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FÖRSLAG 

Budgetkontrollutskottet uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 

rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till 

resolution som antas: 

– med beaktande av artikel 325.5 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av studien Intensity of Competition, Corruption Risks and Price 

Distortion in the Hungarian Public Procurement – 2009-2016 som tagits fram av 

Corruption Research Center Budapest, 

– med beaktande av analysen av användningen och effekterna av Europeiska unionens 

fonder i Ungern under programperioden 2007–2013, som beställts av den ungerska 

premiärministerns kansli och som tagits fram av KPMG Tanácsadó Ltd. och dess 

underleverantör GKI Gazdaságkutató Corp., 

– med beaktande av sina resolutioner av den 17 maj 2017, av den 10 juni och 

16 december 2015 om situationen i Ungern1, av den 3 juli 2013 om grundläggande 

rättigheter: standarder och praxis i Ungern2 och av den 16 februari 2012 om den senaste 

politiska utvecklingen i Ungern3, 

– med beaktande av Transparency Internationals korruptionsindex för åren 2006–2016, 

– med beaktande av Världsekonomiskt forums globala konkurrenskraftsindex (Global 

Competitiveness Index) 2017–2018, och av följande skäl: 

A. EU-medel utgör 1,9–4,4 procent av Ungerns BNP och står för mer än hälften av de 

offentliga investeringarna. 

B. Ungern tilldelades 25,3 miljarder euro under perioden 2007–2013 och 25 miljarder euro 

för perioden 2014–2020 inom ramen för Sammanhållningsfonden och strukturfonderna. 

C. Unionens stöd från de sammanhållningspolitiska fonderna (Europeiska regionala 

utvecklingsfonden [Eruf], Sammanhållningsfonden och Europeiska socialfonden [ESF]) 

till Ungern mellan 2004 och 2017 uppgick till 30,15 miljarder euro. 

Korrigeringsbeloppen till följd av EU:s revisioner uppgår hittills till cirka 940 miljoner 

euro för Eruf, Sammanhållningsfonden och ESF och förväntas överstiga 1 miljard euro. 

D. Det ekonomiska bidraget från unionen till deltagare i Ungern är 288,1 miljoner euro 

inom Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området 

forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) (nedan kallat sjunde 

ramprogrammet) och 174,9 miljoner euro inom ramen för Horisont 2020. 

E. Ungern hade en av de högsta utnyttjandegraderna av EU-medel bland de medlemsstater 

som anslöt sig till unionen efter 2004. 

                                                 
1 Antagna texter, P8_TA(2017)0216, EUT C 407, 4.11.2016, s. 46 och EUT C 399, 24.11.2017, s. 127. 
2 EUT C 75, 26.2.2016, s. 52. 
3 EUT C 249E , 30.8.2013, s. 27. 
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F. Ungerns BNP har ökat med 16,1 procent mellan 2004 och 2016, vilket endast är något 

högre än genomsnittet i unionen och avsevärt lägre än tillväxtstakten i de andra 

Visegrad-länderna (Polen, Tjeckien och Slovakien). 

G. Sedan 2008 har Ungern tappat 19 poäng i korruptionsindexet, vilket innebär att landet 

är en av de sämst presterande medlemsstaterna. 

H. I Världsbankens indikatorer för samhällsstyrning för år 2016 (2016 Worldwide 

Governance Indicators) understryks att Ungern har upplevt en tillbakagång på områdena 

statsförvaltningseffektivitet, rättsstatlighet och korruptionskontroll. 

I. I rådets rekommendation av den 11 juli 2017 om Ungerns nationella reformprogram 

2017, med avgivande av rådets yttrande om Ungerns konvergensprogram 20171 

betonades behovet av att öka insynen i de offentliga finanserna, att öka insynen och 

konkurrensen i den offentliga upphandlingen genom att införa ett övergripande och 

ändamålsenligt system för e-upphandling samt att stärka regelverket mot korruption. 

Enligt de landsspecifika rekommendationerna har begränsade framsteg gjorts när det 

gäller insynen i de offentliga finanserna genom antagandet av lagen om offentlig 

upphandling, men viktiga åtgärder försenades, särskilt när det gäller e-upphandling, och 

det finns indikatorer på att konkurrensen och insynen fortfarande är otillfredsställande 

när det gäller offentlig upphandling. Enligt de landsspecifika rekommendationerna har 

inga framsteg noterats när det gäller förbättringar av regelverket mot korruption och 

inga förändringar planeras i det nationella programmet mot korruption så att det blir mer 

ändamålsenligt när det gäller att förebygga korruption och tillämpa avskräckande 

sanktioner. Lagföring av ärenden som rör korruption på hög nivå är fortfarande mer 

undantag än regel, enligt de landsspecifika rekommendationerna. 

J. Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) har utfört 57 utredningar avseende 

Ungern för perioden 2013–2016, vilket är det näst högsta antalet i unionen. 80 procent 

av utredningarna avslutades med juridiska eller ekonomiska rekommendationer, eller 

bådadera. 

K. Ungern var den medlemsstat för vilken högst korrigeringsbelopp tillämpades för år 

2016, totalt 211 miljoner euro. 

L. De samlade ekonomiska konsekvenserna av Olafs utredningar avseende Ungern på 

områdena strukturfonder och jordbruk för perioden 2013–2016 uppgick till 

4,16 procent, vilket är den högsta nivån i unionen. 

M. Mindre än 10 procent av den information som lämnades till Olaf från Ungern under 

2016 kom från offentliga källor. 

N. De åtgärder som vidtagits av Ungerns nationella rättsliga myndigheter efter Olafs 

rekommendationer 2009–2016 berörde endast 33 procent av Olafs samtliga 

rekommendationer. 

O. Indexet för transparens avseende offentlig upphandling i Ungern för perioden 2015–

2016 var betydligt lägre än för perioden 2009–2010. Varje år sedan 2011 har EU-

                                                 
1 EUT C 261, 9.8.2017, s. 71. 
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finansierade anbud präglats av betydligt lägre värden i indexet för transparens jämfört 

med anbud som inte finansieras av EU. En detaljerad analys visar att graden av insyn 

var betydligt lägre under 2016 än under 2015. 

P. Europeiska åklagarmyndigheten inrättades inom ramen för ett fördjupat samarbete 

mellan 21 medlemsstater, men Ungern har beslutat att inte delta i dess inrättande. 

Q. Uppskattningar visar på mycket höga direkta förluster för det ungerska samhället, som 

uppgick till 15–24 procent av avtalens sammanlagda värde under perioden 2009–2016, 

vilket innebär minst ett belopp på mellan 6,7 och 10,6 miljarder euro. 

R. Ett livskraftigt civilsamhälle bör spela en avgörande roll i främjandet av insyn och 

ansvarsskyldighet för regeringar när det gäller deras finanser och kampen mot 

korruption. 

1. Europaparlamentet anser att den nuvarande korruptionsnivån, bristen på insyn och 

ansvarsskyldighet inom de offentliga finanserna och de icke stödberättigande utgifterna 

eller de för höga priserna för de finansierade projekten påverkar EU-medlen i Ungern. 

Parlamentet anser att detta kan utgöra ett åsidosättande av de värden som anges i artikel 

2 i fördraget om Europeiska unionen och motiverar att det förfarande som anges i 

artikel 7.1 i EU-fördraget inleds. 

2. Europaparlamentet erinrar om sin rekommendation av den 13 december 2017 till rådet 

och kommissionen till följd av undersökningen avseende penningtvätt, 

skatteundandragande och skatteflykt, i vilken man konstaterade att kommissionens 

övervakning av korruptionsbekämpningen kommer att ske inom ramen för den 

europeiska planeringsterminen, och ansåg att korruptionsbekämpningen riskerar att 

överskuggas av andra ekonomiska och finansiella frågor inom ramen för den processen 

samt uppmanade kommissionen att föregå med gott exempel, återuppta 

offentliggörandet av rapporten om korruptionsbekämpning och åta sig att bedriva en 

mycket mer trovärdig och omfattande strategi för korruptionsbekämpning. Parlamentet 

påpekar att kampen mot korruption är en fråga som rör det polisiära och straffrättsliga 

samarbetet, ett politikområde där Europaparlamentet är medlagstiftare och har 

fullständiga kontrollbefogenheter. 

3. Europaparlamentet påminner om att det i sin resolution av den 25 oktober 2016 med 

rekommendationer till kommissionen om inrättande av en unionsmekanism för 

demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter särskilt uppmanade 

kommissionen att införa en europeisk årsrapport om demokrati, rättsstatlighet och 

grundläggande rättigheter med landsspecifika rekommendationer, bland annat med 

specifik inriktning på korruption. 

4. Europaparlamentet kritiserar bristerna i Ungerns praxis för offentlig upphandling. 

Parlamentet noterar med oro att andelen kontrakt som tilldelats efter förfaranden för 

offentlig upphandling där endast ett anbud mottogs fortfarande är mycket hög i Ungern 

och uppgick till 36 procent år 2016, vilket är den näst högsta siffran i unionen, efter 

Polen och Kroatien (45 procent)1. Parlamentet anser att detta visar på att det finns stora 

risker för korruption i samband med ungerska offentliga upphandlingar. Parlamentet 

                                                 
1 Public procurement – a study on administrative capacity in the EU, s. 101ff. 
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anser att kommissionen behöver inrätta en ändamålsenlig kontrollmekanism för att 

undvika att metoder som strider mot andemeningen i Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2014/24/EU1 tillämpas, och föreskriva lagstiftningsmässig integration i syfte att 

åtgärda de brister som hittills har upptäckts. Parlamentet begär information om de 

företag som fungerar som enda anbudsgivare i Ungern. Parlamentet kräver en utredning 

av huruvida anbuden görs i syfte att öronmärka kontrakt för vissa företag. Parlamentet 

uppmanar Ungerns regering att offentliggöra en fullständig årlig förteckning över 

samtliga kontraktsparter som tilldelats kontrakt med ett värde på mer än 15 000 euro, 

och att i denna förteckning inbegripa entreprenörens namn och adress, kontraktets typ 

och innehåll, dess varaktighet, dess värde, det förfarande som följts och den ansvariga 

myndigheten.  

5. Europaparlamentet beklagar att statsförvaltningens effektivitet i Ungern har minskat 

sedan 19962 och att landet är en av de medlemsstater som har de minst effektiva 

statsförvaltningarna inom unionen. Parlamentet konstaterar med oro att alla ungerska 

regioner ligger långt under EU-genomsnittet i fråga om samhällsstyrningens kvalitet. 

Parlamentet konstaterar att den låga kvaliteten på statsförvaltningen i Ungern3 hindrar 

den ekonomiska utvecklingen och minskar effekterna av offentliga investeringar. 

6. Europaparlamentet konstaterar att det regionala innovationsresultatet4 i ungerska 

regioner fortfarande endast är blygsamt. Parlamentet noterar att Ungern ännu inte har 

nått Europa 2020-målet om att investera 3 procent av BNP i forskning och utveckling5. 

Parlamentet uppmanar Ungern att främja tillväxt och sysselsättning och att investera 

EU-medel i innovation. 

7. Europaparlamentet uppmuntrar Ungern att använda EU-medel för att fortsätta att 

modernisera sin ekonomi och öka sitt stöd för små och medelstora företag. Parlamentet 

understryker att 30,24 procent av unionens ekonomiska bidrag till Ungern inom ramen 

för Horisont 2020 är avsatt till små och medelstora företag, medan små och medelstora 

företags andel bland framgångsrika sökande är 7,26 procent, vilket är lägre än andelen 

framgångsrika sökande bland små och medelstora företag i EU-28. Parlamentet noterar 

vidare att andelen beviljade ansökningar minskade från 20,3 procent (sjunde 

ramprogrammet) till 10,8 procent (Horisont 2020), vilket innebär att Ungern hamnar på 

26:e plats i rangordningen för Horisont 2020. 

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att uppmuntra medlemsstaterna att ansluta 

sig till Europeiska åklagarmyndigheten. 

9. Europaparlamentet betonar att Ungern har unionens högsta andel ekonomiska 

rekommendationer från Olaf avseende områdena strukturfonder och jordbruk för 

                                                 
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om 

upphävande av direktiv 2004/18/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 65). 
2 Se sjunde rapporten om ekonomisk, social och territoriell sammanhållning Seventh report on economic, social 

and territorial cohesion: Quality of governance varies substantially in Europe, s. 137. 
3 Se sjunde rapporten om ekonomisk, social och territoriell sammanhållning Seventh report on economic, social 

and territorial cohesion: Map 6 European Quality of Government index, 2017. 
4 Se sjunde rapporten om ekonomisk, social och territoriell sammanhållning Seventh report on economic, social 

and territorial cohesion: Map 5 Regional innovation performance, 2017. 
5 Se sjunde rapporten om ekonomisk, social och territoriell sammanhållning Seventh report on economic, social 

and territorial cohesion: Map 6 European Quality of Government index, 2017. 
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perioden 2013–2016. Parlamentet betonar att de samlade ekonomiska konsekvenserna 

av Olafs ärenden i Ungern är fyra gånger högre än de för nationella utredningar. 

Parlamentet uppmanar kommissionen och Ungern att vidta nödvändiga åtgärder för att 

bekämpa bedrägerier i samband med EU-medel. 

10. Europaparlamentet beklagar djupt att kommissionen har skjutit upp offentliggörandet av 

rapporten om korruptionsbekämpning. Parlamentet uppmanar kommissionen att ändra 

sitt beslut och att regelbundet offentliggöra en sådan rapport. 
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