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POBUDE 

Odbor za proračunski nadzor poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in 

notranje zadeve kot pristojni odbor, naj v predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

– ob upoštevanju člena 325(5) Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

– ob upoštevanju študije o intenzivnosti konkurence, tveganjih za korupcijo in izkrivljanju 

cen v madžarskih javnih naročilih v obdobju 2009–2016, ki jo je pripravil center za 

raziskavo korupcije iz Budimpešte, 

– ob upoštevanju analize uporabe in učinkov sredstev Evropske unije na Madžarskem v 

programskem obdobju 2007—2013, ki jo je naročil urad madžarskega predsednika 

vlade in sta jo pripravila KPMG Tanácsadó Ltd. in podizvajalec GKI Gazdaságkutató 

Corp., 

– ob upoštevanju svojih resolucij z dne 17. maja 2017, 10. junija in 16. decembra 2015 o 

razmerah na Madžarskem1, z dne 3. julija 2013 o razmerah na področju temeljnih 

pravic: standardi in prakse na Madžarskem2, z dne 16. februarja 2012 o nedavnih 

političnih dogodkih na Madžarskem3, 

– ob upoštevanju indeksa zaznave korupcije v letih 2006–2016, ki ga pripravlja 

organizacija Transparency International, 

– ob upoštevanju indeksa svetovne konkurenčnosti za obdobje 2017–2018, ki ga 

pripravlja Svetovni gospodarski forum, 

A. ker sredstva Unije predstavljajo 1,9–4,4 % madžarskega BDP in pomenijo več kot 

polovico javnih naložb; 

B. ker je bilo v okviru kohezijskih in strukturnih skladov Madžarski dodeljenih 

25,3 milijarde EUR za obdobje 2007–2013 in 25 milijard za obdobje 2014–2020; 

C. ker so plačila Unije Madžarski med letoma 2004 in 2017 iz naslova sredstev kohezijske 

politike (Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRZ), Kohezijski sklad (KS) in 

Evropski socialni sklad (ESS)) znašala 30,15 milijarde EUR; ker znašajo finančni 

popravki na podlagi revizij Unije doslej približno 940 milijonov EUR za ESRZ, KS in 

ESS ter se pričakuje, da bodo presegli 1 milijardo EUR; 

D. ker je finančni prispevek Unije za udeležence na Madžarskem 288,1 milijona EUR v 

okviru sedmega okvirnega programa in 174,9 milijona EUR okviru programa 

Obzorje 2020; 

E. ker ima Madžarska eno od najvišjih stopenj črpanja sredstev Unije med državami 

članicami, ki so se Uniji pridružile po letu 2004; 

                                                 
1 Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0216, UL C 407, 4.11.2016, str. 46 in  UL C 399, 24.11.2017, str. 127. 
2 UL C 75, 26.2.2016, str. 52. 
3 UL CE 249, 30.8.2013, str. 27. 
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F. ker je BDP Madžarske med letoma 2004 in 2016 zrasel za 16,1 %, kar je le malo nad 

povprečjem Unije in znatno pod stopnjo rasti v drugih višegrajskih državah (Poljska, 

Češka in Slovaška); 

G. ker je Madžarska po letu 2008 po indeksu zaznavanja korupcije padla za 19 točk, s 

čimer je med najslabšimi državami članicami; 

H. ker svetovni kazalniki upravljanje za leto 2016 kažejo na to, da je Madžarska 

nazadovala na področjih učinkovitosti upravljanja, pravne države in nadzora korupcije; 

I. ker je Svet v priporočilu z dne 11. julija 2017 o nacionalnem reformnem programu 

Madžarske za leto 2017 in mnenju Sveta o konvergenčnem programu Madžarske za leto 

20171 poudaril, da je treba izboljšati preglednost javnih financ, povečati preglednost in 

konkurenčnost javnih naročil z uvedbo celovitega in učinkovitega sistema e-javnega 

naročanja ter okrepiti protikorupcijski okvir; ker je bil v skladu s priporočili za 

posamezne države s sprejetjem zakona o javnem naročanju dosežen majhen napredek na 

področju preglednosti javnih financ, vendar so bili pomembni ukrepi prestavljeni, zlasti 

na področju e-javnega naročanja, kazalniki pa kažejo, da sta konkurenčnost in 

preglednost na področju javnega naročanja še vedno nezadovoljivi; ker v skladu s 

priporočili za posamezne države ni bil zabeležen napredek na področju izboljšanja 

protikorupcijskega okvira ter niso predvidene nobene spremembe nacionalnega 

protikorupcijskega programa, da bi bil ta učinkovitejši pri preprečevanju korupcije in 

izrekanju odvračalnih sankcij; ker v skladu s priporočili za posamezne države je 

preganjanje primerov korupcije na visoki ravni še vedno izjema; 

J. ker je Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) med letoma 2013 in 2016 v zvezi z 

Madžarsko izvedel 57 preiskav, ki je tako na drugem mestu v Uniji; ker se je 80 % teh 

raziskav zaključilo s pravnimi ali finančnimi priporočili ali obojim; 

K. ker je Madžarska država članica, za katero je bilo v letu 2016 uporabljenih največ 

finančnih popravkov v skupnem znesku 211 milijonov EUR; 

L. ker je finančni učinek raziskav urada OLAF v zvezi z Madžarsko na področju 

strukturnih skladov in kmetijstva med letoma 2013 in 2016 dosegel 4,16 %, kar je 

največ v Uniji; 

M. ker je manj kot 10 % informacij, ki je leta 2016 prišlo do urada OLAF iz Madžarske, 

prišlo iz javnih virov; 

N. ker so se ukrepi, ki so jih uvedli madžarski nacionalni pravosodni organi na priporočila 

urada OLAF v obdobju 2009–2016, nanašali le na 33 % vseh priporočil tega urada; 

O. ker je bil indeks preglednosti javnega naročanja na Madžarskem v obdobju 2015–2016 

bistveno nižji od ravni za obdobje 2009–2010; ker od leta 2011 za javne razpise, ki jih 

financira Unija, vsako leto velja znatno nižji indeks transparentnosti kot za javne 

razpise, ki jih ne financira Unija; ker natančna analiza pokaže, da je bila raven 

preglednosti leta 2016 bistveno nižja kot leta 2015; 

                                                 
1  UL C 261 9.8.2017, str. 71 
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P. ker je bilo Evropsko javno tožilstvo ustanovljeno ob okrepljenem sodelovanju med 21 

državami članicami, vendar se je Madžarska odločila, da pri njegovi ustanovitvi ne bo 

sodelovala; 

Q. ker ocene kažejo visoko raven neposredne družbene izgube na Madžarskem v višini 15–

24 % skupne pogodbene vrednosti v obdobju 2009–2016, kar znaša vsaj med 

6,7 milijarde EUR in 10,6 milijarde EUR; 

R. ker bi morala dinamična civilna družba igrati ključno vlogo pri spodbujanju 

preglednosti in odgovornosti vlad glede njihovih financ in boja proti korupciji; 

1. meni, da sedanja raven korupcije, pomanjkanje preglednosti in odgovornosti na 

področju javnih financ ter neupravičena poraba ali precenjevanje financiranih projektov 

vplivajo na sredstva Unije na Madžarskem; meni, da bi to lahko pomenilo kršitev 

vrednot iz člena 2 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) ter da predstavlja dober razlog za 

uvedbo postopka iz člena 7(1) PEU; 

2. opozarja na svoje priporočilo Svetu in Komisiji z dne 13. decembra 2017 po preiskavi 

pranja denarja, izogibanja davkom in davčne utaje, v katerem navaja, da bo Komisija s 

spremljanjem boja proti korupciji nadaljevala v okviru evropskega semestra, izraža 

mnenje, da bi lahko druge gospodarske in finančne teme v tem procesu zasenčile boj 

proti korupciji, ter poziva Komisijo, naj bo za zgled in začne poročilo ponovno 

objavljati ter se zaveže k veliko bolj verodostojni in celoviti strategiji za boj proti 

korupciji; poudarja, da je boj proti korupciji vprašanje policijskega in pravosodnega 

sodelovanja, kar je področje, na katerem ima Parlament vlogo sozakonodajalca in polna 

nadzorna pooblastila. 

3. opozarja na svojo resolucijo z dne 25. oktobra 2016 s priporočili Komisiji za uvedbo 

mehanizma EU za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice, v katerih zlasti 

poziva k uvedbi letnega poročila o demokraciji, pravni državi in temeljnih pravicah, s 

priporočili za posamezne države in posebnim poudarkom na korupciji; 

4. obžaluje pomanjkljivosti praks javnega naročanja na Madžarskem; z zaskrbljenostjo 

ugotavlja, da ima Madžarska še vedno visok delež pogodb, sklenjenih v postopkih 

oddaje javnih naročil z le eno prejeto ponudbo, in sicer 36 %, kar je drug najvišji 

odstotek v Uniji za Poljsko in Hrvaško (45 %)1; meni, da to kaže na visoko tveganje za 

korupcijo v madžarskih razpisih za javna naročila; meni, da mora Komisija uvesti 

učinkovito sredstvo nadzora, da se prepreči nadaljnje izvajanje praks, ki nasprotujejo 

duhu Direktive 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta2, ter poskrbeti za 

približevanje zakonodaje, da se odpravijo doslej ugotovljene pomanjkljivosti; zahteva 

podatke o družbah, ki na Madžarskem nastopajo kot edini ponudniki; zahteva preiskavo 

o tem, ali se razpisi oblikujejo z namenom, da se pogodbe dodelijo določenim družbam; 

poziva madžarsko vlado, naj na svojem spletnem mestu objavi popoln letni seznam vseh 

svojih pogodbenikov, s katerimi je sklenila pogodbo v vrednosti nad 15 000 EUR, in naj 

ta seznam vključuje ime in naslov pogodbenika, vrsto in vsebino pogodbe, njeno 

trajanje, vrednost, postopek, po katerem je bila sklenjena, in pristojni organ;  

                                                 
1 Javno naročanje – študija o upravnih zmogljivostih v EU, od str. 101 dalje 
2 Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in 

razveljavitvi Direktive 2004/18/ES, (UL L 94, 28.3.2014, str. 65). 
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5. obžaluje, da se je učinkovitost madžarske vlade od leta 19961 zmanjšala ter da je ena od 

držav z najmanj učinkovito vlado v Uniji; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da so vse 

madžarske regije pod povprečjem Unije, kar zadeva kakovost upravljanja; ugotavlja, da 

nizka kakovost upravljanja na Madžarskem2 ovira gospodarski razvoj in zmanjšuje 

vpliv javnih naložb; 

6. ugotavlja, da je regionalna inovacijska uspešnost3 madžarskih regij še vedno le zmerna; 

ugotavlja, da Madžarska še vedno ni dosegla cilja iz strategije Evropa 2020, in sicer da 

bo investirala 3 % svojega BDP v raziskave in razvoj4; poziva Madžarsko, naj spodbuja 

rast in zaposlenost ter naj sredstva Unije investira v inovacije; 

7. spodbuja Madžarsko, naj uporabi sredstva Unije za nadaljnjo modernizacijo svojega 

gospodarstva in krepitev podpore za MSP; poudarja dejstvo, da je na Madžarskem 

30,24 % finančnega prispevka Unije v okviru programa Obzorje 2020 namenjenega 

udeležencem, ki so MSP, medtem ko je stopnja uspeha MSP, ki se prijavijo, 7,26 %, kar 

je nižje od stopnje uspešnosti prosilcev, ki so MSP, v EU-28; nadalje ugotavlja, da je 

stopnja uspešnosti prijav padla z 20.3 % (7. OP) na 10,8 % (Obzorje 2020), kar pomeni, 

da je Madžarska pri strategiji Obzorje 2020 na 26. mestu; 

8. poziva Komisijo, naj spodbudi države članice, da se pridružijo Evropskemu javnemu 

tožilstvu; 

9. poudarja, da ima Madžarska najvišji odstotek finančnih priporočil urada OLAF v Uniji, 

kar zadeva strukturne sklade in kmetijstvo v obdobju 2013–2016; poudarja, da je 

splošni finančni učinek primerov urada OLAF na Madžarskem štirikrat višji kot 

finančni učinek nacionalnih preiskav; poziva Komisijo in Madžarsko, naj sprejmeta 

ustrezne ukrepe za boj proti goljufijam v zvezi s sredstvi Unije; 

10. obžaluje dejstvo, da Komisija ne objavlja več poročila o boju proti korupciji; poziva 

Komisijo, naj si premisli in to poročilo redno objavlja. 

                                                 
1  glej Sedmo poročilo o ekonomski, socialni in teritorialni koheziji, Kakovost upravljanja se v Evropi bistveno 

razlikuje, str. 137  
2  glej Sedmo poročilo o ekonomski, socialni in teritorialni koheziji, zemljevid 6, evropski indeks kakovosti 

upravljanja, 2017 
3  glej Sedmo poročilo o ekonomski, socialni in teritorialni koheziji, zemljevid 5, regionalna inovacijska 

uspešnost, 2017 
4  glej Sedmo poročilo o ekonomski, socialni in teritorialni koheziji, zemljevid 6, evropski indeks kakovosti 

upravljanja, 2017 
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