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RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS  
 
Az Európai Bizottság 2005. novemberében indította el az európai átláthatósági 
kezdeményezést (a továbbiakban: átláthatósági kezdeményezés) mint kormányzási 
reformjának sarokkövét. Az átláthatósági kezdeményezés négy alapvető elemből áll: (i) a 
dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés; (ii) a köztisztviselőkre vonatkozó etikai 
szabályok és normák; (iii) az európai uniós döntéshozatalt befolyásolni kívánó személyek 
érdekeinek átláthatósága és a konzultáció minimális normáinak fenntartása, valamint (iv) 
az átláthatóság javítása az európai uniós pénzeszközök felhasználása terén.  
 
Az átláthatósági kezdeményezés célja az EU intézményein belül a konzultáció és a részvétel 
minőségének javítása. Szükség van az átláthatóság magas szintjére, mivel: „a polgároknak 
jogukban ál tudni, mire költik az általuk befizetett adókat, és hogyan kezelik a politikai 
szervekre ruházott hatalmat”. Az átláthatósági kezdeményezés azon eszközök egyike, 
amelyek révén a Bizottság erősíteni kívánja az EU intézményeibe vetett közbizalmat. Az 
átláthatóság, valamint a fokozott nyitottság és megközelíthetőség újabb lépést jelent 
Európában a legitimitás és demokrácia megerősítése felé. Az 1995/2006/EK tanácsi 
rendelet utal arra, hogy a Bizottság tájékoztatást fog adni a költségvetésből származó 
pénzeszközök kedvezményezettjeire vonatkozóan és nyilvánossá teszi az abból egyéb 
irányítás keretében részesülő kedvezményezettekre vonatkozó információkat is.  
 
Az átláthatósági kezdeményezés az európai uniós kormányzás szélesebb értelemben vett 
általános reformjának fontos része. Az európai kormányzásról szóló 2001-es fehér könyv a 
kormányzás európai felfogásának öt alapelvét határozza meg, ezek pedig: a nyitottság, a 
részvétel, az elszámoltathatóság, a hatékonyság és a koherencia. Ezen alapelvek fontosak 
a szubszidiaritás és az arányosság elveinek megerősítéséhez. Ugyanezen céllal, vagyis a 
kormányzás európai szintű javítása érdekében, a Bizottság közleményt adott ki a 
fejlesztéspolitika területén érdekelt felekkel való konzultációról. A közlemény egy része a 
konzultáció minimális normáival foglalkozik.  
 
A Bizottság által 2006. május 3-án előterjesztett, az „Európai átláthatósági 
kezdeményezés” című zöld könyv jelenti az átláthatósági kezdeményezés keretét. A zöld 
könyv nyomán a Bizottság a lobbisták önkéntes, az Európai Bizottság weboldalán 
hozzáférhető jegyzékének létrehozását javasolta. A konzultáció vonatkozásában a Bizottság 
a következő öt kategóriából álló minimális normákat szorgalmazza: a konzultációs folyamat 
tartalmának világossága; a célcsoportokkal való konzultáció; közzététel; a részvételre 
vonatkozóan határidők megszabása; valamint köszönetnyilvánítás és visszajelzés.  
 
A strukturális és kohéziós alap kedvezményezettjeinek átláthatósága tekintetében a 
legfontosabb rendeletek az 1083/2006/EK rendelet és a 1828/2006/EK végrehajtási 
rendelet. A 1083/2006/EK tanácsi rendelet 69. cikke meghatározza, hogy „A tagállam és a 
műveleti program irányító hatósága tájékoztatást nyújt a műveletekről és a 
társfinanszírozott programokról, és nyilvánosságra hozza azokat. A tájékoztatás címzettjei 
az európai uniós polgárok és a kedvezményezettek, célja pedig a Közösség szerepének 
kiemelése, valamint annak biztosítása, hogy az alapok által nyújtott támogatás átlátható 
legyen.”  
 
Az európai uniós alapok kedvezményezettjeire vonatkozó információk nyilvános közzététele 
az átláthatósági kezdeményezés kulcseleme. A Strukturális és Kohéziós Alap „megosztott 
irányítás” keretében történő végrehajtása magával vonja, hogy annak végrehajtása a 
tagállamokkal közösen történik. A megosztott irányítás szemléletét követve a Bizottság a 
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tagállamokat bízza meg az egyes programok nemzeti szintű végrehajtásával. A 
tagállamokkal együttműködésben kihelyezett európai uniós alapok kedvezményezettjeire 
vonatkozó információk kezelése tagállami szinten történik; ott döntik el, hogy milyen 
eszközt használnak az információk közzétételére. Így az egyes tagállamokban nagy 
mértékben eltér az információk nyilvánosságának szintje, és a Közösség által pontosan 
meghatározott kötelezettségek hiányából fakadóan nehéz teljes és összevethető képet 
alkotni az egyes tagállamokban az egyes programok és projektek jelenlegi helyzetéről. 
Bizonyos tagállamok által alkalmazott megközelítés korlátozza az adatok nyilvánosságát, 
ami elsősorban a nemzeti adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályoknak, gyakorlatnak, 
hagyományoknak, kulturális felfogásnak és érzékenységnek tudható be. Közös elem 
azonban az a minimális követelmény, hogy évente tegyék közzé a kedvezményezettek 
listáját, amely tartalmazza a kedvezményezett nevét, a művelet elnevezését, és a 
kedvezményezett számára a közpénzekből kifizetett összeget. Ezek a Bizottság által 
valamennyi tagállammal egyetértésben meghatározott kötelező érvényű rendeletek.  
 
A 1828/2006/EK bizottsági rendelet „Tájékoztatás és nyilvánosság” című fejezete 
meghatározza a nyilvánosság követelményeinek részleteit. A (műveleti programot) irányító 
hatóság olyan kommunikációs tervet készít elő, amely a Strukturális Alapokból 
társfinanszírozott valamennyi műveleti programot lefedi. A tervnek magában kell foglalnia 
az Európai Kohéziós Alap valamennyi közvetlen kedvezményezettjének listáját.  
 
Az 1828/2006/EK végrehajtási rendelet előírja a kommunikációs tisztviselők közösségi 
szintű hálózatának létrehozását. Ez alapján az Európai Regionális és Fejlesztési Alap 
számára létrehozták az INFORM hálózatot mint információs és kommunikációs platformot 
(elérhető az INFOREGIO regionális politikai weboldalon), a Strukturális Alap számára pedig 
az INIÓ hálózatot.  
 
A tanulmány részeként elemzés készült e két internetes oldal működéséről. Alapvetően az 
alábbi megállapításokat tették: 
 
• A tagállamok külön bocsátják rendelkezésre a Strukturális Alapra és a Regionális 

Fejlesztési Alapra / Kohéziós Alapra vonatkozó információkat, és a két adatsorhoz a 
Foglalkoztatási Főigazgatóság és a Regionális Politikai Főigazgatóság honlapján lehet 
hozzáférni, amelyeken két interaktív térkép közvetlen linkeket tartalmaz a tagállamok 
azon megfelelő országos vagy regionális weboldalához, ahol az alapok 
kedvezményezettjeinek listája szerepel. Ezek a linkek és azok tartalma kizárólag a 
tagállamok felelősségi körébe tartozik, és azok alapjául a megfelelő irányító hatóság 
által rendelkezésre bocsátott adatok szolgálnak. A Bizottság részlegei ezért nem 
felelősek a közzétett adatok pontosságáért vagy teljességéért; 

 
• A regionális szintet tekintve az átláthatósági kezdeményezés kötelezettségeinek való 

megfelelés kielégítő szintű. A 253 európai NUTS 2 régióból a Strukturális Alapra 
vonatkozóan 72% és a Regionális Fejlesztési Alapra/Kohéziós Alapra vonatkozóan 78% 
bocsátja rendelkezésre legalább a minimális információkat  A részletezés mértéke és az 
információk weboldalon való elrendezése azonban régiótól függően jelentősen eltérő. Az 
eltérések a minimális követelményeken felüli kiegészítő információkból és a közölt 
információk típusából adódnak; 

 
• Az adatok elérhetősége és a weboldalon való közzététel módja tekintetében 

megállapítható, hogy az adatok könnyen hozzáférhetők: az online térképektől két 
kattintással eljuthatunk a kedvezményezettek listájáig. Másrészről néhány kivétellel az 
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információ csak a nemzeti nyelven és a nemzeti fizetőeszközben áll rendelkezésre, így 
az adatok összehasonlítása és átfogó kép kialakítása nem lehetséges.  

 
Összegzésként elmondhatjuk, hogy az átláthatósági kezdeményezésben közösségi szinten 
érintett főigazgatóságok, azaz a Regionális Politikai Főigazgatóság és a Foglalkoztatási 
Főigazgatóság nagyon is aktív szerepet játszanak az átláthatóság érvényre juttatásában. 
Amellett, hogy az eredmények az egyes tagállamoknál eltérőek, nem csak az ország, 
hanem a régió adminisztratív hagyományaitól is függnek. Meg kell jegyeznünk azonban, 
hogy a programozási időt tekintve még elég korai fázisban vagyunk, mindeddig kevés 
ráfordítást és kötelezettségvállalást tettek, és a Bizottság általi júniusi felülvizsgálatig 
továbbra is van mozgástér a javítások számára. Az átláthatósági kezdeményezés saját 
céljai előmozdítása érdekében a tájékoztatási, illetve a kommunikációs tisztviselők 
informális hálózatát (INIO és INFORM) is igénybe veszi, akadályt jelent számára azonban, 
hogy az adatok közzétételének formátumára nincsen pontos meghatározás. Ennek 
megoldásaként széles körű konzultációra van szükség a már meglévő csatornák (különösen 
a támogatásfelügyeleti bizottság) bevonásával annak érdekében, hogy a konzultáció során 
magasabb szintű átláthatóságot érjenek el.  
 
A „megosztott irányítás” kapcsán különösen fontos megismerni, hogy a Strukturális és 
Kohéziós Alap tagállami szintű kialakítása és végrehajtása során milyen mértékben 
juttatták érvényre az átláthatósági kezdeményezés alapelveit, milyen eredményeket értek 
el, melyek a kihívást jelentő szűk keresztmetszetek és korlátok, és milyen tanulságokat 
lehet levonni a kezdeményezés további megerősítése érdekében.  
 
A tanulmány elkészítéséhez számos esettanulmányt végeztek az Európai Unió különféle 
régióiban. Ezek között voltak: Finnország (észak), Olaszország (dél), Hollandia (nyugat) és 
Lengyelország (kelet). Ezekben az országokban a Strukturális Alapok végrehajtása során az 
átláthatósági kezdeményezés alkalmazott alapelveit különféle szempontok szerint 
tárgyalták, és a program kialakítása során megvizsgálták azokat a felelősségteljes 
kormányzás és a konzultációs folyamatok alkalmazásának tágabb kontextusában. Az 
eredmények értelmezésekor nem állítjuk, hogy ezek az országtanulmányok az egész EU-ról 
hű képet adnak, azonban értékes betekintést nyújtanak az átláthatósági kezdeményezés 
működéséről a végrehajtás szintjén.  
 
Alapvetően az alábbiakat állapíthatjuk meg: 
 
• A Bizottság hatásköre ott végződik, ahol a tagállamoké kezdődik: az INFORM/INIO 

hálózatok kialakításával a Bizottság az átláthatósági kezdeményezést inkább 
szorgalmazni igyekszik, mintsem hogy rákényszerítse a rendeletet az irányító 
hatóságokra, miközben a tagállamok felelőssége, hogy biztosítsák a közzétett adatok 
pontosságát.  

 
• Az átláthatósági kezdeményezés független a „bizalmi szerződésektől” vagy a pénzügyi 

ellenőrzés és könyvvizsgálat egyéb formáitól.   
 
• Az átláthatósági kezdeményezés (minimális) követelményei előtt nincsenek jogi 

akadályok. Az átláthatósági kezdeményezés minimális követelményeinek való nem 
megfelelés az irányító hatóságok kis százalékára korlátozódik, és az is inkább az 
adminisztratív kapacitás hiányával, mintsem az adatok rendelkezésre bocsátásának 
megtagadásával függ össze. Az adatok közlésében tapasztalható eltérések a formai 
előírások hiányának tudható be; 
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• Egyes tagállamok saját kezdeményezéseket alakítottak ki az átláthatósági 
kezdeményezés alapelveinek érvényre juttatására, azáltal, hogy internetes 
tájékoztatókat indítanak el, digitalizálják az adatbázisokat, melyek közé tartoznak a 
digitális térképek és a legjobban bevált gyakorlati megoldások bemutatása; 

 
• A tájékoztatás és az adatokhoz való hozzáférés feltételei közötti eltérések nem teszik 

lehetővé az uniós szintű összehasonlítást.  
 
• Bár a program kialakításába előszeretettel vonják be az érdekelt feleket, ez azonban 

nem jelenti minden esetben azt, hogy a potenciális kedvezményezettek érdekeit 
figyelembe is veszik. A program egyes összetevői iránt a vártnál kisebb igény 
mutatkozik; 

 
• A szabályok egyszerűsítésével, az eljárások összehangolásával és a kockázatok 

csökkentésével párhuzamosan várhatólag azok is több érdeklődést mutatnak majd a 
Strukturális Alapok programjai és az azokban való részvétel iránt, akik jelenleg 
nehézségekkel küzdenek az adminisztratív és pénzügyi követelményeknek való 
megfelelés terén, és nem rendelkeznek konkrét ismeretekkel az uniós támogatásokra 
vonatkozó szabályokról. 

 
Operatív szempontból az átláthatósági kezdeményezés a kedvezményezettek listájának 
közzétételéhez kapcsolódik. Az átláthatósági kezdeményezés minimális követelményeinek 
való teljes körű megfelelés előnyére szolgálnának a szigorúbb rendeletek és/vagy a 
mulasztás esetére megszabott szankciók, valamint a követelmények teljesítése terén 
adminisztratív nehézségekkel küzdő irányító hatóságok számára biztosított jobb koordináció 
és a támogatás.  
 
Az irányító hatóságok hajlamosak az átláthatósági kezdeményezést a műveleti terv szerves 
részét képező azon kommunikációs tervvel társítani, amelyet véleményezés és jóváhagyás 
céljából a Bizottság elé terjesztettek. Az európai rendeletekben azonban hivatalosan nem 
szerepel a kettő közötti kapcsolat, és nyitva marad annak kérdése, hogy műveleti szinten 
meddig terjed ki az átláthatósági kezdeményezés hatásköre. 
 
Az átláthatósági kezdeményezés által a minimális követelmények meghatározása révén 
követett cél úgy érhető el, ha az EU polgárai ténylegesen fel is használják a rendelkezésre 
bocsátott adatokat. Ennek érdekében rendkívüli mértékben szükség van a rendelkezésre 
bocsátott adatok használhatóságának javítására. Mindez az adatok tartalmának és 
bemutatásának javítását is magában foglalja, és az alábbiakat teszi szükségessé:  
 
• a megkövetelt „minimális” adatok mellett egyéb, alapvető fontosságú információkat is 

rendelkezésre kell bocsátani. Néhány tagállam már kísérletezett egyes ilyen kiegészítő 
elemekkel, mint például: 
− az elérhetőségre vonatkozó átfogó információk (például a postai irányítószámok 

révén); 
− az elfogadott projekteket, a tevékenységi területet (lehetőleg általános 

nómenklatúra szerint besorolva), a támogatás típusát (kölcsön, juttatás, kockázati 
tőke stb.) tartalmazó összefoglalók; 

− a projektek partnereinek megadása (jogállás, méret stb.); 
− a pályázatok benyújtás és elért pontszám szerinti osztályozása stb.; 

 
• a tagállamok különféle adatbázisait teljes mértékben kereshetővé és egymással 

kompatibilissé kell tenni annak érdekében, hogy a rendelkezésre bocsátott adatokról 
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európai uniós szinten képet lehessen alkotni, megőrizve mindemellett azok helyi 
jellegét. E tekintetben különösen fontosak az alábbiak:  
− a nyelvek kérdése – kettőzött változatok, helyi nyelvek – minden esetben az angolt 

kellene használni; 
− a szoftverek kompatibilitásának biztosítása, az adatbázisok rendszeres digitalizálása 

és a projektek helyszíneit és témáit bemutató interaktív térképek érdekében 
technikai intézkedésekre van szükség. 

 
Ezenkívül az átláthatósági kezdeményezés megadhatná az adatok bemutatása terén teljes 
átláthatóságot biztosító optimális körülményeket is. Ennek egyik lehetőségeként 
iránymutatásokat lehetne kialakítani a weboldal küllemére és tartalmára vonatkozóan, be 
lehetne mutatni a legjobban bevált gyakorlati megoldásokat, rendelkezésre lehetne 
bocsátani projek-tösszefoglalókat, digitális térképeket és egyéb olyan tájékoztatásokat, 
amelyek növelik a strukturális alapok átláthatóságát és bemutatják az elért eredményeket. 
A közzétett adatoknak az egész Európai Unióra kiterjedő áttekinthetősége érdekében 
ajánlatos lenne két változatot készíteni (egyet helyi, egyet pedig angol nyelven), és olyan 
technikai megoldásokat alkalmazni, amelyek biztosítják a tagállamok különböző adatbázisai 
közötti kompatibilitást.  
 
Operatív szempontból programirányítási szinten az átláthatósági kezdeményezés a 
kedvezményezettek listájának közzétételén kívül másra nem terjed ki. Ezért azt inkább az 
európai uniós finanszírozásra való jogosultságot meghatározó szabályoknak való 
adminisztratív megfelelésnek tekintik, semmint vezérelvnek. Az átláthatóság és a 
felelősségteljes kormányzás olyan fogalmak, amelyeket sokkal inkább a programtervezés 
átfogó vezérelveihez lehet kapcsolni.  
 
A kohéziós politika végrehajtása terén a felelősségteljes kormányzás elveinek támogatására 
az egyik lehetőség a programok kialakításában egy „felelősségteljes kormányzási 
áttekintés” alkalmazása. A cél az lenne, hogy minden egyes program esetében a 
végrehajtási szabályokat úgy fogalmazzák meg, hogy az eljárások átláthatóak legyenek, 
jobban hozzáférhetővé tegyék az EU Strukturális Alapjainak potenciális 
kedvezményezettjeit, minimálisra csökkentsék a részvétel pénzügyi kockázatait és 
csökkentsék a résztvevőkre nehezedő adminisztratív terheket. Az átláthatósági 
kezdeményezés elveinek hangoztatására irányuló kommunikációs terv egyben a műveleti 
hátteret is biztosíthatná. 
 
Az egyes válaszadóktól származó visszajelzések azt mutatják, hogy egyszerűsíteni kell a 
szabályokat és csökkenteni kell a kedvezményezettek számára a pénzügyi kockázatot, 
miközben fenn kell tartani a pénzeszközök felhasználása feletti ellenőrzést. A Strukturális 
Alapok programjaiban már közreműködő érdekelt felekkel folytatott konzultáció és a 
közvetítő és lebonyolítást segítő szervezetek és a (lehetséges) kedvezményezettek körében 
végzett felhasználói felmérések egy lentről felfelé tartó folyamat révén nagyobb betekintést 
nyújtanak abba, hogy milyen szűk keresztmetszetek és akadályok állnak a programokban 
való részvétel útjában. Egy ilyen konzultációs folyamatra nagy hangsúlyt lehetne helyezni 
és megfelelő visszajelzéssel szolgálhat arra vonatkozóan, hogy mit tettek az ajánlásokkal 
kapcsolatosan.  
 
Ezzel együtt a mélyrehatóbb konzultáció folytatása a már bejáratott csatornák (különösen a 
támogatásfelügyeleti bizottság) felhasználásával hozzájárulhat a konzultáció 
átláthatóságának fokozásához. 
 
A kohéziós politika területén az átláthatóság fokozására irányuló néhány javaslat: 
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• Több nyitottságot és visszajelzést a projektek értékeléséről, a pályázatokról és a 
szerződéssel kapcsolatos tárgyalásokról, a visszautasítások okairól és fellebbezés 
lehetőségének biztosítása; 

• Egyszerűsítsék le az adminisztratív és pénzügyi eljárásokat; 
• Csökkentsék a kedvezményezettek számára fennálló pénzügyi kockázatokat.  
 
Ezáltal az átláthatóság fokozása hozzájárulhat a projektirányítás területén a helyes 
kormányzás célkitűzéséhez. A szabályok egyszerűsítésével, az eljárások összehangolásával 
és a kockázatok csökkentésével párhuzamosan várhatólag növekedni fog azok részvétele is 
a Strukturális Alapok programjaiban, akik jelenleg nehézségekkel küzdenek az 
adminisztratív és pénzügyi követelményeknek való megfelelés terén, és nem rendelkeznek 
konkrét ismeretekkel az uniós támogatásokra vonatkozó szabályokról. 
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