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Len zlomok z kandidátov do europarlamentu odkryl pred voličmi karty
Drvivá väčšina kandidátov do Európskeho parlamentu je pre voličov mačkou vo
vreci. O svojom majetku a väzbách mlčia. V europarlamente je pritom
transparentnosť povinná.
V Bratislave, 21.5.2014
Aliancia Fair-play dnes zverejnila výsledky svojej výzvy stranám a
kandidátom na europoslancov. Ponúkla im, aby pred voličmi odhalili podrobné
informácie o svojom majetku, záujmoch a príjmoch nad rámec deravého zákona.
Výzvu na úplnú otvorenosť voči voličom prijalo len 14 kandidátov –
kandiduje ich vyše 300. Ich priznania si voliči môžu pozrieť na
www.politikaopen.sk.
Z 29 strán a koalícií, ktoré sa uchádzajú o dôveru občanov, má otvorených
kandidátov len 5 z nich. Svoj majetok, záujmy a väzby odkrylo 6 kandidátov zo
strany SaS, štyria z koalície NOVA, KDS, OKS, dvaja z SDKÚ-DS a po jednom
kandidátovi majú strana OĽaNO a koalícia PRIAMA DEMOKRACIA, Kresťanská
ľudová strana.
Ostatných vyše 300 kandidátov v politikaopen chýba. Voličom nedávajú
žiadne alebo len veľmi obmedzené informácie o tom, s akým majetkom,
príjmami a záujmami chcú vstúpiť do Európskeho parlamentu. Verejnosti tak
chýba efektívny nástroj ako zistiť, či sa europoslanec správa čestne a rozhoduje
vo verejnom záujme. Účinná kontrola je výrazne oslabená.
Malú výnimku tvoria kandidáti, ktorí už teraz zastávajú niektorú z funkcií
v Európskej únii a musia tak zverejňovať svoje finančné záujmy či prijaté dary.
Ani tí však voličom neponúkajú všetky informácie, ktoré by podľa nášho názoru
mali politici zverejňovať.
„Argument, že na férovú hru s voličmi bude dosť času po zvolení, neobstojí. Ak
raz budúci politik súhlasí, že občania majú takéto informácie poznať, nemal by
ich zverejnenie odkladať po voľbách. Koniec koncov, o dôvere voči nemu sa
rozhoduje už teraz“, povedal Fero Pauliny z Aliancie Fair-play.
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Majetkové priznania 14 otvorených kandidátov si môžu voliči pozrieť na
www.politikaopen.sk
------------------------------------------------------------------------------------Oficiálne vyhlásenia aktuálnych poslancov a funkcionárov Európskej únie, ktorí kandidujú
do EP a podľa pravidiel Únie musia tieto informácie zverejňovať už teraz:
Monika Flašíková-Beňová (SMER – SD), Sergej Kozlík (SDS), Eduard Kukan (SDKÚ –
DS), Vladimír Maňka (SMER – SD), Miroslav Mikolášik (KDH), Katarína Neveďalová (SMER
– SD), Jaroslav Paška (SNS), Monika Smolková (SMER – SD), Maroš Šefčovič (SMER –
SD), Anna Záborská (KDH), Boris Zala (SMER – SD).

O projekte politikaopen
Aliancia Fair-play spustila webovú stránku www.politikaopen.sk v marci 2008. Chce ňou
vytvoriť priestor pre dobrovoľné zverejnenie zmysluplných prehľadov o majetku,
záujmoch a príjmoch politikov a kandidátov vo voľbách nad rámec platného zákona.
Zákonom vyžadované informácie totiž považuje za absolútne nedostatočné
a nekontrolovateľné.
Do projektu politikaopen je aktuálne zapojený aj novozvolený prezident Andrej Kiska,
ombudsmanka Jana Dubovcová, či vyše 20 poslancov NR SR.
Čím viac aktívnych verejných funkcionárov sa do projektu zapojí, tým bude mať
občianske združenie vyššiu šancu presadiť takúto podobu kontroly politikov aj v zákone.
Aliancia nezodpovedá za údaje zverejnené na stránke a nemá kapacitu, ani právomoci
pravdivosť a úplnosť údajov kontrolovať. Vytvára priestor pre kontrolu týchto údajov
samotnými voličmi. Ak sa však Aliancia dozvie, že politik zapojený v projekte neuvádza
pravdivé alebo úplné údaje a tieto zistenia budú podložené dokumentmi, Aliancia takého
politika z projektu vymaže.

Projekt podporili
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