
AD\704455EL.doc PE390.742v03-00

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 










 2009

Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών

2007/2115(INI)

22.1.2008

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών

προς την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

σχετικά με την ανάπτυξη του πλαισίου των δραστηριοτήτων των εκπροσώπων 
ομάδων ειδικών συμφερόντων στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα
(2007/2115(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: José Javier Pomés Ruiz



PE390.742v03-00 2/7 AD\704455EL.doc

EL

PA_NonLeg



AD\704455EL.doc 3/7 PE390.742v03-00

EL

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις 
ακόλουθες προτάσεις:

Γενική προσέγγιση από μέρους της Επιτροπής

1. σημειώνει ότι η Επιτροπή ορίζει τις δραστηριότητες των εκπροσώπων ομάδων ειδικών 
συμφερόντων ως "δραστηριότητες που αναπτύσσονται με στόχο να επηρεάσουν τη 
διαμόρφωση της πολιτικής και τη διαδικασία λήψεως αποφάσεων των ευρωπαϊκών 
θεσμικών οργάνων"·

2. υπενθυμίζει ότι τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν λαμβάνουν μόνο 
νομοθετικές αποφάσεις, αλλά και αποφάσεις σχετικά με:

 συμβάσεις

 επιχορηγήσεις

 παραβάσεις

 πρόστιμα και

 εισπράξεις απαιτήσεων και παραιτήσεις από απαιτήσεις

σε σχέση με τις οποίες τα ενδιαφερόμενα μέρη επιθυμούν ίσως να εκφράσουν τις 
απόψεις τους ή να ασκήσουν επιρροή· φρονεί ότι στο μέλλον οι κανόνες ή ο κώδικας 
συμπεριφοράς θα πρέπει να εκπονούνται με τέτοιον τρόπο, ώστε να καλύπτονται όλοι οι 
τομείς δραστηριοτήτων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, τα οποία ενδεχομένως να 
επιχειρήσουν να επηρεάσουν εξωτερικοί φορείς ή πρόσωπα·

3. σημειώνει ότι, σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, τα γραφεία μελετών για 
δημόσιες υποθέσεις, οι ομάδες άσκησης πίεσης εντός των επιχειρήσεων (εκπρόσωποι 
των εργαζομένων στις επιχειρήσεις), οι ΜΚΟ, οι ομάδες προβληματισμού, οι 
επαγγελματικές ενώσεις και τα δικηγορικά γραφεία θα παροτρυνθούν να εγγραφούν στο 
μητρώο και θα έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν σε ποια κατηγορία ανήκουν·

4. υπενθυμίζει ότι ο κατάλογος της παραγράφου 3 δεν περιλαμβάνει άλλες κατηγορίες 
ομάδων συμφερόντων με σημαντική παρουσία στις Βρυξέλλες, όπως α) περιφερειακές, 
επαρχιακές ή τοπικές αρχές, οι οποίες ασκούν πίεση για την προώθηση δικών τους 
συμφερόντων ή για λογαριασμό εταιρειών ή άλλων οντοτήτων που βρίσκονται στην 
περιοχή τους, β) εταιρείες λογιστών που παρέχουν πλήρη γκάμα επιχειρηματικών 
υπηρεσιών, μεταξύ άλλων δραστηριότητες εκπροσώπησης ομάδων συμφερόντων ή γ) 
συνδικαλιστικές οργανώσεις·
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5. συμπεραίνει από τον κατάλογο των κατηγοριών ομάδων συμφερόντων στις οποίες 
στοχεύει η Επιτροπή, ότι η προσέγγισή της βασίζεται ουσιαστικά στη ρύθμιση των 
ομάδων συμφερόντων του ιδιωτικού τομέα, χωρίς εμφανή προσπάθεια για την εφαρμογή 
αντίστοιχης διαφάνειας στις ομάδες συμφερόντων που εκπροσωπούν το δημόσιο τομέα, 
π.χ. περιφερειακές αρχές, διπλωμάτες, υπουργοί, βουλευτές εθνικών κοινοβουλίων·  

6. σημειώνει ότι, βάσει της πρότασης της Επιτροπής, οι εκπρόσωποι συμφερόντων που 
καταχωρούν εθελοντικά συγκεκριμένα στοιχεία για τις δραστηριότητές τους, θα έχουν τη 
δυνατότητα να αναφέρουν τα ειδικά συμφέροντά τους και, ως αντάλλαγμα, θα 
ειδοποιούνται για τη διοργάνωση διαβούλευσης στους συγκεκριμένους τομείς·

7. υπενθυμίζει ότι σημαντικός αριθμός των απόψεων που έλαβε η Επιτροπή ως απάντηση 
στην Πράσινη Βίβλο για τη διαφάνεια, ιδιαίτερα από ΜΚΟ, τάσσονταν υπέρ της 
δημιουργίας υποχρεωτικού (και όχι εκούσιου) μητρώου, ως του μόνου μέσου 
διασφάλισης πλήρους διαφάνειας·

Δημοσιοποίηση χρηματοοικονομικών στοιχείων

8. υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής η οποία θα απαιτεί οι εγγεγραμμένοι 
εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων να δηλώνουν τα εξής:

 τα γραφεία ειδικών συμβούλων και τα δικηγορικά γραφεία που λειτουργούν ως 
ομάδες συμφερόντων στα όργανα της ΕΕ πρέπει να δηλώνουν τον κύκλο εργασιών 
που προκύπτει από τις δραστηριότητες αυτές, καθώς και τη σχετική βαρύτητα των 
επιμέρους πελατών σ' αυτόν τον κύκλο εργασιών·

 οι ομάδες συμφερόντων εντός των επιχειρήσεων και οι επαγγελματικές ενώσεις που 
λειτουργούν ως ομάδες συμφερόντων πρέπει να παρέχουν εκτίμηση του κόστους που 
συνδέεται με τις άμεσες δραστηριότητες των εν λόγω ομάδων συμφερόντων στα 
όργανα της ΕΕ· και

 οι ΜΚΟ και οι ομάδες προβληματισμού πρέπει να δηλώνουν το συνολικό 
προϋπολογισμό και να αναφέρουν την κατανομή των κυριότερων πηγών 
χρηματοδότησης (ποσά και προέλευση των δημόσιων χρηματοδοτήσεων, δωρεές, 
εισφορές μελών, κ.λπ.)·

9. φρονεί ότι είναι βασικό για τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και για 
άλλους, να γνωρίζουν ποια συμφέροντα υπηρετούν οι ομάδες εκπροσώπησης 
συμφερόντων, την πηγή κάθε πληροφορίας που παρέχεται ή προωθείται από τις εν λόγω 
ομάδες και την ταυτότητα των συμφερόντων που εκπροσωπούν·

10. προτείνει οποιοσδήποτε κώδικας συμπεριφοράς ενδεχομένως εκπονηθεί στο μέλλον να 
υποχρεώνει τους εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων κατά την έναρξη κάθε 
συνεδρίασης ή συζήτησης που έχει οργανωθεί για τέτοιο σκοπό να αναφέρουν ξεκάθαρα 
τον πελάτη, την οργάνωση, το κίνημα ή την εκστρατεία εξ ονόματος των οποίων 
ενεργούν και εάν είναι ή όχι εγγεγραμμένοι στο ειδικό μητρώο·

11. ζητεί από την Επιτροπή να προσδιορίσει τις επιπτώσεις που ενδεχομένως έχει η 
παράλειψη ή η άρνηση εκούσιας εγγραφής στο μητρώο και ιδίως:
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 εάν η εν λόγω παράλειψη ή άρνηση θα καταγράφεται και θα είναι εμφανώς ορατή σε 
κάποιο τμήμα του μητρώου·

 εάν η ενδιαφερόμενη οργάνωση θα αποκλείεται στη συνέχεια από την ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων εκπροσώπησης ομάδων συμφερόντων στους κόλπους της 
Επιτροπής· 

12. είναι της άποψης ότι το μητρώο θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα απλό σύστημα για την 
απάλειψη εγγραφών και την ενημέρωση του εν λόγω προσώπου ή φορέα σχετικά με τους 
λόγους της διαγραφής·

Κώδικας συμπεριφοράς

13. συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής ότι η αυτορρύθμιση των εκπροσώπων ομάδων 
συμφερόντων δεν είναι επαρκής· σημειώνει την πρόθεσή της να αναθεωρήσει και να 
ενημερώσει τις ισχύουσες απαιτήσεις, οι οποίες εγκρίθηκαν το 1992· συμφωνεί ότι η 
προσυπογραφή του κώδικα πρέπει να καταστεί υποχρεωτική για τους εκπροσώπους των 
ομάδων συμφερόντων που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στο νέο μητρώο, σύμφωνα με 
το παράδειγμα του Κοινοβουλίου·

14. θεωρεί απαραίτητο, για να είναι αποτελεσματικός ένας κώδικας δεοντολογίας και για να 
έχουν οι πολίτες εμπιστοσύνη στο σύστημα, οι παραβιάσεις του κώδικα να εντοπίζονται 
και να υφίστανται αξιόπιστες κυρώσεις· σημειώνει ότι επιβάλλεται ο έλεγχος να 
διενεργείται από εντελώς ανεξάρτητους παράγοντες·

Ισχύοντες κανόνες του Κοινοβουλίου για τις δραστηριότητες εκπροσώπησης ομάδων 
συμφερόντων

15. επισημαίνει ότι το Κοινοβούλιο διαθέτει ήδη κώδικα συμπεριφοράς (άρθρο 3 του 
παραρτήματος IX του Κανονισμού) για τις ομάδες συμφερόντων·

16. επισημαίνει ότι, όσον αφορά τον ορισμό των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων, το 
άρθρο 9, παράγραφος 4 του Κανονισμού επιτρέπει στο Σώμα των Κοσμητόρων να 
εκδίδει άδειες εισόδου σε πρόσωπα που επιθυμούν να έχουν συχνή πρόσβαση στους 
χώρους του Κοινοβουλίου με στόχο την πληροφόρηση των μελών του στο πλαίσιο της 
κοινοβουλευτικής τους εντολής, προς το συμφέρον των ίδιων ή τρίτων·

17. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τον ιστότοπο του Κοινοβουλίου «Οι ομάδες συμφερόντων 
είναι ιδιωτικές, δημόσιες ή μη κυβερνητικές ενώσεις. Αποτελούν ένα μέσο για την 
παροχή στο Κοινοβούλιο γνώσεων και μιας ειδικής εμπειρογνωμοσύνης σε πολλούς 
τομείς: οικονομικούς, κοινωνικούς, οικολογικούς, επιστημονικούς»·

18. καλεί τον Γενικό Γραμματέα να μεταφέρει τη λίστα των εκπροσώπων διαπιστευμένων 
ομάδων συμφερόντων, η οποία επί του παρόντος βρίσκεται στη διεύθυνση: 
http://www.europarl.europa.eu/parliament/expert/staticDisplay.do?id=65&language, σε μια 
ευκολότερα προσβάσιμη θέση στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου·

Διοργανική συνεργασία
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19. σημειώνει την επιθυμία της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση κοινού για την Επιτροπή 
και, τουλάχιστον, για το Κοινοβούλιο μελλοντικού μητρώου και κώδικα συμπεριφοράς, 
και την πεποίθησή του ότι η ύπαρξη μονοαπευθυντικής εγγραφής θα παρέχει 
περισσότερα κίνητρα εγγραφής στους ενδιαφερόμενους·

20. αναγνωρίζει ότι, εάν τα διάφορα θεσμικά όργανα διαθέτουν το καθένα δικό του σύστημα 
εγγραφής των εκπροσώπων των ομάδων συμφερόντων, ενδέχεται να υπάρξει 
ανακολουθία ως προς τις πληροφορίες που παρέχουν οι εν λόγω εκπρόσωποι σχετικά με 
τις οργανώσεις τους, τους πελάτες για λογαριασμό των οποίων ενεργούν και το ύψος της 
χρηματοδότησης που διατίθεται για μια συγκεκριμένη πρωτοβουλία εκπροσώπησης· 
παραδέχεται, επομένως, ότι τα επιχειρήματα υπέρ της διαμόρφωσης ενός ενιαίου 
συστήματος εγγραφής εν ευθέτω χρόνω είναι πειστικά· 

21. τονίζει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να διατηρήσει την αυτονομία του όσον αφορά την 
απόφαση αποδοχής ή μη τέτοιων ομάδων συμφερόντων ή ομάδων άσκησης πίεσης, όπως 
θεωρεί ότι είναι κατάλληλο για τον πολιτικό ρόλο της εκπροσώπησης των πολιτών της 
ΕΕ·

22. προτείνει, εφόσον δεν υπάρχει πρόβλεψη εκ μέρους των θεσμικών οργάνων για τη 
θέσπιση ενός κοινού μητρώου των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων, κάθε επιμέρους 
ηλεκτρονικό μητρώο να διαθέτει συνδέσμους προς τα μητρώα των άλλων θεσμικών 
οργάνων, προκειμένου να καθίσταται εφικτή η σύγκριση των στοιχείων που έχουν 
εισαγάγει οι εκπρόσωποι των ομάδων ειδικών συμφερόντων·

23. υπενθυμίζει το στόχο της αύξησης της διαφάνειας έναντι των Ευρωπαίων πολιτών και 
επιμένει ως εκ τούτου ότι τα μητρώα των ομάδων συμφερόντων - είτε είναι κοινά είτε 
ειδικά για κάθε θεσμικό όργανο -  πρέπει να είναι ευκόλως προσιτά στο Διαδίκτυο, 
τυποποιημένα, ευνόητα και εύκολο να συγκριθούν.
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