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NÁVRHY 

Výbor pro rozpočtovou kontrolu vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní 

věci jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy: 

– s ohledem na čl. 325 odst. 5 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

– s ohledem na studii nazvanou „Intenzita hospodářské soutěže, riziko korupce a pokřivení 

cen u maďarských veřejných zakázek v letech 2009–2016“, kterou vypracovalo 

budapešťské Středisko pro výzkum korupce, 

– s ohledem na analýzu využití a dopadu fondů Evropské unie v Maďarsku v programovém 

období 2007–2013, kterou zadal úřad maďarského premiéra a vypracovala společnost 

KPMG Tanácsadó Ltd. a její subdodavatel GKI Gazdaságkutató Corp., 

– s ohledem na svá usnesení ze dne 17. května 2017, 10. června 2015 a 16. prosince 2015 

o situaci v Maďarsku1, ze dne 3. července 2013 o stavu dodržování základních práv: 

normy a postupy v Maďarsku2 a ze dne 16. února 2012 o aktuálním vývoji politické 

situace v Maďarsku3, 

– s ohledem na index vnímání korupce organizace Transparency International v letech 

2006–2016, 

– s ohledem na index globální konkurenceschopnosti 2017–2018, který vypracovalo 

Světové ekonomické fórum, 

A. vzhledem k tomu, že evropské fondy představují 1,9–4,4 % maďarského HDP a více než 

polovinu veřejných investic v této zemi; 

B. vzhledem k tomu, že na období 2007–2013 byla Maďarsku přidělena částka 25,3 miliardy 

EUR a na období 2014–2020 částka 25 miliard EUR v rámci Fondu soudržnosti 

a strukturálních fondů; 

C. vzhledem k tomu, že finanční prostředky z fondů soudržnosti (Evropského fondu pro 

regionální rozvoj (EFRR), Fondu soudržnosti (FS) a Evropského sociálního fondu (ESF)) 

vyplacené Unií Maďarsku mezi lety 2004 a 2017 se vyšplhaly na 30,15 miliardy EUR;  

vzhledem k tomu, že částka finanční opravy u EFRR, FS a ESF vyplývající z auditů Unie 

k dnešnímu dni činí přibližně 940 milionů EUR a očekává se, že přesáhne 1 miliardu 

EUR; 

D. vzhledem k tomu, že finanční příspěvek Unie pro účastníky v Maďarsku v rámci sedmého 

rámcového programu činí 288,1 milionu EUR a v rámci programu Horizont 2020 činí 

174,9 milionu EUR; 

E. vzhledem k tomu, že Maďarsko mělo mezi členskými státy, které se k Unii připojily po 

roce 2004, jednu z nejvyšších mír čerpání prostředků z unijních fondů; 

                                                 
1 Přijaté texty, P8_TA(2017)0216, Úř. věst. C 407, 4.11.2016, s. 46, a Úř. věst. C 399, 24.11.2017, s. 127. 
2 Úř. věst. C 75, 26.2.2016, s. 52. 
3 Úř. věst. CE 249, 30.8.2013, s. 27. 
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F. vzhledem k tomu, že maďarský HDP mezi lety 2004 a 2016 vzrostl o 16,1 %, což je jen 

lehce nad průměrem Unie a mnohem nižší než míra růstu ostatních zemí Visegrádské 

skupiny (Polsko, Česká republika a Slovensko); 

G. vzhledem k tomu, že od roku 2008 se pozice Maďarska na indexu vnímání korupce 

prudce snížila (o 19 bodů), což jej řadí mezi členské státy, které si vedou nejhůře; 

H. vzhledem k tomu, že z celosvětových ukazatelů správy za rok 2016 vyplývá, že Maďarsko 

učinilo kroky zpět v oblasti účinnosti veřejné správy, právního státu a kontroly korupce; 

I. vzhledem k tomu, že Rada ve svých doporučeních ze dne 11. července 2017 k národnímu 

programu reforem Maďarska na rok 2017 a ve svém stanovisku ke konvergenčnímu 

programu Maďarska z roku 20171 zdůraznila, že je třeba zdokonalit transparentnost 

veřejných financí, posílit transparentnost a hospodářskou soutěž v oblasti zadávání 

veřejných zakázek zavedením komplexního a účinného systému elektronického zadávání 

veřejných zakázek a posílit protikorupční rámec; vzhledem k tomu, že podle doporučení 

pro jednotlivé země se ve věci transparentnosti veřejných financí prostřednictvím přijetí 

zákona o zadávání veřejných zakázek dosáhlo pouze omezeného pokroku, ale oddálila se 

důležitá opatření, zejména v oblasti elektronického zadávání veřejných zakázek, 

a z ukazatelů vyplývá, že hospodářská soutěž a transparentnost jsou v oblasti veřejných 

zakázek stále neuspokojivé; vzhledem k tomu, že podle doporučení pro jednotlivé země 

nebyl zaznamenán žádný pokrok, pokud jde o zlepšení protikorupčního rámce, 

a neuvažuje se o žádných změnách vnitrostátního protikorupčního programu v zájmu 

zefektivnění prevence korupce a uplatňování odrazujících sankcí; vzhledem k tomu, že 

podle doporučení pro jednotlivé země je stíhání korupce na vysoké úrovni stále výjimkou; 

J. vzhledem k tomu, že počet vyšetřování vedených Evropským úřadem pro boj proti 

podvodům (OLAF) v letech 2013–2016 a týkajících se Maďarska (57 vyšetřování) je 

druhým nejvyšším v Unii; vzhledem k tomu, že 80 % těchto vyšetřování vyústilo 

v justiční doporučení, finanční doporučení nebo obojí; 

K. vzhledem k tomu, že Maďarsko bylo členským státem s nejvyšší částkou finančních oprav 

uplatněných v roce 2016, která činila celkově 211 milionů EUR; 

L. vzhledem k tomu, že finanční rozsah vyšetřování úřadu OLAF v letech 2013–2016 

v oblastech strukturálních fondů a zemědělství týkajících se Maďarska dosáhl 4,16 %, což 

je nejvíce v Unii; 

M. vzhledem k tomu, že méně než 10 % informací, které úřad OLAF v roce 2016 obdržel 

z Maďarska, pochází z veřejných zdrojů; 

N. vzhledem k tomu, že kroky, které učinily maďarské vnitrostátní justiční orgány 

v návaznosti na doporučení úřadu OLAF v období let 2009–2016, se týkaly jen 33 % 

všech doporučení tohoto úřadu; 

O. vzhledem k tomu, že index transparentnosti v oblasti veřejných zakázek v Maďarsku v 

období 2015–2016 zůstal hluboko pod úrovní let 2009–2010; vzhledem k tomu, že od 

roku 2011 byla zakázková řízení financována Unií každoročně charakterizována výrazně 

                                                 
1 Úř. věst. C 261, 9.8.2017, s. 71. 
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nižšími hodnotami indexu transparentnosti oproti zakázkovým řízením, která nebyla 

financována Unií; vzhledem k tomu, že podrobná analýza ukazuje, že úroveň 

transparentnosti byla v roce 2016 výrazně nižší než v roce 2015; 

P. vzhledem k tomu, že Úřad evropského veřejného žalobce byl zřízen v rámci posílení 

spolupráce mezi 21 členskými státy, ale Maďarsko se rozhodlo jeho zřízení neúčastnit; 

Q. vzhledem k tomu, že odhady ukazují velmi vysokou úroveň přímých sociálních ztrát, 

která v období 2009–2016 dosahuje 15–24 % celkové hodnoty zakázky, což odpovídá 

nejméně 6,7 až 10,6 miliardy EUR; 

R. vzhledem k tomu, že aktivní sektor občanské společnosti by měl plnit zásadní úlohu při 

prosazování transparentnosti a odpovědnosti vlád, pokud jde o jejich finance a boj proti 

korupci; 

1. je přesvědčen, že stávající úroveň korupce a nedostatek transparentnosti, odpovědnosti 

veřejných financí a nezpůsobilé výdaje nebo předražování financovaných projektů mají 

negativní dopady na unijní fondy v Maďarsku; domnívá se, že tato situace by mohla 

představovat porušení hodnot uvedených v článku 2 Smlouvy o Evropské unii (SEU) a že 

Unii opravňuje k zahájení postupu podle čl. 7 odst. 1 SEU; 

2. připomíná své doporučení Radě a Komisi ze dne 13. prosince 2017 v návaznosti na 

vyšetřování praní peněz, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňových úniků, v němž 

konstatoval, že protikorupční monitorování ze stany Komise má být uskutečněno v rámci 

procesu evropského semestru, vyjádřil názor, že boj proti korupci by mohl být v tomto 

procesu zastíněn dalšími hospodářskými a finančními záležitostmi, a vyzval Komisi, aby 

šla příkladem, obnovila vydávání protikorupční zprávy a zavázala se k provádění mnohem 

důvěryhodnější a komplexnější protikorupční strategie; poukazuje na to, že boj proti 

korupci je záležitostí policejní a soudní spolupráce, což je politická oblast, v níž je 

Parlament spolutvůrcem právních předpisů a má plné kontrolní pravomoci; 

3. připomíná své usnesení ze dne 25. října 2016 obsahující doporučení Komisi k vytvoření 

mechanismu Unie pro demokracii, právní stát a základní práva, v němž vyzývá zejména 

k vypracování výroční zprávy o demokracii, právním státu a základních právech 

(„evropská zpráva o demokracii, právním státu a základních právech“) s doporučeními pro 

jednotlivé země, přičemž bude zvláštní pozornost věnována korupci; 

4. kritizuje nedostatky, jimiž se vyznačují postupy v oblasti veřejných zakázek v Maďarsku; 

se znepokojením konstatuje, že podíl zakázek udělených na základě postupu veřejného 

zadávacího řízení, v němž byla předložena jediná nabídka, je v Maďarsku i nadále velmi 

vysoký: v roce 2016 se jednalo o 36 %, což je druhé nejvyšší číslo v Unii po Polsku 

a Chorvatsku (45 %)1; domnívá se, že to svědčí o tom, že v maďarských veřejných 

zadávacích řízeních existuje vysoké riziko korupce; zastává názor, že je nezbytné, aby 

Evropská komise vytvořila účinný monitorovací nástroj, který by zabránil uplatňování 

postupů, jež jsou v rozporu s obecným záměrem směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2014/24/EU2, a aby přijala legislativní opatření s cílem odstranit nedostatky, na něž se 

                                                 
1 Viz Veřejné zakázky – studie o administrativní kapacitě EU, s. 101 a dále 
2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek 

a o zrušení směrnice 2004/18/ES (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 65). 
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dosud naráželo; žádá informace o společnostech, které v Maďarsku vystupovaly jako 

jediný uchazeč; požaduje prošetření toho, zda byly tendry vypsány za účelem přidělení 

zakázek určitým společnostem; vyzývá maďarskou vládu, aby na svých webových 

stránkách každoročně zveřejnila úplný seznam všech svých dodavatelů, kteří získali 

zakázky v hodnotě přesahující 15 000 EUR, a na tomto seznamu uváděla jméno a adresu 

dodavatele, typ a předmět zakázky, délku jejího trvání, její hodnotu, druh řízení, v němž 

byla přidělena, a příslušný odpovědný orgán;  

5. vyjadřuje politování nad tím, že se od roku 1996 v Maďarsku snížila efektivnost správy 

věcí veřejných1 a že Maďarsko je jedním z členských států s nejméně efektivní státní 

správou v Unii; se znepokojením konstatuje, že všechny maďarské regiony jsou hluboko 

pod úrovní Unie, pokud jde o kvalitu veřejné správy; konstatuje, že nízká kvalita veřejné 

správy v Maďarsku2 omezuje hospodářský rozvoj a snižuje dopad veřejných investic; 

6. konstatuje, že výkonnost inovací na regionální úrovni3 v maďarských regionech je stále 

pouze mírná; konstatuje, že Maďarsko stále nesplnilo cíl stanovený ve strategii Evropa 

2020 investovat 3 % svého HDP do výzkumu a vývoje4; vyzývá Maďarsko, aby podpořilo 

růst a zaměstnanost a investovalo do inovací; 

7. vybízí Maďarsko, aby využívalo fondy Unie za účelem další modernizace svého 

hospodářství a posílení své podpory malých a středních podniků; zdůrazňuje skutečnost, 

že v Maďarsku je 30,24 % unijních finančních příspěvků v rámci programu Horizont 2020 

určeno účastníkům z malých a středních podniků, avšak míra úspěšnosti žadatelů z 

malých a středních podniků činí 7,26 %, což je méně než v případě žadatelů z oblasti 

malých a středních podniků v EU-28; dále konstatuje, že míra úspěšnosti u všech žádostí 

klesla z 20,3 % (sedmý rámcový program) na 10,8 % (program Horizont 2020), čímž se 

Maďarsko řadí v rámci programu Horizont 2020 na 26. místo; 

8. žádá Komisi, aby motivovala členské státy k tomu, aby se připojily k Úřadu evropského 

veřejného žalobce; 

9. zdůrazňuje, že Maďarsko v rámci Unie vykazuje v období 2013–2016 nejvyšší procento 

finančních doporučení od úřadu OLAF v oblasti strukturálních fondů a zemědělství; 

zdůrazňuje, že celkový finanční dopad případů, jež řeší úřad OLAF, je v Maďarsku 

čtyřikrát vyšší než u případů vyšetřovaných na vnitrostátní úrovni; vyzývá Komisi 

a Maďarsko, aby vyvinuly potřebné úsilí v boji proti podvodům týkajícím se unijních 

fondů; 

10. odsuzuje skutečnost, že Komise pozastavila vydávání protikorupční zprávy; naléhavě 

vyzývá Komisi, aby své rozhodnutí změnila a pravidelně takovou zprávu zveřejňovala. 

                                                 
1 Viz sedmá zpráva Komise o hospodářské, sociální a územní soudržnosti, Kvalita veřejné správy v Evropě se 

podstatně liší, s. 137  
2 Viz sedmá zpráva Komise o hospodářské, sociální a územní soudržnosti, Mapa 6 Evropský index kvality 

veřejné správy, 2017 
3 Viz sedmá zpráva Komise o hospodářské, sociální a územní soudržnosti, Mapa 5 Výkonnost inovací na 

regionální úrovni, 2017 
4 Viz sedmá zpráva Komise o hospodářské, sociální a územní soudržnosti, Mapa 6 Evropský index kvality 

veřejné správy, 2017 
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