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ÁLLÁSFOGLALÁSOK 

EURÓPAI PARLAMENT 

A pénzügyek átláthatósága 

P6_TA(2008)0051 

Az Európai Parlament 2008. február 19-i állásfoglalása a pénzügyek átláthatóságáról 
(2007/2141(INI)) 

(2009/C 184 E/01) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a Bizottság európai átláthatósági kezdeményezésről szóló zöld könyvére (COM(2006)0194), 

— tekintettel a Bizottság európai átláthatósági kezdeményezésről szóló zöld könyvet követő intézkedésekről 
szóló közleményére (COM(2007)0127), 

— tekintettel az EK-Szerződés 255. cikkére, 

— tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére, 

— tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A6-0010/2008), 

A. mivel az átláthatóság lehetővé teszi a polgárok számára, hogy még közelebbről vegyenek részt a döntés
hozatali folyamatban, valamint garantálja, hogy egy demokratikus rendszer keretében az uniós intézmé
nyek nagyobb mértékű legitimitást élvezzenek és hatékonyabbak, valamint a polgárok felé elszámoltat
hatóbbak legyenek; 

B. mivel az átláthatóság hozzájárul az EU-Szerződés 6. cikkében és az Európai Unió alapjogi chartájában 
megállapított demokrácia és az alapvető jogok tiszteletben tartása elveinek megerősítéséhez; 

C. mivel az uniós intézményeken belüli nagyobb mértékű átláthatóság megnövelné annak nyilvánosság általi 
megértését, hogy az EU pénzeszközeit ténylegesen miként használják fel, és ugyanakkor javítaná az EU 
kiadásai hatékonyságának értékelési lehetőségeit;
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Az uniós pénzeszközök kedvezményezettjeire vonatkozó információk közzététele (gyakorlati végrehajtás) 

1. emlékeztet arra, hogy a 2006. december 13-án módosított költségvetési rendelet ( 1 ) 30. cikke (3) 
bekezdésének első albekezdése – az átláthatóság elve cím alatt – a következőt írja elő: 

„A Bizottság megfelelő módon rendelkezésre bocsátja a költségvetésből származó pénzeszközök 
kedvezményezettjeire vonatkozóan általa birtokolt információkat, amennyiben a költségvetést centra
lizált alapon és közvetlenül szervezeti egységei által hajtják végre, valamint a pénzeszközök kedvez
ményezettjeire vonatkozóan azon jogalanyok által szolgáltatott információkat, amelyekre az igazgatás 
egyéb módjai keretében a költségvetés végrehajtásának feladatait átruházták.” 

2. véleménye szerint az átláthatóság szorosan kapcsolódik ahhoz, hogy a kedvezményezettekről adott 
információk egyszerűen hozzáférhetőek, megbízhatóak és további kutatásra, összehasonlításra és értékelésre 
alkalmasak-e, illetve ennélfogva ahhoz is, hogy a költségvetési rendeletben említett, „megfelelő módon” 
kifejezés végrehajtása során e szükségleteket kellő mértékben figyelembe kell venni; 

A központilag igazgatott uniós pénzeszközök 

3. emlékeztet arra, hogy az uniós finanszírozás közvetlenül és központilag a Bizottság által igazgatott 
20 %-ával (támogatások és közbeszerzési szerződések) kapcsolatos átláthatóság tekintetében az alábbi két 
honlapon állnak megtekintés céljából rendelkezésre információk, beleértve a kedvezményezettek azonosítá
sát: 

Támogatások kedvezményezettjei: 

http://ec.europa.eu/grants/beneficiaries_en.htm 

A közbeszerzési szerződések kedvezményezettjei: 

http://ec.europa.eu/public_contracts/beneficiaries_en.htm 

4. kéri a Bizottságot azon két internetes oldal címének megadására, amelyek információkat tartalmaznak 
a közvetlenül és a Bizottság által központilag kezelt uniós finanszírozás kedvezményezettjeiről minden olyan 
dokumentumban, amely az EU költségvetésére vagy a Bizottság felelősségi körébe tartozó projektekre vagy 
programokra vonatkozik; 

A megosztottan, decentralizáltan vagy közösen igazgatott uniós pénzeszközök 

5. megállapítja, hogy a költségvetési rendelet 53b. cikke értelmében, amennyiben a Bizottság a költség
vetést megosztott igazgatással hajtja végre, a tagállamok ugyanazon cikk (2) bekezdésének d) pontja értel
mében: 

„biztosítják – a vonatkozó ágazati szabályozások révén és a 30. cikk (3) bekezdésével összhangban – a 
költségvetési forrásokból részesülő kedvezményezettek jegyzékének évenkénti megfelelő, utólagos 
közzétételét;” 

6. hangsúlyozza, hogy ehhez hasonlóan – az 53c. és 53d. cikknek megfelelően – azok a harmadik 
országok és nemzetközi szervezetek, amelyekre igazgatási feladatokat ruháztak, „biztosítják – a 30. cikk 
(3) bekezdésével összhangban – a költségvetési forrásokból részesülő kedvezményezettek jegyzékének éven
kénti megfelelő, utólagos közzétételét”;

HU C 184 E/2 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.8.6. 

( 1 ) Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 1605/2002/EK, Eura
tom-rendelet módosításáról szóló, 2006. december 13-i 1995/2006/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 390., 
2006.12.30., 1. o.). 

2008. február 19., kedd



7. emlékeztet arra, hogy a Bizottság vállalta– a felülvizsgált költségvetési rendeletre vonatkozó egyeztetési 
eljárás eredményeihez csatolt – az átláthatóságról szóló nyilatkozattervezetében, hogy: 

„ágazatspecifikus végrehajtási rendeletben biztosítja, hogy a mezőgazdasági alapokból (EMVA ( 1 ) és 
EMGA ( 2 )) származó pénzeszközök kedvezményezettjeire vonatkozó információk közzététele összeha
sonlítható a strukturális alapokra vonatkozó, ágazatspecifikus végrehajtási rendeletekben előírttal. Külö
nösen valamennyi kedvezményezett vonatkozásában az e pénzeszközökből kapott, főbb kiadási kate
góriákra lebontott összegek évenkénti megfelelő, utólagos közzétételét biztosítják” 

8. megállapítja, hogy jelenleg a Bizottság http://ec.europa.eu/agriculture/funding/index_en.htm honlapja 
tartalmaz linkeket a 14 tagállam azon adatbázisaihoz, amelyek a megosztott igazgatás szerinti KAP-kifize
tések kedvezményezettjeire vonatkozóan tartalmaznak információkat; sajnálja azonban, hogy az információk 
olyan sokfélék, elszórtak és változó minőségűek, hogy azokat alig lehet megtalálni; felhívja a Bizottságot, 
hogy okuljon a http://www.farmsubsidy.org címen található, igen jól elérhető, jól működő és közfinan
szírozás nélkül létrehozott internetes oldalból; 

9. tudomásul veszi a Bizottság fenntartását, hogy mivel a honlapján található linkek a tagállamok által 
nyújtott – a terjedelmük és részletességük mértékében esetlegesen nagyon eltérő – információkon alapulnak, 
a Bizottság nem garantálhatja a nyújtott adatok vagy információk pontosságát vagy teljességét, és hogy 
semmilyen felelősséget nem vállal azok bármely felhasználásáért; 

10. kitart amellett, hogy a Bizottságnak fel kell vállalnia a felelősséget a teljes körű és megbízható adatok 
biztosításért, és ennélfogva meg kell tennie a megfelelő intézkedéseket a tagállami hatóságok felé annak 
biztosítása érdekében, hogy az ilyen adatok megküldésre kerüljenek; 

A kedvezményezettek közzétételével kapcsolatos általános megjegyzések 

11. úgy véli, hogy főszabályként a Bizottságnak a bármilyen kategóriájú – akár szerződések, támogatások, 
akár mezőgazdasági vagy strukturális finanszírozási kiadás (vagy más típusú finanszírozás) – uniós finan
szírozás kedvezményezettjeire vonatkozó információkat közzétevő honlapjait oly módon kell megszervezni, 
hogy ne csak az egyéni kedvezményezettekre vonatkozó információkat lehessen beszerezni, hanem egyedi 
kritériumok alapján kereséseket is lehessen végezni annak érdekében, hogy a Bizottság végrehajtási szám
adatainak tükrében ellenőrizhető, különböző tételek alatt általános kép álljon rendelkezésre; 

12. felhívja a Bizottságot, hogy vállaljon politikai felelősséget a valamennyi igazgatási mód szerinti uniós 
finanszírozás kedvezményezettjeire vonatkozó információk közzétételéért; 

13. hangsúlyozza, hogy nem elegendő pusztán az információk közzététele, hanem azokat ésszerűen kell 
elrendezni, osztályozni és ismertetni ahhoz, hogy gyakorlati értékűek legyenek; 

14. rámutat, hogy az egyéni kedvezményezettek számos uniós programból vagy tevékenyégi ágazatból 
részesülhetnek uniós pénzeszközökben; elismeri, hogy ennélfogva tanulságos lehet egy egyéni kedvezmé
nyezett részére valamennyi ágazatban kifizetett minden összeg meghatározhatósága; kéri a Bizottságot, hogy 
vizsgálja meg a szerződéseket, támogatásokat, kutatási programokat, mezőgazdasági vagy strukturális alapo
kat, centralizált/decentralizált igazgatást stb. magába foglaló uniós tevékenységek teljes spektrumában az 
egyéni kedvezményezettekre vonatkozó adatok keresésére alkalmas, általános keresőeszköz létrehozásának 
megvalósíthatóságát; 

15. felhívja a Bizottságot, hogy vegye figyelembe az ebben az állásfoglalásban tett észrevételeket és a 
soron következő, 2009-es európai választások előtt vezessen be a nagyközönség számára az uniós támo
gatások minden kedvezményezettjére és a visszafizetésre kötelező határozatokra vonatkozó, teljesen műkö
dőképes információs rendszert; 

Az uniós intézmények köztisztviselőinek pénzügyi érdekeltségeire vonatkozó nyilatkozatok 

16. hangsúlyozza, hogy jelenleg az uniós intézmények különféle megközelítéseket alkalmaznak a tagjaik 
pénzügyi érdekeltségeire vonatkozó nyilatkozatok tekintetében, a nyilvános nyilvántartástól kezdve (Európai 
Parlament) egészen a nyilatkozat mellőzéséig;
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17. véleménye szerint valamennyi intézménynek meg kellene fontolnia, hogy a jelenlegi elvek és szabá
lyok elegendőek-e, és megállapítja, hogy szükség lehet az Európai Parlament szabályainak módosítására 
annak érdekében, hogy kötelező legyen a pénzügyi érdekeltségek interneten történő nyilvánosságra hozatala; 

18. megállapítja, hogy a Bizottság – az európai átláthatósági kezdeményezésével kapcsolatban – tanul
mányt készíttetett az uniós intézmények és az EU 27 tagállama, valamint Kanada és az Amerikai Egyesült 
Államok nemzeti parlamentjei, nemzeti kormányai, alkotmánybíróságai (legfelső bíróságai), számvevőszékei, 
valamint központi vagy nemzeti bankjai köztisztviselőinek szakmai etikai szabályairól és normáiról, továbbá 
hogy az uniós intézmények vonatkozásában a tanulmány meg fogja vizsgálni és össze fogja hasonlítani a 
Bizottság, az Európai Parlament, az Európai Számvevőszék, az Európai Bíróság, az Európai Központi Bank és 
az Európai Beruházási Bank szakmai etikai szabályait és normáit; 

19. tisztában van a Bizottság kívánságával, hogy az uniós intézmények körében hozzanak létre egy 
„közös etikai teret”; 

20. emlékeztet arra, hogy a független szakértők bizottsága által a szakértők 1999. szeptember 10-i 2. 
jelentésben és a Bizottság 2000. március 1-jei az igazgatási reformról szóló fehér könyvében kidolgozott 
ajánlások nyomán a Bizottság kidolgozta a közélet normáival foglalkozó tanácsadó bizottságra irányuló 
javaslatot ( 1 ), amelynek egyik feladata az lenne, hogy előzetes útmutatást nyújtson a tisztséget viselőknek 
annak érdekében, hogy segítsen elkerülniük az esetleges összeférhetetlenséggel járó helyzeteket; 

21. úgy ítéli meg, hogy nem volna helyénvaló egyetlen tanácsadó szervet létrehozni az összes uniós 
tisztséget viselő személy számára, tekintettel az európai parlamenti képviselők sajátos helyzetére, akiket 
közvetlenül a polgárok választanak; 

22. mindazonáltal úgy véli, hogy minden egyes intézménynek el kell fogadnia saját tagjai vonatkozásában 
szakmai etikai szabályokat, amelyek az egyes intézmények egyedi jellegétől függenek és az összes releváns 
pénzügyi érdekeltséggel kapcsolatos aktuális gyakorlatukon alapulnak; 

23. ajánlja, hogy minden egyes intézmény szakmai etikai szabályai térjenek ki tagjaik általános politikai, 
pénzügyi és jogi felelősségére is; 

24. emlékeztet arra, hogy – a Parlament legújabb mentesítési állásfoglalásaira adott válaszként – az 
Európai Bíróság nemrégiben magatartási kódexet ( 2 ) fogadott el bírái vonatkozásában; megállapítja, hogy 
az Európai Számvevőszék szintén megvizsgálja az ehhez kapcsolódó ügyeket a jövőbeli szerepére vonatkozó 
szakértői értékelés keretében; 

25. egyetért az európai ombudsmannal (3269/2005/TN sz. ügy) abban, hogy alapvető fontosságú az 
európai biztosokkal találkozó egyéni lobbisták nevének közzététele; 

Behajtások, mentesítések a behajtás alól 

26. megállapítja, hogy a „behajtás” kifejezés négy különböző típusú eljárást takar: 

— a tagállamok által strukturális intézkedésekben részt vevő mezőgazdasági szervezetek vagy szervek 
részére gondatlanságból vagy – olykor – szándékosan elkövetett, különféle hibák miatt jogosulatlanul 
kifizetett összegek visszafizettetése, 

— a Bizottság által a szervezetekre vagy tagállamokra kiszabott pénzbírságok behajtása, 

— saját forrásoknak az esedékes összegek behajtására irányuló rendes eljárás szerint a tagállamoktól történő 
behajtása, 

— összegeknek a közösségi finanszírozás kedvezményezettjeitől történő behajtása, amennyiben a szerződést 
vagy a támogatási megállapodást nem tartották be;
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27. megismétli a közösségi pénzeszközök behajtásáról szóló, 2006. október 24-i állásfoglalásának ( 1 ) (36) 
bekezdésében kifejtett sajnálatát amiatt, hogy a közösségi pénzeszközök behajtására vonatkozó informáci
ókat kizárták az európai átláthatósági kezdeményezés hatálya alól; felhívja a Bizottságot, hogy bocsássa a 
költségvetési hatóság, majd végül a nyilvánosság rendelkezésére a neveket és az EU költségvetése szerint 
esedékes vagy az arra jóváírt behajtások összegeit, valamint ezen összegek végső rendeltetését; 

28. megállapítja, hogy az Európai Számvevőszék 2006. évi éves jelentése a 2006. évi költségvetés 
végrehajtásáról ( 2 ) (2.24 bekezdés) szerint „A behajtásokra és pénzügyi korrekciókra vonatkozóan a 2006. 
évi éves tevékenységi jelentésben és a 2006. évi végleges összesített éves beszámolók különféle szakaszaiban 
[a Bizottság által] nyújtott tájékoztatás nem tartalmaz elégséges mértékű magyarázatot”; ezért kéri a Bizott
ságot, hogy nyújtson teljes körű és megbízható információkat a hibák kijavításáról, továbbá bizonyítékokat 
arról, hogy milyen korrekciókat végeztek; 

29. úgy ítéli meg, hogy a Bizottságnak rendszeres időközönként be kell nyújtania a Parlamentnek és – 
lehetőség szerint – honlapján közzé kell tennie az esedékes behajtandó összegek áttekintését, a főigazgató
ságonkénti (DG) teljes tartozás szerinti bontásban és azt az időtartamot, amely óta az egyes összegek 
esedékesek; 

30. üdvözli azt a tényt, hogy a 2006-ra megállapított, esedékessé váló követelések behajtása alóli mentes
ségek összefoglalását közzétették a Bizottság 2006. évi igazgatási eredményeinek összefoglalásáról szóló 
bizottsági közlemény (COM(2007)0274 végleges) mellékleteként; megállapítja, hogy a behajtások alóli 
mentesítések összege (a 100 000 EUR feletti összegek esetében) 23 038 784 EUR volt az EU költségvetése 
és 6 549 996 EUR az Európai Fejlesztési Alap költségvetése vonatkozásában; 

31. hangsúlyozza, hogy a Bizottság szolgálatai évente 10 000 beszedési utalványt bocsátanak ki, és hogy 
a Költségvetési Főigazgatóság negyedéves beszámolókat készít az esedékes összegekről, amelyeket azután 
megküld a megfelelő főigazgatóságoknak a behajtás végrehajtása érdekében; 

32. üdvözli a 2006-os előzetes beszámolóban (1. kötet, 67–71. o.) a gazdasági eredmény-kimutatásban 
szereplő kiadások beszedéséről szóló fejezet közzétételét; megállapítja, hogy a 2006-ban kibocsátott besze
dési utalványok összértéke 634 000 000 EUR volt; reméli, hogy a Bizottság – az átláthatóság növelése 
céljából – a jövőben további előrelépést ér el ezen irányvonalak mentén; 

A Bizottság számára tanácsot adó szakértői csoportok összetétele 

33. megállapítja, hogy a Bizottság létrehozta a – hivatalosként és informálisként meghatározott – szak
értői csoportok nyilvántartását (http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/), amelyeket vagy bizottsági hatá
rozat útján vagy a Bizottság szolgálatai által informálisan azzal a céllal hoztak létre, hogy segítséget 
nyújtsanak a Bizottságnak és szolgálatainak a jogalkotási javaslatok és a politikai kezdeményezések elkészí
tésében; 

34. üdvözli a Kallas alelnök által a Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága kérésére tett kötelezett
ségvállalásokat, amelyek értelmében 2008-tól kezdődő hatállyal: 

— mind a hivatalos, mind pedig az informális csoportok valamennyi tagjának nevét közzéteszik, és a 
Bizottság szakértői csoportjainak nyilvántartásán keresztül elérhetővé teszik, 

— valamennyi szakértő és helyettes, valamint megfigyelő vonatkozásában – amennyiben a részvétel költ
ségvetési hatással bír – nyilvánosságra hozzák a nevet, a szakmai beosztást, a nemet, az országot és adott 
esetben a képviselt szervet, kivéve, ha jogos kényszerítő indokokat adnak meg és tesznek nyilvánosan 
hozzáférhetővé a szakértői csoportok nyilvántartásán keresztül, 

— az ilyen alapon fel nem tárt személyes adatok a 45/2001/EK rendelet ( 3 ) sérelme nélkül eseti alapon az 
Európai Parlament részére megadhatók a keretmegállapodás I. mellékletének vonatkozó rendelkezései 
értelmében, 

— szakértői keresési mechanizmust fognak kidolgozni, amely lehetővé teszi a látogató számára, hogy 
valamennyi metaadatban kulcsszavak alapján keressen, valamint hogy – például – országonként vagy 
összetételenként kikeresse a szakértők számát;
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35. megállapítja, hogy a szakértői csoportok nyilvántartása nem terjed ki a következőkre: 

— a Bizottság kutatási és fejlesztési keretprogramok végrehajtásában történő segítésével megbízott független 
szakértők, 

— ágazati és több iparágra kiterjedő társadalmi párbeszédet folytató bizottságok (2005-ben mintegy 70 
ilyen működött), 

— „komitológiai bizottságok”, amelyek a Bizottságot olyan politikai területeken segítik, amelyeken a 
Bizottság jogszabályok végrehajtására jogosult (2004-ben összesen 250 ilyen bizottság volt), 

— a nemzetközi megállapodásokból származó közös intézmények (2004-ben 170 ilyen működött); 

36. nem ért egyet e csoportoknak a nyilvántartásból való általános kizárásával és elvárja, hogy a Bizottság 
tegyen lépéseket annak biztosítása érdekében, hogy a nyilvántartásban valamennyi szakértői csoport szere
peljen, beleértve a komitológiai bizottságok tagjaival, az egyéni szakértőkkel, a közös szervekkel és a 
szociális párbeszéddel foglalkozó bizottságokkal kapcsolatos információkat annak érdekében, hogy ugyanezt 
az átlátható megközelítést alkalmazzák e szakértői bizottságok tagsága vonatkozásában, amennyiben eseti 
alapon nem hoznak fel jogszerű kényszerítő indokokat; 

37. felhívja a Bizottságot, hogy 2008 végéig végezze el szakértői csoportjai összetételének alapos átte
kintését, és tegyen lépéseket a különböző érdekcsoportok kiegyensúlyozott képviseletének biztosítására a 
szakértői csoportok tagsága körében; 

38. ragaszkodik hozzá, hogy 2008 végéig a Bizottság dolgozzon ki nyílt, átlátható és átfogó folyamatot 
az új szakértői csoportok tagjainak kiválasztására, és hogy 2009 februárjáig tájékoztassa a Parlamentet az új 
kiválasztási kritériumokról; 

Irányítás az intézményeken belül és az intézmények éves tevékenységi jelentései 

39. elismeri, hogy a jogi személyek vagy uniós intézmények felelősségteljes kormányzásának egyik fontos 
eleme az, hogy információk álljanak rendelkezésre az érdekeltek és a nyilvánosság számára a pénzgazdál
kodásra vonatkozóan, az átlagember számára könnyedén érthető formában; 

40. elismeri, hogy a helyzet a felülvizsgált költségvetési rendelet 2003-ban történő hatálybalépése óta az 
éves tevékenységi jelentések elkészítésére irányuló kötelezettség miatt megváltozott, amely jelentések a 
gyakorlatban részletes betekintést biztosítanak az intézmények belső munkájába; 

41. gratulál a Bizottságnak főigazgatói és más szolgálatok éves tevékenységi jelentéseinek (2004, 2005, 
2006) és a 2006. évi politikai eredményekről szóló, bizottsági összesített jelentésnek (COM(2007)0067) a 
honlapján történő közzétételéhez (http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/aar/index_en.htm); 

42. megállapítja, hogy a Bizottság szerint az összesített jelentés és az éves tevékenységi jelentések a 
Bizottság felelősségi hierarchiájának csúcspontjai és pillérei (COM(2006)0277), és mivel a főigazgatók és 
a Bizottság testületileg viselik e jelentésekben az irányításért fennálló politikai felelősséget, nyomatékosan 
sürgeti a Bizottságot komoly intézkedések megtételére az arról való teljes körű tájékozódás érdekében, hogy 
miként használják fel az EU pénzeszközeinek 80 %-át (megosztott igazgatás), mivel ellenkező esetben saját 
felelősségüket tekintik majd elégtelennek; 

43. sürgeti ezért a Bizottságot, hogy támogassa a nemzeti megbízhatósági nyilatkozat tagállamok általi 
kiadását, amely lehetővé tenné a Bizottságnak a teljes politikai felelősség felvállalását az EU pénzügyi 
igazgatásának egészéért; ezenkívül sürgeti a Bizottságot, hogy támaszkodjon nagyobb mértékben a nemzeti 
ellenőrző hivatalok munkájára és külső ellenőrzésekre; 

44. üdvözli azt a tényt, hogy az Európai Bíróság, az Európai Számvevőszék, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága és az európai ombudsman valamennyien éves tevékenységi jelentést 
nyújtanak be a mentesítésért felelős hatóságnak; 

45. úgy véli, hogy a többi intézmény – beleértve a Tanácsot és az Európai Parlamentet – éves tevékeny
ségi jelentéseit a nagyobb átláthatóság érdekében a nyilvános honlapjaikon kellene elhelyezni;
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A csalók feketelistára helyezése 

46. emlékeztet arra, hogy a Bizottság által az átláthatóságra vonatkozó előkészítő munkálatai 
(SEC(2005)1300) során megvizsgált egyik kérdés az volt, hogy a csalástól jobban vissza lehet-e tartani a 
vizsgálatok eredményeivel kapcsolatos átláthatóság fokozásával, valamint hogy a Bizottságnak létre kell-e 
hoznia és közzé kell-e tennie a csalás bebizonyosodott eseteinek „fekete listáját” a nyilvánosság előtti 
megnevezés és szégyenkeltés érdekében; 

47. megállapítja, hogy míg a csalók feketelistára helyezésével a Bizottság fenti munkadokumentuma 
(SEC(2005)1300) terjedelmesen foglalkozik, az sem a Bizottság európai átláthatósági kezdeményezésről 
szóló zöld könyvében, sem a nyomon követő közleményben nem szerepelt; 

48. felkéri a Bizottságot annak megfontolására, hogy miként lehetne létrehozni a valósnak bizonyult 
csalási esetek és a mögöttük álló szervezetek nyilvános fekete listáját megszégyenítési céllal, illetve a nagy
közönségnek a Közösség csalásellenes törekvéseinek eredményeiről való tájékoztatása érdekében; 

49. hangsúlyozza, hogy az EU pénzügyi érdekeinek védelme érdekében a Bizottság – az Európai Parla
ment kérésére – 1997-ben korai előrejelző rendszert vezetett be, amely öt osztályozott előrejelzési szinttel 
rendelkezik azzal a céllal, hogy segítsen a Bizottság szolgálatainak azonosítani a pénzügyi és egyéb kocká
zatokat jelentő jogalanyokat; megállapítja, hogy a rendszer kiterjed mind a „centralizált igazgatásra” (a 
közvetlenül a Bizottság szolgálatai által igazgatott szerződések és támogatások) és a „decentralizált igazga
tásra” (harmadik országok által igazgatott szerződések és támogatások); a korai előrejelző rendszer azonban 
még nem terjed ki a tagállamokkal partnerségben igazgatott uniós pénzeszközökre („megosztott igazgatás”, 
főként a közös agrárpolitika alapjai és a strukturális alapok), sem a nemzetközi szervezetekre delegált 
pénzeszközökre („közös igazgatás”); 

50. megállapítja, hogy az Európai Számvevőszék 2006. évi éves jelentésének főbb megállapításai szerint a 
megfelelőségi hibák (például a pályázati eljárás hiányzott vagy érvénytelen volt) voltak a strukturális poli
tikák területén a rendellenességek fő okai, és mivel az EU pénzügyi érdekeinek védelme alapvető cél, felkéri a 
Bizottságot és a Számvevőszéket, hogy számoljanak be a mentesítő hatóságnak a pályázati eljárások során 
leggyakrabban előforduló rendellenességek vagy csalások típusairól és azok okairól; 

51. megállapítja, hogy adatvédelmi okokból az érintett jogalanyok jogos érdekeinek védelme érdekében 
és a költségvetési rendeletben a közzétételt engedélyező bármiféle rendelkezés hiányában a korai előrejelző 
rendszer adatai szigorúan bizalmasak; 

52. emlékeztet arra, hogy a költségvetési rendelet 95. cikke értelmében (a személyes adatok védelméről 
szóló közösségi szabályoknak megfelelően) létre kell hozni a kizárt jelöltek és pályázók adatbázisát, és azt 
valamennyi intézménynek és ügynökségnek közösen kell kezelnie, továbbá hogy a tervek szerint az adat
bázis 2009. január 1-jétől lép működésbe; 

53. megismétli az OLAF etikai kódexének sürgős szükségességét abból a célból, hogy az ártatlanság 
vélelmét garantálják a hosszas és megbélyegző vizsgálati eljáráson áteső és a bíróság által felmentett 
kedvezményezettek számára, akik semmiféle kártérítést nem kapnak a jó hírnevük csorbulásáért és az 
elszenvedett veszteségekért; 

54. megállapítja, hogy a tagállamok kötelesek információkat közölni az engedélyezésre jogosult tiszt
viselő számára a kizárt jelöltekről és pályázókról; megállapítja továbbá, hogy az adatbázishoz való hozzá
férés nem lesz nyilvános, hanem az az uniós intézményekre, végrehajtó hivatalokra és szabályozó ügynök
ségekre fog korlátozódni (a költségvetési rendelet 95. cikkének (2) bekezdése); 

* 
* * 

55. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak, a Tanácsnak és a többi intéz
ménynek.
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