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PASIŪLYMAI 

Biudžeto kontrolės komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų 

komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus: 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 325 straipsnio 5 dalį, 

– atsižvelgdamas į tyrimą „Konkurencijos stiprumas, korupcijos rizika ir kainų iškraipymas 

vykdant viešuosius pirkimus Vengrijoje 2009–2016 m.“, kurį atliko Budapešte veikiantis 

Korupcijos tyrimų centras („Corruption Research Center Budapest“), 

– atsižvelgdamas į Vengrijos Ministro Pirmininko tarnybos užsakytą ir bendrovės „KPMG 

Tanácsadó Ltd.“ bei jos subrangovės „GKI Gazdaságkutató Corp.“ parengtą Europos 

Sąjungos lėšų panaudojimo ir poveikio Vengrijoje 2007–2013 m. programavimo 

laikotarpiu analizę, 

– atsižvelgdamas į savo 2017 m. gegužės 17 d., 2015 m. birželio 10 d. ir gruodžio 16 d. 

rezoliucijas dėl padėties Vengrijoje1, taip pat į2013 m. liepos 3 d. rezoliuciją „Pagrindinių 

teisių padėtis Vengrijoje: standartai ir praktika“2 ir 2012 m. vasario 16 d. rezoliuciją dėl 

pastarųjų politinių įvykių Vengrijoje3, 

– atsižvelgdamas į organizacijos „Transparency international“ 2006–2016 m. korupcijos 

suvokimo indeksą, 

– atsižvelgdamas į Pasaulio ekonomikos forumo 2017–2018 m. pasaulio konkurencingumo 

indeksą, 

A. kadangi Sąjungos lėšos siekia 1,9–4,4 proc. Vengrijos BVP ir sudaro daugiau nei pusę 

viešųjų investicijų; 

B. kadangi 2007–2013 m. laikotarpiu Vengrijai buvo skirta 25,3 mlrd. EUR, o 2007–2020 m. 

laikotarpiu – 25 mlrd. EUR sanglaudos ir struktūrinių fondų lėšų; 

C. kadangi sanglaudos politikos fondų (Europos regioninės plėtros fondo (ERPF), 

Sanglaudos fondo ir Europos socialinio fondo (ESF)) išmokos, kurias Sąjunga Vengrijai 

skyrė 2004–2017 m., sudarė 30,15 mlrd. EUR; kadangi finansinės pataisos suma atlikus 

Sąjungos auditą, susijusi su ERPF, Sanglaudos fondu ir ESF, šiuo metu siekia maždaug 

940 mln. EUR ir, kaip manoma, viršys 1 mlrd. EUR; 

D. kadangi Sąjungos finansinis įnašas dalyviams Vengrijoje sudaro 288,1 mln. EUR pagal 

Septintąją bendrąją programą (BP 7) ir 174,9 mln. EUR pagal programą „Horizontas 

2020“; 

E. kadangi Sąjungos lėšų įsisavinimo lygis Vengrijoje – vienas aukščiausių valstybėse 

narėse, kurios įstojo į Sąjungą po 2004 m.; 

                                                 
1 Priimti tekstai, P8_TA(2017)0216, OL C 407, 2016 11 4, p. 46, ir OL C 399, 2017 11 24, p. 127. 
2 OL C 75, 2016 2 26, p. 52. 
3 OL CE 249, 2013 8 30, p. 27. 
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F. kadangi 2004–2016 m. Vengrijos BVP išaugo 16,1 proc. ir tik šiek tiek viršija Sąjungos 

vidurkį bei yra gerokai mažesnis nei kitų Višegrado šalių (Lenkijos, Čekijos Respublikos 

ir Slovakijos); 

G. kadangi nuo 2008 m. Vengrijos vertinimas korupcijos suvokimo indekse smuko 19 balų, 

taigi tai viena iš valstybių narių, kurių rodikliai prasčiausi; 

H. kadangi 2016 m. pasaulinių valdymo rodiklių ataskaitoje pabrėžiama, kad veiksmingo 

valdymo, teisinės valstybės ir korupcijos kontrolės srityje Vengrija žengė keletą žingsnių 

atgal; 

I. kadangi 2017 m. liepos 11 d. Tarybos rekomendacijoje dėl 2017 m. Vengrijos 

nacionalinės reformų programos su Tarybos nuomone dėl 2017 m. Vengrijos 

konvergencijos programos1 buvo pabrėžta, kad būtina gerinti viešųjų finansų skaidrumą, 

stiprinti skaidrumą ir konkurenciją viešųjų pirkimų srityje įdiegiant visapusišką ir 

veiksmingą e. viešojo pirkimo sistemą bei stiprinti kovos su korupcija programą; kadangi, 

remiantis konkrečiai šaliai skirtomis rekomendacijomis, priėmus Viešųjų pirkimų aktą 

padaryta šiokia tokia pažanga viešųjų finansų skaidrumo srityje, tačiau vėlavo svarbūs 

veiksmai, ypač e. viešojo pirkimo srityje, ir, kaip matyti iš rodiklių, konkurencija ir 

skaidrumas viešųjų pirkimų srityje iki šiol nepatenkinami; kadangi, remiantis konkrečiai 

šaliai skirtomis rekomendacijomis, kovos su korupcija programos gerinimo srityje 

neužfiksuota jokios pažangos, o Nacionalinėje kovos su korupcija programoje 

nenumatytos jokios permainos, kad ji taptų veiksmingesnė užkertant kelią korupcijai ir 

taikant atgrasomąsias sankcijas; kadangi, remiantis konkrečiai šaliai skirtomis 

rekomendacijomis, baudžiamasis persekiojimas aukšto lygio korupcijos atvejais tebėra 

išimtis; 

J. kadangi tyrimų, kuriuos Vengrijos atžvilgiu 2013–2016 m. atliko Europos kovos su 

sukčiavimu tarnyba (OLAF), skaičius (57) yra antras pagal dydį Sąjungoje; kadangi 

85 proc. šių tyrimų buvo baigti pateikiant teismines rekomendacijas, finansines 

rekomendacijas arba ir viena, ir kita; 

K. kadangi Vengrija buvo valstybė narė, kuriai 2016 m. pritaikyta daugiausia finansinių 

pataisų (jų suma iš viso siekė 211 mln. EUR); 

L. kadangi tyrimų struktūrinių fondų ir žemės ūkio srityse, kuriuos Vengrijos atžvilgiu 2013–

2016 m. atliko OLAF, finansinis poveikis siekė 4,16 proc. ir tai aukščiausias rodiklis 

Sąjungoje; 

M. kadangi informacijos, kurią 2016 m. Vengrija pateikė OLAF, dalis iš viešųjų šaltinių 

nesiekė 10 proc.; 

N. kadangi veiksmai, kurių Vengrijos nacionalinės teisminės institucijos ėmėsi OLAF 

pateikus 2009–2016 m. laikotarpio rekomendacijas, buvo susiję tik su 33 proc. visų OLAF 

rekomendacijų; 

O. kadangi Vengrijos viešųjų pirkimų skaidrumo indeksas 2015–2016 m. laikotarpiu buvo 

gerokai mažesnis nei 2009–2010 m.; kadangi nuo 2011 m. Sąjungos finansuojamų 

                                                 
1 OL C 261, 2017 8 9, p. 71. 
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konkursų skaidrumo indekso vertės kasmet buvo gerokai žemesnės nei ne Sąjungos 

finansuojamų konkursų; kadangi išsami analizė rodo, kad 2016 m. skaidrumas buvo kur 

kas mažesnis nei 2015 m.; 

P. kadangi Europos prokuratūra buvo įsteigta 21 valstybės narės tvirtesnio bendradarbiavimo 

pagrindu, tačiau Vengrija nusprendė nedalyvauti ją steigiant; 

Q. kadangi, remiantis skaičiavimais, Vengrijoje patiriami labai dideli tiesioginiai socialiniai 

nuostoliai: 2009–2016 m. laikotarpiu jie siekia 15–24 proc. bendros sutarties vertės, o tai 

atitinka ne mažiau nei 6,7–10,6 mlrd. EUR; 

R. kadangi dinamiškas pilietinės visuomenės sektorius turėtų atlikti gyvybiškai svarbų 

vaidmenį skatinant vyriausybių skaidrumą ir atskaitomybę jų finansų ir kovos su korupcija 

atžvilgiu; 

1. mano, kad dabartinis korupcijos lygis, skaidrumo ir atskaitomybės viešųjų finansų srityje 

nebuvimas ir netinkamos finansuoti išlaidos ar per aukštos finansuojamų projektų kainos 

neigiamai veikia Sąjungos lėšų panaudojimą Vengrijoje; mano, kad tai galėtų būti 

Europos Sąjungos (ES) sutarties 2 straipsnyje nurodytų vertybių pažeidimas ir pagrindas 

inicijuoti procedūrą vadovaujantis ES sutarties 7 straipsnio 1 dalimi; 

2. primena savo 2017 m. gruodžio 13 d. rekomendaciją Tarybai ir Komisijai, pateiktą atlikus 

pinigų plovimo, mokesčių vengimo ir slėpimo tyrimą, kurioje pažymėjo, kad kovos su 

korupcija stebėseną Komisija ketino vykdyti Europos semestro proceso pagrindu, laikėsi 

nuomonės, kad kovą su korupcija gali užgožti kiti su šiuo procesu susiję ekonominiai ir 

finansiniai klausimai, bei paragino Komisiją rodyti pavyzdį ir atnaujinti ataskaitos dėl 

kovos su korupcija skelbimą bei įsipareigoti parengti daug patikimesnę ir visapusiškesnę 

kovos su korupcija strategiją; pažymi, kad kova su korupcija – policijos ir teisminio 

bendradarbiavimo klausimas, o tai yra politikos sritis, kurioje Parlamentas yra viena iš 

teisėkūros institucijų ir naudojasi visapusiškais tikrinimo įgaliojimais; 

3. primena savo 2016 m. spalio 25 d. rezoliuciją su rekomendacijomis Komisijai dėl ES 

demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių mechanizmo sukūrimo, kurioje buvo 

konkrečiai raginama rengti metinę Europos demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių 

teisių ataskaitą su konkrečiai šaliai skirtomis rekomendacijomis, įskaitant ypatingą dėmesį 

korupcijai; 

4. kritiškai vertina viešųjų pirkimų praktikos Vengrijoje trūkumus; susirūpinęs pažymi, kad 

sutarčių, skiriamų surengus viešųjų pirkimų procedūras, per kurias gaunamas tik vienas 

pasiūlymas, dalis Vengrijoje tebėra labai didelė: 2016 m. jų buvo 36 proc. ir tai antras 

pagal dydį rodiklis Sąjungoje po Lenkijos ir Kroatijos (45 proc.)1; mano, jog tai rodo, kad 

Vengrijos viešųjų pirkimų konkursų srityje susiduriama su didelėmis korupcijos 

rizikomis; laikosi nuomonės, jog Komisija turi taikyti veiksmingą stebėsenos priemonę, 

kad būtų vengiama praktikos, kuri prieštarauja Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 

2014/24/ES2 dvasiai, ir pasirūpinti teisėkūros integracija, siekiant pašalinti iki dabar 

                                                 
1 „Viešieji pirkimai: administracinių pajėgumų ES tyrimas“ (angl. Public procurement – a study on 

administrative capacity in the EU), nuo p. 101. 
2 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria 

panaikinama Direktyva 2004/18/EB (OL L 94, 2014 3 28, p. 65). 
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nustatytas silpnąsias vietas; prašo pateikti informaciją apie bendroves, kurios Vengrijoje 

veikia kaip vienintelės konkursų dalyvės; reikalauja ištirti, ar konkursai rengiami taip, kad 

sutartys atitektų konkrečioms bendrovėms; ragina Vengrijos vyriausybę savo svetainėje 

skelbti išsamų visų savo rangovų, kuriems paskirtų sutarčių vertė viršija 15 000 EUR, 

metinį sąrašą ir šiame sąraše pateikti rangovo pavadinimą ir adresą, sutarties tipą ir 

objektą, jos trukmę, vertę, taikytą procedūrą ir atsakingąją valdžios instituciją;  

5. apgailestauja, kad nuo 1996 m. Vengrijoje mažėjo valdymo veiksmingumas1 ir kad tai 

viena iš valstybių narių, kurių vyriausybės – tarp neveiksmingiausių Sąjungoje; su 

susirūpinimu pažymi, kad visi Vengrijos regionai valdymo kokybės atžvilgiu smarkiai 

atsilieka nuo Sąjungos vidurkio; pažymi, kad prastos kokybės valdymas Vengrijoje2 trikdo 

ekonominį vystymąsi ir mažina viešųjų investicijų poveikį; 

6. pažymi, kad Vengrijos regionų rezultatai regioninių inovacijų srityje3 tebėra vidutiniški; 

pažymi, kad Vengrija dar nepasiekė strategijos „Europa 2020“ tikslo investuoti 3 proc. 

savo BVP į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą4; ragina Vengriją skatinti augimą ir 

užimtumą bei investuoti Sąjungos lėšas į inovacijas; 

7. skatina Vengriją naudoti Sąjungos lėšas savo ekonomikai toliau modernizuoti ir savo 

paramai MVĮ stiprinti; pabrėžia, kad 30,24 proc. Sąjungos finansinio įnašo, skiriamo 

pagal programą „Horizontas 2020“, Vengrijoje tenka MVĮ dalyviams, tačiau MVĮ 

paraiškų teikėjų sėkmės rodiklis siekia 7,26 proc. ir yra mažesnis už analogišką sėkmės 

rodiklį 28-iose ES valstybėse narėse; be to, pažymi, kad visų paraiškų sėkmės rodiklis 

smuko nuo 20,3 proc. (BP 7) iki 10,8 proc. (programa „Horizontas 2020“), taigi 

programos „Horizontas 2020“ rezultatų požiūriu Vengrija užima 26 vietą; 

8. ragina Komisiją skatinti valstybes nares prisijungti prie Europos prokuratūros veiklos; 

9. pabrėžia, kad Vengrijai tenka didžiausia Sąjungoje OLAF parengtų finansinių 

rekomendacijų dėl struktūrinių fondų ir žemės ūkio 2013–2016 m. laikotarpiu procentinė 

dalis; pabrėžia, kad bendras OLAF bylų finansinis poveikis Vengrijoje yra keturis kartus 

didesnis nei nacionalinių tyrimų; ragina Komisiją ir Vengriją dėti būtinas pastangas 

siekiant kovoti su sukčiavimu naudojant Sąjungos lėšas; 

10. apgailestauja, kad Komisija sustabdė kovos su korupcija ataskaitos skelbimą; primygtinai 

ragina Komisiją pakeisti savo sprendimą ir reguliariai skelbti šią ataskaitą. 

                                                 
1 Žr. Septintosios ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos ataskaitos (ang. Seventh report on economic, 

social and territorial cohesion) skirsnį „Valdymo kokybė Europoje stipriai skiriasi“ (angl. Quality of governance 

varies substantially in Europe), p. 137.  
2 Žr. Septintosios ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos ataskaitos 6 žemėlapį „Europos valdymo 

kokybės indeksas 2017“ (angl. European Quality of Government index, 2017). 
3 Žr. Septintosios ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos ataskaitos 5 žemėlapį „2017 m. rezultatai 

regioninių inovacijų srityje“ (angl. Regional innovation performance, 2017). 
4 Žr. Septintosios ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos ataskaitos 6 žemėlapį „Europos valdymo 

kokybės indeksas 2017“. 



 

AD\1151791LT.docx 7/8 PE615.392v03-00 

 LT 

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE 

Priėmimo data 25.4.2018    

Galutinio balsavimo rezultatai +: 

–: 

0: 

12 

0 

2 

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 

nariai 

Zigmantas Balčytis, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg 

Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Marco 

Valli, Tomáš Zdechovský 

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 

pavaduojantys nariai 

Richard Ashworth, Péter Niedermüller, Julia Pitera 

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 

pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 

dalis) 

Andrea Bocskor, Tiemo Wölken 

 



 

PE615.392v03-00 8/8 AD\1151791LT.docx 

LT 

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE 

12 + 

ALDE Martina Dlabajová 

GUE/NGL Luke Ming Flanagan 

PPE Richard Ashworth, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský 

S&D Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Péter Niedermüller, Georgi Pirinski, Tiemo 

Wölken 

 

0 - 

  

 

2 0 

EFDD Marco Valli 

PPE Andrea Bocskor 

 

Sutartiniai ženklai: 

+ : už 

- : prieš 

0 : susilaikė 

 

 

 


