kolejne. 
2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień 

publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 65-242). 
3 Zob. „Siódmy raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej”, rozdz. „Jakość sprawowania 

rządów jest w Europie bardzo zróżnicowana”, s. 137.  
4 Zob. „Siódmy raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej”, mapa 6 – Europejski 

wskaźnik jakości rządzenia, 2017. 
5 Zob. „Siódmy raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej”, mapa 5 – Wynik 

innowacyjności regionów, 2017. 
6 Zob. „Siódmy raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej”, mapa 6 – Europejski 

wskaźnik jakości rządzenia, 2017. 
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9. podkreśla, że Węgry mają najwyższy w Unii odsetek zaleceń finansowych z OLAF-u w 

odniesieniu do funduszy strukturalnych i rolnictwa na lata 2013–2016; podkreśla, że 

łączne skutki finansowe spraw prowadzonych przez OLAF na Węgrzech ogółem są 

czterokrotnie wyższe niż w przypadku dochodzeń krajowych; wzywa Komisję i Węgry do 

podjęcia niezbędnych wysiłków w celu zwalczania nadużyć w odniesieniu do funduszy 

unijnych; 

10. ubolewa, że Komisja zawiesiła publikację sprawozdania o zwalczaniu korupcji; apeluje do 

Komisji, aby zmieniła swoją decyzję i regularnie publikowała takie sprawozdanie. 
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