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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η διασφάλιση της διαφάνειας γύρω από τις δραστηριότητες των εκπροσώπων ομάδων 
συμφερόντων στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και η πεποίθηση ότι η Επιτροπή εξυπηρετεί 
πραγματικά τα γενικά συμφέροντα της Κοινότητας και μόνο αυτά, αποτελούν προϋποθέσεις 
για να ανακτήσουν οι πολίτες την εμπιστοσύνη τους στα θεσμικά της όργανα.

Η διαφάνεια όσον αφορά τους εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων

Ο τομέας των επαγγελματικών ομάδων συμφερόντων - με στόχο την άσκηση επιρροής στην 
χάραξη πολιτικής της ΕΕ - αναπτύσσεται με ραγδαίο και σταθερό ρυθμό στις Βρυξέλλες. 
Είναι ως εκ τούτου απαραίτητο να θεσπιστούν σαφείς κανόνες σ' αυτό το πεδίο, για να 
διασφαλισθεί η διαφάνεια σχετικά με τα συμφέροντα εκείνων τους οποίους εκπροσωπούν οι 
ομάδες συμφερόντων και να αποτραπούν, στο μέτρο του δυνατού, οι αθέμιτες πρακτικές.

Το κεντρικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Διαφάνειας είναι η δημιουργία 
μητρώου για τους λομπίστες προβλέποντας και τη γνωστοποίηση των οικονομικών στοιχείων 
των ομάδων, αλλά στο σημείο αυτό η Επιτροπή προτείνει μία προσέγγιση σε εθελούσια 
βάση.

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, η οποία είναι 
μία από τις επιτροπές που υφίστανται σε μεγαλύτερο βαθμό την πίεση από ομάδες 
συμφερόντων στο Κοινοβούλιο, θεωρεί ότι μία τέτοια προσέγγιση είναι καταδικασμένη να 
αποτύχει. Αντιθέτως, κρίνει ότι απαιτείται ένα υποχρεωτικό σύστημα εγγραφής και 
αναφοράς. Μία τέτοια προσέγγιση δεν θα επιτρέψει σε κανένα να μείνει εκτός συστήματος 
και να μην σέβεται τους κανόνες και θα θέσει όλους τους λομπίστες στο ίδιο επίπεδο. Η 
γνωστοποίηση των οικονομικών στοιχείων των ομάδων θα παράσχει στους φορείς λήψεως 
αποφάσεων και στην κοινή γνώμη συγκρίσιμα και ευκόλως προσβάσιμα στοιχεία για τα 
ακριβή ποσά που καταβάλλονται, την προέλευσή τους, τους αποδέκτες τους και τα 
εκπροσωπούμενα συμφέροντα.

Η Επιτροπή

Λαμβάνοντας υπόψη το αποκλειστικό δικαίωμα νομοθετικής πρωτοβουλίας που διαθέτει,
καθώς και την υποχρέωσή της να εξυπηρετεί τα γενικά συμφέροντα της Κοινότητας με 
απολύτως ανεξάρτητο τρόπο, η Επιτροπή θα πρέπει να αυξήσει τη διαφάνεια των ενεργειών 
της. Σε πρώτο στάδιο, θα πρέπει να ενισχύσει τις προσπάθειές της για την αποτελεσματική 
πρόληψη της σύγκρουσης συμφερόντων του προσωπικού της και των συμβουλευτικών και 
εκτελεστικών οργάνων της και να διασφαλίσει την ισόρροπη εκπροσώπηση των διαφόρων 
κοινωνικών ομάδων.
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 
στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. αναγνωρίζει τη σημαντική επίδραση των εκπροσώπων συμφερόντων στη λήψη 
αποφάσεων της ΕΕ και, ως εκ τούτου, την ανάγκη για σαφείς κανόνες· πιστεύει ότι ένα 
αξιόπιστο και αποτελεσματικό σύστημα εγγραφής και αναφοράς σε όλα τα κοινοτικά 
όργανα, το οποίο θα περιλαμβάνει γνωστοποίηση τόσο των οικονομικών στοιχείων όσο 
και όλων των εγγράφων που έχουν σταλεί στα Μέλη των κοινοτικών οργάνων, πρέπει να 
είναι υποχρεωτικό για όλους τους λομπίστες και να συνδέεται με έναν κοινό κώδικα 
δεοντολογίας· πρέπει επίσης να περιλαμβάνει ανεξάρτητο μηχανισμό εφαρμογής και 
κυρώσεων· ζητεί τα έγγραφα που αφορούν την εκπροσώπηση συμφερόντων, και ιδίως ο 
κοινός κώδικας δεοντολογίας, οι δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων και όλα τα 
έγγραφα που έχουν στείλει οι λομπίστες να είναι διαθέσιμα στο κοινό σε ηλεκτρονικό 
μητρώο·

2. θεωρεί ότι το υποχρεωτικό σύστημα εγγραφής και αναφοράς πρέπει να περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες1:
- το όνομα του λομπίστα (ή τα ονόματα των λομπιστών)·

- στοιχεία για επαφή·
- συμφέροντα ή/και φορείς που εκπροσωπούνται·

3. ζητεί η Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να συμφωνήσουν στη 
θέσπιση κοινού κώδικα δεοντολογίας για όλους τους λομπίστες·

4. θεωρεί ότι οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν ευθύνη να διασφαλίζουν 
ότι η ενημέρωσή τους είναι ισόρροπη· τονίζει ότι οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου πρέπει να κρίνονται κατάλληλοι για τη λήψη πολιτικών αποφάσεων 
ανεξάρτητα από τους λομπίστες·

5. καλεί την Επιτροπή να αποσαφηνίσει το ρόλο και το ιστορικό των ειδικών συμβούλων 
της, να διαθέσει στο κοινό τα βιογραφικά σημειώματά τους και να ορίσει σαφώς τι 
συνιστά συνδεόμενα συμφέροντα ή σύγκρουση συμφερόντων· θεωρεί ότι δεν είναι 
δυνατόν να διορίζεται στα κοινοτικά όργανα ειδικός σύμβουλος όταν τίθεται θέμα 
σύγκρουσης συμφερόντων· ζητεί από την Επιτροπή να αποσαφηνίσει τους ακριβείς 
στόχους των ομάδων υψηλού επιπέδου και εμπειρογνωμοσύνης της και να συγκροτήσει 
κατευθυντήριες γραμμές, για να διασφαλιστεί η ισόρροπη εκπροσώπηση διαφόρων 
κοινωνικών τομέων και διαφόρων εθνικοτήτων· υπογραμμίζει ότι ένας εμπειρογνώμονας 
που βρίσκεται σε σύγκρουση συμφερόντων δεν μπορεί να είναι μέλος επιτροπής 
εμπειρογνωμόνων· καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει στους ιστοτόπους της ένα μητρώο 
προσιτό στην αναζήτηση με όλα τα μέλη των ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των 
επιτροπών επιτροπολογίας, τις ημερήσιες διατάξεις και τα έγγραφα των συνεδριάσεών 
τους και να διασφαλίσει διαφάνεια για τη συγκρότηση νέων τέτοιων ομάδων·

                                               
1 Οι πληροφορίες αυτές θα αναπροσαρμόζονται κάθε χρόνο.
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6. καλεί την Επιτροπή να συγκροτήσει κεντρική βάση δεδομένων προσιτή στην αναζήτηση, 
η οποία θα εμπεριέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες για τα κοινά ταμεία διαχείρισης και 
των δικαιούχων τους·

7. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει έκθεση για όλους τους υπαλλήλους που έπαψαν να 
εργάζονται σε αυτήν οριστικά ή για ορισμένο διάστημα και ξεκίνησαν, μέσα στα δύο 
χρόνια που ακολούθησαν την αποχώρησή τους, νέο επάγγελμα σχετικό με τον τομέα της 
υπηρεσίας στην οποία εργάζονταν, και ιδιαίτερα για τυχόν απασχόλησή τους σε εταιρείες 
που επιδίδονται στην εκπροσώπηση συμφερόντων ως σύμβουλοι ή βοηθοί καθώς και για 
τυχόν όρους και απαγορεύσεις που ενέκρινε σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού 
του·

8. προτρέπει την Επιτροπή να παρουσιάσει αναλυτικό κατάλογο όλων των μελών του 
προσωπικού ή των εμπειρογνωμόνων που εργάζονται στην Επιτροπή και στα γραφεία 
Επιτρόπων και αμείβονται από τον ιδιωτικό τομέα, τις εθνικές κυβερνήσεις, ή τον μη 
κυβερνητικό τομέα, συμπεριλαμβανομένου του ποιος τους αμείβει, πόσο καιρό είναι 
διορισμένοι και με ποιο τύπο σύμβασης, για ποιες υπηρεσίες εργάζονται και σε ποιους 
φακέλους εργάζονται ή έχουν εργαστεί, από τη στιγμή που ανέλαβαν καθήκοντα στην 
Επιτροπή, για να παράσχει στοιχεία για τις δραστηριότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο του 
αποσπασμένου προσωπικού που στηρίζεται από εθνικές κυβερνήσεις και άλλους 
εμπειρογνώμονες·

9. καλεί το Κοινοβούλιο να δημοσιεύσει στον ιστότοπό του ολοκληρωμένο και πλήρη 
κατάλογο των υφιστάμενων διακομματικών ομάδων του, των μελών τους, των ημερησίων 
διατάξεων και των εγγράφων των συνεδριάσεών τους·

10. πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στη χάραξη 
πολιτικής βέλτιστων πρακτικών, λαμβανομένων υπόψη των απαιτήσεων δήλωσης των 
συμφερόντων των βουλευτών· ζητεί από το Προεδρείο του Κοινοβουλίου να αναθέσει 
μελέτη με θέμα την πολιτική καθενός από τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στη 
συνέχεια να συστήσει τυχόν αναγκαίες βελτιώσεις στις διαδικασίες του·

11. ζητεί από το Κοινοβούλιο να συντάξει ερωτηματολόγιο προς τους βουλευτές για τη 
δήλωση των συμφερόντων τους με σαφή κριτήρια για τη συμπλήρωσή του ώστε να 
εξασφαλισθεί μία συνεπής και συγκρίσιμη εφαρμογή των κανόνων περί συγκρούσεως 
συμφερόντων.
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