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Θέμα: Καταγγελίες για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων στην Ουγγαρία 

Σύμφωνα με την έκθεση της OLAF για το 2015, σε περίοδο τριών ετών διερευνήθηκαν 17 περιπτώσεις 
πιθανής δόλιας χρήσης ευρωπαϊκών κονδυλίων στην Ουγγαρία. Σε 14 από αυτές υπήρχε 
δικαιολογημένη υπόνοια για κατάχρηση κονδυλίων της ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι σε ποσοστό άνω του 
80% των περιπτώσεων που διερευνήθηκαν, διαπιστώθηκε κατάχρηση πόρων και διατυπώθηκαν 
συστάσεις. 

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, οι υπογράφοντες εκφράζουν την ανησυχία τους ότι έχει γίνει 
κατάχρηση μεγάλου ποσοστού των κονδυλίων που προορίζονται για προγράμματα υποδομών και 
απασχόλησης. 

Ένα παράδειγμα είναι η κατασκευή σιδηροδρομικής γραμμής μήκους 6 χιλιομέτρων προς την 
υπαίθρια κατοικία του πρωθυπουργού, για την οποία χρησιμοποιήθηκαν 1,9 εκατομμύρια EUR από τα 
χρήματα των φορολογουμένων. Οι προβλέψεις για ημερήσια επιβατική κίνηση ύψους 2.560-7.080 
ατόμων αποδείχθηκαν εξαιρετικά αισιόδοξες, καθότι η πραγματική κίνηση ανέρχεται σε μόλις 30-50 
επιβάτες ημερησίως. 

1. Ποια μέτρα έχει λάβει ήδη η Επιτροπή προκειμένου να ενθαρρύνει την Ουγγαρία να λάβει 
σοβαρά υπόψη τις συστάσεις που διατυπώθηκαν στην έκθεση της OLAF; 

2. Είναι ενήμερη η Επιτροπή σχετικά με τις ενέργειες των ουγγρικών αρχών και τις δικαστικές 
διαδικασίες στις εν λόγω περιπτώσεις, και με ποιον τρόπο θα βοηθήσει μια μελλοντική 
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην καλύτερη διερεύνηση τέτοιων περιπτώσεων; 

3. Μπορεί η Επιτροπή να παράσχει πληροφορίες σχετικά με τα ποσά που έχουν ήδη ανακτηθεί, 
καθώς και όσον αφορά τα περαιτέρω μέτρα που θα ληφθούν για την ανάκτηση των αχρεωστήτως 
καταβληθέντων ποσών; 


