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SUGESTÕES 

A Comissão do Controlo Orçamental insta a Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e 

dos Assuntos Internos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 

sugestões na proposta de resolução que aprovar: 

– Tendo em conta o artigo 325.º, n.º 5, do Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia, 

– Tendo em conta o estudo intitulado «Intensity of Competition, Corruption Risks and Price 

Distortion in the Hungarian Public Procurement – 2009-2016» (Intensidade da 

concorrência, riscos de corrupção e distorção dos preços nos concursos públicos na 

Hungria - 2009-2016), elaborado pelo Centro de Investigação da Corrupção de Budapeste, 

– Tendo em conta a análise da utilização e do impacto dos fundos da União Europeia na 

Hungria no período de programação de 2007-2013, encomendada pelo Gabinete do 

Primeiro-Ministro húngaro e elaborada pela empresa KPMG Tanácsadó Ltd. e pela sua 

subcontratante GKI Gazdaságkutató Corp., 

– Tendo em conta as suas resoluções, de 17 de maio de 2017, de 10 de junho e 16 de 

dezembro de 2015, sobre a situação na Hungria1, de 3 de julho de 2013, sobre a situação 

dos direitos fundamentais: normas e práticas na Hungria2, e de 16 de fevereiro de 2012, 

sobre os desenvolvimentos políticos recentes na Hungria3, 

– Tendo em conta o Índice de Perceção da Corrupção, da Transparency International, 

relativo ao período de 2006-2016, 

– Tendo em conta o Índice de Competitividade Global 2017-2018 do Fórum Económico 

Mundial, 

A. Considerando que os fundos da União ascendem a 1,9-4,4 % do PIB húngaro e 

representam mais de metade do investimento público; 

B. Considerando que foram atribuídos à Hungria, a título do Fundo de Coesão e dos Fundos 

Estruturais, 25,3 mil milhões de euros no período de 2007-2013 e 25 mil milhões de euros 

para o período de 2014-2020; 

C. Considerando que, entre 2004 e 2017, os pagamentos efetuados pela União à Hungria a 

título dos fundos da política de coesão (Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 

(FEDER), Fundo de Coesão (FC) e Fundo Social Europeu (FSE)) ascenderam a 30,15 mil 

milhões de euros; considerando que o montante da correção financeira resultante das 

auditorias da União ascende, até à data, a um montante de cerca de 940 milhões de euros 

para o FEDER, o FC e o FSE, estando previsto que exceda mil milhões de euros; 

D. Considerando que a contribuição financeira da União para os participantes na Hungria é 

de 288,1 milhões de euros no âmbito do Sétimo Programa-Quadro e de 174,9 milhões de 

                                                 
1 Textos Aprovados, P8_TA(2017)0216, JO C 407 de 4.11.2016, p. 46, e JO C 399 de 24.11.2017, p. 127. 
2 JO C 75 de 26.2.2016, p. 52. 
3 JO CE 249 de 30.8.2013, p. 27. 
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euros no âmbito do Programa-Quadro Horizonte 2020; 

E. Considerando que, de entre os Estados-Membros que aderiram à União Europeia após 

2004, a Hungria tem uma das taxas de absorção de fundos da União mais elevadas; 

F. Considerando que o PIB húngaro aumentou 16,1 % entre 2004 e 2016, o que se situa 

ligeiramente acima da média da UE e é consideravelmente inferior às taxas de 

crescimento dos outros países do Grupo de Visegrado (Polónia, República Checa e 

Eslováquia); 

G. Considerando que, desde 2008, a Hungria baixou 19 pontos no Índice de Perceção da 

Corrupção, o que faz deste país um dos Estados-Membros com pior desempenho; 

H. Considerando que os indicadores mundiais de governação de 2016 revelam os retrocessos 

registados na Hungria em matéria de eficácia do governo, de Estado de direito e de 

controlo da corrupção; 

I. Considerando que a Recomendação do Conselho, de 11 de julho de 2017, relativa ao 

Programa Nacional de Reformas da Hungria para 2017 e que emite um parecer do 

Conselho sobre o Programa de Convergência da Hungria para 20171 sublinhou a 

necessidade de melhorar a transparência das finanças públicas, a fim de reforçar a 

transparência e a concorrência a nível da contratação pública mediante a implementação 

de um sistema de contratação pública eletrónica completo e eficiente, e de reforçar o 

quadro de combate à corrupção; considerando que, de acordo com as recomendações 

específicas por país (REP), se alcançaram progressos limitados na transparência das 

finanças públicas com a adoção da lei relativa à contratação pública, mas que foram 

adiadas medidas importantes, especialmente no domínio da contratação pública eletrónica, 

e que os indicadores mostram que os níveis de concorrência e transparência continuam a 

ser insatisfatórios na contratação pública; considerando que, de acordo com as REP, não 

foi registado qualquer progresso no que diz respeito à melhoria do quadro de combate à 

corrupção e não estão previstas alterações ao Programa Nacional de Combate à Corrupção 

para reforçar a sua eficácia na prevenção da corrupção e na aplicação de sanções 

dissuasivas; considerando que, de acordo com as REP, a repressão de casos de corrupção 

de alto nível continua a ser uma exceção; 

J. Considerando que, no período de 2013-2016, o Organismo Europeu de Luta Antifraude 

(OLAF) realizou 57 inquéritos relacionados com a Hungria, o segundo número mais 

elevado da União; considerando que 80 % dos inquéritos foram concluídos com 

recomendações em matéria judicial ou financeira, ou ambas; 

K. Considerando que a Hungria é o Estado-Membro com o mais elevado montante de 

correção financeira aplicado em 2016, ascendendo a 211 milhões de euros; 

L. Considerando que, no período de 2013-2016, o impacto financeiro dos inquéritos do 

OLAF relativos à Hungria nos domínios dos Fundos Estruturais e da agricultura atingiu 

4,16 %, o mais elevado da União; 

M. Considerando que menos de 10 % das informações que o OLAF recebeu da Hungria em 

                                                 
1  JO C 261 de 9.8.2017, p. 71. 
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2016 provinham de fontes públicas; 

N. Considerando que as medidas tomadas pelas autoridades judiciárias nacionais húngaras no 

seguimento das recomendações do OLAF relativas ao período de 2009-2016 diziam 

respeito a apenas 33 % da totalidade das recomendações do OLAF; 

O. Considerando que o índice de transparência (IT) da contratação pública na Hungria 

durante o período de 2015-2016 permaneceu muito abaixo do nível de 2009-2010; 

considerando que, desde 2011, os concursos financiados pela União se caracterizaram por 

valores anuais de TI significativamente mais baixos do que os valores respeitantes aos 

concursos não financiados pela União; considerando que a análise pormenorizada revela 

que o nível de transparência foi consideravelmente mais baixo em 2016 do que em 2015; 

P. Considerando que a Procuradoria Europeia foi instituída no âmbito de uma cooperação 

reforçada entre 21 Estados-Membros e que a Hungria decidiu não participar na sua 

criação; 

Q. Considerando que as estimativas mostram uma taxa muito elevada de perda social direta 

na Hungria, atingindo os 15-24 % no valor total do contrato durante o período de 

2009-2016, o que representa um montante que se situa entre 6,7 mil milhões de euros e 

10,6 mil milhões de euros; 

R. Considerando que uma sociedade civil dinâmica deve desempenhar um papel fundamental 

na promoção da transparência e da responsabilidade dos governos no que diz respeito às 

finanças e à luta contra a corrupção; 

1. Considera que o nível de corrupção atualmente registado, a falta de transparência e de 

responsabilidade das finanças públicas e a presença de despesas não elegíveis ou o custo 

inflacionado dos projetos financiados afetam os fundos da União na Hungria; entende que 

esta situação pode constituir uma violação grave dos valores consagrados no artigo 2.º do 

Tratado da União Europeia e justifica a abertura do procedimento previsto no artigo 7.º, 

n.º 1, do TUE; 

2. Recorda a sua recomendação, de 13 de dezembro de 2017, ao Conselho e à Comissão na 

sequência do inquérito sobre o branqueamento de capitais e a elisão e a evasão fiscais, na 

qual observou que o controlo da luta contra a corrupção pela Comissão deveria ser 

prosseguido através do processo do Semestre Europeu, considerou que o combate à 

corrupção poderia ser ofuscado por outras questões económicas e financeiras no âmbito 

deste processo e solicitou à Comissão que desse o exemplo, retomando a publicação do 

relatório anticorrupção e empenhando-se numa estratégia de luta contra a corrupção muito 

mais credível e abrangente; salienta que a luta contra a corrupção é uma questão de 

cooperação judiciária e policial, um domínio estratégico em que o Parlamento Europeu é 

colegislador e tem plenos poderes de controlo; 

3. Recorda a sua resolução, de 25 de outubro de 2016, que contém recomendações à 

Comissão sobre a criação de um mecanismo da UE para a democracia, o Estado de Direito 

e os direitos fundamentais, na qual apela, em particular, à elaboração de um relatório 

anual sobre a democracia, o Estado de Direito e os direitos fundamentais (Relatório 

Europeu DED), com recomendações específicas por país, e dedicando especial atenção ao 

fenómeno da corrupção; 
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4. Critica as deficiências registadas nas práticas da contratação pública na Hungria; observa 

com preocupação que, na Hungria, a percentagem de contratos adjudicados na sequência 

de concursos públicos que recebeu uma única proposta continua a ser muito elevada, 

situando-se em 36 %, o que constitui o segundo maior número na União após a Polónia e 

a Croácia (45 %)1; considera que este facto indica que existem fortes riscos de corrupção 

na Hungria a nível da contratação pública; entende que a Comissão deve aplicar um 

instrumento de controlo eficaz para evitar a perpetração de práticas que são contrárias ao 

espírito da Diretiva 2014/24/UE do Parlamento Europeu e do Conselho2 e prever uma 

integração legislativa para colmatar as lacunas anteriormente detetadas; solicita 

informações sobre as empresas que atuam como proponentes individuais na Hungria; 

solicita que seja efetuado um inquérito para averiguar se as ofertas têm por objetivo a 

adjudicação dos contratos a determinadas empresas; solicita ao Governo húngaro que 

publique no seu sítio web uma lista anual completa de todos os contratantes que obtiveram 

contratos de valor superior a 15 000 euros e que inclua nessa lista o nome e o endereço 

dos contratantes, o tipo e o objeto dos contratos, a sua duração, o seu valor, o 

procedimento seguido e a autoridade responsável;  

5. Lamenta que a eficácia do governo húngaro tenha diminuído desde 19963 e que este país 

seja um dos Estados-Membros da União com governos menos eficazes; observa com 

preocupação que todas as regiões húngaras estão muito abaixo da média da União em 

termos de qualidade da governação; observa que a baixa qualidade da governação na 

Hungria4 entrava o desenvolvimento económico e reduz o impacto do investimento 

público; 

6. Observa que o desempenho regional em matéria de inovação5 nas regiões húngaras 

continua a ser apenas moderado; regista que a Hungria ainda não atingiu o objetivo da 

Estratégia Europa 2020 de investir 3 % do PIB em investigação e desenvolvimento6; 

solicita à Hungria que promova o crescimento e o emprego e invista fundos da União na 

inovação; 

7. Incentiva a Hungria a utilizar fundos da União para continuar a modernizar a sua 

economia e intensificar o seu apoio às PME; sublinha o facto de que, na Hungria, 30,24 % 

da contribuição financeira da União a título do programa Horizonte 2020 é atribuída às 

PME participantes, enquanto a taxa de sucesso das PME requerentes é de 7,26 %, o que é 

inferior à taxa de sucesso dos requerentes das PME na UE-28; observa, além disso, que a 

taxa de sucesso para todas as candidaturas baixou de 20,3 % (7.º PQ) para 10,8 % 

(Horizonte 2020), o que coloca a Hungria em 26.º lugar no que se refere ao programa 

Horizonte 2020; 

                                                 
1  «Public procurement – a study on administrative capacity in the EU» (Contratos públicos - Estudo sobre 

capacidade administrativa na UE), páginas 101 e seguintes. 
2 Diretiva 2014/24/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de 2014, relativa aos contratos 

públicos e que revoga a Diretiva 2004/18/CE (JO L 94 de 28.3.2014, p. 65). 
3  Vide Sétimo relatório sobre a coesão económica, social e territorial, Variações consideráveis da qualidade da 

governação na Europa, p. 137.  
4  Vide Sétimo relatório sobre a coesão económica, social e territorial, Mapa 6 Índice da Qualidade da 

Governação Europeia, 2017. 
5  Vide Sétimo relatório sobre a coesão económica, social e territorial, Mapa 5 Desempenho regional em matéria 

de inovação, 2017. 
6  Vide Sétimo relatório sobre a coesão económica, social e territorial, Mapa 6 Índice da Qualidade da 

Governação Europeia, 2017. 
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8. Solicita à Comissão que incentive os Estados-Membros a participarem na Procuradoria 

Europeia; 

9. Salienta que a Hungria registou a percentagem mais elevada da União de recomendações 

financeiras do OLAF no que respeita aos Fundos Estruturais e à agricultura no período de 

2013-2016; salienta que o impacto financeiro global dos processos do OLAF na Hungria é 

quatro vezes mais elevado do que o dos inquéritos nacionais; insta a Comissão e a 

Hungria a tomarem as medidas necessárias para combater a fraude no que respeita aos 

fundos da União; 

10. Lamenta que a Comissão tenha suspendido a publicação do relatório anticorrupção; 

solicita à Comissão que revogue a sua decisão e publique este relatório periodicamente. 
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