Ετήσια έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του Μητρώου Διαφάνειας
2016
Υποβάλλεται από τους Γενικούς Γραμματείς
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
στους
κ. Sylvie Guillaume, Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και
κ. Frans Timmermans, πρώτο Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Όπως ορίζει η παράγραφος 28 της αναθεωρημένης Διοργανικής Συμφωνίας (ΔΟΣ) για το
Μητρώο Διαφάνειας, που υπεγράφη στις 16 Απριλίου 2014 (ως κοινό μέσο για το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή) η παρούσα ετήσια έκθεση παρέχει απολογισμό των
δράσεων του Μητρώου Διαφάνειας κατά το έτος 2016.
Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις δράσεις του Μητρώου από
τον Ιανουάριο έως τον Δεκέμβριο του 2016 και περιγράφει τις δραστηριότητες που αναλήφθηκαν
από την Κοινή Γραμματεία του Μητρώου Διαφάνειας, ειδικότερα όσον αφορά την εξασφάλιση
της βέλτιστης ποιότητας των δεδομένων και την ευαισθητοποίηση σχετικά με το Μητρώο.
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Ακρώνυμα που χρησιμοποιούνται στην έκθεση:
EΚ = Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
EΕπ = Ευρωπαϊκή Επιτροπή
EΕ = Ευρωπαϊκή Ένωση
ΓΓΣ = Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου
ΔΟΣ = Διοργανική Συμφωνία
ΤΠ = Τεχνολογία της Πληροφορίας
ΚΓΜΔ = Κοινή Γραμματεία του Μητρώου Διαφάνειας
ΒΕΚ = Βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
ΜΚΟ = Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
Μητρώο = Μητρώο Διαφάνειας

Ιστότοπος του Μητρώου Διαφάνειας: http://ec.europa.eu/transparencyregister
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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Μητρώο Διαφάνειας (εφεξής «το Μητρώο») συγκροτήθηκε ως κοινό σχέδιο από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕπ) το 2011 μέσω Διοργανικής
Συμφωνίας (ΔΟΣ). Αποτελεί ένα από τα δύο βασικά μέσα υλοποίησης της δέσμευσης των δύο
αυτών θεσμικών οργάνων για διαφάνεια. Το Μητρώο αφορά όλες τις ομάδες συμφερόντων που
συμμετέχουν σε δραστηριότητες οι οποίες διεξάγονται με στόχο να ασκηθεί επιρροή στο
νομοθετικό έργο και στις διαδικασίες εφαρμογής πολιτικών των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.
Αναδεικνύοντας τα συμφέροντα τα οποία γίνονται αντικείμενο υπεράσπισης, τους φορείς που
αναλαμβάνουν την υπεράσπισή τους και τους πόρους που διατίθενται για τον σκοπό αυτόν, το
Μητρώο παρέχει τη δυνατότητα αυξημένου δημόσιου ελέγχου, ώστε οι πολίτες, τα μέσα
ενημέρωσης και οι ενδιαφερόμενοι φορείς να είναι σε θέση να παρακολουθούν τις
δραστηριότητες και την ενδεχόμενη επιρροή των εκπροσώπων συμφερόντων. Το Μητρώο
Διαφάνειας περιλαμβάνει περισσότερους από 10 000 φορείς που έχουν υπογράψει, στο σύνολό
τους, έναν κοινό κώδικα δεοντολογίας1, καθιστώντας το ένα από τα μεγαλύτερα του είδους του
στον κόσμο.
ΙΙ. ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ2
Υπάρχουν έξι τμήματα καταχώρισης στο Μητρώο. Το 2016, το μεγαλύτερο τμήμα, το οποίο
αντιπροσώπευε περισσότερο από το ήμισυ του συνόλου των εγγεγραμμένων, ήταν το τμήμα
ΙΙ: «εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων και εμπορικές /επιχειρηματικές
/επαγγελματικές ενώσεις» (βλ. πίνακα 1). Στο τμήμα αυτό, η κυριότερη υποκατηγορία,
δηλαδή οι «εμπορικές και επιχειρηματικές ενώσεις», αντιπροσωπεύει σχεδόν το 43% όλων
των εσωτερικών εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων και των εμπορικών /επιχειρηματικών
/επαγγελματικών ενώσεων (βλ. πίνακα 2, τμήμα ΙΙ).
Οι «μη κυβερνητικές οργανώσεις» (τμήμα ΙΙΙ) είναι ο δεύτερος πλέον συνήθης τύπος
εγγεγραμμένων, ο οποίος αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 25% όλων των
εγγεγραμμένων οργανώσεων. Ακολουθεί το τμήμα «γραφεία συμβούλων, εταιρείες νομικών
και αυτοαπασχολούμενοι σύμβουλοι» (τμήμα Ι), που συνιστούν το 12% όλων των
εγγεγραμμένων. Λιγότερους εγγεγραμμένους έχει το τμήμα «Ομάδες προβληματισμού,
ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα» (τμήμα IV), ενώ ακολουθούν το τμήμα «Διεθνικές
ενώσεις και δίκτυα δημόσιων περιφερειακών ή άλλων υπο-εθνικών αρχών» (τμήμα VI) και το
τμήμα «Οργανώσεις που εκπροσωπούν εκκλησίες και θρησκευτικές κοινότητες» (τμήμα V).
Πίνακας 1: Κατανομή των εκπροσώπων συμφερόντων

1
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Καταμετρήθηκαν μόνο οι οντότητες που ήταν εγγεγραμμένες και ενεργές στις 31.12.2016.
Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην παρούσα έκθεση αποτυπώνουν την κατάσταση στις 31.12.2016.
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0,44%
4,82%
7,22%

Section I - Professional consultancies/law
firms/self-employed consultants

11,58%

Section II - In-house lobbyists and
trade/business/professional associations
Section III - Non-governmental
organisations

25,60%

Section IV - Think tanks, research and
academic institutions
50,33%

Section V - Organisations representing
churches and religious communities
Section VI - Organisations representing
local, regional and municipal authorities,
other public or mixed entities, etc.

Πίνακας 2: Ανάλυση κατά υποκατηγορία3

Τμήμα I: Γραφεία συμβούλων/εταιρείες νομικών/αυτοαπασχολούμενοι σύμβουλοι

30,54%
Professional consultancies
Law firms
59,18%

Self-employed consultants

10,28%

Τμήμα II: Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων και εμπορικές
/επιχειρηματικές /επαγγελματικές ενώσεις
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Τα τμήματα III και V δεν χωρίζονται σε υποκατηγορίες.
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6,12%
Companies & groups

13,87%
37,55%

Trade and business associations
Trade unions and professional
associations
Other organisations

42,46%

Τμήμα IV: Ομάδες προβληματισμού, ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα

32,87%
Think tanks and research
institutions
Academic institutions
67,13%
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Τμήμα VI: Οργανώσεις που εκπροσωπούν τοπικές, περιφερειακές και δημοτικές αρχές, λοιποί
δημόσιοι ή μεικτοί φορείς κ.λπ.

Regional structures
21,86%
Other sub-national public
authorities

42,02%

19,96%

16,16%

Transnational associations and
networks of public regional or
other sub-national authorities
Other public or mixed entities,
created by law whose purpose is
to act in the public interest
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Πίνακας 3: Κατανομή των εγγεγραμμένων στις 31.12.2016
Στις 31/12/2016 οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέρχονταν σε 10 911 και χωρίζονταν στις
ακόλουθες υποκατηγορίες:
I - Γραφεία συμβούλων/εταιρείες νομικών/αυτοαπασχολούμενοι σύμβουλοι

1 264

Γραφεία συμβούλων

748

Εταιρείες νομικών

130

Αυτοαπασχολούμενοι σύμβουλοι

386

II - II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων και
εμπορικές/επιχειρηματικές/επαγγελματικές ενώσεις

5 492

Εταιρείες και όμιλοι

2 062

Εμπορικές και επιχειρηματικές ενώσεις

2 332

Συνδικάτα και επαγγελματικές ενώσεις

762

Άλλες οργανώσεις

336

III - Μη κυβερνητικές οργανώσεις

2 793

Μη κυβερνητικές οργανώσεις, πλατφόρμες και δίκτυα και συναφή

2 793

IV – Ομάδες προβληματισμού, ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα

788

Ομάδες προβληματισμού και ερευνητικά ιδρύματα

529

Ακαδημαϊκά ιδρύματα

259

V - Οργανώσεις που εκπροσωπούν εκκλησίες και θρησκευτικές κοινότητες

48

Οργανώσεις που εκπροσωπούν εκκλησίες και θρησκευτικές κοινότητες

48

VI - Οργανώσεις που εκπροσωπούν τοπικές, περιφερειακές και δημοτικές αρχές,
λοιποί δημόσιοι ή μεικτοί φορείς κ.λπ.

526

Περιφερειακές δομές

115

Άλλες υπο-εθνικές δημόσιες αρχές

105

Διεθνικές ενώσεις και δίκτυα δημόσιων περιφερειακών ή άλλων υπο-εθνικών αρχών
Λοιποί δημόσιοι ή μεικτοί φορείς, που δημιουργήθηκαν με νόμο, με σκοπό να
ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον

85
221
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Στατιστικά στοιχεία για τις νέες εγγραφές το 2016
Το 2016 έγιναν 3 347 νέες εγγραφές στο Μητρώο4. Από αυτές, 451 καταχωρίστηκαν στο τμήμα Ι,
1 511 στο τμήμα II, 902 στο τμήμα III, 283 στο τμήμα IV, 11 στο τμήμα V και 189 στο τμήμα VI.
Οι νέες εγγραφές ανά μήνα ήταν κατά μέσο όρο 279, ενώ υπήρχαν διακυμάνσεις στον ρυθμό των
νέων εγγραφών κατά τη διάρκεια του έτους (πίνακας 5).
Πίνακας 4: Νέες εγγραφές ανά έτος

Number of new entities registered and still active

3347
2714
2119
1168

1174

1112

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Registration year

Σημείωση: Για ετήσια στατιστικά στοιχεία από το 2011 και εξής, παρακαλείσθε να ανατρέξετε
στον ιστότοπο του Μητρώου –
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/statistics.do?action=prepareView&locale=el#el

4

Καταμετρήθηκαν μόνο οι φορείς που ήταν εγγεγραμμένοι και ενεργοί στις 31.12.2016.
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Πίνακας 5: Αριθμός εγγεγραμμένων το 2016
Transparency Register - Evolution of Registrations
12000
11000
10000
9000

Number of registrants

8000

Professionnal
consultancies/Law
firms/self-employed
consultants
In-house lobbyists and
trade/business/professional
associations
Non-governmental
organisations

7000
6000

Think tanks, research and
academic institutions

5000
4000
3000
2000
1000

Organisations representing
churches and religious
communities
Organisations representing
local, regional and
municipal authorities, other
public or mixed entities, etc.
Total

0

Ο συνολικός αριθμός νέων εγγραφών ετησίως συνεχίζει να αυξάνεται. Αυτή η ανοδική τάση
οφείλεται κατά πάσα πιθανότητα στο γεγονός ότι τα δύο θεσμικά όργανα συνεχίζουν να παρέχουν
ισχυρά κίνητρα για εγγραφή.
Με απόφαση της Επιτροπής που εκδόθηκε τον Μάιο του 2016 η εγγραφή αποτέλεσε προϋπόθεση
για τον διορισμό ορισμένων τύπων μελών των ομάδων εμπειρογνωμόνων. Αυτή η νέα συνέργεια
μεταξύ του Μητρώου Διαφάνειας και του μητρώου ομάδων εμπειρογνωμόνων είχε ως αποτέλεσμα
να αυξηθεί ο ρυθμός εγγραφών κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Οι δημόσιες διαβουλεύσεις
που διενεργήθηκαν από την Επιτροπή στο πλαίσιο διαφόρων τομέων πολιτικής οδήγησαν επίσης
σε νέες εγγραφές, καθώς οι ομάδες συμφερόντων που ανταποκρίνονται ενθαρρύνονται ενεργά να
ενταχθούν στο Μητρώο Διαφάνειας προκειμένου να γίνεται διάκριση των εισφορών τους από αυτές
των μεμονωμένων πολιτών.
Η εγγραφή αποτελεί επίσης προϋπόθεση για τις οργανώσεις και τους αυτοαπασχολούμενους των
οποίων οι εκπρόσωποι έχουν προσκληθεί να μιλήσουν σε ακροάσεις επιτροπών του Κοινοβουλίου
ή ζητούν ευκολότερη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του Κοινοβουλίου. Η διαπίστευση χορηγείται
για περίοδο έως και 12 μηνών και είναι ανανεώσιμη. Το 2016 εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο
περισσότερες από 7 400 άδειες εισόδου για εκπροσώπους περίπου 2 350 οργανώσεων
εγγεγραμμένων στο Μητρώο (αιτήσεις τόσο για νέες άδειες όσο και για ανανεώσεις).
Το 2016 στον ιστότοπο του Μητρώου καταγράφηκαν κατά μέσο όρο 250 000 μεμονωμένοι
επισκέπτες5 ή 41 250 επισκέψεις μηνιαίως6. Έως και το 27,7 % των επισκέψεων
πραγματοποιήθηκαν μέσω του Europa, ενώ σχεδόν το 30 % των επισκεπτών έφτασε στον ιστότοπο
μέσω μηχανών αναζήτησης.
Ως «μεμονωμένος επισκέπτης» νοείται ο μεμονωμένα προσδιοριζόμενος πελάτης που επισκέπτεται σελίδες εντός ορισμένης
χρονικής περιόδου (στην προκειμένη περίπτωση εντός μίας ημέρας). Ο μεμονωμένος επισκέπτης καταμετράται άπαξ κατά τη
διάρκεια της χρονικής περιόδου αυτής, ακόμα και αν επισκέπτεται τη σελίδα περισσότερες από μία φορές. Ο προσδιορισμός
πραγματοποιείται μέσω του Η/Υ του επισκέπτη, συνεπώς ο ίδιος επισκέπτης καταμετράται περισσότερες φορές εάν χρησιμοποιεί
περισσότερους από έναν Η/Υ.
6
Ως «επίσκεψη» νοείται μια σειρά από αναζητήσεις ιστοσελίδων από τον ίδιο, μεμονωμένα προσδιορισμένο πελάτη.
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ΙΙΙ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
Η Κοινή Γραμματεία του Μητρώου Διαφάνειας (ΚΓΜΔ) αποτελείται από ομάδα υπαλλήλων του
ΕΚ και της ΕΕπ. Συμπεριλαμβανομένων των προϊσταμένων μονάδας, απασχολούνται συνολικά
10 υπάλληλοι, 6 στην ΕΕπ και 4 στο ΕΚ. Για καθήκοντα σχετικά με την ΚΓΔΜ, η εργασία τους
αναλογεί περίπου σε 5,5 ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης (ΙΠΑ).
Η ΚΓΔΜ είναι υπεύθυνη για την καθημερινή διαχείριση του Μητρώου Διαφάνειας· παρέχει
υπηρεσία υποστήριξης, εκδίδει κατευθυντήριες οδηγίες για τις εγγραφές, αναλαμβάνει ελέγχους
ποιότητας των δεδομένων, διαχειρίζεται τις επισημάνσεις παρατυπιών και τις καταγγελίες που
λαμβάνονται, συντονίζει την ανάπτυξη ΤΠ και τη συντήρηση του συστήματος, αναλαμβάνει
δράσεις ευαισθητοποίησης και άλλες επικοινωνιακές δραστηριότητες για την προώθηση του
προγράμματος. Λειτουργεί υπό τον συντονισμό του προϊσταμένου της Μονάδας Διαφάνειας στη
Γενική Γραμματεία της ΕΕπ. Το Συμβούλιο παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις της ΚΓΜΔ με την
ιδιότητα του παρατηρητή.
1. Εποπτεία των δεδομένων του Μητρώου
Ένα από τα βασικά καθήκοντα της ΚΓΜΔ είναι να εποπτεύει την ποιότητα των δεδομένων του
Μητρώου πραγματοποιώντας ποιοτικούς ελέγχους και εξασφαλίζοντας ότι δίδεται η κατάλληλη
συνέχεια στις επισημάνσεις για παρατυπίες και στις καταγγελίες. Επιπλέον, η ΚΓΜΔ διενεργεί
έναν βασικό έλεγχο επιλεξιμότητας για κάθε νέα εγγραφή στο Μητρώο Διαφάνειας. Για να
διαχειριστεί με μεγαλύτερη επάρκεια την απαιτητική αυτή εργασία, η ΚΓΔΜ ξεκίνησε το 2016
την ανάπτυξη εφαρμογών ΤΠ προκειμένου να αυτοματοποιηθεί η ανάλυση της ποιότητας των
δεδομένων που παρέχονται από τους εγγραφόμενους. Σκοπός είναι να εγκαινιαστεί μια νέα και
βελτιωμένη έκδοση του Μητρώου Διαφάνειας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017 ώστε να
βελτιωθεί η συνολική ποιότητα των δεδομένων, μέσω της απλούστευσης της διαδικασίας
εγγραφής/επικαιροποίησης των δεδομένων για τους νέους εγγραφόμενους και τους ήδη
εγγεγραμμένους.
1.1 Ποιοτικοί έλεγχοι
Ως «ποιοτικός έλεγχος» νοείται μια σειρά από επαληθεύσεις που πραγματοποιεί η ΚΓΜΔ για να
εξασφαλίσει την ποιότητα και την ακρίβεια των δεδομένων που υποβάλλουν οι εγγραφόμενοι
βάσει του παραρτήματος II της ΔΟΣ, έτσι ώστε να αποφεύγονται πραγματικά σφάλματα και μη
επιλέξιμες εγγραφές. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του παραρτήματος II της
ΔΟΣ, η ΚΓΜΔ προβαίνει σε αλληλογραφία και διάλογο με τους εγγεγραμμένους προσπαθώντας
να εντοπίσει πιθανές λύσεις.
Το 2016 η ΚΓΜΔ διενήργησε 5 032 ποιοτικούς ελέγχους, σχεδόν διπλάσιους από αυτούς που
πραγματοποιήθηκαν το 2015 (2 591) λόγω των αυξημένων προσπαθειών να εξασφαλιστεί ότι
όλες οι νέες εγγραφές ελέγχονται. Όσον αφορά τους 5 032 ελέγχους ποιότητας που
διενεργήθηκαν, λιγότερες από τις μισές εγγραφές κρίθηκαν ορθές (2 261), ενώ οι υπόλοιποι
φορείς ειδοποιήθηκαν σχετικά με την επιλεξιμότητά τους ή με ασυνέπειες στα δεδομένα των
καταχωρίσεών τους. Από τους 2 771 φορείς που ειδοποιήθηκαν, οι 961 διαγράφηκαν από το
Μητρώο για έναν από τους ακόλουθους λόγους: ασυνεπή, εσφαλμένα ή ελλιπή στοιχεία,
παράλειψη επικαιροποίησης και μη επιλεξιμότητα.
1,2 Επισημάνσεις παρατυπιών
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Η «επισήμανση παρατυπιών» είναι ένας μηχανισμός που επιτρέπει σε τρίτους να ενημερώνουν την
ΚΓΜΔ για καταχωρίσεις ενός ή περισσότερων φορέων οι οποίες ενδέχεται να περιέχουν
πραγματικά σφάλματα ή για εγγραφές φορέων που ενδέχεται να μην είναι επιλέξιμοι. Από τους
προαναφερθέντες 5 032 ποιοτικούς ελέγχους, οι 407 πραγματοποιήθηκαν έπειτα από
επισημάνσεις για παρατυπίες που είχε λάβει η ΚΓΜΔ. Το 2016 η ΚΓΔΜ έλαβε 16 μεμονωμένες
επισημάνσεις (μία εκ των οποίων κρίθηκε μη παραδεκτή). Οι εν λόγω επισημάνσεις αφορούσαν
συνολικά 40 οργανώσεις, καθώς ορισμένες από αυτές αναφέρονταν σε περισσότερους από έναν
φορέα.
Από τον Σεπτέμβριο του 2015 εκκρεμεί εν μέρει μαζική επισήμανση για 4 253 εγγραφές. Με
αυτήν καταγγέλλονταν τρεις τύποι εσφαλμένων εγγραφών: (i) απουσία περιγραφής σχετικών
δραστηριοτήτων· (ii) παράλογα υψηλό επίπεδο δαπανών· και (iii) παράλογα χαμηλό επίπεδο
δαπανών. Δεδομένου του υψηλού αριθμού των επίμαχων εγγραφών, η ΚΓΜΔ προέβη σε
ιεράρχηση ορισμένων κριτηρίων. Ειδοποιήθηκαν συνολικά 433 οργανώσεις σε τρεις φάσεις (οι
δύο φάσεις ολοκληρώθηκαν το 2015 και η τρίτη το 2016).
Παρακάτω αναφέρονται τα αποτελέσματα της τρίτης φάσης σχετικά με τη διακρινόμενη ελλιπή
υποβολή στοιχείων για δαπάνες, όπως αυτά ανακοινώθηκαν στην προηγούμενη ετήσια έκθεση:
Διακρινόμενη ελλιπής υποβολή στοιχείων για δαπάνες
347 οργανώσεις ειδοποιήθηκαν τον Ιανουάριο/Φεβρουάριο του 2016·
277 (80%) προέβησαν σε ικανοποιητική επικαιροποίηση των στοιχείων τους·
70 (20%) διαγράφηκαν από το Μητρώο λόγω μη ικανοποιητικής αντίδρασης ή απουσίας
αντίδρασης.
Στην κατηγορία αυτή εφαρμόστηκαν τα εξής κριτήρια: εγγραφόμενοι στα τμήματα I, ΙΙ & ΙΙΙ· με
γραφείο στο Βέλγιο· με αριθμό ΙΠΑ μεγαλύτερο ή ίσο με δύο· με εκτιμώμενες δαπάνες για
δραστηριότητες αξίας μικρότερης ή ίσης με 10 000 EUR.
1.3 Καταγγελίες
Ως «καταγγελία» νοείται η ειδοποίηση δια της οποίας εικάζεται παραβίαση, εκ μέρους,
εγγραφόμενου, οιασδήποτε εκ των υποχρεώσεων που επιβάλλονται από τον κώδικα δεοντολογίας,
εκτός αν η εικασία περί παραβίασης αφορά πραγματικά σφάλματα. Το 2016 η ΚΓΜΔ έλαβε 7
καταγγελίες, εκ των οποίων 4 κρίθηκαν παραδεκτές ως «καταγγελίες» και μία χαρακτηρίστηκε
«επισήμανση παρατυπιών». Μια καταγγελία κρίνεται μη παραδεκτή όταν, για παράδειγμα, δεν
σχετίζεται με εικαζόμενη παραβίαση του κώδικα δεοντολογίας εγγεγραμμένων ή όταν δεν
συνοδεύεται από ουσιαστική απόδειξη.
Οι καταγγελίες που κρίθηκαν παραδεκτές αναφέρονταν σε πιθανές παραβιάσεις του κώδικα
δεοντολογίας, και συχνότερα της ρήτρας δ) «να μεριμνούν ώστε, στον βαθμό που τους είναι
δυνατόν να γνωρίζουν, οι πληροφορίες τις οποίες παρέχουν κατά την εγγραφή και εν συνεχεία στο
πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους που καλύπτονται από το Μητρώο να είναι πλήρεις,
επικαιροποιημένες και μη παραπλανητικές· να δέχονται ότι όλες οι παρεχόμενες πληροφορίες
υπόκεινται σε έλεγχο και να είναι συνεργάσιμοι όταν δέχονται διοικητικά αιτήματα για πρόσθετες
πληροφορίες και επικαιροποιήσεις», ακολουθούμενης κατά πόδας από τη ρήτρα γ) «να μην
προβάλλουν ισχυρισμούς περί επίσημων σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή οποιοδήποτε από τα
θεσμικά όργανά της στις συναλλαγές τους με τρίτους, ούτε να παρουσιάζουν ψευδή εικόνα της
εγγραφής τους προκειμένου να παραπλανήσουν τρίτους ή μόνιμους υπαλλήλους ή λοιπό προσωπικό
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε να χρησιμοποιούν τους λογοτύπους των θεσμικών οργάνων της ΕΕ
χωρίς ρητή συγκατάθεση».
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Αφού η ΚΓΔΜ διενήργησε έρευνα και ειδοποίησε τους καθ’ ων εγγεγραμμένους, 3 από τις 4
παραδεκτές καταγγελίες περατώθηκαν κατόπιν επικαιροποίησης των επίμαχων στοιχείων από
τους εν λόγω εγγεγραμμένους, ενώ ένας εγγεγραμμένος διαγράφηκε από το Μητρώο λόγω μη
επιλεξιμότητας.
2. Καθοδήγηση και ευαισθητοποίηση
Η ΚΓΜΔ πραγματοποιεί τακτικά εκπαιδευτικές και επικοινωνιακές δραστηριότητες με στόχο την
ευαισθητοποίηση σχετικά με το Μητρώο και την προώθηση της χρήσης του. Το 2016 το ΕΚ
διοργάνωσε εννιά μαθήματα εσωτερικής εκπαίδευσης για το προσωπικό και τους βοηθούς των
βουλευτών. Η ΕΕπ διοργάνωσε επτά ολοήμερα εκπαιδευτικά σεμινάρια υπό τον τίτλο
«Κατάλληλη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των εκπροσώπων συμφερόντων», τα οποία
περιλάμβαναν παρουσίαση και περιπτωσιολογική μελέτη σχετικά με το Μητρώο Διαφάνειας.
Πέρα από τις εσωτερικές παρουσιάσεις, τα δύο θεσμικά όργανα πραγματοποίησαν 24
παρουσιάσεις σε ενδιαφερόμενους φορείς και ομάδες επισκεπτών. Δύο παρουσιάσεις
πραγματοποιήθηκαν σε βουλευτές εθνικών κοινοβουλίων κρατών μελών κατόπιν πρόσκλησης:
στην πορτογαλική ad hoc Επιτροπή Ενίσχυσης της Διαφάνειας τον Σεπτέμβριο και στη βελγική
Επιτροπή Άμυνας τον Δεκέμβριο.
Εκτός από τις λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές εφαρμογής, διατέθηκε στο διαδίκτυο ένας πιο
συνοπτικός οδηγός υπό τον τίτλο «Πώς να πραγματοποιήσετε ορθά την εγγραφή σας και να
αποφύγετε κοινά λάθη» προκειμένου να βοηθήσει τους φορείς κατά τη διαδικασία εγγραφής τους.

IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Η αύξηση των εγγραφών συνεχίστηκε το 2016, με περισσότερες από 3 300 νέες εγγραφές κατά τη
διάρκεια τους έτους. Ταυτόχρονα, η ΚΓΜΔ κατέβαλε μεγαλύτερες προσπάθειες για να
εξασφαλίσει τη βέλτιστη ποιότητα των δεδομένων του συστήματος, πραγματοποιώντας
περισσότερους ποιοτικούς ελέγχους και εξασφαλίζοντας έγκαιρη συνέχεια στις επισημάνσεις για
παρατυπίες και στις καταγγελίες που υποβλήθηκαν. Η ΚΓΜΔ κλήθηκε συχνά να παρουσιάσει το
Μητρώο Διαφάνειας σε διάφορα ακροατήρια και να συμμετάσχει σε συζητήσεις σχετικά με τη
διαχείριση του συστήματος και την εξέλιξή του. Ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός νέων
εγγεγραμμένων, καθώς και η αυξημένη προβολή και σημασία του Μητρώου, ανέδειξαν και πάλι
την ανάγκη να διατεθούν στην ΚΓΜΔ επαρκείς ανθρώπινοι πόροι και πόροι ΤΠ για την αποδοτική
λειτουργία και τη συνολική αξιοπιστία του συστήματος.
Αξίζει να αναφερθούν ορισμένες εξελίξεις που σημειώθηκαν το 2016: Η Επιτροπή διεξήγαγε
δημόσια διαβούλευση διάρκειας 3 μηνών για να συγκεντρώσει απόψεις σχετικά με το υφιστάμενο
Μητρώο Διαφάνειας και με τη δυνητική ανάπτυξή του7. Η Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου Sylvie Guillaume και ο πρώτος Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Frans
Timmermans διοργάνωσαν κοινή δημόσια συζήτηση στις 2 Μαΐου σχετικά με το καθεστώς
διαφάνειας των εκπροσώπων συμφερόντων στην ΕΕ8, και στις 28 Σεπτεμβρίου η Επιτροπή υπέβαλε
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρόταση για νέα Διοργανική Συμφωνία σχετικά με
υποχρεωτικό Μητρώο Διαφάνειας9.
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http://ec.europa.eu/info/consultations/proposal-mandatory-transparency-register_en
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do;TRPUBLICID-prod=kBRD55YVNWJrNp6fOmURgGs3kYZ9nRiw5jaWenJqutaYpv24Pdf!1731521210?locale=en&reference=NEWS
9
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3182_en.htm
8

12

- ΤΕΛΟΣ -

13

