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SUGESTII 

Comisia pentru control bugetar recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri 

interne, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 

rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

– având în vedere articolul 325 alineatul (5) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, 

– având în vedere studiul intitulat „Intensitatea concurenței, riscurile de corupție și 

denaturarea prețurilor în achizițiile publice din Ungaria - 2009-2016”, elaborat de Centrul 

de Cercetare a Corupției din Budapesta, 

– având în vedere analiza utilizării și a impactului fondurilor Uniunii Europene în Ungaria 

în perioada de programare 2007-2013, comandată de cabinetul prim-ministrului ungar și 

întocmit de KPMG Tanácsadó Ltd. și subcontractantul său GKI Gazdaságkutató Corp., 

– având în vedere rezoluțiile sale din 17 mai 2017, 10 iunie și 16 decembrie 2015 referitoare 

la situația din Ungaria1, din 3 iulie 2013 referitoare la situația drepturilor fundamentale: 

standardele și practicile din Ungaria2, din 16 februarie 2012 referitoare la recentele 

evoluții politice din Ungaria3, 

– având în vedere Indicele de percepție a corupției calculat de organizația Transparency 

International pentru perioada 2006-2016, 

– având în vedere Indicele competitivității globale 2017-2018 calculat de Forumul 

Economic Mondial, 

A. întrucât fondurile Uniunii se ridică la 1,9-4,4% din PIB-ul maghiar și reprezintă mai mult 

de jumătate din investițiile publice; 

B. întrucât, în perioada 2007-2013, Ungaria a beneficiat de un buget de 25,3 de miliarde 

EUR, iar pentru perioada 2014-2020, au fost alocate Ungariei 25 de miliarde EUR din 

fondurile structurale și de coeziune; 

C. întrucât plățile din fondurile de coeziune: Fondul european de dezvoltare regională 

(FEDR), Fondul de coeziune (FC) și Fondul social european (FSE) ale Uniunii în favoarea 

Ungariei, în perioada 2004-2017, s-au ridicat la 30,15 miliarde EUR; întrucât valoarea 

corecției financiare care rezultă în urma auditurilor efectuate de Uniune se ridică, până în 

prezent, la o sumă de aproximativ 940 de milioane EUR pentru FEDR, FC și FSE și se 

estimează că va depăși 1 miliard EUR; 

D. întrucât contribuția financiară a Uniunii pentru participanții din Ungaria este de 288,1 de 

milioane EUR în cadrul celui de-al șaptelea program-cadru și de 174,9 de milioane EUR 

în cadrul programului Orizont 2020; 

                                                 
1 Texte adoptate, P8_TA(2017)0216, JO C 407, 4.11.2016, p. 46, și JO C 399, 24.11.2017, p. 127. 
2 JO C 75, 26.2.2016, p. 52. 
3 JO CE 249, 30.8.2013, p. 27. 
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E. întrucât Ungaria a avut una dintre cele mai înalte rate de absorbție a fondurilor Uniunii în 

rândul statelor membre care au aderat la Uniune după 2004; 

F. întrucât PIB-ul Ungariei, care a crescut cu 16,1 % între 2004 și 2016, este doar puțin peste 

media Uniunii și considerabil inferior ratelor de creștere din alte țări Vișegrad (Polonia, 

Republica Cehă și Slovacia); 

G. întrucât, începând cu anul 2008, Ungaria a scăzut cu 19 puncte în cadrul Indicelui de 

percepție a corupției, devenind astfel una dintre statele membre cu cele mai slabe 

rezultate; 

H. întrucât indicatorii privind guvernanța la nivel mondial în 2016 evidențiază faptul că 

Ungaria a făcut pași înapoi în domeniul eficienței guvernului, statului de drept și 

controlului corupției; 

I. întrucât recomandările Consiliului din 11 iulie 2017 privind Programul național de 

reformă pe 2017 al Ungariei și de emitere a unui aviz al Consiliului privind Programul de 

convergență al Ungariei pe 20171 a subliniat necesitatea de a îmbunătăți gradul de 

transparență a finanțelor publice, de a consolida transparența și concurența în domeniul 

achizițiilor publice prin implementarea unui sistem global și eficient de achiziții publice 

electronice și de conferi mai multă rigoare cadrului anticorupție; întrucât, în conformitate 

cu recomandările specifice fiecărei țări, s-au înregistrat progrese limitate în ceea ce 

privește transparența finanțelor publice odată cu adoptarea Legii privind achizițiile 

publice, însă acțiuni importante au fost întârziate, în special în domeniul achizițiilor 

publice electronice, iar indicatorii arată că concurența și transparența sunt încă 

nesatisfăcătoare în domeniul achizițiilor publice; întrucât, în conformitate cu 

recomandările specifice fiecărei țări, nu s-au înregistrat progrese în ceea ce privește 

îmbunătățirea cadrului anticorupție și nu se prevăd modificări ale Programului Național 

Anticorupție pentru ca acesta să fie mai eficace în prevenirea corupției și în aplicarea de 

sancțiuni disuasive; întrucât, în conformitate cu recomandările specifice fiecărei țări, 

urmărirea penală a cazurilor de corupție la nivel înalt, rămâne o excepție; 

J. întrucât numărul de anchete efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) 

pentru 2013-2016 legate de Ungaria, respectiv 57, este al doilea cel mai mare din Uniune; 

întrucât 80 % dintre anchete au fost încheiate cu recomandări judiciare și financiare sau 

ambele; 

K. întrucât Ungaria a fost statul membru cu cel mai mare număr de corecții financiare 

aplicate în anul 2016 (cu un total de 211 milioane EUR); 

L. întrucât impactul financiar al anchetelor OLAF referitoare la Ungaria în domeniul 

fondurilor structurale și al agriculturii pentru perioada 2013-2016 a ajuns la 4,16%, cel 

mai ridicat procent din Uniune; 

M. întrucât mai puțin de 10 % din informațiile transmise în 2016 din Ungaria către OLAF au 

provenit din surse publice; 

N. întrucât acțiunile întreprinse de autoritățile judiciare naționale ungare în urma 

                                                 
1 JO C 261, 9.8.2017, p. 71 



 

AD\1151791RO.docx 5/9 PE615.392v03-00 

 RO 

recomandărilor OLAF pentru perioada 2009-2016 au vizat doar 33% din toate 

recomandările OLAF; 

O. întrucât, în procesul de achiziții publice din Ungaria în perioada 2015-2016, indicele de 

transparență (TI) a rămas cu mult sub nivelul de 2009-2010; întrucât, începând cu 2011, 

licitațiile finanțate de Uniune au fost caracterizate de o scădere semnificativă a valorilor 

TI în fiecare an față de ofertele fără finanțare din partea Uniunii; întrucât analiza detaliată 

arată că nivelul de transparență a fost sensibil mai mic în 2016 față de 2015; 

P. întrucât Parchetul European (EPPO) a fost înființat în cadrul cooperării consolidate între 

21 de state membre, însă Ungaria a decis să nu participe la înființarea acestuia; 

Q. întrucât estimările arată un nivel foarte ridicat de pierderi sociale directe în Ungaria, care 

au ajuns la 15-24 % din valoarea totală a contractelor în perioada 2009-2016, ceea ce 

reprezintă cel puțin 6,7 miliarde EUR și 10,6 miliarde EUR; 

R. întrucât un sector dinamic al societății civile ar trebui să joace un rol esențial în 

promovarea transparenței și răspunderii guvernelor în ceea ce privește finanțele lor și 

lupta împotriva corupției; 

1. Consideră că nivelul actual al corupției și lipsa de transparență și responsabilitate a 

finanțelor publice și ineligibilitatea cheltuielilor sau supraevaluarea proiectelor finanțate 

afectează fondurile Uniunii în Ungaria; consideră că acest lucru ar putea reprezenta o 

încălcare a valorilor menționate la articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană 

(TUE) și justifică lansarea procedurii prevăzute la articolul 7 alineatul (1) din TUE; 

2. reamintește Recomandarea sa din 13 decembrie 2017 adresată Consiliului și Comisiei în 

urma anchetei privind spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală, în 

care a constatat că monitorizarea anticorupție de către Comisie trebuia realizată prin 

intermediul procesului semestrului european, a fost de părere că combaterea corupției ar 

putea fi pusă în umbră de alte probleme economice și financiare în acest proces și a 

solicitat Comisiei să conducă prin puterea exemplului, reluând publicarea raportului 

anticorupție și adoptând o strategie anticorupție mult mai credibilă și  globală; subliniază 

că lupta împotriva corupției este un aspect care ține de cooperarea în domeniul polițienesc 

și judiciar, un domeniu de politică în care Parlamentul este colegiuitor și are competențe 

de control depline; 

3. reamintește Rezoluția sa din 25 octombrie 2016 care conține recomandări adresate 

Comisiei referitoare la crearea unui mecanism al Uniunii pentru democrație, statul de 

drept și drepturile fundamentale, în care se solicita în mod specific elaborarea unui Raport 

anual privind democrația, statul de drept și drepturile fundamentale (Raportul european 

privind DSF), cu recomandări specifice fiecărei țări, care să acorde o atenție specială 

corupției; 

4. critică deficiențele din practicile de achiziții publice din Ungaria; constată cu îngrijorare 

că ponderea contractelor atribuite după proceduri de achiziții publice care au beneficiat 

doar de o singură ofertă rămâne foarte mare, 36 % în 2016 în Ungaria, care este al doilea 

cel mai mare procent din Uniune, după Polonia și Croația (45 %)1; consideră că acest 

                                                 
1 Achizițiile publice – un studiu privind capacitatea administrativă în UE, începând cu p. 101. 
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lucru arată că există riscuri importante de corupție în licitațiile pentru achiziții publice; 

consideră că este necesar ca Comisia Europeană să instituie un instrument de monitorizare 

eficace pentru a evita perpetuarea de practici în contradicție cu spiritul Directivei 

2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului1privind achizițiile și să prevadă o 

integrare legislativă pentru a remedia deficiențele identificate până în prezent; solicită 

informații cu privire la societățile care acționează în calitate de ofertant unic în Ungaria; 

solicită o anchetă pentru a stabili dacă ofertele sunt făcute cu scopul de a aloca contracte 

anumitor întreprinderi; invită guvernul maghiar să publice pe pagina sa de internet o listă 

anuală completă a tuturor contractanților săi care au obținut contracte cu o valoare mai 

mare de 15 000 EUR și să includă în lista respectivă numele și adresa contractantului, 

tipul și obiectul contractului, durata acestuia, valoarea sa, procedura aplicată și autoritatea 

responsabilă;  

5. regretă faptul că eficacitatea autorităților publice din Ungaria s-a diminuat din 19962 și că 

este unul dintre statele membre cu cel mai puțin eficace guvern din Uniune; ia act cu 

îngrijorare de faptul că toate regiunile Ungariei sunt cu mult sub media Uniunii în ceea ce 

privește calitatea administrației publice; constată că nivelul scăzut a calității  

administrației publice din Ungaria3 împiedică dezvoltarea economică și reduce impactul 

investițiilor publice; 

6. ia act de faptul că performanța inovării regionale4 din regiunile din Ungaria este în 

continuare doar moderată; ia act de faptul că Ungaria nu a atins încă obiectivul Strategiei 

Europa 2020 de a investi 3 % din PIB în cercetare și dezvoltare (R&D)5; solicită Ungariei 

să favorizeze creșterea și ocuparea forței de muncă și să investească fonduri ale Uniunii în 

domeniul inovării; 

7. încurajează Ungaria să utilizeze fondurile Uniunii pentru a continua procesul de 

modernizare a economiei sale și a-și consolida sprijinul pentru IMM-uri; subliniază faptul 

că în Ungaria 30,24 % din contribuția financiară a Uniunii în cadrul programului Orizont 

2020 este destinată IMM-urilor participante, în timp ce rata de succes a IMM-urilor 

solicitante se ridică la 7,26 %, inferioară ratei de succes a IMM-urilor solicitante din UE-

28; constată, de asemenea, că rata de succes a scăzut de la 20,3 % pentru toate cererile 

(PC7) la 10,8 % (Orizont 2020), ceea ce situează Ungaria pe locul al 26-lea pentru 

programul Orizont 2020; 

8. invită Comisia să ofere stimulente pentru ca statele membre  să participe la EPPO; 

9. subliniază faptul că Ungaria are procentul cel mai ridicat în Uniune de recomandări 

financiare din partea OLAF în ceea ce privește fondurile structurale și agricultura pentru 

perioada 2013-2016; subliniază că impactul financiar total al cazurilor OLAF în Ungaria 

                                                 
1 Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile 

publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE, JO L 94, 28.3.2014, p. 65. 
2 A se vedea cel de-al șaptelea raport privind coeziunea economică, socială și teritorială, Calitatea guvernanței 

variază considerabil în Europa, p. 137. 
3 A se vedea cel de-al șaptelea raport privind coeziunea economică, socială și teritorială, Harta 6 - Indicele 

european privind calitatea administrațiilor publice, 2017. 
4 A se vedea cel de-al șaptelea raport privind coeziunea economică, socială și teritorială, Harta 5 - Performanța 

inovării la nivel regional, 2017. 
5 A se vedea cel de-al șaptelea raport privind coeziunea economică, socială și teritorială, Harta 6 - Indicele 

european privind calitatea administrațiilor publice, 2017. 
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este de patru ori mai mare decât cel al anchetelor naționale; invită Comisia și Ungaria să 

facă eforturile necesare pentru combaterea fraudei în ceea ce privește fondurile Uniunii. 

10. regretă faptul că Comisia a suspendat publicarea raportului anticorupție; îndeamnă 

Comisia să își modifice decizia și să publice periodic un astfel de raport. 
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