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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

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

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 9, παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο με τίτλο «Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη διαφάνεια» 
που παρουσίασε η Επιτροπή (COM(2006)0194),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Παρακολούθηση της εφαρμογής 
της Πράσινης Βίβλου “Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη διαφάνεια”» (COM(2007)0127),

– έχοντας υπόψη την απόφασή του της 17ης Ιουλίου 1996 σχετικά με την τροποποίηση του 
Κανονισμού του (δραστηριότητες ομάδων συμφερόντων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο)1,

– έχοντας υπόψη την απόφασή του της 13ης Μαΐου 1997 σχετικά με την τροποποίηση του 
Κανονισμού του (κώδικας συμπεριφοράς για τις ομάδες συμφερόντων)2,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, της Επιτροπής
Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας 
Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και της 
Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
(A6-0000/2007),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυξάνεται σημαντικά ο αριθμός των ομάδων ειδικών 
συμφερόντων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθώς επεκτείνονται οι αρμοδιότητες του ΕΚ,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκπρόσωποι συμφερόντων διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο 
στο πλαίσιο του ανοιχτού και πλουραλιστικού διαλόγου στον οποίο βασίζεται κάθε 
δημοκρατικό σύστημα, και αποτελούν σημαντική πηγή πληροφοριών για τους βουλευτές 
του ΕΚ,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, υπάρχουν περίπου 15 000 εκπρόσωποι 
ομάδων ειδικών συμφερόντων και 2 500 οργανώσεις ομάδων ειδικών συμφερόντων στις 
Βρυξέλλες,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή προτείνει τη θέσπιση ενός κοινού μητρώου για τους 
εκπροσώπους των ομάδων ειδικών συμφερόντων στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα στο 

                                               
1 ΕΕ C 261 της 9.9.1996, σελ. 52.
2 ΕΕ C 167 της 2.6.1997, σελ. 14.
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πλαίσιο της Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας της για τη διαφάνεια,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο διαθέτει ήδη από το 1996 μητρώο εκπροσώπων 
ομάδων συμφερόντων1, καθώς και κώδικα συμπεριφοράς2 ο οποίος υποχρεώνει τους 
εκπροσώπους των ομάδων ειδικών συμφερόντων να ενεργούν βάσει υψηλών 
δεοντολογικών προτύπων,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν περίπου 5.000 εγγεγραμμένοι εκπρόσωποι ομάδων 
ειδικών συμφερόντων στο Κοινοβούλιο,

Βελτίωση της διαφάνειας του Κοινοβουλίου

1. υπογραμμίζει ότι η διαφάνεια σε όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα συνιστά βασική 
προϋπόθεση για τη νομιμότητα της Ένωσης και την εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των 
πολιτών της· υπογραμμίζει ότι η διαφάνεια είναι αμφίδρομη και απαραίτητη τόσο στο 
πλαίσιο των εργασιών των ίδιων των θεσμικών οργάνων όσο και για τους εκπροσώπους 
των ομάδων ειδικών συμφερόντων·

2. αποφασίζει να εξετάσει κατά πόσον είναι δυνατή η θέσπιση του «νομοθετικού 
αποτυπώματος», δηλαδή ενός ενδεικτικού καταλόγου (που θα επισυνάπτεται στις 
εκθέσεις του Κοινοβουλίου) στον οποίο θα καταγράφονται οι εκπρόσωποι των ομάδων 
ειδικών συμφερόντων των οποίων η γνώμη ζητήθηκε κατά την προετοιμασία της 
εκάστοτε έκθεσης·

3. καλεί τους Κοσμήτορες του ΕΚ να καταρτίσουν ένα σχέδιο με θέμα τους τρόπους
βελτίωσης της εφαρμογής και του ελέγχου των κανόνων του Κοινοβουλίου βάσει των 
οποίων όλοι ανεξαιρέτως οι βουλευτές του ΕΚ οφείλουν να αναφέρουν κάθε στήριξη την 
οποία λαμβάνουν, είτε οικονομικής φύσεως είτε σε προσωπικό ή σε υλικούς πόρους3·

4. απευθύνει έκκληση για σαφήνεια στις διακομματικές ομάδες, ζητεί, δηλαδή, κατάλογο 
των εγγεγραμμένων και μη εγγεγραμμένων διακομματικών ομάδων στον ιστότοπο του 
Κοινοβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων των 
προέδρων τους·

5. ζητεί από τους Κοσμήτορες του ΕΚ να αποσαφηνίσουν τους κανόνες βάσει των οποίων 
απαγορεύεται η παρουσία ασυνόδευτων επισκεπτών στους χώρους του Κοινοβουλίου (για 
παράδειγμα στα γραφεία των βουλευτών) και να βελτιώσουν την επιβολή των εν λόγω 
κανόνων·

Η πρόταση της Επιτροπής

6. επιδοκιμάζει την πρόταση της Επιτροπής για ένα πιο διαρθρωμένο πλαίσιο που θα διέπει 
τις δραστηριότητες των εκπροσώπων ομάδων ειδικών συμφερόντων στο πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για τη διαφάνεια·

                                               
1 Άρθρο 9, παράγραφος 4 του Κανονισμού του ΕΚ.
2 Παράρτημα IX, άρθρο 3 του Κανονισμού του ΕΚ.
3 Παράρτημα I, άρθρο 2 του Κανονισμού του ΕΚ.
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7. συμφωνεί με τον ορισμό της Επιτροπής για τις «δραστηριότητες ομάδων συμφερόντων» 
(«lobbying») ως «δραστηριότητες που αναπτύσσονται με στόχο να επηρεάσουν τη 
διαμόρφωση της πολιτικής και τη διαδικασία λήψεως αποφάσεων των ευρωπαϊκών 
θεσμικών οργάνων»· εκτιμά ότι ο ορισμός αυτός είναι σύμφωνος με το άρθρο 9, 
παράγραφος 4 του Κανονισμού του·

8. υπογραμμίζει ότι όλοι οι παράγοντες που εμπίπτουν στο πλαίσιο του εν λόγω ορισμού 
πρέπει να θεωρούνται ομάδες ειδικών συμφερόντων και να τυγχάνουν της ίδιας 
αντιμετώπισης: επαγγελματίες εκπρόσωποι ειδικών συμφερόντων, ομάδες άσκησης 
πίεσης εντός των επιχειρήσεων, ΜΚΟ, ομάδες προβληματισμού, επαγγελματικές ενώσεις, 
συνδικαλιστικές οργανώσεις, οργανώσεις εργοδοτών και δικηγόροι όταν σκοπός τους 
είναι να επηρεάσουν τη χάραξη πολιτικής αντί τη νομολογία·

9. επιδοκιμάζει καταρχήν την πρόταση της Επιτροπής για τη δημιουργία ενιαίου σημείου 
εγγραφής των εκπροσώπων ομάδων ειδικών συμφερόντων που δραστηριοποιούνται τόσο 
στην Επιτροπή όσο και στο Κοινοβούλιο· υπενθυμίζει, πάντως, τις ουσιώδεις διαφορές 
που παρουσιάζουν, ως θεσμικά όργανα, η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο· επιφυλάσσεται, 
ως εκ τούτου, να αξιολογήσει την πρόταση της Επιτροπής όταν αυτή θα έχει 
οριστικοποιηθεί και τότε μόνο θα αποφασίσει εάν θα την υποστηρίξει ή όχι·

10. προτείνει την όσο το δυνατόν ταχύτερη σύσταση μιας κοινής ομάδας εργασίας, στην 
οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι και του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, 
προκειμένου να εξεταστούν οι επιπτώσεις της θέσπισης κοινού μητρώου·

11. προτείνει τη συμμετοχή του Συμβουλίου στο ενδεχόμενο κοινό μητρώο·

12. γνωρίζει τα επιχειρήματα υπέρ της εκούσιας αλλά και της υποχρεωτικής εγγραφής των 
εκπροσώπων ομάδων ειδικών συμφερόντων· λαμβάνει υπόψη του την πρόταση της 
Επιτροπής περί θέσπισης εκούσιου μητρώου αρχικά και αξιολόγησης του συστήματος 
μετά από έναν χρόνο· θεωρεί περίπλοκη από νομικής άποψης τη θέσπιση υποχρεωτικού 
μητρώου· υπενθυμίζει ότι το μητρώο του Κοινοβουλίου είναι ήδη εκ των πραγμάτων 
υποχρεωτικό, καθώς η εγγραφή συνιστά προϋπόθεση για την πρόσβαση στο Κοινοβούλιο·

13. ζητεί από την Επιτροπή να διαπραγματευτεί με το Κοινοβούλιο τον προτεινόμενο κώδικα 
συμπεριφοράς για τις ομάδες ειδικών συμφερόντων· υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι το 
Κοινοβούλιο διαθέτει τέτοιο κώδικα εδώ και πάνω από 10 χρόνια·

14. έχει υπόψη του ότι η μεγαλύτερη δυνατή κύρωση που μπορεί να επιβληθεί σε 
εκπροσώπους ομάδων ειδικών συμφερόντων που δηλώνουν ψευδείς πληροφορίες στο 
μητρώο ή που δεν τηρούν τον κώδικα συμπεριφοράς είναι η διαγραφή τους από το 
μητρώο·

15. υπογραμμίζει ότι το μητρώο πρέπει να είναι φιλικό προς τον χρήστη· το κοινό πρέπει να 
είναι σε θέση να βρίσκει εύκολα το μητρώο και να πραγματοποιεί αναζητήσεις σε αυτό·

16. λαμβάνει υπόψη του την απόφαση της Επιτροπής να ζητήσει από τους εκπροσώπους
ομάδων συμφερόντων που εγγράφονται στο μητρώο, στο πλαίσιο της δημοσιοποίησης 
των χρηματοοικονομικών τους στοιχείων, τα ακόλουθα:
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– τον κύκλο εργασιών των γραφείων ειδικών συμβούλων και των δικηγορικών 
γραφείων που λειτουργούν ως ομάδες συμφερόντων στα όργανα της ΕΕ, καθώς και 
τη σχετική βαρύτητα των επιμέρους σημαντικών πελατών τους σ’ αυτόν τον κύκλο 
εργασιών·

– εκτίμηση του κόστους που συνδέεται με τις άμεσες δραστηριότητες στα όργανα της 
ΕΕ των ομάδων συμφερόντων εντός των επιχειρήσεων, των περιφερειακών 
αντιπροσωπειών και των επαγγελματικών ενώσεων·

– τον συνολικό προϋπολογισμό και την κατανομή των κυριότερων πηγών 
χρηματοδότησης ΜΚΟ και ομάδων προβληματισμού·

17. τονίζει ότι η απαίτηση περί δημοσιοποίησης των χρηματοοικονομικών στοιχείων πρέπει 
να ισχύει εξίσου για όλους τους εκπροσώπους ομάδων ειδικών συμφερόντων·

18. ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει πιο συγκεκριμένες πληροφορίες για τη φύση της εν 
λόγω δημοσιοποίησης προτού το Κοινοβούλιο αποφασίσει να συμμετάσχει στο μητρώο·

19. υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι τα οικονομικά μεγέθη δεν είναι πάντοτε ο καλύτερος 
τρόπος εξαγωγής πληροφοριών για το εύρος των δραστηριοτήτων των ομάδων 
συμφερόντων, ιδίως στην περίπτωση των ΜΚΟ οι οποίες βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε
αμισθί εργασία· ζητεί από την Επιτροπή να επανεξετάσει κατά πόσον από τη γραπτή 
περιγραφή των δραστηριοτήτων των ομάδων συμφερόντων εξάγονται ενδεχομένως 
περισσότερες πληροφορίες·

20. ζητεί από τα αρμόδια όργανα του ΕΚ να υποβάλουν προτάσεις με τις αλλαγές που θα 
πρέπει να γίνουν στον Κανονισμό·

21. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η διαφάνεια των πολιτικών θεσμών συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση της νομιμότητας. 
Πρέπει να είναι εύκολος ο έλεγχος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, των επιρροών που 
κρύβονται πίσω από τις εν λόγω αποφάσεις και τελικά της διάθεσης των πόρων, δηλαδή των 
χρημάτων των φορολογουμένων. Συνεπώς, η θέσπιση κανόνων που θα διέπουν τις ομάδες 
ειδικών συμφερόντων συνιστά θεμελιώδες ζήτημα νομιμότητας. 

Επί του παρόντος εκτιμάται ότι υπάρχουν περίπου 15 000 εκπρόσωποι ομάδων ειδικών 
συμφερόντων και 2 500 οργανώσεις ομάδων ειδικών συμφερόντων στις Βρυξέλλες. 
Συμπεριλαμβανομένων των σημάτων μόνιμων επισκεπτών και των σημάτων έκτακτων 
επισκεπτών, υπάρχουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περίπου 5 000 εκπρόσωποι ομάδων 
ειδικών συμφερόντων. 

Η Επιτροπή ξεκίνησε τις συζητήσεις για τις δραστηριότητες των ομάδων συμφερόντων με 
την πρότασή της για την Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη διαφάνεια. Βασική ιδέα της εν λόγω 
πρότασης είναι να προσδιοριστούν με μεγαλύτερη σαφήνεια οι παράγοντες που ενεργούν και 
οι επιρροές που ασκούνται κατά την προετοιμασία και την ψήφιση νομοθετικών πράξεων από 
τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Η Επιτροπή προτείνει τη θέσπιση ενός μητρώου εκούσιας 
εγγραφής και ενός κώδικα συμπεριφοράς για τις ομάδες ειδικών συμφερόντων. Το 
Κοινοβούλιο διαθέτει ήδη μητρώο και κώδικα συμπεριφοράς δυνάμει του άρθρου 9, 
παράγραφος 4 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η παρούσα έκθεση συνιστά απάντηση στην Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη διαφάνεια της 
Επιτροπής. Ως συννομοθέτης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένεται να τηρήσει σθεναρή 
στάση στο θέμα της εκπροσώπησης συμφερόντων στην ΕΕ.

Ιστορικό των κανόνων σχετικά με τις ομάδες ειδικών συμφερόντων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο

Οι δραστηριότητες των ομάδων ειδικών συμφερόντων αποτελούν θέμα που εγείρει έντονες 
διαφωνίες στο πλαίσιο των κοινοβουλευτικών συζητήσεων εδώ και πολύ καιρό. Οι θέσεις 
που διατυπώνονται διαφέρουν σημαντικά· το ίδιο ισχύει και για τις παραδόσεις των 27 
κρατών μελών στο θέμα αυτό. Τα περισσότερα κράτη μέλη δεν διαθέτουν διατάξεις που να 
διέπουν τη λειτουργία των εν λόγω ομάδων σε κοινοβουλευτικό ή κυβερνητικό επίπεδο. Από 
την άλλη πλευρά, στις ΗΠΑ οι εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων καλούνται να διαβάσουν 
περίπου 600 σελίδες με επεξηγήσεις για να είναι σύννομοι. Σε κάθε περίπτωση, οι 
περισσότεροι συμφωνούν σήμερα ότι οι ομάδες συμφερόντων παρέχουν πολύτιμη 
τεχνογνωσία στις αρμόδιες για τη θέσπιση νομοθεσίας αρχές της ΕΕ. 

Το Κοινοβούλιο ήταν το πρώτο ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο που ασχολήθηκε με το φαινόμενο 
της διαρκούς αύξησης του αριθμού των ομάδων συμφερόντων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και 
ιδίως με τις συνέπειες της εξέλιξης αυτής στη νομοθετική διαδικασία. Η πρώτη γραπτή 
ερώτηση σχετικά με τη θέσπιση ενδεχόμενου κανονισμού για τις δραστηριότητες των ομάδων 
συμφερόντων υποβλήθηκε το 1989. Το 1991, η Επιτροπή Κανονισμού, Ελέγχου της Εντολής 
και Ασυλιών συνέταξε σχέδιο έκθεσης με προτάσεις για τη θέσπιση κώδικα συμπεριφοράς και 
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μητρώου ομάδων ειδικών συμφερόντων. Ωστόσο, οι συζητήσεις στους κόλπους της 
επιτροπής ήταν ιδιαίτερα δύσκολες και τελικά οι προτάσεις δεν υποβλήθηκαν στην 
ολομέλεια.

Μετά τις ευρωεκλογές του 1994, η συζήτηση για τη θέσπιση κανονισμού που θα διέπει τις 
ομάδες ειδικών συμφερόντων συνεχίστηκε. Η ίδια επιτροπή συνέταξε άλλη έκθεση στην 
οποία απέφευγε τις συγκρούσεις σε επίπεδο ορολογίας και στηριζόταν στον προτεινόμενο
ορισμό των ίδιων των ομάδων συμφερόντων. Οι κανονιστικές προτάσεις ήταν λιγότερο 
περιοριστικές και θεωρήθηκαν πιο δεκτικές όσον αφορά τις δραστηριότητες των ομάδων 
συμφερόντων σε σχέση με τις προτάσεις της έκθεσης του 1993. Γεννήθηκε έτσι η ιδέα του
μητρώου, μέσω του οποίου οι εκπρόσωποι συμφερόντων όφειλαν να δημοσιοποιούν τις 
δραστηριότητες και τα συμφέροντά τους. Οι εκπρόσωποι συμφερόντων όφειλαν να 
καταβάλλουν ένα τέλος για την εγγραφή τους, να τηρούν έναν κώδικα συμπεριφοράς και να 
υπογράφουν το μητρώο. Σε αντάλλαγμα, λάμβαναν άδεια εισόδου και πρόσβαση σε τμήματα 
του ΕΚ και στα έγγραφά του. Τον Ιανουάριο του 1996 η έκθεση τροποποιήθηκε σημαντικά 
στην ολομέλεια και αναπέμφθηκε στην επιτροπή.

Τον Ιούλιο του 1996, επιτεύχθηκε τελικά συμβιβασμός. Όσον αφορά τα οικονομικά 
συμφέροντα, όλοι ανεξαιρέτως οι βουλευτές του ΕΚ οφείλουν πλέον να δηλώνουν
προσωπικώς και με ακρίβεια τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες. Οι βουλευτές του ΕΚ 
απαγορεύεται να λαμβάνουν οποιαδήποτε δωρεά ή παροχή κατά την άσκηση της εντολής 
τους. Οι εγγεγραμμένοι βοηθοί πρέπει επίσης να δηλώνουν τυχόν άλλες αμειβόμενες 
δραστηριότητες. Οι κανόνες αυτοί προστέθηκαν στον Κανονισμό του Κοινοβουλίου (άρθρο 9 
και παραρτήματα Ι και ΙΧ). Αργότερα, ελήφθησαν και άλλα πρακτικά μέτρα που αφορούσαν 
τη δημοσίευση ορισμένων εξ αυτών των πληροφοριών στην ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου. 
Σήμερα, διατίθενται κατάλογοι των εγγεγραμμένων ομάδων ειδικών συμφερόντων, των 
δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων των βουλευτών του ΕΚ και των εγγεγραμμένων 
βοηθών.

Προτάσεις του εισηγητή

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της παρούσας έκθεσης η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 
οργάνωσε εργαστήριο για τις δραστηριότητες των ομάδων συμφερόντων στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση στις 8 Οκτωβρίου 2007, προκειμένου να εξετάσει την παρούσα κατάσταση όσον 
αφορά την εκπροσώπηση συμφερόντων και να συλλέξει τις απόψεις των ενδιαφερομένων για 
την Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη διαφάνεια της Επιτροπής. Κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας, ο εισηγητής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 
στα ακόλουθα σημαντικά ζητήματα:

1. Ποιος ο ορισμός του εκπροσώπου ομάδας ειδικών συμφερόντων;

Η Επιτροπή ορίζει τις δραστηριότητες ομάδων συμφερόντων («lobbying») ως 
«δραστηριότητες που αναπτύσσονται με στόχο να επηρεάσουν τη διαμόρφωση της πολιτικής 
και τη διαδικασία λήψεως αποφάσεων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων». Ο ορισμός 
αυτός είναι σύμφωνος με το άρθρο 9, παράγραφος 4 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, το οποίο ορίζει τους εκπροσώπους των ομάδων ειδικών συμφερόντων ως 
«πρόσωπα που επιθυμούν να έχουν συχνή πρόσβαση στους χώρους του Κοινοβουλίου με 
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στόχο την πληροφόρηση των μελών του στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής τους εντολής, 
προς το συμφέρον των ίδιων ή τρίτων».

Ο εισηγητής είναι της άποψης ότι δεν πρέπει να γίνονται ουσιαστικές διακρίσεις ως προς το 
εάν προσεγγίζουν το Κοινοβούλιο βιομήχανοι ή οικολόγοι, ως προς το εάν εκπροσωπούνται 
συμφέροντα παραγωγών ή καταναλωτών ή ως προς το εάν συμμετέχουν σε διάλογο με τους 
βουλευτές του ΕΚ ιδιωτικοί ή δημόσιοι παράγοντες. Επιπλέον, σε περίπτωση που δικηγορικά 
γραφεία επιχειρούν να επηρεάσουν τη μελλοντική νομοθετική διαδικασία, και όχι να 
εκπροσωπήσουν δικαστικές υποθέσεις, πρέπει να αντιμετωπίζονται ως εκπρόσωποι ομάδων 
συμφερόντων.

2. Το μητρώο των ομάδων συμφερόντων πρέπει να είναι εκούσιο ή υποχρεωτικό;

Η Επιτροπή προτείνει ένα σύστημα εκούσιας εγγραφής. Μεταξύ των κινήτρων θα 
περιλαμβάνεται η αυτόματη ειδοποίηση για διαβουλεύσεις που αφορούν θέματα τα οποία 
παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τους εκπροσώπους των ομάδων συμφερόντων. Η Επιτροπή 
ξεκίνησε ευρεία διαβούλευση στην οποία συμμετείχαν περίπου 200 οργανώσεις. Πολλοί 
τάχθηκαν υπέρ της δημιουργίας εκούσιου μητρώου, αλλά ορισμένοι, ιδίως ΜΚΟ, 
υποστήριξαν τη δημιουργία υποχρεωτικού μητρώου.

Προκειμένου να δημιουργηθεί το νέο μητρώο σε εύλογο χρονικό διάστημα, όπως προτείνεται 
στην Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη διαφάνεια της Επιτροπής, θα πρέπει να είναι εκούσιο. 
Για τη δημιουργία υποχρεωτικού μητρώου απαιτείται νομική βάση. Επομένως, ο εισηγητής 
συμφωνεί με την άποψη της Επιτροπής περί εκούσιου μητρώου. 

Πάντως, το όλο ζήτημα μπορεί να θεωρηθεί μάλλον ακαδημαϊκό. Για παράδειγμα, το μητρώο 
του Κοινοβουλίου είναι εκούσιο εκ του νόμου, δηλαδή δεν απαιτείται εγγραφή για να έχει 
κάποιος την ιδιότητα του εκπροσώπου ομάδας συμφερόντων. Ωστόσο, οι αξιόπιστοι 
εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων εγγράφονται. Το μητρώο του Κοινοβουλίου είναι εκ των 
πραγμάτων υποχρεωτικό. Σε κάθε περίπτωση, το μητρώο της Επιτροπής θα αξιολογηθεί μετά 
από έναν χρόνο και, φυσικά, μπορεί να αξιολογηθεί εκ νέου και ο εκούσιος χαρακτήρας του.

3. Θα επιβάλλονται κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης του κώδικα συμπεριφοράς;

Στην περίπτωση του εκούσιου μητρώου, η μεγαλύτερη δυνατή κύρωση είναι η διαγραφή από 
το μητρώο. Χωρίς νομική βάση, δεν είναι δυνατό να επιβάλλονται πρόστιμα και άλλες 
παρόμοιες κυρώσεις. Από την άποψη της αξιοπιστίας των εκπροσώπων ομάδων 
συμφερόντων, η εν λόγω κύρωση δεν είναι διόλου ασήμαντη. Θα μπορούσε, πάντως, να 
ενισχυθεί ο έλεγχος της τήρησης των κανόνων. 

4. Σε ποιον βαθμό πρέπει να υπάρχει δημοσιοποίηση χρηματοοικονομικών στοιχείων;

Σύμφωνα με την Επιτροπή, οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες είναι ενδεικτικές της 
επιρροής των ομάδων συμφερόντων. Η Επιτροπή κρίνει αναγκαίο και σύμφωνο με την αρχή 
της αναλογικότητας να ζητήσει από τους αιτούντες εγγραφή να δηλώνουν τα σχετικά
δημοσιονομικά στοιχεία που αφορούν τους κυριότερους πελάτες τους και/ή τις πηγές 
χρηματοδότησής τους, καθώς και την κατανομή τους. Ο κύριος στόχος των πληροφοριών 
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αυτών είναι να διασφαλιστεί ότι οι υπεύθυνοι για τη λήψη αποφάσεων και η κοινή γνώμη θα 
είναι σε θέση να καθορίζουν τους κυριότερους παράγοντες που διέπουν μια δεδομένη 
δραστηριότητα των ομάδων συμφερόντων και να εκτιμούν την ισχύ τους. Η Επιτροπή ζητεί:

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

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

– οι ΜΚΟ και οι ομάδες προβληματισμού να δηλώνουν τον συνολικό προϋπολογισμό και 
να αναφέρουν την κατανομή των κυριότερων πηγών χρηματοδότησης.

Υπάρχουν ορισμένες λεπτομέρειες που αναμένεται να αποσαφηνιστούν όταν η Επιτροπή 
παρουσιάσει τη δεύτερη έκδοση της διεπαφής της βάσης δεδομένων της, οπότε και θα δοθούν 
πιο σαφείς πληροφορίες για τα απαιτούμενα στοιχεία. Τα οικονομικά μεγέθη δεν είναι 
πάντοτε ο καλύτερος τρόπος εξαγωγής πληροφοριών για το εύρος των δραστηριοτήτων των 
ομάδων συμφερόντων όταν, για παράδειγμα, ειδικά οι ΜΚΟ βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε 
εθελοντική εργασία.

Τα ερωτήματα που θα πρέπει ακόμη να απαντηθούν με μεγαλύτερη σαφήνεια είναι ποιες 
πληροφορίες είναι χρήσιμες για την αξιολόγηση των εξωτερικών επιρροών που δέχεται η 
νομοθετική διαδικασία και πώς μπορούν να συλλέγονται οι εν λόγω πληροφορίες χωρίς να 
παραβιάζονται οι νόμιμοι κανόνες περί απορρήτου ή οι υπερβολικά επαχθείς διοικητικές 
διαδικασίες. 

5. Πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διαθέτει κοινό μητρώο με την Επιτροπή;

Η Επιτροπή ζητεί τη δημιουργία κοινού μητρώου για την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο. Ο 
εισηγητής εκτιμά ότι για τους πολίτες τα θεσμικά όργανα συνιστούν ένα ενιαίο σύνολο. 
Επίσης, όλοι οι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να υπάρχει ένα ενιαίο σημείο εγγραφής. Παρότι τα 
θεσμικά όργανα παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές μεταξύ τους και παρότι ενδέχεται να 
έχουν τελικά το καθένα διαφορετικές απαιτήσεις από τους εκπροσώπους των ομάδων 
συμφερόντων, για παράδειγμα στο θέμα της δημοσιοποίησης χρηματοοικονομικών 
στοιχείων, το θέμα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως καθαρά διοικητικό. Επομένως, ο εισηγητής 
προτείνει τη σύσταση μιας κοινής ομάδας εργασίας προκειμένου να εξεταστούν οι επιπτώσεις 
της δημιουργίας ενός κοινού μητρώου.

6. Βελτίωση της διαφάνειας του Κοινοβουλίου

Ο εισηγητής θεωρεί τη διαφάνεια αμφίδρομη. Αυτό σημαίνει ότι όταν ζητείται από τους 
εκπροσώπους των ομάδων συμφερόντων μεγαλύτερη διαφάνεια, πρέπει και το ίδιο το 
Κοινοβούλιο να εργάζεται προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της διαφάνειας. Επομένως, ο 
εισηγητής ζητεί μεγαλύτερη σαφήνεια όσον αφορά τις εγγεγραμμένες και μη εγγεγραμμένες 
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διακομματικές ομάδες που συχνά χρηματοδοτούνται από ομάδες συμφερόντων.

Επιπλέον, ο εισηγητής προτείνει να εξεταστεί η ιδέα της θέσπισης του «νομοθετικού 
αποτυπώματος» ως βέλτιστης πρακτικής, δηλαδή ενός συνημμένου στις κοινοβουλευτικές 
εκθέσεις ενδεικτικού καταλόγου στον οποίο θα καταγράφονται οι εκπρόσωποι των ομάδων
συμφερόντων των οποίων η γνώμη ζητήθηκε κατά την προετοιμασία της εκάστοτε έκθεσης. 
Ο βασικός στόχος είναι να δίδεται μια εικόνα των διαφόρων συμφερόντων που 
κινητοποιούνται με αφορμή μια νομοθετική διαδικασία και, συνεπώς, να διευκολύνεται ο 
έλεγχος του κοινοβουλευτικού έργου από την κοινή γνώμη, τα μέσα ενημέρωσης, άλλους 
βουλευτές του ΕΚ και λοιπούς ενδιαφερόμενους. Από την άλλη πλευρά, σημαντικές
πληροφορίες λαμβάνονται συχνά σε εμπιστευτική βάση και η ανεξαρτησία των βουλευτών 
του ΕΚ χρήζει προάσπισης. Επομένως, πρέπει πρώτα να εξεταστεί η δυνατότητα υλοποίησης 
αυτής της ιδέας.

Για παράδειγμα, κατά τη διαδικασία σύνταξης της παρούσας έκθεσης ζητήθηκε η γνώμη 
τουλάχιστον των ακόλουθων οργανώσεων. Κάποιες άλλες έστειλαν μηνύματα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου και παρείχαν άτυπα σύντομη πληροφόρηση.

1) Business Europe (Ένωση 
Συνομοσπονδιών Βιομηχανίας και 
Εργοδοτών της Ευρώπης),
2) Ευρωπαϊκή Ένωση Συμβούλων Δημοσίων 
Σχέσεων (EPACA),
3) Συμμαχία για την προώθηση της 
διαφάνειας και του κανονισμού 
δεοντολογίας (ALTER-EU) (Φίλοι της Γης 
Ευρώπης, Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία 
Δημοσιογράφων),
4) Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Χημικών 
Βιομηχανιών (Cefic),
5) Σύλλογος Επαγγελματιών για τις 
Ευρωπαϊκές Υποθέσεις (SEAP),

6) Γαλλικό Εμπορικό Επιμελητήριο,
7) Συμβούλιο των Δικηγορικών Συλλόγων 
της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (CCBE)
8) Διεθνής Ένωση Δημόσιων Σχέσεων
(IPRA)
9) Δικηγορικός Σύλλογος Ηνωμένου 
Βασιλείου (UKLawSociety)
10) White&Case
11) Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο 
12) Επιτροπή

Επιπλέον, οι ακόλουθες οργανώσεις εκπροσωπήθηκαν ως ενδιαφερόμενοι στο εργαστήριο για 
τις δραστηριότητες των ομάδων συμφερόντων στην ΕΕ που οργανώθηκε στις 8 Οκτωβρίου 
από την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Άλλες διατύπωσαν τη γνώμη τους κατά τη 
συζήτηση στρογγυλής τραπέζης.

1) Business Europe,
2) Ευρωπαϊκό Γραφείο Ενώσεων 
Καταναλωτών (BEUC)
3) SEAP
4) EPACA

5) Παρατηρητήριο Επιχειρηματικής 
Ευρώπης (CEO) 
6) ALTER-EU
7) Daimler (ομάδα συμφερόντων εντός 
επιχείρησης)
8) CCBE
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Συμπέρασμα

Εν κατακλείδι, ο εισηγητής αναλύει το σημαντικό ζήτημα της διαφάνειας, ζητεί ισότιμη 
μεταχείριση όλων των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων, συνιστά να τηρηθεί στάση 
αναμονής ενόψει των συγκεκριμένων προτάσεων (δηλαδή, του μητρώου και των συναφών 
λεπτομερειών) της Επιτροπής και προτείνει παραδείγματα τρόπων με τους οποίους μπορεί το 
ίδιο το Κοινοβούλιο να βελτιώσει τη διαφάνειά του.
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