Határozat
az információszabadságról és a közszolgáltatások elszámoltathatóságáról
Az Információszabadság Biztosok 10. Nemzetközi Konferenciája
Bízva a nyílt társadalomban, amely a megfelelő átláthatósági mechanizmusok révén erősíti
az információszabadságot, valamint előnyben részesíti az állampolgári részvételt;
Figyelembe véve, hogy az elmúlt huszonöt évben jelentős fejlődésen ment keresztül a állami
feladatok magánvállalkozások és egyéb, nem állami szervezetek részére történő
kiszervezése, kezdve az egyszerűbb – termékek kínálatára vagy szolgáltatások nyújtására
irányuló – szerződésektől az innovatív, nagy horderejű megbízásokig az olyan érzékeny,
korábban kizárólagos állami szerepvállalás mellett működő területeken, mint a szociális- és
egészségügyi ellátás, a büntetés-végrehajtás, a közszolgáltatások, valamint az
infrastruktúra;
Elismerve, hogy a megváltozott szolgáltatás-nyújtási modellek befolyásolhatják a nem állami
szervezetek által nyújtott közszolgáltatásokra és a kezelt közpénzekre vonatkozó adatokhoz
való hozzáférés jogát;
Figyelembe véve a közpénzek felhasználásával és a kiszervezett szolgáltatások nyújtásával
kapcsolatos ellenőrzéssel kapcsolatos kihívásokat;
Figyelembe véve az olyan kiemelkedő demokratikus értékek
elszámoltathatóság és átláthatóság, valamint a közérdek szolgálata;
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Figyelembe véve a Kormányok által a Nyílt Kormányzati Együttműködés keretében vállalt
Nemzeti Akciótervek változatosságát, amelyek nyomán számos országban kedvező
változások indultak meg, különösen a közbeszerzések átláthatósága terén; 1
Meggyőződve arról, hogy a proaktív átláthatósági intézkedések a közbeszerzések terén
biztosíthatják a közpénzek felhasználásának elszámoltathatóságát;
Tudatában az átláthatóság közbeszerzésekkel kapcsolatos korrupció megelőzésében
betöltött szerepének;
Figyelembe véve, hogy egyes országok olyan jogszabályokat fogadtak el, amelyek
kiterjesztik az információszabadság hatályát a nem állami vagy önkormányzati szervezetekre
is;
Felidézve azokat a megállapításokat, amelyeket az Információszabadság Biztosok
jelentésben tettek közzé a kérdés kihívásait illetően.
A Konferencia elhatározta, hogy:
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Ahol szükséges, támogatni kell a kiszervezett és a nem állami vagy önkormányzati
szervezetek által nyújtott szolgáltatások átláthatóságával kapcsolatos jogalkotás
fejlesztésére irányuló kezdeményezéseket és programokat;



Támogatni kell a közbeszerzések átláthatóságával kapcsolatos egységes előírások
megalkotására irányuló nemzetközi kezdeményezéseket;2

http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/OGP_NAP-Report_Dec2016.pdf.
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Fel kell állítani egy Munkacsoportot, amelynek feladata a kiszervezett és a nem állami
vagy önkormányzati szervezetek által nyújtott közszolgáltatások átláthatóságával
kapcsolatos jogalkotás fejlesztésére irányuló kezdeményezések tapasztalatainak
megosztása, és az erről szóló jelentés elkészítése az Információszabadság Biztosok
2019-ben tartandó 11. Nemzetközi Konferenciájára.

Lásd Open Contracting Partnership – Global Principles (https://www.open-contracting.org/get-started/globalprinciples).

