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2018 novemberében az „Együtt a tiszta 
szerződések felé: új fejlemények és az előttünk álló 
kihívások” elnevezésű, az integritási megállapodás 
érdekelt feleit összefogó esemény beszámolt 
néhány fontos projekteredményről, megosztotta a 
levont tanulságokat, és várakozóan tekintett a 
kihívások elé.

Portugáliában a legutóbb hivatalosan aláírt integritási 
megállapodás előmozdítja egy, az Alcobaça-kolostor 
helyreállítását és megőrzését célzó, uniós támogatás-

ban részesülő projekt átláthatóságát és hatékonyságát. A 
kolostor az ország egyik történelmi és építészeti középkori 
kincsének, és az Ibériai-félsziget és egész Európa egyik leg-
befolyásosabb ciszterci központjának számít.

A portugál kormány kulturális örökségért felelős főigazgató-
ságát a Transparency International Portugália támogatja, 
biztosítva, hogy a körülbelül 1 millió EUR értékű projekt meg-
valósítsa a célkitűzéseit, és hogy a polgárokat továbbra is 
tájékoztassák a fejleményekről és bevonják a munkálatok 
nyomon követésébe.

A részben 12. századból származó épületrészekből álló Alco-
baça-kolostor számos középkori jellegzetességet tartalmaz. 
Egyedi történetének köszönhetően az UNESCO világörökségi 

helyszínné nyilvánította. Mivel az Alcobaça-kolostorba renge-
teg turista látogat el, a helyreállítási munkák segítenek az 
épület bonyolult kialakításának védelmében, ideértve I. Péter 
király és Inês de Castro híres sírhelyét, amely I. Péter király 
megbízásából készült, örök emléket állítva Péter és Inês drá-
mai szerelmi történetének, később pedig számtalan költőt és 
művészt ihletve meg.

Az átláthatóság kiemelése  
és a hozzáadott érték

Ez a projekt annak a 17 projektből álló sorozatnak az utolsó 
darabja, amelynek keretében 11 tagállamban integritási meg-
állapodásokat használtak uniós támogatásban részesülő pro-
jektek során a Transparency International és az Európai 
Bizottság Regionális és Várospolitikai Főigazgatósága közötti 
közös kísérleti kezdeményezés részeként. A projektek célja az 
átláthatóság növelése és az uniós beruházás kedvező ár-érték 
arányának biztosítása a kohéziós politika keretében. A projek-
tek megvalósításának előrehaladásával jelentős eredményeket 
jegyeztek fel, és fontos tanulságokat vontak le a jövőre nézve. 

2018. november 28-án az integritási megállapodás érdekelt 
feleit összefogó esemény mintegy 120 érdekelt felet gyűjtött 
egybe a 17 integritási megállapodásból: civil társadalmi 
partnerek, ajánlatkérő szervek, irányító hatóságok, vállalko-
zók, valamint más fontos érdeklődő felek (korrupció elleni 
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küzdelemmel foglalkozó hatóságok, közbeszerzési hivatalok), 
az Európai Bizottság képviselői (különösen a DG REGIO), vala-
mint a Transparency International uniós összekötő irodája 
és Titkársága volt jelen. 

Az esemény célja a bevált gyakorlatok bemutatása és a meg-
lévő integritási megállapodások törekvéseinek előmozdítása 
volt. A projekt elindítása óta eltelt három év után a résztvevők 
megosztották egymással a tanulságokat, az eredményeket, 
valamint az együttműködésből fakadó fennmaradó kihíváso-
kat. Ezen túlmenően a jövőt tartották szem előtt, és felmerült 
annak a lehetősége is, hogy az integritási megállapodások 
alkalmazását tágabb keretben, a „tiszta szerződések” esetén 
is megfontolják. Az érdekelt felek azt is megvitatták, hogyan 
tudnak a különböző kezdeményezések egymásra épülni és 
egymást kiegészíteni a hatékonyabb, eredményesebb és kor-
rupciómentes közbeszerzés elérése érdekében. 

A jövő finanszírozása

A nap során szervezett plenáris üléseken és csoportos meg-
beszéléseken különböző témák megbeszélésére került sor: az 
érdekelt felek által levont tanulságok és a benyomásaik, a 
projekt keretében nemrégiben elvégzett félidős felülvizsgálat 
eredményei, a DG REGIO véleménye az integritási megálla-
podásokról a közbeszerzés terén tapasztalható legfrissebb 
trendek összefüggésében, a gyenge verseny és az egyetlen 
ajánlattevő problémája a közbeszerzésben, a folyamatban lévő 
erőfeszítések a közbeszerzésben részt vevő különböző érdekelt 
felek közötti akadályok megszüntetésére, valamint a nagyobb 
átláthatóság és nyitottság előmozdítása és a cselekvő együtt-
működés építése megfelelőbb nyílt hozzáférésű adatok 
segítségével.

Patricia Moreira, a Transparency International Titkárságának ügy-
vezető igazgatója nem kételkedik: „az integritási megállapodások 
fontosak abban, hogy bizalom épülhessen ki a különböző érdekelt 
felek (civil társadalom, nemzeti hatóságok, magánszektor, polgá-
rok) között. Nekik köszönhető, hogy – például a nyílt hozzáférésű 
adatokkal kapcsolatos kezdeményezések mellett – jobban elis-
merik az integritási megállapodások és a civil társadalom elköte-
lezettségének szerepét a tisztább szerződések kialakításában.” 

Marc Lemaître, a DG REGIO Főigazgatója szerint ez a kísérleti 
projekt igazolja, hogyan válhat a közintézmények hasznára a 
civil társadalommal történő együttműködés az átláthatóbbá, 
hatékonyabbá és eredményorientáltabbá válás érdekében, az 
EU pénzügyi érdekeinek megfelelőbb védelme mellett. Ez vilá-
gos üzenet a jövő számára is. Az uniós programok és alapok 
– és különösen a kohéziós politika – következő generációjában 
a hatékonyság, az átláthatóság és a teljesítőképesség kulcs-
fontosságú elemek maradnak. 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-
investment/integrity-pacts/
https://bit.ly/2UzmSaE
https://bit.ly/2G10fsY
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