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Pergunta com pedido de resposta escrita E-007203/2016 

à Comissão 
Artigo 130.º do Regimento 
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Assunto: Acusação de desvio de fundos europeus na Hungria  

Num relatório de 2015, a OLAF dá conta de que foram efetuadas investigações durante um período 
de três anos relativas a 17 casos de utilização possivelmente fraudulenta de fundos europeus na 
Hungria. Em 14 casos, justificou-se a suspeita de desvio de fundos da UE. Isto significa que, em mais 
de 80% das investigações efetuadas, os fundos foram objeto de má utilização, tendo sido feitas 
recomendações.  

Tendo isto em conta, os signatários manifestam a sua preocupação pelo facto de grandes quantias 
de fundos destinadas a infraestruturas e a programas de emprego terem sido utilizadas 
indevidamente. 

Exemplo disso é um troço de 6 km de via ferroviária até à casa de campo do Primeiro-Ministro que 
absorveu 1.9 milhões EUR de dinheiro dos contribuintes. As pretensões de que essa via seria 
utilizada diariamente por 2.560 a 7.080 passageiros revelaram-se claramente exageradas face aos 
números reais, que apenas registam 30 a 50 passageiros diariamente. 

1. Que medidas já tomou a Comissão para encorajar a Hungria a acatar as recomendações feitas 
no relatório da OLAF? 

2. Está a Comissão informada sobre as atividades das autoridades húngaras e sobre os processos 
judiciais a respeito destes casos, e de que modo o futuro Ministério Público Europeu contribuirá 
para investigar melhor estes casos?  

3. Pode a Comissão prestar informações sobre a verba já recuperada e sobre os passos que serão 
dados no futuro para recuperar os fundos pagos indevidamente?   


