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Πρόλογος
Η παρούσα διπλωματική εργασία «Δεοντολογικά ζητήματα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση· Η σύγκρουση συμφερόντων, η σχέση με τα λόμπι και το φαινόμενο των
περιστρεφόμενων πορτών» εκπονήθηκε υπό την εποπτεία του κυρίου Παπαδόπουλου
Ιωάννη.
Έναυσμα για αυτήν στάθηκε μια αναφορά που έγινε στο μάθημα του κυρίου Σκιαδά
Δημήτριου «Διοίκηση Έργων και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων» στον OLAF και
στη μάχη του ενάντια στην κακή και μη ορθή διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων,
και τα μαθήματα του κυρίου Παπαδόπουλου «Δημοκρατία, Πολιτισμός και
Κοινωνία» και «Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική, Πολιτισμός και Νεολαία» (το
πρώτο διδάσκεται σε συνεργασία με τον κύριο Κουσκουβέλη Ηλία), στα οποία
εξηγήθηκε ο τρόπος λειτουργίας των ευρωπαϊκών θεσμών. Έπειτα ξεκίνησε μια
εκτεταμένη έρευνα στο πλαίσιο που εφαρμόζεται υπέρ της διαφάνειας και κατά της
αδόκιμης διοίκησης στους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Εισαγωγή
Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε μια ιστορικά κομβική στιγμή. Αντιμετωπίζονται
ταυτόχρονα πολλά πιεστικά ζητήματα, όπως η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου
από την Ένωση, η υποδοχή των προσφυγικών ροών, η αύξηση της ακροδεξιάς
ιδεολογίας, η αύξηση των ευρωσκεπτικιστών οι οποίοι κερδίζουν έδαφος και
διεκδικούν, όπως και οι ακροδεξιές ομάδες, σημαντικές θέσεις στα εθνικά
κοινοβούλια. Επίσης, είναι ακόμα εμφανείς οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης του
2008-09 και πολλά κράτη μέλη αντιμετωπίζουν ακόμα δημοσιονομικά προβλήματα.
Όλα αυτά, σε συνδυασμό με τη γενικότερη οικονομική αστάθεια των ημερών, τη
μετακίνηση του οικονομικού ενδιαφέροντος στις δυνάμεις της Ανατολής, όπως την
Κίνα, την Ινδία και την Ιαπωνία, και την ύπαρξη πολεμικής έντασης στις χώρες της
Μέσης Ανατολής, συνθέτουν ένα σκηνικό ιδιαίτερα δύσκολο για οποιαδήποτε
κρατική οντότητα, πόσο μάλλον για μια ένωση κρατών με διαφορετικά
χαρακτηριστικά όπως πολιτικό σύστημα, κρατική οργάνωση, κουλτούρα, νοοτροπία
και γλώσσα.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα μοναδικό δημιούργημα στον κόσμο. Είναι μια
ένωση, στην οποία τα κράτη μέλη είναι δεμένα σε μεγάλο βαθμό, με κοινό νόμισμα
και ένα ενιαίο, υπερεθνικό σύστημα διοίκησης, αλλά διατηρούν τα δικά τους
κοινοβούλια και τη δική τους κυριαρχία πάνω στους περισσότερους τομείς. Με άλλα
λόγια, δεν υπάρχει ομοσπονδία κρατών, αλλά είναι πολλοί οι δεσμοί και υπάρχουν
πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν, με όλες τις
ιδιαιτερότητες και τις δυσκολίες της, τις οποίες δημιουργεί το ίδιο το σύστημά της,
καλείται να πλοηγηθεί σε αυτό το ασταθές διεθνές σύστημα και καλείται να
ανταπεξέλθει και να προηγηθεί έναντι των άλλων δυνάμεων. Τι είναι λοιπόν
απαραίτητο για να συνεχίσει να υφίσταται ως ένωση κρατών και για να διατηρεί μια
ισχυρή διεθνή παρουσία; Η ομαλότητα στο εσωτερικό και ο κοινός στόχος, το κοινό
όραμα όλων είναι το σημαντικότερο.
Δύο σημαντικοί παράγοντες για την επίτευξη αυτού είναι η εύρυθμη λειτουργία των
οργάνων της Ένωσης και η εμπιστοσύνη των πολιτών στο έργο τους. Αυτό δίνει τη
νομιμοποίηση στα όργανα να παράγουν το έργο τους, πέρα από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, το οποίο αντλεί τη νομιμοποίησή του άμεσα από τις ευρωεκλογές. Η
εμπιστοσύνη των πολιτών είναι σημαντικός παράγοντας, που επιτρέπει τη λήψη
αποφάσεων από λίγους και λίγες για όλους και όλες. Ένας σημαντικός παράγοντας γι’
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αυτή την εμπιστοσύνη είναι η πεποίθηση ότι τα άτομα τα οποία εργάζονται στους
διάφορους θεσμούς και λαμβάνουν αποφάσεις, εργάζονται προς όφελος όλων με
ειλικρίνεια, ακεραιότητα, ηθική και ανεξαρτησία. Η διαφάνεια λοιπόν και η τήρηση
των παραπάνω παραγόντων είναι υψίστης σημασίας για την ύπαρξη της Ένωσης.
Στην παρούσα εργασία θα εξεταστεί το σύστημα που έχει θεσπιστεί για να τηρείται
η διαφάνεια και να εξασφαλίζεται η εύρυθμη, προς όφελος όλων των πολιτών και της
Ένωσης, λειτουργία των ευρωπαϊκών οργάνων. Θα εξεταστούν τρία ζητήματα, τα
οποία έχουν απασχολήσει τους θεσμούς, τους αναλυτές και το κοινό. Η σύγκρουση
συμφερόντων, η παρουσία και η αντιμετώπιση των ομάδων συμφερόντων (λόμπι) και
οι λεγόμενες «περιστρεφόμενες πόρτες» (ή αλλιώς «περιστρεφόμενες θύρες»). Τα
δύο πρώτα υπάρχουν από μόνα τους και είναι επικίνδυνος παράγοντας το καθένα
ξεχωριστά. Όταν όμως συνδυάζονται, έχουμε το φαινόμενο των περιστρεφόμενων
πορτών.
Το πρώτο μέρος της εργασίας είναι αφιερωμένο στη σύγκρουση συμφερόντων. Η
σύγκρουση συμφερόντων θα οριστεί, θα αναφερθούν τα είδη της και θα εξεταστεί το
πλαίσιο το οποίο έχει υιοθετηθεί από όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία
έχουν αρμοδιότητες που περιλαμβάνουν την αντιμετώπισή της. Δίνεται έμφαση στις
Συνθήκες, και συγκεκριμένα στο άρθρο 245 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς είναι ένα άρθρο θεμελιώδες για την ακεραιότητα, την
ανεξαρτησία και τη διακριτικότητα. Επιπλέον, δίνεται έμφαση στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή

και

σημαντικότερους

το

Ευρωπαϊκό

θεσμούς

της

Κοινοβούλιο,
Ένωσης,

και

καθώς

είναι

αντιστοίχως,

δύο
οι

από

τους

περιπτώσεις

συγκρούσεων συμφερόντων στο εσωτερικό τους είναι εξίσου σημαντικές. Ακόμα,
κομβικός είναι ο ρόλος του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή στη διατήρηση της
διαφάνειας και στη μάχη κατά της διαφθοράς. Ο θεσμός του Διαμεσολαβητή
διαδραματίζει ζωτικής σημασίας ρόλο και συμβάλλει σε πολλές υποθέσεις
σύγκρουσης συμφερόντων, ως εκ τούτου θα αναφερθεί πολλές φορές στην παρούσα
εργασία. Τέλος, στην εργασία έχει επίσης σημαντική θέση ο Κώδικας Δεοντολογίας
των Επιτρόπων, καθώς είναι ένα κείμενο βασικό για την αποφυγή συγκρούσεων
συμφερόντων και έχει αποτελέσει σημείο συζητήσεων στις υποθέσεις που θα
αναλυθούν στο τρίτο μέρος της εργασίας.
Το δεύτερο μέρος της εργασίας πραγματεύεται την ύπαρξη των λόμπι στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα, θα γίνει ιστορική αναφορά στην αυγή των λόμπι,
θα συγκριθεί η παρουσία τους στις ΗΠΑ με αυτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα
3

εντοπιστούν τα χαρακτηριστικά που καθιστούν την περίπτωση της ΕΕ μοναδική.
Έπειτα, θα ακολουθήσει μια ιστορική αναδρομή, η οποία ξεκινάει από τις πρώτες
ρυθμίσεις για τις ομάδες συμφερόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις αρχές της
δεκαετίας του 1990, και καταλήγει στα σύγχρονα δεδομένα και τις πιο πρόσφατες
τροποποιήσεις. Το πιο σημαντικό ίσως μέρος σε αυτό το σημείο είναι το Μητρώο
Διαφάνειας, ένα εργαλείο υπέρ της διαφάνειας, το οποίο ήταν αντικείμενο πολλών
διαπραγματεύσεων και διαμορφώσεων και αποτελεί ακόμα αντικείμενο συζήτησης
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της ΕΕ, καθώς και της κοινωνίας των πολιτών και των ΜΚΟ που
δραστηριοποιούνται στον τομέα της διαφάνειας και της μάχης κατά της αθέμιτης
διοίκησης από τους/τις αξιωματούχους/ες των θεσμών.
Το τρίτο μέρος της εργασίας εξετάζει το φαινόμενο των περιστρεφόμενων πορτών
(ή θυρών), το οποίο είναι ένας συγκερασμός της σύγκρουσης συμφερόντων και των
σχέσεων των Ευρωπαίων αξιωματούχων με τα λόμπι. Θα ερευνηθεί το υφιστάμενο
πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για ένα φαινόμενο το οποίο πρόσφατα
έχει αρχίσει να απασχολεί τους θεσμούς και την κοινωνία των πολιτών. Κύριος λόγος
είναι το σκάνδαλο που ξέσπασε το 2016 σχετικά με το διορισμό του πρώην Προέδρου
της Επιτροπής José Manuel Barroso στην τραπεζική εταιρία Goldman Sachs
International. Ήταν μια υπόθεση η οποία απασχόλησε τα ΜΜΕ παγκοσμίως και
προκάλεσε πολλές συζητήσεις σχετικά με την ακεραιότητα του θεσμού, την επάρκεια
των δράσεών του σχετικά με παρόμοιες περιπτώσεις και την αποτελεσματικότητα της
Ειδικής Επιτροπής Δεοντολογίας (έκτοτε έχει μετονομασθεί σε Ανεξάρτητη Επιτροπή
Δεοντολογίας) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με το θέμα ασχολήθηκαν πολλά μέρη,
κυρίως η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια, αλλά και μια ομάδα Ευρωπαίων υπαλλήλων,
οι οποίοι έστειλαν επιστολές στους επικεφαλείς των τριών μεγάλων θεσμών, της
Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με σκοπό να ληφθούν
αποφασιστικά μέτρα για τέτοιες υποθέσεις.
Τέλος, ακολουθούν τα δικά μου συμπεράσματα και δύο προτάσεις που θεωρώ ότι
μπορούν να αλλάξουν το σκηνικό της διαφάνειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι
προτάσεις αυτές είναι η υποχρεωτική καθιέρωση του νομοθετικού αποτυπώματος και
η νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με την προστασία των καταγγελτών
δημοσίου συμφέροντος (whistleblowers). Το νομοθετικό αποτύπωμα, το οποίο
αναφέρεται και στο δεύτερο μέρος της εργασίας, μπορεί να αποτελέσει σημαντικό
εργαλείο, το οποίο προστίθεται στα νομοθετικά κείμενα και ενισχύει τη διαφάνεια
4

παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με το ποιος/ποια επηρεάζει τη διαμόρφωση
πολιτικής. Η προστασία των καταγγελτών είναι τόσο χρήσιμη, όσο και απαραίτητη.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει ένα ενιαίο πλαίσιο το οποίο να προστατεύει και
να παρέχει υποστήριξη στους/στις καταγγέλτες/τριες, με αποτέλεσμα να μην
αντιδρούν όταν παρατηρούν μια κακή διαχείριση ή διαφθορά, φοβούμενοι/ες πιθανά
αντίποινα.
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1. Τι είναι η σύγκρουση συμφερόντων;
1.1. Ιστορικά
Η σύγκρουση συμφερόντων είναι μια κατάσταση στην οποία εισέρχεται καθημερινά
μεγάλος αριθμός ατόμων, σε όλους τους τομείς δραστηριότητας. Στη βιβλιογραφία
εντοπίζεται σε μεγάλο βαθμό στον τομέα παροχής ιατρικών υπηρεσιών, στον
οικονομικό τομέα, με πολλά παραδείγματα να προέρχονται από τον κόσμο των
επιχειρήσεων, και στον πολιτικό τομέα. Το περιβάλλον στις τελευταίες δύο
περιπτώσεις είναι πρόσφορο και γόνιμο, ιδανικό για τη δημιουργία συνθηκών που
διευκολύνουν την ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων. Η συγκεκριμένη εργασία
αφορά τη σύγκρουση που εντοπίζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε άτομα τα οποία
έχουν αναλάβει κάποιο δημόσιο αξίωμα. Είναι ένας συγκερασμός του πολιτικού και
του οικονομικού τομέα.
Η σύγκρουση συμφερόντων όπως την γνωρίζουμε σήμερα, δηλαδή με ηθικές και
νομικές προεκτάσεις, μπορεί να πει κανείς ότι ξεκίνησε όταν ξεκίνησε να υπάρχει η
δημόσια διοίκηση. «Στην πραγματικότητα μόνο μετά την έλευση του μοντέρνου, προς
βιομηχανοποίηση κράτους, υιοθετήθηκε η ιδέα ότι οι δημόσιοι λειτουργοί και οι
πολιτικοί αφέντες τους αναμένονται να δρουν αποκλειστικά προς όφελος του κράτους.
Κράτη με τεράστιες πολεμικές φιλοδοξίες, όπως η Αγγλία τον 18ο αιώνα και η Γερμανία
του Bismarck και του Hitler, χρειάζονταν μια αποτελεσματική και σχετικά αδιάφθορη
δημόσια διοίκηση αν οι φιλοδοξίες τους επρόκειτο να πραγματοποιηθούν»1. Αυτό
σημαίνει ότι μέχρι τότε, με την απόλυτη ή σχεδόν απόλυτη εξουσία τους, όσοι
ασκούσαν αξιώματα δρούσαν με γνώμονα το ιδιωτικό συμφέρον και τη διατήρηση
της ισχύος τους. Οι επιλογές τους γίνονταν με γνώμονα όχι το συμφέρον των πολλών,
αλλά του ηγεμόνα ή των λίγων που ασκούσαν εξουσία, και δεν κρίνονταν ως
αθέμιτες, ενώ ο κανόνας ήταν ότι οι υπεύθυνοι δε λογοδοτούσαν κάπου. Πλέον, όπως
φαίνεται στο χωρίο, από την αυγή της εκβιομηχάνισης και της νεώτερης εποχής, τα
συμφέροντα του κράτους προέχουν των συμφερόντων του δημόσιου λειτουργού. Στις
περισσότερες εκδημοκρατισμένες χώρες, οι άνθρωποι τονίζουν μέσα από τις
εκλογικές κάλπες ότι οι πολιτικοί πρέπει να δρουν σύμφωνα με τα συμφέροντα του
Lankester, Sir T., 2007, “Conflict of interest: A historical and comparative perspective”, in “Managing Conflict of Interest:
Frameworks, tools and instruments for preventing, detecting, and managing conflict of interest”, 2008, ADB/OECD AntiCorruption Initiative for Asia and the Pacific, Proceedings of the 5 th Regional Seminar on making international anti-corruption
standards operational, Jakarta: Asian Development Bank, p. 10.
1
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λαού και όχι σύμφωνα με τα δικά τους. Στις περισσότερες χώρες, οι προσδοκίες ως
προς τα δημόσια καθήκοντα και τα ιδιωτικά συμφέροντα τείνουν ολοένα και
περισσότερο προς τη διαφάνεια και το διαχωρισμό των δημόσιων και ιδιωτικών
στόχων. Αυτό δεν ισχύει, ή ισχύει σε μικρό βαθμό, στις λιγότερο δημοκρατικές
κοινωνίες, ή σε αυτές που μόλις εξήλθαν από καθεστώτα διεφθαρμένα, τα οποία
καταχράζονταν την εξουσία2.
1.2. Ορισμοί
Στη βιβλιογραφία εντοπίζονται για κάθε τομέα πολλοί ορισμοί και πολλές θεωρίες
σχετικά με τη σύγκρουση συμφερόντων. Ο Boatright υποστηρίζει, όσον αφορά τη
σύγκρουση συμφερόντων στον οικονομικό τομέα, ότι είναι δύο έννοιες σύμφυτες με
την άποψη ότι η σύγκρουση συμφερόντων σπάνια απουσιάζει από τις οικονομικές
υπηρεσίες. Εξηγεί ακόμα ότι η σύγκρουση συμφερόντων συμβαίνει καθώς
εξυπηρετούνται τα συμφέροντα πολλών διαφορετικών μερών ταυτόχρονα και κάποιες
φορές, τα συμφέροντα αυτά είναι αντικρουόμενα. Συνεχίζει με έναν ορισμό εργασίας
των συγκρούσεων συμφερόντων στον οικονομικό τομέα:
«Μια σύγκρουση συμφερόντων δημιουργείται όταν τα προσωπικά ή θεσμικά
συμφέροντα παρεμβαίνουν με την ικανότητα του ατόμου ή του θεσμού να δρα σύμφωνα
με το συμφέρον ενός άλλου ατόμου (party), όταν το άτομο ή ο θεσμός έχει ηθική ή
νομική υποχρέωση να δρα σύμφωνα με το συμφέρον του άλλου ατόμου. Οι συγκρούσεις
συμφερόντων είναι σύμφυτες με τις οικονομικές υπηρεσίες εξαιτίας των πανταχού
παρόντων ρόλων του ατζέντη και θεματοφύλακα, με τα συνοδευτικά τους καθήκοντα να
εξυπηρετούν τα συμφέροντα των άλλων»3.
Ο ορισμός αυτός είναι σημαντικός, καθώς μπορεί να παρατηρηθεί ότι οι
περισσότερες αποφάσεις που γίνονται από άτομα τα οποία κατέχουν κάποιο αξίωμα,
σε κάποιο βαθμό, έχουν οικονομικές προεκτάσεις. Για παράδειγμα, σύγκρουση
συμφερόντων υπάρχει όταν ένας δήμος θέλει να εγκαταστήσει πυλώνες φωτισμού σε
μια περιοχή που δεν φωταγωγείται επαρκώς. Η σύγκρουση έγκειται στο ότι θα
βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής, όμως ο δήμος θα χρεωθεί
κάποιο κόστος. Αυτό είναι ένα πολύ απλό παράδειγμα, το οποίο καταδεικνύει το
εύρος των συγκρούσεων συμφερόντων που μπορούν να υπάρχουν, ειδικά αν
2
3

Ibid, p. 11.
Boatright., J. R., 2008, “Ethics in Finance”, Oxford: Blackwell Publishing, p. 51.
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αναλογιστούμε ότι το φαινόμενο υπάρχει σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας
διοίκησης, από μια μικρή και απομακρυσμένη κοινότητα έως το επίπεδο της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
Σε μία έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, η σύγκρουση συμφερόντων για τους κατόχους δημοσίων αξιωμάτων
ορίζεται ως εξής:
«Οι

συγκρούσεις

συμφερόντων

των

κατόχων

δημοσίων

αξιωμάτων

(ΚΔΑ)

περιλαμβάνουν μια σύγκρουση μεταξύ του δημοσίου καθήκοντος και των προσωπικών
συμφερόντων, κατά την οποία ο/η ΚΔΑ έχει προσωπικό συμφέρον το οποίο θα
μπορούσε αθέμιτα να επηρεάσει το δημόσιο συμφέρον, μέσα από τις δραστηριότητες και
αποφάσεις του/της»4.
Ο παραπάνω ορισμός δίνει ένα ακόμα στοιχείο για τη σύγκρουση συμφερόντων. Δεν
είναι απαραίτητο το συμφέρον το οποίο παρεμβάλλεται στο έργο των δημόσιων
αξιωματούχων να είναι οικονομικό. Ο ορισμός το χαρακτηρίζει ως προσωπικό. Αυτό
σημαίνει ότι πέρα από οικονομικό, θα μπορούσε να είναι η κατάσταση μιας
διαπροσωπικής σχέσης ή μια ηθική πίεση. Και, συνεχίζουν οι συγγραφείς του
παραπάνω κειμένου, η σύγκρουση συμφερόντων δε συνιστά πάντα απάτη ή κάτι
μεμπτό νομικά. Μπορεί να μη συμβαίνει με δόλο, αλλά για ορθό, κατά την κρίση
του/της αξιωματούχου, λόγο. Όμως, ανεξαρτήτως του αν προβούν σε μια πράξη
κατάχρησης, είναι κατάχρηση. Υπάρχουν πολλά συστήματα ανά τις εθνικές
κυβερνήσεις με σκοπό να αποφευχθεί το φαινόμενο, τα οποία εντοπίζονται με
διάφορες παραλλαγές ανάμεσα σε όλες τις βαθμίδες διακυβέρνησης. Επίσης, μπορεί
να υπάρχει ένα κανονιστικό πλαίσιο για ένα σύνολο θεσμών, όμως και οι ίδιοι οι
θεσμοί με τη σειρά τους έχουν υιοθετήσει κανόνες. Δηλαδή, όπως θα δούμε στην
περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει το πρωτογενές δίκαιο που προκύπτει
από τις Συνθήκες και περιλαμβάνει διατάξεις που ισχύουν για όλους, υπάρχουν όμως
και μια σειρά από εσωτερικοί κανονισμοί και κώδικες δεοντολογίας, που
απευθύνονται ειδικά στους θεσμούς για τους οποίους θεσπίστηκαν. Αυτό γίνεται
επειδή σε κάθε δημόσιο αξίωμα εντοπίζονται άτομα και ομάδες με διαφορετικές
μεταξύ τους αρμοδιότητες και εξουσίες, οπότε αντιμετωπίζουν διαφορετικές ηθικές
προκλήσεις5.

4

Demmke C. et al., 2008, Regulating conflicts of interest for Holders of Public Office in the European Union, Maastricht:
European Institute of Public Administration, p. 27.
5
Ibid.
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Ο Davis, πάλι, δίνει έναν δικό του ορισμό, πολύ χρήσιμο, επειδή δίνει τις απόλυτες
τιμές των όρων που εμπλέκονται στη σύγκρουση συμφερόντων, αφαιρώντας όποιες
οικονομικές ή ηθικές προεκτάσεις:
«Η σύγκρουση συμφερόντων είναι μια κατάσταση στην οποία κάποιο πρόσωπο Π έχει
μια κάποια σχέση με μία ή περισσότερες αποφάσεις. Με την πάγια οπτική, ο Π
βρίσκεται σε σύγκρουση συμφερόντων αν και μόνο αν, (1) ο Π έχει σχέση με ένα άλλο
Π το οποίο απαιτεί να ασκήσει κρίση εκ μέρους του άλλου και (2) ο Π έχει (ειδικό)
συμφέρον το οποίο τείνει να παρεμβαίνει στην ορθή άσκηση κρίσης σε αυτή τη σχέση.
Οι σημαντικότεροι όροι στην πάγια οπτική είναι η «σχέση», η «κρίση», το «συμφέρον»
και η «ορθή άσκηση»»6.
Ο όρος «σχέση» μεταξύ των προσώπων είναι γενικός και χρησιμοποιείται
εσκεμμένα για να δικαιολογήσει μια σχέση εξάρτησης, η οποία μπορεί να είναι
επίσημη, σε πλαίσια εργασίας, ή ανεπίσημη, μεταξύ φίλων.
Σε μια έρευνα που διενεργήθηκε εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με
σκοπό την αποτίμηση και τη βελτίωση του Κώδικα Δεοντολογίας των Ευρωπαίων
Επιτρόπων, ο οποίος έχει ως σκοπό την πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων, η
σύγκρουση συμφερόντων ορίζεται ως εξής:
«Μια σύγκρουση συμφερόντων περιλαμβάνει μια σύγκρουση ανάμεσα στο δημόσιο
καθήκον και τα ιδιωτικά συμφέροντα ενός/μιας δημόσιου/ας λειτουργού, στην οποία
ο/η δημόσιος/α λειτουργός έχει προσωπικού επιπέδου συμφέροντα τα οποία θα
μπορούσαν να επηρεάσουν αθέμιτα την απόδοση των καθηκόντων και τις αρμοδιότητές
του/της»7.
Ο ορισμός αυτός είναι ίσως ο πιο κατάλληλος για το θέμα της εργασίας.
Περιλαμβάνει μόνο τους όρους και το «δίλημμα», για το οποίο καλούνται να
αποφασίσουν οι Ευρωπαίοι/ες αξιωματούχοι/ες.

Davis, M., 2009, “Conflict of Interest on the Standard View” in Davis M. and Stark A. (ed.), Conflict of Interest in the
Professions, 2001, Oxford: Oxford University Press, p. 8.
7
European Parliament’s Committee on Budgetary Control, 2009, “The Code of Conduct for Commissioners - improving
effectiveness
and
efficiency”,
Brussels:
European
Parliament,
p.
17,
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/200907/20090728ATT59122/20090728ATT59122EN.pdf
(accessed:
10/3/2018).
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1.3. Είδη συγκρούσεων συμφερόντων
Ο αμέσως παραπάνω ορισμός, o οποίος προέρχεται από τις κατευθυντήριες γραμμές
του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), αφορά την
πραγματική σύγκρουση συμφερόντων, αυτή δηλαδή η οποία λαμβάνει χώρα σε ένα
δεδομένο χρονικό διάστημα. Αυτή είναι διαφορετική από τη φαινομενική σύγκρουση
συμφερόντων, η οποία υπάρχει «όπου φαίνεται ότι τα ιδιωτικά συμφέροντα ενός
δημόσιου λειτουργού θα μπορούσαν να επηρεάσουν αθέμιτα την απόδοση των
καθηκόντων του/της, αλλά στην πραγματικότητα αυτό δε συμβαίνει»8, και από τη
δυνητική σύγκρουση συμφερόντων, «όπου ένας/μια δημόσια λειτουργός έχει ιδιωτικά
συμφέροντα τα οποία είναι τέτοια, ώστε θα δημιουργούνταν μια σύγκρουση
συμφερόντων αν ο/η λειτουργός εμπλεκόταν με σχετικές αρμοδιότητες στο μέλλον»9.
Τη διάκριση των συγκρούσεων συμφερόντων σε πραγματικές και δυνητικές
ακολουθεί και ο Boatright, ο οποίος δίνει έναν απλό ορισμό για τις δεύτερες:
«Μια δυνητική σύγκρουση συμφερόντων είναι μια κατάσταση στην οποία μια
πραγματική σύγκρουση συμφερόντων είναι πιθανό να συμβεί. Πραγματικές συγκρούσεις
συμφερόντων συνήθως αποτελούν κακές διαχειρίσεις, αλλά δυνητικές συγκρούσεις, ενώ
είναι καλύτερο να αποφεύγονται, μπορούν να είναι ανεκτές ως αναπόφευκτα
χαρακτηριστικά ορισμένων καταστάσεων»10.
Περαιτέρω, παρέχει μια επιπλέον διάκριση της σύγκρουσης συμφερόντων σε
προσωπική και μη προσωπική. Η προσωπική υπάρχει «όταν το συμφέρον που
πραγματικά ή δυνητικά παρεμβαίνει με την απόδοση μιας υποχρέωσης να υπηρετηθούν
τα συμφέροντα ενός άλλου, είναι όφελος για ένα άτομο ή έναν θεσμό»11. Ένα
παράδειγμα προσωπικής σύγκρουσης είναι αν, παραδείγματος χάρη, ένας δικηγόρος
δέχεται ή μπορεί να επωφεληθεί, δρώντας ενάντια στο συμφέρον ενός πελάτη. Μη
προσωπική σύγκρουση υφίσταται όταν το παρεμβαίνον συμφέρον είναι το συμφέρον
κάποιου άλλου, το οποίο ένα άτομο ή θεσμός είναι υποχρεωμένο να εξυπηρετεί12.
Δηλαδή, συνεχίζοντας το παράδειγμα του δικηγόρου ή μιας δικηγορικής εταιρίας,
μπορεί να έχει δύο πελάτες με αντικρουόμενα συμφέροντα και έτσι να αντιμετωπίζει
μια σύγκρουση συμφερόντων, η οποία όμως δεν είναι προσωπική.

8

Ibid.
Ibid.
10
Boatright, J. R., 2008, Ethics in Finance, Oxford: Blackwell Publishing, p. 51.
11
Ibid.
12
Ibid.
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2. Σύγκρουση συμφερόντων και Ευρωπαϊκή Επιτροπή
2.1. Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το εκτελεστικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
υπεύθυνο για τη σύνταξη προτάσεων για ευρωπαϊκή νομοθεσία. Είναι υπεύθυνη για
την προάσπιση των συμφερόντων όλων των πολιτών της ΕΕ, απασχολεί
εμπειρογνώμονες πάνω σε κάθε τομέα και είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση του
προϋπολογισμού της ΕΕ και την κατάθεσή του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο. Από κοινού μαζί τους καθορίζει τις δαπάνες της ΕΕ και εποπτεύει την
υλοποίηση των δαπανών μέσω του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Τέλος, προωθεί και
εφαρμόζει το δίκαιο της ΕΕ μαζί με το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
εκπροσωπεί συνολικά τις χώρες της ΕΕ σε διεθνείς οργανισμούς και συνάπτει
διεθνείς συμφωνίες13.
2.2. Συνθήκες
Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ένωση κρατών με διαφορετικές γλώσσες, ιστορίες,
ανθρώπους και πολιτισμούς. Η ετερότητα αυτή φυλάσσεται στον ύψιστο βαθμό και
ως εκ τούτου, παρά το κοινό νόμισμα και τις κοινές πολιτικές που ασκούνται σε
διάφορους τομείς, παραμένει μια ένωση διαφορετικών κρατών. Δεν είναι μια
ομοσπονδία, η οποία διέπεται από ένα σύνταγμα, αλλά ένα σύνολο κρατών το οποίο
υπακούει σε κάποιες Συνθήκες, οι οποίες αποτελούν το πρωτογενές δίκαιο της ΕΕ.
«Οι Συνθήκες είναι δεσμευτικές συμφωνίες μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Ορίζουν
τους στόχους της ΕΕ, τους κανόνες που διέπουν τα θεσμικά της όργανα, τον τρόπο
λήψης των αποφάσεων και τη σχέση της ΕΕ με τα κράτη μέλη της.
Ενίοτε, οι Συνθήκες τροποποιούνται, ώστε η ΕΕ να γίνεται πιο αποτελεσματική και
διαφανής, να προετοιμάζεται καλύτερα για τα νέα κράτη μέλη και να εισάγει νέες
μορφές συνεργασίας, όπως η καθιέρωση του κοινού νομίσματος.» 14
Στις Συνθήκες αυτές εμπεριέχονται διατάξεις και προβλέψεις για την ομαλή
λειτουργία όλων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Europa, (nn), “European Commission”, https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/europeancommission_el (accessed 8/9/2017).
14
Europa, (nn), “EU treaties”, https://europa.eu/european-union/law/treaties_en (accessed 12/9/2017).
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αναφέρονται δύο πολύ σημαντικά άρθρα, τα οποία καθορίζουν τον αμερόληπτο και
ανεξάρτητο χαρακτήρα της. Το Άρθρο 17 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση
(εφεξής ΣΕΕ) και το Άρθρο 245 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (εφεξής ΣΛΕΕ), αποτελούν σημεία αναφοράς σε όποια προσπάθεια
σκιαγράφησης του τρόπου λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των αρχών
που οφείλουν να υποστηρίζουν τα μέλη της.
Χαρακτηριστικά, και σε συνάφεια με την υποχρέωση για ανεξαρτησία, αμεροληψία
και ως εκ τούτου, αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων, η τρίτη παράγραφος του
Άρθρου 17 ΣΕΕ αναφέρει:
«3. Η θητεία της Επιτροπής είναι πενταετής.
Τα μέλη της Επιτροπής επιλέγονται βάσει των γενικών τους ικανοτήτων και της
προσήλωσής τους στην Ευρωπαϊκή ιδέα και μεταξύ προσωπικοτήτων που παρέχουν
πλήρη εχέγγυα ανεξαρτησίας.
Η Επιτροπή ασκεί τα καθήκοντά της με πλήρη ανεξαρτησία. Υπό την επιφύλαξη του
άρθρου 18, παράγραφος 2, τα μέλη της Επιτροπής δεν επιζητούν ούτε δέχονται
υποδείξεις από κυβερνήσεις, θεσμικά όργανα, λοιπά όργανα ή οργανισμούς. Απέχουν
από κάθε πράξη ασυμβίβαστη προς τα καθήκοντά τους ή την εκτέλεση του έργου
τους.»15
Ακολούθως, το άρθρο 245 και το σχετικό προς αυτό άρθρο 247 ΣΛΕΕ
υπογραμμίζουν τη σημασία του αξιώματος και αναφέρουν τις επιπτώσεις μιας
παράβασης του καθήκοντος των Ευρωπαίων Επιτρόπων:
•

Άρθρο 245: «Τα μέλη της Επιτροπής απέχουν από κάθε πράξη ασυμβίβαστη
προς τον χαρακτήρα των καθηκόντων τους. Τα κράτη μέλη σέβονται την
ανεξαρτησία τους και δεν επιδιώκουν να τα επηρεάζουν κατά την εκτέλεση του
έργου τους.
Τα μέλη της Επιτροπής δεν δύνανται, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, να
ασκούν οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα, αμειβόμενη ή μη.
Αναλαμβάνουν επισήμως την υποχρέωση, κατά την ανάληψη των καθηκόντων
τους, να τηρούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους και μετά τη λήξη αυτής τις
υποχρεώσεις που απορρέουν εκ της θέσεώς τους, και ιδίως τα καθήκοντα
εντιμότητας και διακριτικότητας ως προς την αποδοχή, μετά τη λήξη της θητείας

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2012, «Ενοποιημένη Απόδοσης της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και
της
Συνθήκης
για
τη
Λειτουργία
της
Ευρωπαϊκής
Ένωσης»,
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2012.326.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2012:326:TOC#C_2012326EL.01001301 (τελευταία
είσοδος: 7/9/2017).
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τους, ορισμένων θέσεων ή ορισμένων πλεονεκτημάτων. Σε περίπτωση
παράβασης των υποχρεώσεων αυτών, το Δικαστήριο, αιτήσει του Συμβουλίου,
με απλή πλειοψηφία, ή της Επιτροπής, δύναται, αναλόγως της περιπτώσεως, να
απαλλάξει από τα καθήκοντά του το ενδιαφερόμενο μέλος, υπό τις
προϋποθέσεις του άρθρου 247, ή να αποφασίσει την έκπτωσή του από το
δικαίωμα συνταξιοδότησης ή από άλλες άντ’ αυτού παροχές.»16
•

Άρθρο 247: «Κάθε μέλος της Επιτροπής, αν δεν πληροί πλέον τις αναγκαίες
προϋποθέσεις για την άσκηση των καθηκόντων του ή αν διαπράξει βαρύ
παράπτωμα, δύναται να απαλλάσσεται των καθηκόντων του από το Δικαστήριο,
κατόπιν αιτήσεως του Συμβουλίου με απλή πλειοψηφία ή της Επιτροπής.»17

Τα παραπάνω άρθρα της Συνθήκης αποτελούν ένα αρχικό, γενικό σημείο αναφοράς
σχετικά με την ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θέτουν ένα πλαίσιο για ένα
δημόσιο αξίωμα, υπεράνω οποιασδήποτε επιρροής. Με σκοπό να τελούν τα
καθήκοντά τους αποτελεσματικά και με ύψιστο σκοπό την προώθηση των
συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Επίτροποι δε θα πρέπει να εξυπηρετούν
άλλα συμφέροντα. Με σκοπό την ακριβέστερη και πληρέστερη διατύπωση του
πλαισίου αυτού, δημιουργήθηκαν περαιτέρω κείμενα και κανονισμοί, οι οποίοι
προστατεύουν περισσότερο το αξίωμα του/της Επιτρόπου από εξωτερικούς
παράγοντες.
2.3. Κώδικας Δεοντολογίας των Επιτρόπων
Το κυρίως θέμα εστίασης αυτού του μέρους της διπλωματικής εργασίας είναι η
σύγκρουση συμφερόντων στα ευρωπαϊκά δημόσια αξιώματα. Συγκεκριμένα,
αυξημένο ενδιαφέρον παρουσιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το εκτελεστικό σώμα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως πολλοί άλλοι θεσμοί, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διέπεται,
πέρα από τις Συνθήκες, από ένα σύνολο δικών της εσωτερικών κανόνων, οι οποίοι
εξασφαλίζουν την αμερόληπτη και ανεξάρτητη λειτουργία της. Ένα μέρος αυτού του
συνόλου κανόνων είναι ο Κώδικας Δεοντολογίας των Επιτρόπων, ο οποίος εισήχθη
για πρώτη φορά το 1999 και πλαισιώνει τις υποχρεώσεις των Επιτρόπων για
ανεξαρτησία και ακεραιότητα, με στόχο την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων
και τον περιορισμό των δραστηριοτήτων των πρώην Επιτρόπων, πάντα με απώτερο
16
17

Αυτόθι.
Αυτόθι.
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στόχο την προστασία τους από συγκρούσεις συμφερόντων και ακολούθως, την
προστασία του θεσμού και της Ένωσης18.
Στις «πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές για την επόμενη Επιτροπή», που
παραδόθηκαν το Σεπτέμβριο του 2009, ο τότε Πρόεδρος Barroso ανακοίνωσε την
πρόθεσή του να αναθεωρήσει τον Κώδικα Δεοντολογίας για τους Επιτρόπους, το
οποίο ήλπιζε πως θα γινόταν ένα «έγγραφο αναφοράς το οποίο θα εμπνεύσει άλλους
Ευρωπαϊκούς θεσμούς»19.
Έπειτα από μια διαδικασία ελέγχου στην οποία συμμετείχε το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, στα πλαίσια της παραγράφου ΙΙ.8 της τότε νέας Συμφωνίας-Πλαίσιο για
τις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Επιτροπής, το 2011 εκδόθηκε ο
νέος Κώδικας Δεοντολογίας των Επιτρόπων (C(2011) 2904 τελικό), ο οποίος έφερε
τις παρακάτω σχετικές με τη διαφάνεια αλλαγές:
− «Αυστηρότεροι κανόνες για τις δραστηριότητες αφού φύγουν από την Επιτροπή,
συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης της υποχρέωσης γνωστοποίησης για
δραστηριότητες μετά το τέλος της θητείας, από 12 σε 18 μήνες μετά τη θητεία
του/της πρώην Επιτρόπου (παράγραφος 1.2)·
− Βελτιωμένο πρότυπο και ετήσια αναθεώρηση των δηλώσεων συμφερόντων
(παράγραφος 1.5 και παράρτημα 1)·
− Εισαγωγή μιας σαφούς διαδικασίας για την αντιμετώπιση μιας σύγκρουσης
συμφερόντων κατά τη διάρκεια της θητείας (παράγραφος 1.6)·
− Ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της ειδικής Επιτροπής Δεοντολογίας (παράγραφος
2.3)·
− Ενίσχυση της διαφάνειας στους κανόνες για τις αποστολές·»20
Ο Κώδικας Δεοντολογίας συντίθεται από δύο μέρη, με τίτλους «Ανεξαρτησία και
Αξιοπρέπεια: Ηθικά Ζητήματα», και «Τελικές διατάξεις»21.
Ο Κώδικας Δεοντολογίας των Επιτρόπων λειτουργεί ως αποτρεπτικός μηχανισμός
και δικλείδα ασφαλείας, καθώς καθορίζονται με αποτελεσματικό τρόπο οι
παράμετροι εργασίας, τα συμφέροντα, τα δώρα και η μελλοντική ενασχόληση των
Επιτρόπων, καθώς και του οικείου περιβάλλοντός τους. Διατυπώνονται τα
συμφέροντα και τα περιουσιακά στοιχεία πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη της

Commission Européenne, 2011, “Code de Conduite des Commissaires”, Bruxelles, p. 1.
Ibid.
20
Ibid, p. 2.
21
[Ο Κώδικας Δεοντολογίας για τους Ευρωπαίους Επιτρόπους αναπαράγεται στο Παράρτημα].
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19
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θητείας τους και μπορούν να ελεγχθούν αθέμιτες μεταβολές στην περιουσιακή τους
κατάσταση.
Ένα γεγονός το οποίο θα αναλυθεί διεξοδικά στο τρίτο μέρος της εργασίας και
συνδέεται με τη σύγκρουση συμφερόντων είναι το σκάνδαλο που ξέσπασε μετά τη
λήξη της θητείας του κυρίου J. M. Barroso, ο οποίος όπως προαναφέρθηκε, ήταν
αυτός ο οποίος αιτήθηκε την ανανέωση του τότε Κώδικα Δεοντολογίας, με σκοπό να
καταστεί κείμενο αναφοράς. Συνοπτικά, και παραθέτοντας απλά τα γεγονότα, κατά
τη διάρκεια της θητείας του Jean-Claude Juncker ως Προέδρου της Επιτροπής, είκοσι
μήνες μετά τη λήξη της θητείας του κυρίου Barroso, κυκλοφόρησε η είδηση ότι ο
τελευταίος δέχθηκε να αναλάβει υψηλή θέση στην εταιρία Goldman Sachs, κάτι που
πυροδότησε αντιδράσεις, καθώς θεωρήθηκε αντιδεοντολογικό για έναν πρώην
Πρόεδρο της Επιτροπής, η οποία διαφυλάττει τα συμφέροντα όλων των πολιτών, να
αναλάβει θέση στον ιδιωτικό τομέα, και δη σε τραπεζικό ίδρυμα. Για το ζήτημα
ερωτήθηκε η Ειδική Επιτροπή Δεοντολογίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής22.
Υπό το βάρος αυτού του σκανδάλου, και ως κάτοχος της θέσης του Προέδρου, ο J.C. Juncker, στην ομιλία του για την κατάσταση της Ευρώπης στις 14 Σεπτεμβρίου
2016 και σε επιστολή του προς τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου Martin Schulz στις 23
Νοεμβρίου 2016, ανακοίνωσε την επιθυμία του για τροποποίηση του Κώδικα
Δεοντολογίας23.
Σχεδόν ένα χρόνο μετά, το Σεπτέμβριο του 2017, η Επιτροπή εξέδωσε το σχέδιο
απόφασής της για έναν «Κώδικα Δεοντολογίας για τα Μέλη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής», με σκοπό να αναθεωρηθεί ο Κώδικας του 2011, σύμφωνα με την
εμπειρία που αποκτήθηκε κατά τη χρήση του. Ο νέος Κώδικας αποτελεί βελτίωση σε
σύγκριση

με

τον

παλιό,

καθώς

εισάγει

αλλαγές

που

τον

καθιστούν

αποτελεσματικότερο στην αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων24.
Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου της Επιτροπής της 13ης Σεπτεμβρίου 2017, οι
κυριότερες αλλαγές στον Κώδικα Δεοντολογίας, σε σχέση με τον παλιό, είναι:

Italianer, A., Secretary-General of European Commission, 2017, “Your letter of 12 October 2016 to the President of the
Commission”,
Letter
to
the
Collective
of
EU
Employees,
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjD5Mjjwb7YAhWpJMAKHSRsB4AQ
FggnMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.ombudsman.europa.eu%2FshowResource%3FresourceId%3D1490945803532_1942017%2520R1.pdf%26type%3Dpdf%26download%3Dtrue%26lang%3Den&usg=AOvVaw2lRb6XOujJurVpAbuB5gFy,
(accessed: 4/1/2017).
23
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2016,“Ο πρόεδρος Juncker προτείνει να καταστεί πιο αυστηρός ο κώδικας δεοντολογίας των
επιτρόπων», Δελτίο Τύπου, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3929_el.htm (τελευταία είσοδος: 5/1/2017).
24
European Commission, 2017, “Commission Decision on a Code of Conduct for the Members of the European Commission”,
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/draft-code-of-conduct-for-commissioners-2017_en.pdf (accessed: 5/1/2017).
22
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•

Η επέκταση της περιόδου αναμονής μετά τη λήξη της θητείας από 18 μήνες,
σε δύο χρόνια για τους/τις Επιτρόπους και από δύο χρόνια, σε τρία, για
τους/τις Προέδρους της Επιτροπής. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι
Επίτροποι οφείλουν να ενημερώνουν την Επιτροπή για τις σχεδιαζόμενες
δραστηριότητές τους και υπόκεινται σε κάποιους περιορισμούς.

•

Η σύγκρουση συμφερόντων ορίζεται σαφώς και υποχρεούνται οι Επίτροποι
να αποφεύγουν ακόμα και καταστάσεις δυνητικής σύγκρουσης συμφερόντων,
να ζητούν τη γνώμη της πλέον ανεξάρτητης επιτροπής δεοντολογίας όταν
σχεδιάζεται δραστηριότητα που σχετίζεται με το αντικείμενό τους όσο
απασχολούνταν στην Επιτροπή, και οι σχετικές γνωμοδοτήσεις της ΑΕΔ θα
δημοσιεύονται.

•

Πλέον οι Επίτροποι θα καλούνται να δηλώνουν όλα τα οικονομικά
συμφέροντα η αξία των οποίων ξεπερνάει τα 10.000 ευρώ, ανεξαρτήτως αν
υπάρχει κίνδυνος για σύγκρουση συμφερόντων. Αν υπάρχει κίνδυνος
σύγκρουσης

συμφερόντων,

τα

περιουσιακά

στοιχεία

οφείλεται

να

εκχωρούνται ή να τοποθετούνται σε τυφλό καταπίστευμα (blind trust).
•

Τέλος, η ειδική επιτροπή δεοντολογίας αντικαθίσταται από την ανεξάρτητη
επιτροπή δεοντολογίας, η οποία είναι πιο ενισχυμένη, θα μπορεί να
γνωμοδοτεί για «όλα τα θέματα δεοντολογίας και να προβαίνει σε συστάσεις σε
σχέση με τον κώδικα.»25

Η αναθεώρηση αυτή του Κώδικα Δεοντολογίας δεν είναι τυχαία, όπως
προαναφέρθηκε. Θέση για το σκάνδαλο του πρώην Προέδρου κ. Barroso πήραν το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια. Και οι δύο θεσμοί
κατέκριναν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η υπόθεση από την Επιτροπή. Ο
νέος Κώδικας ουσιαστικά αποτελεί απάντηση στις κατακρίσεις των παραπάνω,
καθώς εφαρμόζει αλλαγές των οποίων οι αρχικές αδυναμίες συζητήθηκαν ιδιαίτερα.
2.4. Κώδικας Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς του Προσωπικού της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Σχέσεις του με το Κοινό

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2017, «Κατάσταση της Ένωσης 2017: ο πρόεδρος Γιούνκερ καθιστά αυστηρότερους τους κανόνες
δεοντολογίας για τα μέλη της Επιτροπής στον νέο κώδικα δεοντολογίας», Δελτίο Τύπου, http://europa.eu/rapid/press-release_IP17-3167_el.htm (τελευταία είσοδος: 5/1/2017).
25
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Για την περαιτέρω εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
όπως και σε άλλους θεσμούς, υπάρχει ο Κώδικας Συμπεριφοράς που περιλαμβάνεται
στο παράρτημα του Εσωτερικού Κανονισμού της Επιτροπής, ο οποίος τελευταία
φορά ενημερώθηκε το 2011 και περιέχει άρθρα τα οποία αναλύουν τη σύσταση και
τις λειτουργίες αυτού του θεσμικού οργάνου. Στον Κώδικα Ορθής Διοικητικής
Συμπεριφοράς, ο οποίος εφαρμόζεται και για τους/τις Επιτρόπους και για το
προσωπικό της Επιτροπής σαν σύνολο, αναγράφεται:
«Υπηρεσία ποιότητας
Η Επιτροπή και το προσωπικό της έχουν καθήκον να υπηρετούν το κοινοτικό συμφέρον
και, ως εκ τούτου, το δημόσιο συμφέρον.
Το κοινό δικαίως αναμένει υπηρεσίες ποιότητας και ανοικτή διοίκηση, προσιτή και
βασιζόμενη σε υγιή διαχείριση των οικονομικών πόρων.
Η υπηρεσία ποιότητας απαιτεί από την Επιτροπή και το προσωπικό της ευγενική,
αντικειμενική και αμερόληπτη συμπεριφορά.»
«Αντικειμενικότητα και αμεροληψία
Το προσωπικό ενεργεί κατά τρόπο αντικειμενικό και αμερόληπτο, προς το συμφέρον
της Κοινότητας και των πολιτών. Ενεργεί ανεξάρτητα, εντός του πλαισίου πολιτικής
που καθορίζεται από την Επιτροπή, και η συμπεριφορά του ουδέποτε κατευθύνεται από
προσωπικά ή εθνικά συμφέροντα ή πολιτικές πιέσεις.»26
*
**
Μέχρι εδώ βλέπουμε το πλαίσιο το οποίο υφίσταται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
περιλαμβάνει το ζήτημα της σύγκρουσης συμφερόντων. Η εστίαση των κειμένων
όπως παρατηρείται, δεν είναι ποσοτική, αλλά ποιοτική και αυτό αποτελεί αδυναμία
του θεσμικού πλαισίου, όχι μόνο της Επιτροπής, αλλά γενικά των θεσμικών οργάνων.
Δηλαδή επαναλαμβάνονται χωρία που αναφέρουν πως τα μέλη της Επιτροπής δρουν
με ακεραιότητα, διακριτικότητα και ανεξαρτησία, αλλά πρόκειται για έννοιες οι
οποίες από μόνες τους δεν περιγράφουν καταστάσεις και δεν επιβάλλουν ηθική
συμπεριφορά.

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2000, «Εσωτερικός κανονισμός της Επιτροπής», σελ. 26-34, http://eurlex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32000Q3614 (τελευταία είσοδος: 6/1/2017).
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3. Σύγκρουση Συμφερόντων και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
3.1. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το μόνο άμεσα εκλεγμένο από τα κράτη μέλη
θεσμικό σώμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με εκλογές που πραγματοποιούνται κάθε 5
χρόνια. Οι αρμοδιότητές του περιλαμβάνουν πολλούς τομείς, ο πιο σημαντικός από
τους οποίους είναι ο νομοθετικός, καθώς μαζί με το Συμβούλιο της ΕΕ εγκρίνει τις
νομοθετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ακόμα, έχει λόγο στις διεθνείς
συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει διερευνητικές αρμοδιότητες και
αλληλεπιδρά με την Επιτροπή σχετικά με πιθανές νομοθετικές προτάσεις. Ο
εποπτικός του χαρακτήρας είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς ουσιαστικά
ασκεί έλεγχο σε όλα τα όργανα της ΕΕ, εκλέγει τον Πρόεδρο της Επιτροπής και
εγκρίνει συνολικά την Επιτροπή ως σώμα, ενώ μπορεί να καταθέσει πρόταση μομφής
σε περίπτωση παρατυπίας. Εγκρίνει επίσης τον προϋπολογισμό της ΕΕ και σε
συνεργασία με το Συμβούλιο, εγκρίνει τόσο τον ετήσιο όσο και τον μακροπρόθεσμο,
πολυετή προϋπολογισμό της27.
3.2. Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Ένα πολύ σημαντικό κείμενο για τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
σχετικά με την ορθή, ανεξάρτητη και χωρίς συγκρούσεις συμφερόντων λειτουργία
του, είναι ο Κανονισμός του. Το κείμενο αυτό καθορίζει το ρόλο του Κοινοβουλίου
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις σχέσεις και αλληλεπιδράσεις του με τα υπόλοιπα
θεσμικά όργανα. Ανανεώνεται όποτε κρίνεται απαραίτητο, με τελευταία ενημέρωση
το 2008.
Το άρθρο 2 του Κανονισμού αφορά την «Ανεξαρτησία της εντολής». Αναφέρει
σχετικά:
«… οι βουλευτές ασκούν την εντολή τους ελεύθερα και ανεξάρτητα, δεν δεσμεύονται
από οδηγίες ούτε από επιτακτικές εντολές»28.

Europa, (nn), “European Parliament”, https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-parliament_el
(accessed 8/9/2017).
28
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2017, «Κανονισμός», σελ. 13, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//NONSGML+RULES-EP+20170116+0+DOC+PDF+V0//EL&language=EL (τελευταία πρόσβαση 14/9/2017).
27
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Το άρθρο 11, με τίτλο «Οικονομικά συμφέροντα των βουλευτών και κανόνες
συμπεριφοράς», αναφέρει στις παραγράφους 1 και 2:
«1. Το Κοινοβούλιο αποφασίζει περί των κανόνων διαφάνειας για τα οικονομικά
συμφέροντα των βουλευτών του με τη μορφή κώδικα δεοντολογίας που εγκρίνεται από
την πλειοψηφία των μελών του και προσαρτάται στον παρόντα Κανονισμό. Οι κανόνες
αυτοί δεν θίγουν ούτε περιορίζουν κατά τα άλλα την άσκηση της εντολής και των
πολιτικών ή άλλων συναφών δραστηριοτήτων που συνδέονται μ’ αυτήν.
2. Οι βουλευτές θα πρέπει να υιοθετήσουν τη συστηματική πρακτική να
πραγματοποιούν συναντήσεις μόνο με εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων που έχουν
εγγραφεί επισήμως στο μητρώο διαφάνειας που θεσπίστηκε με βάση τη συμφωνία
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το
μητρώο διαφάνειας»29.
Εξαρχής τονίζεται ο ανεξάρτητος χαρακτήρας του αξιώματος. Η διαφάνεια και η
ανεξαρτησία είναι αρχές οι οποίες υιοθετούνται στο μέγιστο δυνατό βαθμό στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συνεχής προσπάθεια για τη διασφάλιση της αμερόληπτης
λειτουργίας των θεσμικών οργάνων φαίνεται από τη διαρκή ενημέρωση των κειμένων
που αφορούν αυτές τις αξίες και από τη διατήρηση διαλόγου με την κοινωνία των
πολιτών, με σκοπό την ενημέρωση για τυχόν αθέμιτες συμπεριφορές κατόχων
δημοσίων αξιωμάτων. Ακόμα, η δεύτερη παράγραφος περιλαμβάνει ένα σημαντικό
σημείο του δεύτερου μέρους της εργασίας, το οποίο θα αναλυθεί διεξοδικά: το
Μητρώο Διαφάνειας.
Ο Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κλείνει παραθέτοντας παραρτήματα,
το πρώτο από τα οποία έχει ως τίτλο «Κώδικας Δεοντολογίας για τους Βουλευτές του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε Θέματα Οικονομικών Συμφερόντων και Σύγκρουσης
Συμφερόντων». Περιέχει 9 άρθρα και είναι παρόμοιο στο χαρακτήρα με τον Κώδικα
Δεοντολογίας των Ευρωπαίων Επιτρόπων. Ενδεικτικά άρθρα είναι τα:
•

Άρθρο 1, το οποίο αναφέρει τις αρχές τις οποίες οφείλουν να ακολουθούν οι
Ευρωβουλευτές, όπως αυτές της ανιδιοτέλειας, της ακεραιότητας, της
διαφάνειας και της τιμιότητας. Επίσης, τονίζει ότι δρουν και εργάζονται
αποκλειστικά υπέρ του δημοσίου συμφέροντος και δεν πρέπει να λαμβάνουν
σε καμία περίπτωση άλλες αμοιβές ή οφέλη.

29
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•

Άρθρο 2, το οποίο α. κινείται επίσης στα πλαίσια της ανεξαρτησίας και
ακεραιότητας, καθώς η ψήφος τους πρέπει να είναι ελεύθερη, δηλαδή να μην
επιτρέπουν οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, να την επηρεάσει,
β. απαγορεύει την αποδοχή ανταλλάγματος οποιασδήποτε μορφής με σκοπό
την θετικά προσκείμενη συμπεριφορά, και γ. απαγορεύει τη συμμετοχή επ’
αμοιβή σε ομάδες συμφερόντων οι οποίες δραστηριοποιούνται σε τομείς για
τους οποίους λαμβάνουν αποφάσεις οι θεσμοί.

•

Άρθρο 3, στο οποίο ορίζεται αρχικά η σύγκρουση συμφερόντων για τους/τις
ευρωβουλευτές: «1. Σύγκρουση συμφερόντων υπάρχει στην περίπτωση που
βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει προσωπικό συμφέρον που θα
μπορούσε να επηρεάσει αθέμιτα την εκτέλεση των καθηκόντων του ως
βουλευτή. Σύγκρουση συμφερόντων δεν υπάρχει στην περίπτωση που ο
βουλευτής αντλεί κάποιο όφελος μόνο ως μέλος του γενικότερου κοινού ή μίας
ευρύτερης κατηγορίας ατόμων». Το άρθρο συνεχίζει με οδηγίες για τους/τις
βουλευτές σε περίπτωση που ανιχνεύσουν ότι είναι αντιμέτωποι/ες με μια
σύγκρουση συμφερόντων, και τους/τις παραπέμπει να ζητούν τη γνώμη της
συμβουλευτικής επιτροπής δεοντολογίας των βουλευτών, η οποία αποτελείται
από μέλη της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και της Επιτροπής
Νομικών Θεμάτων και έχει ως αρμοδιότητα την ερμηνεία του Κώδικα
Δεοντολογίας των βουλευτών. Τέλος ορίζει οι βουλευτές, πριν προχωρήσουν
σε κάποια ενέργεια, να γνωστοποιούν προφορικώς ή γραπτώς στον/στην
Πρόεδρο του Κοινοβουλίου αν βρίσκονται σε κατάσταση σύγκρουσης
συμφερόντων30.

Τα υπόλοιπα άρθρα αφορούν τη δήλωση των βουλευτών, τα δώρα ή παρόμοιες
παροχές, τις δραστηριότητες των πρώην βουλευτών, τη συμβουλευτική επιτροπή
δεοντολογίας των βουλευτών, τη διαδικασία στην περίπτωση ενδεχόμενης
παράβασης του Κώδικα Δεοντολογίας και την εφαρμογή του. Πρόκειται για ένα πολύ
περιεκτικό κείμενο, το οποίο περιέχει διατάξεις για την πρόληψη της σύγκρουσης
συμφερόντων, αλλά καθορίζει και τις ενέργειες οι οποίες ακολουθούνται σε
περίπτωση παράβασης του Κώδικα.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, λόγω του ρόλου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, των
αρμοδιοτήτων του και της ίδιας της σύστασής του, δηλαδή ως συνόλου πολλών

30
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ατόμων από διαφορετικά κράτη και πολιτικούς χώρους, ήταν πάντα υπέρμαχος της
διαφάνειας και των βημάτων προς περισσότερη διαφάνεια.
3.3. Άλλα κείμενα
Σε ένα πρόσφατο και πολύ σημαντικό κείμενο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της
14ης Σεπτεμβρίου 2017, με τίτλο «Διαφάνεια, λογοδοσία και ακεραιότητα στα
θεσμικά όργανα της ΕΕ», το Κοινοβούλιο καλεί τους θεσμούς οι οποίοι δεν έχουν
ακόμα υιοθετήσει έναν κώδικα δεοντολογίας, όπως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, να
διαμορφώσουν και να υιοθετήσουν έναν, το συντομότερο δυνατό. Το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο πρέπει να είναι υπόλογο και διαφανές όσο και οι υπόλοιποι θεσμοί, ειδικά
εφόσον, πέρα από το προσωπικό το οποίο απασχολείται, αποτελείται από εθνικούς
εκπροσώπους οι οποίοι/ες εκφράζουν ταυτόχρονα και τα εθνικά τους συμφέροντα και
τα ευρωπαϊκά31.
Ακόμα, στο ίδιο κείμενο αναφέρεται:
«Συγκρούσεις συμφερόντων στην κοινή διαχείριση και σε τρίτες χώρες όσον αφορά τη
διαχείριση κονδυλίων της ΕΕ
44. θεωρεί ότι συνιστά σοβαρή σύγκρουση συμφερόντων το ενδεχόμενο οι επιχειρήσεις
αξιωματούχων της ΕΕ να υποβάλουν αιτήσεις για κονδύλια της ΕΕ ή να μπορούν να
λάβουν αυτά τα κονδύλια μέσω υπεργολαβίας, ενώ οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες και
αξιωματούχοι φέρουν ταυτόχρονα την ευθύνη για την ορθή χρήση και τον έλεγχο αυτών
των κονδυλίων·
45. ζητεί από την Επιτροπή να εντάξει σε όλες τις μελλοντικές νομοθετικές διατάξεις
της ΕΕ σχετικά με πληρωμές μια ρήτρα, βάσει της οποίας οι επιχειρήσεις που ανήκουν
σε αξιωματούχους σε κράτη μέλη της ΕΕ και τρίτες χώρες να μην μπορούν να
υποβάλλουν αιτήσεις για χρηματοδότηση ή να λαμβάνουν χρηματοδότηση από την
ΕΕ·»32.
Τα παραπάνω χωρία έχουν ως σκοπό να προστατέψουν το αξίωμα του βουλευτή από
συγκρούσεις συμφερόντων, οι οποίες προέρχονται από τρίτους/ες, οι οποίοι/ες
επιθυμούν να επηρεάσουν τον/την βουλευτή ώστε να ψηφίσει ή να διαχειριστεί
κάποιες καταστάσεις με τρόπο ευγενικά προσκείμενο. Ακόμα, το ψήφισμα αυτό του
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2017, «Διαφάνεια, λογοδοσία και ακεραιότητα στα θεσμικά όργανα της
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0358+0+DOC+XML+V0//EL
(τελευταία είσοδος: 23/12/2017).
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Σεπτεμβρίου 2017 προσπαθεί να εμποδίσει την εκμετάλλευση της θέσης των
αξιωματούχων από τους/τις ίδιους/ες όταν τους ανήκει κάποια επιχείρηση, ώστε να
μη λαμβάνουν αποφάσεις υπέρ τους εις βάρος του ελεύθερου ανταγωνισμού. Ακόμα,
το γεγονός ότι σε κάποιους/ες μάλιστα ανήκουν επιχειρήσεις από μόνο του προκαλεί
δυνητική σύγκρουση συμφερόντων. Όταν μάλιστα ζητούν χρηματοδοτήσεις από τα
κονδύλια της ΕΕ, ενώ οι ίδιοι/ες είναι εν μέρει υπεύθυνοι για τον έλεγχο των
αιτήσεων, τότε η σύγκρουση συμφερόντων γίνεται πραγματική.
To Δεκέμβριο του 2016 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προέβη σε ψήφισμα που
αφορούσε τις δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων των Επιτρόπων και σε ορισμένες
κατευθυντήριες γραμμές. Στο κείμενο υπάρχουν μερικά ενδιαφέροντα χωρία, τα
οποία μαρτυρούν τη σημασία του Κοινοβουλίου στη μάχη κατά της ύπαρξης
συγκρούσεων συμφερόντων, καθώς και πρακτικές που λειτουργούν για την πρόληψή
τους:
«Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την προαναφερθείσα απόφασή του της 28ης
Απριλίου 2015, ο έλεγχος της δήλωσης οικονομικών συμφερόντων ορισθέντος
Επιτρόπου από την αρμόδια για νομικά θέματα επιτροπή έχει ως στόχο όχι μόνο να
επαληθευθεί ότι η δήλωση έχει συμπληρωθεί δεόντως αλλά και να εκτιμηθεί κατά
πόσον από το περιεχόμενο της δήλωσης μπορεί να συναχθεί η ύπαρξη σύγκρουσης
συμφερόντων·
[…]
Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο προαναφερθέν ψήφισμά του της 8ης Σεπτεμβρίου
2015, το Κοινοβούλιο αναφέρει ότι η επιβεβαίωση από την Επιτροπή Νομικών
Θεμάτων της απουσίας οποιασδήποτε σύγκρουσης συμφερόντων συνιστά απαραίτητη
προϋπόθεση για τη διεξαγωγή ακρόασης, δεδομένου μάλιστα ότι η πολιτική εντολή της
Επιτροπής ενισχύθηκε μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας·»33.
Βλέπουμε ότι υπάρχουν επιτροπές με καθήκοντα νομικής φύσης, όπως η Επιτροπή
Νομικών Υποθέσεων, οι οποίες λειτουργούν ελεγκτικά και γνωμοδοτικά, με σκοπό τη
διαφύλαξη της ανεξαρτησίας των Επιτρόπων. Ακόμα, η συμβολή των επιτροπών
αυτών ζητείται όταν κατατίθεται κείμενο προς ψήφιση, με σκοπό να ελέγξουν,
ανάλογα με το αντικείμενο της επιτροπής, την καταλληλότητα και την ορθότητα του
κατατεθέντος κειμένου.
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2016, «Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με τις δηλώσεις
οικονομικών
συμφερόντων
των
Επιτρόπων
–
κατευθυντήριες
γραμμές»,
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2016-0477&language=EL&ring=A8-2016-0315
(τελευταία είσοδος: 10/1/2017).
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To κείμενο συνεχίζει με παρατηρήσεις, από τις οποίες η πρώτη είναι ταυτόχρονα μια
προτροπή για έλεγχο των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων, πέρα από τους/τις
υποψήφιους/ες Επιτρόπους, και σε όσους/ες καλούνται να καλύψουν μια κενή θέση,
σε περίπτωση που οι περιστάσεις απαιτούν την είσοδο στην Επιτροπή ενός νέου
μέλους (π.χ. σε περίπτωση εισχώρησης νέου κράτους στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε
περίπτωση αλλαγής χαρτοφυλακίου). Ο έλεγχος αυτός γίνεται με σκοπό να υπάρχει
διαφάνεια και να διασφαλισθεί η ανεξαρτησία και η ευθύνη του/της Επιτρόπου34.
Ένα σημείο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι η παράγραφος 17 του κειμένου:
«17. υπογραμμίζει ότι η αξιοπιστία της δήλωσης οικονομικών συμφερόντων βασίζεται
στην ακρίβεια του εντύπου που προτείνεται στον ορισθέντα Επίτροπο· εκτιμά ότι το
πεδίο που καλύπτουν σήμερα οι δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων των Επιτρόπων
είναι υπερβολικά περιορισμένο και οι ερμηνευτικές διατάξεις τους διφορούμενες· καλεί,
ως εκ τούτου, την Επιτροπή να αναθεωρήσει τον κώδικα δεοντολογίας το συντομότερο
δυνατό, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι δηλώσεις συμφερόντων παρέχουν στην
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ακριβείς πληροφορίες με τις οποίες μπορεί να
τεκμηριώσει την απόφασή της κατά τρόπο αδιαμφισβήτητο»35.
Στην παράγραφο αυτή, το Κοινοβούλιο ζητεί ουσιαστικά από την Επιτροπή να
τροποποιήσει τον Κώδικα Δεοντολογίας, σε μια περίοδο που την αναθεώρηση του
Κώδικα Δεοντολογίας είχε υποσχεθεί ο Πρόεδρος της Επιτροπής, με σκοπό να
καταστεί η δήλωση οικονομικών συμφερόντων πιο ξεκάθαρη ώστε να αποκλείεται η
διακριτική ευχέρεια και η δημιουργική ασάφεια, η οποία επιτρέπει στους/στις
Επιτρόπους να χρησιμοποιούν την γκρίζα περιοχή για να αποφύγουν τη δήλωση
κάποιων συμφερόντων. Στο σχέδιο του νέου Κώδικα Δεοντολογίας της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής του 2017, στο αντίστοιχο χωρίο του Παραρτήματος, αναγράφεται το
παρακάτω:
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ (Άρθρο 3(4)(α) και (γ) του Κώδικα)
Παρακαλώ δηλώστε όλα τα οικονομικά συμφέροντα, συμπεριλαμβανομένων των
περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων τα οποία θα μπορούσαν να θεωρηθούν
ικανά

να

δημιουργήσουν

σύγκρουση

συμφερόντων.

Τραπεζικοί

λογαριασμοί,

συγκεκριμένα αγαθά ή δάνεια για αγορά ακινήτων για ιδιωτικούς σκοπούς κανονικώς
δε χρειάζεται να δηλωθούν.

34
35
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Επενδύσεις αξίας μεγαλύτερης των 10.000 ευρώ πρέπει να δηλώνονται σε όλες τις
περιπτώσεις.
Παρακαλώ αναφέρετε και στις δύο περιπτώσεις
-

το είδος του συμφέροντος (π.χ. μετοχές, ομόλογα, δάνεια),

-

την εν λόγω οντότητα (π.χ. εταιρία, τράπεζα, ταμείο) – αν η επένδυση
διευθύνεται σε ανεξάρτητη βάση από τρίτο μέρος, το όνομα της
οντότητας δε χρειάζεται να δηλωθεί εκτός αν η επένδυση συνδέεται με
συγκεκριμένους κλάδους όπως τομεακά ή θεματικά ταμεία,

-

το μέγεθος του συμφέροντος (π.χ. αριθμός μετοχών και η παρούσα αξία
τους, ποσοστό συμμετοχής)»36.

Βλέπουμε ότι στο σχέδιο του νέου Κώδικα, παρά την προτροπή του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, η γκρίζα περιοχή που ενέχει κινδύνους για συγκρούσεις συμφερόντων,
είτε πραγματικές, είτε δυνητικές, έχει παραμείνει.
Στη συνέχεια του κειμένου υπάρχουν παρατηρήσεις που εάν υιοθετηθούν, θα
θωρακίσουν σε μεγάλο βαθμό το θεσμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τις
συγκρούσεις συμφερόντων και θα βελτιώσουν το παραπάνω άρθρο, αφαιρώντας την
γκρίζα ζώνη, η οποία μπορεί να είναι εκμεταλλεύσιμη.
«18. θεωρεί ότι, για να υπάρχει πληρέστερη εικόνα της οικονομικής κατάστασης του
Επιτρόπου που υποβάλλει τη δήλωση, οι δηλώσεις συμφερόντων που αναφέρονται στα
σημεία 1.3 και 1.5 του κώδικα δεοντολογίας των Επιτρόπων θα πρέπει να
περιλαμβάνουν το σύνολο των συμφερόντων και δραστηριοτήτων του ορισθέντος
Επιτρόπου και του/της συζύγου/συντρόφου και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να
περιορίζονται μόνο σε όσα «ενδέχεται να συνιστούν σύγκρουση συμφερόντων»·
19. θεωρεί ότι τα οικογενειακά συμφέροντα που αναφέρονται στο σημείο 1.6 του
κώδικα δεοντολογίας των Επιτρόπων θα πρέπει να περιλαμβάνονται στις δηλώσεις
οικονομικών συμφερόντων· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να προσδιορίσει
διαφανή μέσα για τον εντοπισμό οικογενειακών συμφερόντων που θα μπορούσαν να
ενέχουν σύγκρουση συμφερόντων»37.
Ένα ακόμα σημείο, το οποίο συνδέεται με τα πιο πρόσφατα γεγονότα και
συγκεκριμένα με το σκάνδαλο στο οποίο συμμετείχε ο πρώην Πρόεδρος της
European Commission, 2017, “Commission Decision on a Code of Conduct for the Members of the European Commission”, p.
15, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/draft-code-of-conduct-for-commissioners-2017_en.pdf (accessed: 12/1/2017).
37
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2016, «Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με τις δηλώσεις
οικονομικών
συμφερόντων
των
Επιτρόπων
–
κατευθυντήριες
γραμμές»,
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2016-0477&language=EL&ring=A8-2016-0315
(τελευταία είσοδος: 12/1/2017).
36
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Επιτροπής, είναι η παράγραφος 21, στην οποία εκφράζεται δυσαρέσκεια για το
σκάνδαλο και ζητείται επαρκέστερη κωδικοποίηση του προαναφερθέντος άρθρου 245
ΣΛΕΕ και ζητεί από του/τις Επιτρόπους να συμπεριφέρονται με εντιμότητα και
διακριτικότητα, ακόμα και μετά τη λήξη των καθηκόντων τους38. Δεδομένης της
θέσης την οποία ανέλαβε ο πρώην Πρόεδρος Barroso, μια επαρκής κωδικοποίηση
αυτής της υποχρέωσης θα είχε πιθανώς αποτρέψει αυτήν την κίνηση.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει υιοθετήσει ένα
υπέρογκο σύστημα προστασίας από τις συγκρούσεις συμφερόντων. Ο ρόλος του είναι
διαφορετικός από αυτόν της Επιτροπής και οι Ευρωβουλευτές, λόγω της σύστασης
του Κοινοβουλίου, όπως αναφέρθηκε, ανήκουν σε διάφορους πολιτικούς χώρους και
εγείρουν διαφορετικά ερωτήματα ενώπιον της Ολομέλειας. Αυτή η πολυμορφία του
επιτρέπει να εξελίσσεται συνεχώς και γι’ αυτό το λόγο μπορούμε να παρατηρήσουμε
ότι δημοσιεύονται συχνά προτάσεις οι οποίες προωθούν τη διαφάνεια.

38

Αυτόθι.
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4. Σύγκρουση συμφερόντων και Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
4.1. Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Ο θεσμός του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή είναι ένας σχετικά νέος θεσμός, σε
σύγκριση με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και εμφανίζει
κάποιες ομοιότητες με το Συνήγορο του Πολίτη. Συγκεκριμένα, ιδρύθηκε το 1995 και
έχει ως σκοπό τη διερεύνηση καταγγελιών για κακοδιοίκηση των ευρωπαϊκών
οργάνων και θεσμών. Τις καταγγελίες μπορούν να τις υποβάλλουν όλοι οι πολίτες και
οι μόνιμοι κάτοικοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και ενώσεις και επιχειρήσεις
που έχουν ως έδρα την ΕΕ. Περιπτώσεις κακοδιοίκησης είναι οι «αθέμιτες ενέργειες,
η διακριτική μεταχείριση, η κατάχρηση εξουσίας, η απουσία ή άρνηση ενημέρωσης, οι
αδικαιολόγητες καθυστερήσεις και οι παράτυπες διαδικασίες»39.
Όπως στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Κοινοβουλίου, ο ρόλος
του Διαμεσολαβητή είναι ένας ρόλος που οφείλει να διέπεται από αμεροληψία και
ανεξαρτησία, με σκοπό να διενεργεί τις έρευνες και να ασκεί πίεση ενάντια στις
τυχόν αθέμιτες συμπεριφορές. Είναι ένας αντισταθμιστικός παράγοντας, ο οποίος έχει
άμεση σχέση με το κοινό και λειτουργεί αποτελεσματικά για τη μείωση του
δημοκρατικού ελλείμματος το οποίο καταγγέλλουν φωνές εντός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Ο χαρακτήρας του θεσμού αυτού διαφαίνεται στα παρακάτω άρθρα του
καταστατικού του.
4.2. Καταστατικό και Συνθήκες
Το Καταστατικό του Διαμεσολαβητή περιέχει ορισμένα άρθρα, τα οποία τονίζουν
την ανάγκη για αμεροληψία και ακεραιότητα. Λόγω του ρόλου του θεσμού, η ανάγκη
αυτή καθίσταται ακόμα πιο πιεστική, αν αναλογιστεί κανείς ότι είναι επιφορτισμένος
με την υποστήριξη της διαφάνειας. Αναφορικά, κάποια άρθρα προβλέπουν:
«Άρθρο 9
1. Ο Διαμεσολαβητής ασκεί τα καθήκοντά του με πλήρη ανεξαρτησία, προς το γενικό
συμφέρον των Κοινοτήτων και των πολιτών της Ένωσης. Κατά την εκπλήρωση των
Europa, (nn), “European Ombudsman”,
ombudsman_el (accessed 15/9/2017).
39

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-
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καθηκόντων του δεν ζητεί ούτε δέχεται οδηγίες από καμία κυβέρνηση ή οργανισμό,
απέχει δε από κάθε πράξη αντιβαίνουσα προς τη φύση των καθηκόντων του.
2. Κατά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Διαμεσολαβητής δεσμεύεται επισήμως
ενώπιον του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ότι θα εκτελεί τα καθήκοντά
του με πλήρη ανεξαρτησία και αμεροληψία, ότι θα τηρεί, καθ’ όλη τη διάρκεια της
άσκησης των καθηκόντων του και μετά το πέρας της, τις υποχρεώσεις που απορρέουν
από το λειτούργημά του, ιδίως δε την υποχρέωση να ενεργεί με εντιμότητα και
διακριτικότητα όσον αφορά την ανάληψη, μετά την αποχώρησή του, ορισμένων
δραστηριοτήτων ή την αποδοχή ορισμένων προνομίων.»40
Το άρθρο 10 απαγορεύει από το άτομο που κατέχει το αξίωμα του/της
Διαμεσολαβητή/τριας να ασχολείται με άλλες πολιτικές, επαγγελματικές ή
διοικητικές δραστηριότητες, αμειβόμενες ή όχι41.
Τα άρθρα 9 και 10 του Καταστατικού του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, καθώς και το
άρθρο 228 ΣΛΕΕ είναι αυτά που θέτουν τα θεσμικά και φυσικά, τα ηθικά κριτήρια τα
οποία πρέπει να πληροί ο Διαμεσολαβητής.
Το άρθρο 228 ΣΛΕΕ προβλέπει ότι ο Διαμεσολαβητής, άτομο το οποίο εκλέγεται
από το Κοινοβούλιο, λαμβάνει και ελέγχει τις καταγγελίες σχετικά με κακοδιαχείριση
από τους θεσμούς της ΕΕ, εκτός από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο όταν ασκεί
δικαιοδοτικά καθήκοντα, ή ξεκινάει νέες με δική του πρωτοβουλία. Κατά τη διάρκεια
διεξαγωγής των ερευνών, συντάσσει εκθέσεις τις οποίες αποστέλλει στα εμπλεκόμενα
μέρη και δημοσιεύει την πρόοδο στο διαδίκτυο. Το Κοινοβούλιο έχει αρμοδιότητες
πάνω του, καθώς μπορεί να τον απαλλάξει από τα καθήκοντά του αν διαπιστωθεί
παράπτωμα ή αν πάψει να πληροί τα κριτήρια που απαιτούνται για την άσκησή τους.
Ακόμα, για άλλη μια φορά τονίζεται:
«3. Ο διαμεσολαβητής ασκεί τα καθήκοντά του με πλήρη ανεξαρτησία. Κατά την
άσκηση των καθηκόντων του, δεν ζητά ούτε δέχεται υποδείξεις από καμία κυβέρνηση,
θεσμικό ή λοιπό όργανο ή οργανισμό. Ο διαμεσολαβητής δεν μπορεί, κατά τη διάρκεια
των καθηκόντων του, να ασκεί καμία άλλη επαγγελματική δραστηριότητα, αμειβόμενη ή
μη.»42

Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, «Καταστατικό», https://www.ombudsman.europa.eu/el/resources/statute.faces (τελευταία
είσοδος: 15/9/2017).
41
Αυτόθι.
42
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2012, «Ενοποιημένη Απόδοσης της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και
της
Συνθήκης
για
τη
Λειτουργία
της
Ευρωπαϊκής
Ένωσης»,
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2012.326.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2012:326:TOC#C_2012326EL.01001301 (τελευταία
είσοδος: 15/9/2017).
40
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4.3. Κώδικας Δεοντολογίας Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή
Ακολουθώντας το παράδειγμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Κοινοβουλίου, ο
θεσμός του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή τηρεί επίσης έναν Κώδικα Δεοντολογίας. Ως
εισαγωγή, αναφέρει ότι τα άρθρα 9 και 10 του Καταστατικού και το άρθρο 228 ΣΛΕΕ
θέτουν τις ηθικές αρχές που πρέπει να τηρεί ο Διαμεσολαβητής κατά την άσκηση των
καθηκόντων του.
Ο Κώδικας ουσιαστικά ξεκινάει με τη δήλωση συμφερόντων, δηλαδή προβλέπει ότι:
«Η Διαμεσολαβήτρια θα δηλώνει οποιαδήποτε συμφέροντα ή περιουσιακά στοιχεία ή
άλλα ιδιωτικά συμφέροντα τα οποία μπορεί να προκαλέσουν μια πραγματική,
φαινομενική ή δυνητική σύγκρουση συμφερόντων στην απόδοση των καθηκόντων
της»43.
Για τη δήλωση συμφερόντων και περιουσιακών στοιχείων, όπως και άλλων πηγών
εισοδήματος ή εξωθεσμικών δραστηριοτήτων, υπάρχει φόρμα την οποία μπορεί να
συμπληρώσει ο/η υποψήφιος/α ή ήδη κάτοχος της θέσης. Η προαναφερόμενη δήλωση
οφείλει να είναι πολύ λεπτομερής και να περιέχει στοιχεία, όπως συμμετοχή σε
συμβούλια, επιτροπές, άλλα σώματα σε εταιρίες ή άλλα σώματα που εμπλέκονται σε
οικονομικές και εμπορικές δραστηριότητες ή στην εκπαίδευση και έρευνα. Ακόμα,
δηλώνεται οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο, κεφάλαια, ακίνητα, εκτός από το
ακίνητο που χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία και τέλος, δηλώνεται η περιουσία και
η δραστηριότητα του/της συζύγου και άλλων εξαρτώμενων μελών της οικογένειας44.
Ο Κώδικας καλύπτει θέματα όπως αυτά της ανεξαρτησίας και της αμεροληψίας, της
ηθικής συμπεριφοράς και των δραστηριοτήτων μετά τη λήξη της θητείας.
Ο ρόλος του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή είναι καταλυτικός και καθοριστικός για
την τήρηση της διαφάνειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι αρμοδιότητές του αφορούν
την κακοδιοίκηση, της οποίας κομμάτι είναι η διαφθορά και η σύγκρουση
συμφερόντων. Στην ιστοσελίδα του Διαμεσολαβητή μπορούμε να ανατρέξουμε σε
δεκάδες υποθέσεις και έρευνες τις οποίες διενεργήθηκε το γραφείο του και κάποιες
από αυτές θα αναφερθούν στο τρίτο μέρος της εργασίας.

European Ombudsman, (nn), “Code of Conduct for the European Ombudsman”, Strasbourg,
https://www.ombudsman.europa.eu/en/resources/ethics_and_conduct/codeofconduct.faces (accessed: 13/3/2018).
44
Ibid, p. 2.
43

p.

1,
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4.4. Υπόθεση μιας Ευρωπαϊκής αρχής στην οποία ενεπλάκη ο Ευρωπαίος
Διαμεσολαβητής
Ένα παράδειγμα της δράσης του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή είναι η εξής υπόθεση:
•

Το 2013, η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια έλαβε καταγγελία από μια Βρετανική
ΜΚΟ η οποία υποστήριξε ότι τέσσερα από τα δεκατρία άτομα μιας ομάδας
εργασίας της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια Τροφίμων (ΕΑΑΤ –
EFSA), τα οποία εργάζονταν πάνω στα γενετικώς τροποποιημένα έντομα,
είχαν δεσμούς με μια εταιρία βιοτεχνολογίας η οποία επιθυμούσε να τα
εμπορευματοποιήσει. Η καταγγέλλουσα, πιο συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι
ένα από τα άτομα της ομάδας εργασίας εργαζόταν επίσης στο Πανεπιστήμιο
της Οξφόρδης, το οποίο είχε επενδύσει στην εταιρία βιοτεχνολογίας και ότι
κάποια άλλα μέλη της ομάδας εργασίας εργάζονταν σε ερευνητικά έργα στα
οποία συμμετείχε και η εταιρία.

•

Η EFSA απάντησε πως εργάζονται στο Πανεπιστήμιο και άτομα που
εργάζονται παράλληλα στον ιδιωτικό τομέα, γιατί η εναλλακτική θα απέκλειε
πολλές πιθανές επιλογές υπαλλήλων, και ότι η εργασία σε ένα πανεπιστήμιο
δε συνιστά, γι’ αυτήν, σύγκρουση συμφερόντων. Σχετικά με την ασχολία από
άτομα της ομάδας εργασίας στα ερευνητικά έργα των οποίων συνέταιρος ήταν
η εταιρία βιοτεχνολογίας, η EFSA υποστηρίζει ότι αν ακολουθούσε το
σκεπτικό της καταγγέλλουσας, θα έπρεπε οι εργαζόμενοί της να δηλώνουν όχι
μόνο τις εξωτερικές τους δραστηριότητες, αλλά και τις δραστηριότητες των
συνεταίρων σε αυτές τις ασχολίες. Τέλος, η EFSA υποστήριξε ότι
δημοσιεύσεις τέτοιων ερευνών στοχεύουν στην ελευθερία έκφρασης των
επιστημόνων.

•

Η Διαμεσολαβήτρια υποστήριξε ότι μια έρευνα η οποία θα διαδραματίσει
ρόλο στην προετοιμασία νομοθεσίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα
επηρεάσει την εμπορευματοποίηση γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων από
την εταιρία βιοτεχνολογίας της οποίας μερίδιο περίπου 12,5% ανήκει στο
Πανεπιστήμιο στο οποίο εργάζεται ένας/μια ειδικός που συμμετέχει
ταυτόχρονα στην ομάδα εργασίας της EFSA. Συνεπώς, σε αυτή την
περίπτωση υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων και η EFSA θα έπρεπε να
απαιτήσει όλες τις σχετικές πληροφορίες από τον/την εν λόγω ερευνητή. Οι
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Ευρωπαϊκοί θεσμοί, οι οργανισμοί και οι αρχές πρέπει να τηρούν τα
υψηλότερα

πρότυπα

διαφάνειας,

καθώς

και

η

παραμικρή

υποψία

κακοδιοίκησης βλάπτει τν φήμη της Ένωσης. Σχετικά με τη συμμετοχή των
επιστημόνων σε άλλα ερευνητικά έργα στα οποία η εταιρία βιοτεχνολογίας
συμμετέχει, η Διαμεσολαβήτρια αποφάσισε ότι δεν υπάρχει σύγκρουση
συμφερόντων γιατί αφενός η εταιρία δεν τα χρηματοδοτεί και αφετέρου
επειδή δεν έχουν σκοπό να εμπορευματοποιηθούν τα αποτελέσματα της
εργασίας.
•

Καταληκτικά, η Διαμεσολαβήτρια έκλεισε την υπόθεση, αποφασίζοντας ότι
«Η EFSA απέτυχε να διαβεβαιώσει ότι αυτοί οι ειδικοί που εργάζονται στον
ακαδημαϊκό χώρο δηλώνουν όλες τις σχετικές πληροφορίες στην EFSA.»
Ακόμα, «Η EFSA θα έπρεπε να αναθεωρήσει τους κανόνες της για σύγκρουση
συμφερόντων, και τις σχετικές οδηγίες και τις φόρμες που χρησιμοποιεί για τη
δήλωση συμφερόντων»45.

To παραπάνω είναι ένα ολοκληρωμένο παράδειγμα του έργου της Διαμεσολαβήτριας.
Η σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να πάρει πολλές μορφές και έχει πολλές
προεκτάσεις και η ύπαρξη ενός θεσμού ο οποίος ερευνά καταγγελίες πολιτών και
ΜΚΟ είναι πολύ σημαντική, καθώς αυξάνει την αξιοπιστία προς τους θεσμούς, ενώ
παράλληλα διασφαλίζει την ορθή λειτουργία τους.

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση που αναφέρεται προέρχονται από την παρακάτω πηγή:
European Ombudsman, 2015, “Decision of the European Ombudsman closing the inquiry into complaint 346/2013/SID against
the European Food Safety Authority”, https://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/en/58868/html.bookmark
(accessed: 14/3/2018).
45
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5. Ο ρόλος του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
5.1. Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Το Δικαστήριο της ΕΕ (εφεξής ΔΕΕ), είναι από τους παλαιότερους θεσμούς της ΕΕ,
καθώς ιδρύθηκε το 1952, με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα
(ΕΚΑΧ). Ο ρόλος του είναι υψίστης σημασίας, καθώς είναι ο θεσμός που ερμηνεύει
το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τηρώντας την ομοιόμορφη εφαρμογή του σε όλα
τα κράτη μέλη και διευθετώντας τυχόν νομικές διαφορές ανάμεσά τους ή και
ανάμεσά τους και τους θεσμούς της ΕΕ. Ακόμα, δέχεται υποθέσεις που υποβάλλονται
από ιδιώτες, επιχειρήσεις και οργανισμούς46. Στο δικαστήριο παρατίθενται οι
σοβαρές υποθέσεις παράβασης κανονισμών και κωδίκων δεοντολογίας.
5.2. Συνθήκες
Στις Συνθήκες υπάρχουν άρθρα τα οποία αναφέρονται στο Δικαστήριο, όπως το
άρθρο 19 ΣΕΕ, το οποίο στην παράγραφο 2 αναφέρει ότι οι «δικαστές και οι γενικοί
εισαγγελείς του Δικαστηρίου και οι δικαστές του Γενικού Δικαστηρίου επιλέγονται
μεταξύ προσωπικοτήτων που παρέχουν πλήρη εχέγγυα ανεξαρτησίας και πληρούν τις
απαιτούμενες προϋποθέσεις των άρθρων 253 και 254 της Συνθήκης για τη λειτουργία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης»47.
Στα προαναφερθέντα άρθρα 253 και 254 προβλέπεται:
«Άρθρο 253: Οι δικαστές και οι γενικοί εισαγγελείς του Δικαστηρίου επιλέγονται
μεταξύ

προσωπικοτήτων

που

παρέχουν

πλήρη

εγγύηση

ανεξαρτησίας

και

συγκεντρώνουν στις χώρες τους τις αναγκαίες προϋποθέσεις για τον διορισμό στα
ανώτατα δικαστικά αξιώματα ή είναι νομικοί αναγνωρισμένου κύρους. Διορίζονται με
κοινή συμφωνία από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών για περίοδο έξι ετών, μετά
από διαβούλευση με την επιτροπή του άρθρου 255»48.
«Άρθρο 254: Τα μέλη του Γενικού Δικαστηρίου επιλέγονται μεταξύ προσώπων που
παρέχουν πλήρη εγγύηση ανεξαρτησίας και έχουν την απαιτούμενη ικανότητα για την
άσκηση υψηλών δικαστικών καθηκόντων. Διορίζονται με κοινή συμφωνία από τις
46

Europa, (nn), Court of Justice of the European Union, https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/courtjustice_en (accessed 20/9/2017).
47
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, (χχ), «Συνθήκες περί ιδρύσεως των Κοινοτήτων (αποσπάσματα)»,
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_16727/el/ (τελευταία πρόσβαση: 24/9/2017).
48
Αυτόθι.
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κυβερνήσεις των κρατών μελών για περίοδο έξι ετών μετά από διαβούλευση με την
επιτροπή του άρθρου 255. Ανά τριετία γίνεται μερική ανανέωση. Τα απερχόμενα μέλη
μπορούν να διορίζονται εκ νέου»49.

49

Αυτόθι.
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6. Άλλα όργανα και θεσμοί
6.1 Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο
Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (εφεξής ΕΕΣ) είναι μια ανεξάρτητη ελεγκτική
αρχή της ΕΕ, χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες, η οποία έχει ως σκοπό τη βελτίωση
της διαχείρισης του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Συγκεκριμένα, ελέγχει τα έσοδα και τις δαπάνες της Ένωσης, με σκοπό να εντοπίσει
τυχόν παρατυπίες και λάθη, ελέγχει τα πρόσωπα και τους φορείς που διαχειρίζονται
τα κονδύλια και καταρτίζει συχνά εκθέσεις προς τα κράτη μέλη και την Επιτροπή,
καθώς και ετήσιες εκθέσεις με τις δραστηριότητες του έτους, με σκοπό την έγκριση
του προϋπολογισμού50.
Σημαντική δραστηριότητα του ΕΕΣ είναι η συνεργασία του με τον OLAF, ο οποίος
θα αναλυθεί στη συνέχεια. Αυτά τα δύο όργανα έχουν ως αποστολή, εκτός των
άλλων, την πρόληψη και καταπολέμηση της σύγκρουσης συμφερόντων. Οι
οικονομικοί έλεγχοι που ασκούνται μπορούν να εντοπίσουν την κατάχρηση
ευρωπαϊκών πόρων και στη συνέχεια να αναληφθεί δράση. Το ΕΕΣ ασκεί τρία είδη
ελέγχου: δημοσιονομικό, που καταδεικνύει τη χρηματοοικονομική κατάσταση,
έλεγχο συμμόρφωσης, ο οποίος έχει ως στόχο την εξακρίβωση της τήρησης των
κανόνων κατά τις συναλλαγές, και έλεγχο απόδοσης, ο οποίος δείχνει αν τα
ευρωπαϊκά ταμεία λειτούργησαν αποτελεσματικά, χρησιμοποιώντας τους πόρους με
τον πιο αποδοτικό τρόπο51.
6.1.1. Κατευθυντήριες Οδηγίες Δεοντολογίας
Τα μέλη του ΕΕΣ ακολουθούν επίσης έναν Κώδικα Δεοντολογίας, με τη μορφή
Κατευθυντήριων Οδηγιών Δεοντολογίας. Το 2011, ο πρώην Πρόεδρος του
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου έγραψε:
«Το Συνέδριο, προκειμένου να εκπληρώσει την αποστολή του, πρέπει να είναι αλλά και
να θεωρείται αντικειμενικό, ανεξάρτητο και επαγγελματικό όργανο, στο οποίο οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πλήρη εμπιστοσύνη. […]

Europa, (nn), “European Court of Auditors”, https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-courtauditors_en (accessed: 25/9/2017).
51
Ibid.
50
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[…] Οι κατευθυντήριες οδηγίες δεοντολογίας βασίζονται στις αξίες μας: ανεξαρτησία,
ακεραιότητα, αμεροληψία, επαγγελματική συμπεριφορά, παροχή προστιθέμενης αξίας,
αριστεία και αποδοτικότητα»52.
Οι κατευθυντήριες οδηγίες περιλαμβάνουν κεφάλαια που αφορούν την εμπιστοσύνη
και την αξιοπιστία, την ακεραιότητα, την ανεξαρτησία, την αντικειμενικότητα και την
αμεροληψία καθώς και την ορθή διοικητική συμπεριφορά.
6.1.2. Εσωτερικός Κανονισμός
Στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τα άρθρο 5 και 6 αναφέρουν:
«Άρθρο 5
1.Τα Μέλη απέχουν από κάθε επαγγελματική δραστηριότητα εκτός του Συνεδρίου,
καθώς και από κάθε άλλη εξωτερική δραστηριότητα η οποία είναι ασυμβίβαστη με τις
αρχές της ανεξαρτησίας και της ετοιμότητας ως προς την άσκηση των καθηκόντων
τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 286, παράγραφοι 3 και 4 της ΣΛΕΕ.
2. Για τον σκοπό αυτό, κάθε εξωτερική δραστηριότητα την οποία ασκεί ή προτίθεται να
ασκήσει ένα Μέλος εκτιμάται σε συνάρτηση με καθένα από τα κατωτέρω γενικά
κριτήρια:
α) η δραστηριότητα δεν υπονομεύει την αμεροληψία του Συνεδρίου,
β) η δραστηριότητα δεν δημιουργεί σύγκρουση συμφερόντων,
γ) η δραστηριότητα δεν απαιτεί υπερβολικό χρόνο,
δ) η δραστηριότητα δεν αποφέρει χρηματικά οφέλη»
Το άρθρο 6 ορίζει ένα περιθώριο τριάντα εργάσιμων ημερών από την ημέρα στην
οποία το μέλος του ΕΕΣ ανέλαβε τα καθήκοντά του, κατά τη διάρκεια της οποίας
πρέπει να δηλώσει στον/στην Πρόεδρο τις εξωτερικές του/της δραστηριότητες, σε
σχέση με τα προαναφερθέντα κριτήρια. Ακόμα, οι νέες εξωτερικές δραστηριότητες
πρέπει να δηλώνονται στον/στην Πρόεδρο, και από τα πρώην μέλη για το πρώτο έτος
από την αποχώρησή τους από τον οργανισμό. Οι δηλώσεις αυτές διαβιβάζονται στα
μέλη του Συνεδρίου και στην Επιτροπή Δεοντολογίας, η οποία αποτελείται από τρία
μόνιμα και τρία αναπληρωματικά μέλη και οι αρμοδιότητές της περιλαμβάνουν το
καθήκον να εξετάζει δεοντολογικά ζητήματα, να παρέχει συμβουλές, να ερμηνεύει

Caldeira V., 2011, Δήλωση στο «Κατευθυντήριες οδηγίες δεοντολογίας για το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο»,
Λουξεμβούργο, σελ. 2, https://www.eca.europa.eu/Other%20publications/ETHICALGUIDE/ETHICALGUIDE_EL.PDF
(τελευταία είσοδος: 10/3/2018).
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τον Κώδικα Δεοντολογίας των μελών και να αξιολογεί τις εξωτερικές δραστηριότητες
των μελών53.
6.2. Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης
Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (ευρέως γνωστή ως OLAF)
είναι το ευρωπαϊκό όργανο το οποίο έχει ως αποστολή τον εντοπισμό, τη διερεύνηση
και την εξάλειψη περιπτώσεων απάτης που συμβαίνουν εις βάρος των ευρωπαϊκών
πόρων. Δρα με πλήρη ανεξαρτησία όσον αφορά την αποστολή της, είναι όμως μέρος
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με υπεύθυνο τον Επίτροπο που έχει αναλάβει τον
Προϋπολογισμό και του Ανθρώπινους Πόρους.
Πρακτικά, το έργο της εξασφαλίζει ότι οι πόροι, οι οποίοι σε κάποιο βαθμό
προέρχονται

από

τους

Ευρωπαίους

φορολογούμενους,

διοχετεύονται

στα

προγράμματα στα οποία προορίζονται και δεν χάνεται μέρος τους ως αποτέλεσμα
απάτης και διαφθοράς. Με αυτό τον τρόπο, ενισχύει το αίσθημα εμπιστοσύνης που
νιώθουν οι πολίτες προς τα όργανα, καθώς τους προστατεύει από πιθανή
κακοδιαχείριση, και αναπτύσσει πολιτικές για την καταπολέμηση της απάτης στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το εύρος των αρμοδιοτήτων της, δίνει τη δυνατότητα στην OLAF να ερευνά
περιπτώσεις σχετικά με το σύνολο των δαπανών, τα ταμεία, τα έσοδα από τους
δασμούς, καθώς και για παραπτώματα που συμβαίνουν εντός των θεσμικών
οργάνων54.
Στην απόφαση της Επιτροπής για την ίδρυση της OLAF το 1999, στα άρθρα 2 και 3,
αναφέρεται:
«Άρθρο 2 - Καθήκοντα της Υπηρεσίας
1. Η Υπηρεσία ασκεί τις αρμοδιότητες της Επιτροπής σε θέματα εξωτερικών
διοικητικών ερευνών προκειμένου να ενισχύσει την καταπολέμηση της απάτης, της
δωροδοκίας και οποιαδήποτε άλλης παράνομης δραστηριότητας που είναι επιζήμια για
τα οικονομικά συμφέροντα των Κοινοτήτων καθώς και την καταπολέμηση της απάτης

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, (χχ), «Απόφαση Αριθμ. 38-2016 Σχετική με τους Λεπτομερείς Κανόνες Εφαρμογής του
Εσωτερικού
Κανονισμού
του
Ελεγκτικού
Συνεδρίου»,
σελ.
8,
9,
18
και
19,
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/IMPLEMENTING_RULES_2016/IMPLEMENTING_RULES_2016_EL.pdf
(τελευταία είσοδος 1/10/2017).
54
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης, «Τι κάνουμε», https://ec.europa.eu/anti-fraud/about-us/mission_el
(τελευταία είσοδος: 5/10/2017).
53

36

που αφορά κάθε άλλο περιστατικό ή δραστηριότητα φορέων που συνιστούν παραβίαση
των κοινοτικών διατάξεων.[…]
Άρθρο 3 - Ανεξαρτησία στα καθήκοντα ερευνών
Η Υπηρεσία ασκεί τις αρμοδιότητες σε θέματα ερευνών που αναφέρονται στο άρθρο 2,
παράγραφος 1 με πλήρη ανεξαρτησία. Κατά την άσκηση των εν λόγω αρμοδιοτήτων, ο
διευθυντής της Υπηρεσίας δε ζητεί ούτε δέχεται οδηγίες από την Επιτροπή, από καμία
κυβέρνηση, ούτε από άλλο θεσμικό όργανο, όργανο ή οργανισμό»55.
Η OLAF ασκεί το έργο της ανεξάρτητα από οποιαδήποτε επιρροή, ακόμα και από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, της οποίας είναι μέλος. Υπάρχει διοργανική συμφωνία του
1999, η οποία τονίζει τη σημασία της OLAF και της δίνει την αρμοδιότητα να
διεξάγει έρευνες στο εσωτερικό των «μεγάλων» θεσμών, του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της τότε Επιτροπής των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Στο άρθρο 1 της Συμφωνίας αναγράφεται:
«Άρθρο 1 - Υποχρέωση συνεργασίας με την Υπηρεσία
Ο Γενικός Γραμματέας, οι υπηρεσίες καθώς και κάθε διευθυντικό στέλεχος, υπάλληλος
ή μέλος του λοιπού προσωπικού του, οφείλουν να συνεργάζονται πλήρως με τους
υπαλλήλους της Υπηρεσίας και να τους παρέχουν κάθε αναγκαία για τις έρευνες
βοήθεια. Προς το σκοπό αυτό, παρέχουν στους υπαλλήλους της Υπηρεσίας όλες τις
χρήσιμες πληροφορίες και εξηγήσεις.
Με την επιφύλαξη των οικείων διατάξεων των συνθηκών για την ίδρυση των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως του πρωτοκόλλου περί προνομίων και ασυλιών,
καθώς και των σχετικών με την εφαρμογή τους κειμένων, τα μέλη συνεργάζονται
πλήρως με την Υπηρεσία»56.
Τέλος, η OLAF ελέγχεται από μια επιτροπή εποπτείας, η οποία παρακολουθεί τη
διεξαγωγή των καθηκόντων με σκοπό να βοηθήσει στην ενίσχυση της ανεξαρτησίας
μέσα από την ορθή λειτουργία της και αποτελείται από πέντε μέλη με σημαντική και
σχετική πείρα, τα οποία «δεν ζητούν ούτε δέχονται εντολές από καμία κυβέρνηση ή
από θεσμικό ή άλλο όργανο ή οργανισμό»57.

Επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 1999, «Απόφαση της Επιτροπής για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Υπηρεσίας
Καταπολέμησης
της
Απάτης»,
σελ.
21,
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999D0352&from=EN (τελευταία είσοδος: 7/10/2017).
56
Επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 1999, «Διοργανική Συμφωνία της 25ης Μαΐου 1999 μεταξύ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά
με τις εσωτερικές έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)», σελ.
18, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999Q0531&from=EL (τελευταία είσοδος: 7/10/2017).
57
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2013, «Κανονισμός (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του
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Η OLAF, μαζί με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, αποτελούν πολύ σημαντικό
συνδυασμό για την αντιμετώπιση κρουσμάτων κακοδιοίκησης. Το αντικείμενό τους
αφορά

περισσότερο

τον

οικονομικό

τομέα,

οπότε

οι

αρμοδιότητές

τους

περιλαμβάνουν έρευνες και δράσεις κατά της κατάχρησης ευρωπαϊκών πόρων και
παρόμοιων παρατυπιών. Ως εκ τούτου, δεν είναι τα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο
που αφορά το άρθρο 245 ΣΛΕΕ ή γενικά παραβάσεις που αφορούν δεοντολογικά και
ηθικά ζητήματα. Γι’ αυτόν το λόγο, δε θα πάρει θέση η OLAF ή το ΕΕΣ στις
υποθέσεις τις οποίες θα δούμε στο τρίτο μέρος της εργασίας.
6.3. Ειδική Επιτροπή Δεοντολογίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Η Ειδική Επιτροπή Δεοντολογίας (ή Ηθικής) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
«συμβουλεύει την Επιτροπή σχετικά με το αν οι προγραμματισμένες δραστηριότητες
των Επιτρόπων μετά τη λήξη της θητείας τους είναι συμβατές με τις συνθήκες»58.
Η Ειδική Επιτροπή συστάθηκε το 2003 με την υπ’ αριθμόν C(2203) 3750 απόφαση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως προβλεπόταν από τον Κώδικα Δεοντολογίας των
Επιτρόπων. Ο ρόλος της ήταν συμβουλευτικός, καθώς ήλεγχε αν η μελλοντική
ενασχόληση ενός/μιας πρώην Επιτρόπου είναι συμβατή με την παράγραφο 2 του
άρθρου 213 ΣΕΕ. Το άρθρο αναφέρει ότι τα μέλη της είναι ανεξάρτητα, δρουν με
γνώμονα το συμφέρον της Ένωσης, δε δέχονται υποδείξεις από κυβερνήσεις και
άλλους οργανισμούς και τηρούν το χαρακτήρα των καθηκόντων τους. Ακόμα, τα
μέλη της απαγορεύεται να ασκούν άλλη επαγγελματική δραστηριότητα και οφείλουν
να συμπεριφέρονται με εντιμότητα και διακριτικότητα.
Αναφορικά με τους εκάστοτε Επιτρόπους, σύμφωνα με το άρθρο 3 της Απόφασης
για τη σύσταση της Ειδικής Επιτροπής Δεοντολογίας, αναφέρεται ότι: «Ο/η
εμπλεκόμενος/η Επίτροπος θα συνεργάζεται πλήρως με την Επιτροπή, συγκεκριμένα
παρέχοντας όλες τις σχετικές πρόσθετες πληροφορίες οι οποίες ζητούνται»59. H Ειδική
Επιτροπή Ηθικής αποτελείται από τρία άτομα, τα οποία επιλέγονται από τα μέλη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατόπιν αιτήσεως του/της Προέδρου60.

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου», σελ. 13,
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0883&from=EL (τελευταία είσοδος: 12/3/2018).
58
Europa, (nn), “The ad hoc ethical committee”, https://ec.europa.eu/info/about-european-union/principles-and-values/ethicsand-integrity/ethics-and-integrity-eu-commissioners/ad-hoc-ethical-committee_en (accessed: 11/10/2017).
59
Commission of the European Communities, 2003, “Commission Decision of 21.10.2003, establishing the ad hoc ethical
committee foreseen by the Code of Conduct for Commissioners”, p. 2, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/decision-adhoccommittee_21october2003_en.pdf (accessed: 10/3/2018).
60
Ibid, p. 3.
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Η Ειδική Επιτροπή Δεοντολογίας έχει από τις 31 Ιανουαρίου 2018 αντικατασταθεί
από την προαναφερθείσα Ανεξάρτητη Επιτροπή Δεοντολογίας. Ο ρόλος όμως που η
ΕΕΔ διαδραμάτισε στην υπόθεση Barroso ήταν σημαντικός, αν και διφορούμενος,
οπότε κρίθηκε σωστό να αφιερωθεί ένα κομμάτι της εργασίας σε αυτήν, καθώς θα
μας απασχολήσει και στο τρίτο μέρος της εργασίας.
Η Ανεξάρτητη Επιτροπή Δεοντολογίας (ή Ηθικής) έρχεται ως μέρος του νεότερου
Κώδικα Δεοντολογίας των Επιτρόπων, ο οποίος είχε προαναγγελθεί από την
Επιτροπή το 2017 μετά το σκάνδαλο Barroso, και ίσως ως αντίδραση σε αυτό λόγω
της μεγάλης πίεσης από τους άλλους θεσμούς, αλλά και εξωθεσμικά, από την
κοινωνία των πολιτών.
Η ΑΕΔ έχει συμβουλευτικό ρόλο, συμβουλεύει την Επιτροπή για ζητήματα σχετικά
με τον Κώδικα και προβαίνει σε προτάσεις για ηθικά ζητήματα που τον αφορούν. Τα
Μέλη και τα πρώην Μέλη της Επιτροπής πρέπει να συνεργάζονται μαζί της και όταν
τους ζητείται, να παρέχουν όποιες πληροφορίες χρειάζονται. Η ΑΕΔ θα αποτελείται,
όπως και η προκάτοχός της, από τρία άτομα με εμπειρία και αρχές που συνάδουν με
το έργο της, τα οποία επιλέγονται από τον/την Πρόεδρο της Επιτροπής και οφείλουν
να υπογράφουν δήλωση έλλειψης συγκρούσεων συμφερόντων61.

European Commission, 2018, “Commission Decision on a Code of Conduct for the Members of the European Commission”, p.
12, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/code-of-conduct-for-commissioners-2018_en_0.pdf (accessed: 21/2/2018).
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O ρόλος των lobbies στην Ευρωπαϊκή Ένωση
1. Η παρουσία των lobbies και η εξέλιξη της αντιμετώπισής τους
Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εργασίας, το οποίο περιστρέφεται γύρω από τα
lobbies, και συγκεκριμένα το ρόλο τον οποίο διαδραματίζουν στην άσκηση της
ευρωπαϊκής πολιτικής. Συγκεκριμένα, αφού γίνει μια σύντομη ανάλυση των
χαρακτηριστικών τους, θα εξεταστεί το πλαίσιο που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, το οποίο θωρακίζει τους θεσμούς από την επιρροή τους.
1.1. Ιστορικά - Ορισμοί
Ο όρος «lobby» άρχισε να χρησιμοποιείται με πολιτική χροιά κατά τη δεκαετία του
1830 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Χρησιμοποιήθηκε αυτό το όνομα
επειδή οι απεσταλμένοι των επιχειρήσεων που είχαν ως σκοπό να πείσουν ή να
επηρεάσουν αυτούς οι οποίοι σχετίζονταν με τη χάραξη πολιτικής και τη δημιουργία
νόμων, συνήθιζαν να συγκεντρώνονται στα λόμπι των αιθουσών συνεδριάσεων και
των ξενοδοχείων. Έτσι, επεδίωκαν μια συνομιλία πριν ή μετά τις συνεδριάσεις, με
σκοπό να πείσουν αυτούς με τα αξιώματα να διαμορφώσουν πολιτικές ευνοϊκές προς
τις επιχειρήσεις και τις βιομηχανίες ή να μην επικυρώσουν νόμους οι οποίοι θα είχαν
αρνητικά αποτελέσματα. Αυτοί οι άνθρωποι που περίμεναν και δρούσαν στα λόμπι, ο
τύπος άρχισε να τους ονομάζει λομπίστες, ή αλλιώς διαδρομιστές, καθώς η λέξη
λόμπι μεταφράζεται και ως διάδρομος. Με το πέρασμα του χρόνου, όσο ο ρόλος των
κυβερνήσεων γινόταν όλο και πιο σημαντικός, τα λόμπι των αιθουσών συνεδριάσεων
άρχισαν να γεμίζουν με άτομα τα οποία διεκδικούσαν τα συμφέροντα των
επιχειρήσεων, έως ότου η παρουσία τους απαγορεύτηκε. Έκτοτε, άρχισαν να
αναπτύσσονται και να χρησιμοποιούνται άλλες τεχνικές, το όνομα όμως παρέμεινε62.
Πλέον, τα κράτη και οι οργανισμοί θεσπίζουν αυξανόμενα αυστηρούς κανονισμούς
για το lobbying, καθώς και κώδικες δεοντολογίας. Ένας σύγχρονος ορισμός του
lobbying θα μπορούσε να είναι: «όλων των ειδών οι ανορθόδοξες δράσεις των

Long, S. and G., (nn), “Everybody Lobbies: The Art of Ethical and Effective Lobbying”, Peoria: The Lobby Channel,
https://books.google.gr/books?id=tFdOJHhgiEC&pg=PA3&dq=lobbies&hl=el&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=lobbies&f=false (accessed: 10/3/2018).
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ομάδων συμφερόντων που έχουν ως σκοπό να επιφέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα
από την κυβέρνηση»63.
Ως «ανορθόδοξες» προφανώς εννοούνται οι δράσεις οι οποίες δε γίνονται σε
θεσμικά και ρυθμιζόμενα πλαίσια. Τα λόμπι μπορούν να δραστηριοποιούνται, όπως
θα δούμε στη συνέχεια, μέσα στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή να
κανονίζουν συναντήσεις με Επιτρόπους, αλλά μπορούν ακόμα να δρουν μέσω παλιών
τους συναδέλφων, ή να προσπαθούν να επηρεάσουν τα πρόσωπα με αξιώματα σε πιο
«ανορθόδοξους» χώρους, όπως σε μια γκαλερί, ένα μουσείο ή ένα εστιατόριο.
Ένα παράδειγμα νομοθεσίας με σκοπό να ελεγχθεί η πρακτική του lobbying είναι ο
“Lobbying Disclosure Act” του 1995, δηλαδή ο αμερικανικός νόμος περί
αποκαλύψεως των λόμπι. Ψηφίστηκε και εφαρμόστηκε στις ΗΠΑ στις 19 Δεκεμβρίου
1995 και υποχρεώνει τις εταιρίες και τους οργανισμούς, των οποίων τα έξοδα για τα
λόμπι ξεπερνούν τα 20.000 δολάρια το εξάμηνο, να εγγράφονται στη γραμματεία της
Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων εντός 45 ημερών από την πρώτη
επαφή lobbying (lobbying contact). Ως «επαφή lobbying» νοείται η «γραπτή ή
προφορική επικοινωνία με έναν/μια αξιωματούχο/α του εκτελεστικού ή του
νομοθετικού κλάδου η οποία γίνεται εκ μέρους ενός πελάτη, που αφορά τη
διαμόρφωση, τροποποίηση ή υιοθεσία ομοσπονδιακών νόμων, εκτελεστικών
διαταγμάτων, ή κυβερνητικών συμβολαίων κ.τ.λ.»64. Την εγγραφή αυτή επίσης πρέπει
να κάνουν όσοι διαδρομιστές ξεπερνούν το εισόδημα των 5.000 δολαρίων το μήνα. Ο
νόμος αυτός ψηφίστηκε με σκοπό να επιφέρει λογοδοσία και διαφάνεια στις
πρακτικές λόμπι στις ΗΠΑ65.
Οι Bennedsen και Feldmann αναφέρουν τα λόμπι και ως «ομάδες συμφερόντων»
και τις χωρίζουν σε δύο κατηγορίες ανάλογα με το οικονομικό τους μοντέλο. Στην
πρώτη κατηγορία, οι ομάδες συμφερόντων διεκδικούν υπηρεσίες ή ευνοϊκή
νομοθεσία, εισφέροντας σε εκλογικές εκστρατείες με τη μορφή χρημάτων ή άλλων
πολύτιμων πόρων. Επίσης, σε αυτή την κατηγορία, οι ομάδες συμφερόντων πολλές
φορές διανέμουν πόρους σε πολλά μέλη του νομοθετικού σώματος ώστε να επιτύχουν
το επιθυμητό αποτέλεσμα. Στη δεύτερη κατηγορία, οι ομάδες συμφερόντων

Schendelen, van R., 2002, “Machiavelli in Brussels: The Art of Lobbying in the EU”, Amsterdam, Amsterdam University
Press,
p.203
https://books.google.gr/books?hl=el&lr=&id=wgVf0E9ExdoC&oi=fnd&pg=PA11&dq=lobbying&ots=rGaEutEvsH&sig=7yNS
_xp3OPjq21ooFNucVPYWj6Y&redir_esc=y#v=onepage&q=lobbying&f=false (accessed: 10/3/2018).
64
Yu, F. and X, 2010, “Corporate Lobbying and Fraud Detection”, Journal of Financial and Quantitative Analysis, June. p. 6
https://www.researchgate.net/profile/Fang_Yu9/publication/259418914_Corporate_Lobbying_and_Fraud_Detection/links/5524b
3cb0cf2caf11bfce0eb.pdf (accessed: 10/3/2018).
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επηρεάζουν τα πολιτικά αποτελέσματα μέσα από την παροχή πληροφοριών στο/στη
νομοθέτη. Συνήθως στοχεύουν ατομικά, σε ένα άτομο κάθε φορά, παρότι το
αποτέλεσμα διαμορφώνεται πλειοψηφικά. Μέσα από αυτές τις σχετικές πληροφορίες
που παρέχονται, προσπαθούν να τείνουν τη νομοθετική απόφαση προς το μέρος
τους66. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της,
συναντούμε κυρίως τη δεύτερη κατηγορία. Δηλαδή, καθώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση
δεν έχουμε γενικές εκλογές σε κοινοτικό επίπεδο, αλλά οι ευρωβουλευτές εκλέγονται
από τα κράτη μέλη ξεχωριστά, και καθώς από τα αξιώματα, μόνο αυτό των
Ευρωβουλευτών είναι αιρετό, δεν είναι ρεαλιστική η οικονομική συνεισφορά στις
προεκλογικές εκστρατείες, καθώς πέρα από αντικειμενικά δύσκολο εγχείρημα λόγω
του μεγέθους της εργασίας που θα χρειαζόταν και του χρηματικού κόστους, το
αποτέλεσμα θα περιλάμβανε απαγορευτικά μεγάλο ρίσκο.
Ακόμα, τα λόμπι ή οι ομάδες συμφερόντων μπορούν να είναι κεντρικά ή
αποκεντρωμένα, ανάλογα με τη δομή του πολιτικού συστήματος και το εκλογικό
σύστημα το οποίο χρησιμοποιείται. Δηλαδή, τα εκλογικά συστήματα τα οποία
προωθούν την εκπροσώπηση των τοπικών συμφερόντων είναι πιο πιθανό να έρχονται
σε επαφή με αποκεντρωμένα λόμπι, ενώ τα εκλογικά συστήματα που περιλαμβάνουν
ευρύτερα εκλογείς και εκλεγόμενους προωθούν την ύπαρξη κεντρικών ομάδων
συμφερόντων67. Αυτό εξηγεί την παρουσία πολλών διαφορετικών λόμπι στο
Στρασβούργο, την έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και στις Βρυξέλλες, την
έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Οι τρόποι με τους οποίους τα λόμπι μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στους
θεσμούς είναι, σύμφωνα με τον Λάβδα, τέσσερις. Συγκεκριμένα, μια επιχείρηση
μπορεί να ασκήσει επιρροή με:
«(α) άμεση στόχευση των Βρυξελλών από την ίδια την επιχείρηση, οπότε ανοίγει η ίδια
γραφείο και – κυρίως στην περίπτωση των μεγάλων επιχειρήσεων – μπορεί να
καλλιεργήσει άμεσες, αδιαμεσολάβητες σχέσεις με τους κοινοτικούς θεσμούς
(β) απόπειρα άσκησης επιρροής μέσω της εθνικής κυβέρνησης
(γ) απόπειρα άσκησης επιρροής μέσω της κλαδικής ή εθνικής οργάνωσης συμφερόντων
στην οποία η επιχείρηση είναι μέλος
Bennedsen, M. and Feldmann, S. E., 2002, “Lobbying Legislatures”, Journal of Political Economy, vol. 110, no. 4, University
of Chicago, p. 920 ifo-institut.org/de/dms/ifodoc/docs/neueseitences/CESLECTURES/ces-lectures2011-pdf/ces-feldmann-lect12__16088730_en.pdf (accessed: 10/3/2018).
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http://pages.ucsd.edu/~mnaoi/resources/Research/AJPS_2009.pdf (accessed: 10/3/2018).
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(δ)

απόπειρα

άσκησης

επιρροής

μέσω

της

ευρωπαϊκής

συνομοσπονδίας

συμφερόντων»68.
Σχετικά με τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς οι οποίοι «στοχοποιούνται» περισσότερο,
αυτοί είναι το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή. Η ίδια η σύνθεση του
Συμβουλίου από υπουργούς των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το καθιστά
σημαντικό πόλο έλξης των λόμπι. Ιδιαίτερα για τις οργανώσεις και τις ομάδες που
δρουν σε τοπικό επίπεδο, «τα μέλη των εθνικών κυβερνήσεων και κατ’ επέκταση του
Συμβουλίου αποτελούν την αποκλειστική δίοδο μέσω της οποίας μπορούν να
επηρεάσουν τις αποφάσεις της ΕΕ»69. Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει
αναβαθμιστεί σε μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια και το γεγονός ότι οι
Ευρωβουλευτές εκλέγονται από τους πολίτες του εκάστοτε κράτους της ΕΕ το
αναδεικνύει σε μείζονα στόχο της δραστηριότητας των λόμπι70.
Φυσικά, οι δραστηριότητες των διαδρομιστών μπορούν να επεκτείνονται πέρα από
τα υψηλόβαθμα στελέχη των θεσμών. Μέσα στην Επιτροπή, σε μικρότερο ή
μεγαλύτερο βαθμό, όλοι/ες πληρούν κάποια σημαντική εργασία. Υπάρχουν επίπεδα
υπαλλήλων, τα οποία χαρακτηρίζουν το είδος και τη σημασία της εργασίας που
επιτελούν. Για παράδειγμα, άτομα επιπέδου χαμηλού-Α ή υψηλού-Β, διαδραματίζουν
ρόλο στη μορφή ενός σχεδίου τελικής απόφασης. Στο Συμβούλιο, διαδραματίζουν
σημαντικό ρόλο οι δημόσιοι υπάλληλοι που δουλεύουν σε ομάδες εργασίας, σε
διάφορες επιτροπές και σε Γενικές Γραμματείες71. Φυσικά, σε κάθε περίπτωση
υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν και μεταβάλλουν κάθε φορά το ρόλο
που διαδραματίζει κάποιος υπάλληλος, η σημασία όμως του μεγάλου αριθμού όσων
έρχονται σε επαφή με το έργο που παράγεται από τους θεσμούς δεν μπορεί να
παραβλεφθεί.
1.2. Διαφορά ΗΠΑ – Ευρωπαϊκής Ένωσης
Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία της προσπάθειας μιας
ομάδας συμφερόντων. Ένας εύκολος τρόπος να υπογραμμιστούν αυτοί οι παράγοντες
είναι μέσα από τη σύγκριση των ΗΠΑ με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Λάβδας, Κ., 2004, Συμφέροντα και Πολιτική, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, σελ. 256-7.
Αυτόθι, σελ. 260.
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Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα άτομα που κατέχουν υψηλά αξιώματα και μπορούν σε
κάποιο βαθμό να επηρεάσουν την άσκηση πολιτικής και τη νομοθετική διαδικασία
δεν είναι αιρετά, εκτός από τους/τις Ευρωβουλευτές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το
Συμβούλιο των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι θεσμοί οι οποίοι δεν είναι
άμεσα υπόλογοι στους Ευρωπαίους πολίτες, το οποίο είναι και ένας βασικός
παράγοντας της ύπαρξης του ζητήματος του δημοκρατικού ελλείμματος. Τα μέλη του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αν και αιρετά, είναι περισσότερο υπόλογα στους
ψηφοφόρους τους. Αντίθετα, όσοι σχετίζονται με την παραγωγή νομοθεσίας στις
ΗΠΑ είναι ευάλωτοι εκλογικά και κινούνται με σκοπό την επανεκλογή τους. Αυτό
σημαίνει ότι έχουν περισσότερες πιθανότητες να δώσουν προσοχή στις ομάδες
συμφερόντων, στις ομάδες πίεσης και στην κοινωνία των πολιτών. Αυτό δε συμβαίνει
στον ίδιο βαθμό στην ΕΕ, καθώς οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής δεν
αντιμετωπίζουν την εκλογική απειλή. Εν συντομία, αυτό σημαίνει ότι οι κάτοχοι των
δημόσιων αξιωμάτων στην ΕΕ είναι λιγότερο επιρρεπείς στο συσχετισμό τους με τις
διάφορες ομάδες συμφερόντων, οπότε η επιτυχία των λόμπι είναι λιγότερο δυνατή.
Μια ακόμα σημαντική διαφορά είναι η πιθανότητα πραγματικής επιρροής της
χάραξης πολιτικής από τα λόμπι. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή έχει το
δικαίωμα της πρωτοβουλίας για νομοθετική πρόταση και δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι
περιορισμοί και διορίες (παρά ελάχιστες). Έτσι, όταν ξεκινήσει μια διαδικασία, είναι
πολλές οι πιθανότητες να καταλήξει σε κάποιο προϊόν. Στην περίπτωση των
Ηνωμένων Πολιτειών, οποιοδήποτε μέλος του Κογκρέσου μπορεί να αναλάβει την
πρωτοβουλία για νομοθεσία, το οποίο σημαίνει ότι κάθε χρόνο υπάρχουν
εκατοντάδες προτάσεις. Υπάρχουν όμως πολλά επίπεδα, στα οποία η πρωτοβουλία
αυτή μπορεί να φιλτραριστεί και να μπλοκαριστεί. Το αποτέλεσμα έτσι είναι στην ΕΕ
να είναι πιο πιθανό να παραχθεί πολιτική από ό,τι στις ΗΠΑ, καθώς αν μια πρόταση
ξεκινήσει και περάσει τα αρχικά στάδια, έχει πιο πολλές πιθανότητες να ψηφισθεί. Ως
εκ τούτου, ένα λόμπι, αν καταφέρει στην ΕΕ να «επηρεάσει» τους νομοθετικούς
δρώντες, έχει πιο πολλές πιθανότητες να καταστεί επιτυχές.
Τέλος, ένας παράγοντας που καθορίζει την έκβαση μιας προσπάθειας για
διαμόρφωση μιας πολιτικής είναι το εύρος και το αντικείμενο της πολιτικής. Αν
πρόκειται για μια νομοθετική πρόταση μεγάλης κλίμακας, η οποία επηρεάζει μεγάλη
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μερίδα των πολιτών και εμπλέκονται πολλοί δρώντες, η πιθανότητα για επιτυχή
επηρεασμό είναι μικρή72.
Οι διαφορές ΗΠΑ-ΕΕ όσον αφορά τις πρακτικές των λόμπι μπορούν να
παρουσιαστούν συνοπτικά σε έναν πίνακα. Η Woll έχει αναλύσει τον πίνακα ως
εξής73:
Ηνωμένες Πολιτείες

Ευρωπαϊκή Ένωση

Οργανισμός
Άμεση
εκπροσώπηση,
εκπροσώπησης
ειδικοί συνασπισμοί, οι
συμφερόντων:
Πώς οποίοι μπορούν να πάρουν
οργανώνονται οι ατομικοί τη
μορφή
πολυετών
δρώντες;
σχέσεων
Όργανα: Ποιες μέθοδοι Οικονομικές
εισφορές,
και πόροι είναι διαθέσιμοι; νομική
εκπροσώπηση,
επίσημη και ανεπίσημη
συμβουλευτική,
οπτικοακουστικές
και
τακτικές
χαμηλού
επιπέδου
(media
and
grass-roots tactics)
Στόχος
εκπόνησης Από τη συνεισφορά στη
πολιτικής: Πότε και πού οι διαμόρφωση, από τον
διαδρομιστές αποφασίζουν απλό
επηρεασμό
να δράσουν;
αναθεωρήσεων
στο
μπλοκάρισμα απόφασης
Χαρακτηριστικά
του
συμβουλευτικού lobbying:
Τι
ειδών
σχέσεις
αναπτύσσονται ανάμεσα
στους δημόσιους και τους
ιδιωτικούς δρώντες;
Είδος
συμβουλευτικού
lobbying:
Πώς
οι
λομπίστες εκφράζουν τις
απαιτήσεις τους;

Ανταγωνιστικές,
κατακερματισμένες,
βραχύχρονες
μακρόχρονες

Εθνικοί και τομεακοί
κορυφαίοι οργανισμοί, οι
οποίοι
τείνουν
να
σχηματίζουν Ευρωπαϊκές
πλατφόρμες,
πρόσφατα
επίσης
άμεση
εκπροσώπηση
Κυρίως συμβουλευτική,
και
επίσημη
και
ανεπίσημη,
κάποιες
νομικές
συμβουλές,
εξωτερικές
στρατηγικές
περιορισμένες
(outsider
strategies limited)

Πίεση από ενώσεις για
διαμόρφωση
και
αναθεώρηση
σε
υπερεθνικό
επίπεδο·
επιδιώκονται αποφάσεις
από τα λόμπι, μέσω της
εθνικής οδού
Μακρόχρονες
και
βασισμένες
στην
και εμπιστοσύνη,
πολυεπίπεδες στρατηγικές

Αμυντικοί,
άμεσοι, Εποικοδομητικοί,
εστιάζουν στα άμεσα προσεκτικοί,
συμφέροντα
προσανατολισμένοι
συναίνεση

στη

Mahoney, C., 2007, “Lobbying Success in the United Sates and the European Union”, The Journal of Public Policy, vol. 27,
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2. Κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα lobbies
2.1. Lobbying στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Όπως είδαμε, το lobbying στην ΕΕ δεν έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με αυτό των
ΗΠΑ. Υπάρχουν ορισμένες ιδιαιτερότητες, που το καθιστούν δυσκολότερο. Παρόλα
αυτά, υπάρχει, έχει απασχολήσει τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και απασχολεί τους
Ευρωπαίους πολίτες, οι οποίοι θεωρούν ότι είναι σημαντικό ζήτημα, όπως θα φανεί
αμέσως. Μια έρευνα του ΟΟΣΑ έδειξε ότι το 80% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων
πιστεύει ότι υπάρχει στενή σχέση μεταξύ επιχειρήσεων και πολιτικής στη χώρα τους,
το 80% των νομοθετών και το 90% των διαδρομιστών θεωρεί ότι υπάρχει ανάρμοστη
άσκηση επιρροής, και το 70% των πολιτών πιστεύει ότι υπάρχει διαφθορά στους
ευρωπαϊκούς θεσμούς74. Γι’ αυτόν το λόγο, υπάρχει τα τελευταία χρόνια αυξανόμενη
ζήτηση για καθιέρωση του νομοθετικού αποτυπώματος. Με απλά λόγια το
νομοθετικό αποτύπωμα είναι ένα αρχείο το οποίο επισυνάπτεται στις νομοθετικές
προτάσεις και περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις επαφές των νομοθετών με
τους διαδρομιστές, όπως τα ονόματα αυτών που συναντήθηκαν, την ημερομηνία,
αλλά και το θέμα της συζήτησής τους. Σύμφωνα με τη ΜΚΟ Transparency
International, το νομοθετικό αποτύπωμα είναι «ένα πλήρες δημόσιο αρχείο της
επιρροής των διαδρομιστών σε ένα νομοθετικό κείμενο»75.
Η χρήση νομοθετικών αποτυπωμάτων θα συνεισφέρει στην ύπαρξη λεπτομερούς
αρχείου σχετικά με το ποιος επηρεάζει τις νομοθετικές πράξεις, με ποιον τρόπο και
σε ποια χρονική περίοδο. Οι πληροφορίες μπορούν να αντλούνται από κοινοποιημένα
μητρώα των επαφών μεταξύ δημόσιων αξιωματούχων και ατόμων που ανήκουν σε
κάποιο λόμπι, από συμβολές και από χωρία που έχουν καταφέρει να εισάγουν
λομπίστες στα νομοθετικά κείμενα. Αυτή η πράξη διαφάνειας θα μπορούσε να
μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο για σύγκρουση συμφερόντων, με τον ίδιο τρόπο που
βοηθά η δήλωση συμφερόντων, και θα μπορούσε να αυξήσει τη λογοδοσία των
ευρωβουλευτών, επιτρέποντας στους ενδιαφερόμενους να παρακολουθούν τις
δραστηριότητές τους. Ακόμα, θα επιτραπεί στους θεσμούς να ελέγξουν ποιος

Berg, J., 2015, “EU Legislative Footprint: What’s the real influence of lobbying?” Brussels: Transparency International, p. 4
https://transparency.eu/wp-content/uploads/2016/09/Transparency-05-small-text-web-1.pdf (accessed: 11/3/2018).
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προσπαθεί να επηρεάσει το έργο τους76. To νομοθετικό αποτύπωμα, καθώς και ο
σημαντικός ρόλος τον οποίο μπορεί να διαδραματίσει υπέρ της διαφάνειας, θα
αναλυθούν περαιτέρω στα συμπεράσματα της εργασίας.
Σε μια έρευνα που διεξήχθη στην Ευρώπη σχετικά με τη θετική πλευρά του
lobbying, δόθηκαν οι εξής απαντήσεις:
•

«Η ικανότητα του lobbying να διασφαλίζει τη συμμετοχή των κοινωνικών και
οικονομικών δρώντων και των πολιτών στην πολιτική διαδικασία – 37%

•

Η ικανότητα να παρέχει χρήσιμες και έγκαιρες πληροφορίες – 28%

•

Τονισμός της τοπικής ή εθνικής σημασίας ενός ζητήματος – 20%

•

Μετάφραση επιστημονικών πληροφοριών σε σχετικές πληροφορίες – 10%»77.

Στην ίδια έρευνα, αποτυπώνονται και οι απαντήσεις σχετικά με την αρνητική πλευρά
του lobbying:
•

«Έλλειψη διαφάνειας – 26%

•

Υπερβολική βαρύτητα, κατά τη διαδικασία, στις ελίτ και τους εύπορους – 24%

•

Δεν παρέχονται ουδέτερες πληροφορίες – 23%

•

Υπερβολική επιρροή στη δημοκρατική διαδικασία – 14%

•

Υπερβολικά πολλές επαφές – 7%»78.

Βλέπουμε ότι υπάρχει και θετική πλευρά στη δράση των λόμπι και αυτό είναι κάτι το
οποίο αναγνωρίζεται. Το πρόβλημα δημιουργείται όταν η δράση των λόμπι επηρεάζει
σε τέτοιο βαθμό τους/τις αξιωματούχους/ες, ώστε υιοθετούνται πολιτικές οι οποίες
μπορεί να μην έχουν ως γνώμονα το συμφέρον των πολιτών, του υγιούς
ανταγωνισμού και τη διαφάνεια.
2.1.1. Ένας Ανοιχτός και Συγκροτημένος Διάλογος μεταξύ της Επιτροπής και
των Ομάδων Ειδικών Συμφερόντων
Η πρώτη προσπάθεια πλαισίωσης των σχέσεων ενός Ευρωπαϊκού θεσμού με τις
ομάδες συμφερόντων έγινε το 1993 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το 1992 είχε
προηγηθεί η δέσμευση ότι θα θεσπίζονταν μια τυποποίηση μεταξύ των σχέσεων της
Επιτροπής και των ομάδων συμφερόντων, με σκοπό αυτές να προσδιοριστούν ως ένα
βαθμό και να θεσπιστεί ένας Κώδικας Συμπεριφοράς. Στο κείμενο αναφέρεται ότι
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ήδη το 1993, στις Βρυξέλλες βρίσκονταν 3.000 ομάδες ειδικών συμφερόντων, που
απασχολούσαν περίπου 10.000 υπαλλήλους79.
Στο κείμενο ορίζονται κάποιες κατευθυντήριες γραμμές. Το ενδιαφέρον, σε
σύγκριση με τα πιο σύγχρονα κείμενα, είναι η γενικότητα του πλαισίου το οποίο
ορίζει η Επιτροπή. Μπορεί να παρατηρηθεί, κατά την εξέλιξη των προσπαθειών για
τυποποίηση των σχέσεων με τα λόμπι και για διαφάνεια, ότι η σαφήνεια και η
συγκεκριμενοποίηση των παραμέτρων αποκτούν πρωταρχικό ρόλο στη διαμόρφωση
των κειμένων.
•

«Διατήρηση των ανοικτών σχέσεων μεταξύ της Επιτροπής και των ομάδων
ειδικών συμφερόντων και προσήλωση στην αρχή της ανοικτής διοίκησης, η
οποία έχει αποτελέσει την παγιωθείσα κατά ένα μεγάλο χρονικό διάστημα
πρακτική, ενώ θα μπορούσε να επεκταθεί περαιτέρω.

•

Ενώ η Επιτροπή έχει την τάση να ευνοεί τις ευρωπαϊκές (συν)ομοσπονδίες παρά
τους μεμονωμένους ή εθνικούς φορείς, έχει ωστόσο δεσμευθεί να εφαρμόζει την
ίση μεταχείριση όλων των ομάδων ειδικών συμφερόντων, έτσι ώστε να
εξασφαλίζει σε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος, ανεξαρτήτως μεγέθους ή
οικονομικής επιφάνειας, την ευκαιρία να έρχεται σε επαφή με την Επιτροπή.

•

Οι υπάλληλοι της Επιτροπής θα πρέπει, κατά τις επαφές τους με τους
εκπροσώπους των ομάδων ειδικών συμφερόντων, να είναι σε θέση να
γνωρίζουν ποιος είναι ποιος και ποιος κάνει τί.

•

Ενώ δε η Επιτροπή μπορεί να συνεχίσει να εφαρμόζει τη δική της προσέγγιση
ως προς τις επαφές με τις ομάδες ειδικών συμφερόντων, θα πρέπει να αφήσει
ανοικτή τη δυνατότητα να συμπεριλάβει σ' αυτήν και στοιχεία της πολιτικής που
ακολουθούν τα άλλα κοινοτικά όργανα στον τομέα αυτόν»80.

Τέλος, στην ανακοίνωση της Επιτροπής ορίζονται οι «Ελάχιστες απαιτήσεις για
έναν κώδικα συμπεριφοράς μεταξύ της Επιτροπής και των ομάδων ειδικών
συμφερόντων», το οποίο αποτελεί προάγγελο των κωδίκων δεοντολογίας, οι οποίοι
πλέον εφαρμόζονται από πολλούς Ευρωπαϊκούς θεσμούς και από τις ομάδες
συμφερόντων. Περιέχει παραγράφους που αφορούν: 1. τη δημόσια παρουσία των
ομάδων συμφερόντων, προς αποφυγή πλάνης των πελατών και των αξιωματούχων, 2.
τη συμπεριφορά των ομάδων συμφερόντων ή των εκπροσώπων τους, η οποία οφείλει
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 1993, «Ένας Ανοιχτός και Συγκροτημένος Διάλογος μεταξύ της Επιτροπής και των Ομάδων Ειδικών
Συμφερόντων» Επικοινωνία στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 36ο έτος, C63, σελ. 2-8, σελ. 2, http://eurlex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:1993:063:FULL&from=el (τελευταία είσοδος: 20/11/2017).
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να είναι τυπική, δεοντολογική και να διέπεται από διαφάνεια, 3. τη διάδοση των
πληροφοριών της Επιτροπής και 4. τις οργανώσεις που δημιουργούν οι ομάδες
συμφερόντων81.
2.1.2. Μητρώο Διαδρομιστών
Ένα έτος ορόσημο για την πορεία των Ευρωπαϊκών θεσμών στην πλαισίωση των
σχέσεων με τις ομάδες συμφερόντων και για τη διαφάνεια είναι το 1996, όπου το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθιέρωσε ένα μητρώο εγγραφών για τους διαδρομιστές82.
Το μητρώο ήταν μια πρωτοβουλία της Επιτροπής Κανονισμού, Ελέγχου της Εντολής
και Ασυλιών στις 10 Αυγούστου 1994.
Το τελικό κείμενο περιλάμβανε διατάξεις οι οποίες αφορούσαν την είσοδο
διαδρομιστών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και έναν κώδικα δεοντολογίας ο
οποίος βασιζόταν στον τότε κώδικα συμπεριφοράς των Κοσμητόρων83.
Η είσοδος των διαδρομιστών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα γίνεται έπειτα από
εθελοντική εγγραφή και θα τους/τις παρέχει πρόσβαση στα κτίρια του Κοινοβουλίου
και σε αρχεία του. Από τη μεριά τους, όσοι/ες ενδιαφέρονται θα πρέπει να φέρουν
ένα πάσο με το όνομά τους, να παραδίδουν μια δήλωση η οποία περιλαμβάνει όλες
τις δωρεές οποιουδήποτε είδους στο προσωπικό και τα Μέλη του Κοινοβουλίου, και
να υπακούν τον κώδικα συμπεριφοράς84.
Στον κώδικα συμπεριφοράς των εκπροσώπων συμφερόντων, οι διατάξεις γενικού
χαρακτήρα αναφέρουν ότι οι εκπρόσωποι συμφερόντων πρέπει να μην αποκρύπτουν
πληροφορίες, να είναι ειλικρινείς και να δρουν με νομιμότητα. Ακόμα, το έγγραφο
επισημαίνει ότι κάποιες εταιρίες που ειδικεύονται στο lobbying πωλούν έγγραφα τα
οποία δόθηκαν από τα όργανα σε πελάτες τους85.

Αυτόθι, σελ. 7.
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2.1.3. Λευκή Βίβλος για την Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση
Μπορούμε να σκιαγραφήσουμε τη σύγχρονη ιστορία των σχέσεων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης με τις ομάδες συμφερόντων από το 2001. Το 2001, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
δημοσίευσε τη Λευκή Βίβλο για την Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση. Αυτή η Λευκή
Βίβλος αποτέλεσε σημείο αναφοράς στην ευρωπαϊκή πορεία, καθώς εισήγαγε πολλά
νέα δεδομένα και εκσυγχρόνισε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η Ένωση, μέχρι
και σήμερα.
Μια μεγάλη πρωτοβουλία, η οποία αφορούσε τις ομάδες συμφερόντων, ήταν η
υπόσχεση για μεγαλύτερη συμμετοχή και διαφάνεια. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή
διεύρυνε τη διαδικασία παραγωγής πολιτικών προς το ευρύ κοινό και συμπεριέλαβε
όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στον πολιτικό διάλογο. Αυτό το κατάφερε – ταυτόχρονα
προσδίδοντας μεγαλύτερη διαφάνεια – παρέχοντας «ηλεκτρονική πληροφόρηση για
την προετοιμασία της πολιτικής σε όλα τα στάδια της λήψης αποφάσεων», θεσπίζοντας
«ελάχιστες προδιαγραφές διαβούλευσης όσον αφορά την πολιτική της ΕΕ» και
«ρυθμίσεις για εταιρικές σχέσεις που θα υπερβαίνουν τις ελάχιστες προδιαγραφές σε
επιλεγμένους τομείς και θα υποχρεώνουν την Επιτροπή σε πρόσθετες διαβουλεύσεις με
αντάλλαγμα περισσότερες εγγυήσεις διαφάνειας και αντιπροσωπευτικότητας εκ μέρους
των συμμετεχουσών οργανώσεων»86.
2.1.4. Προς ενίσχυση της διαβούλευσης και του διαλόγου - Γενικές αρχές και
ελάχιστες προδιαγραφές για τη διαβούλευση των ενδιαφερομένων μερών από την
Επιτροπή
Ένα χρόνο αργότερα, το 2002, η Επιτροπή εξέδωσε την ανακοίνωση «Προς
ενίσχυση της διαβούλευσης και του διαλόγου - Γενικές αρχές και ελάχιστες
προδιαγραφές για τη διαβούλευση των ενδιαφερομένων μερών από την Επιτροπή»87.
Η Ανακοίνωση αφορά την επικοινωνία των θεσμών με την κοινωνία των πολιτών.
Αποτελεί συνέχεια και ανάπτυξη της πρακτικής της διαβούλευσης, που προμήνυε η
Λευκή Βίβλος που προηγήθηκε ένα χρόνο πριν. Στο κείμενο, η Επιτροπή τονίζει για
άλλη μια φορά την ανάγκη για διαφάνεια. Τα θέματα για τα οποία γίνεται
διαβούλευση, οι τρόποι με τους οποίους γίνεται αυτή η διαβούλευση, οι
συμμετέχοντες και οι παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις, πρέπει να είναι
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2001, «Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση - Μια Λευκή Βίβλος», http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52001DC0428&from=EL (τελευταία είσοδος: 13/11/2017).
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ορατά από το ευρύ κοινό. Ακόμα αναφέρει: «Η διαφάνεια και η λογοδότηση
αποτελούν σημαντικές αρχές που πρέπει να διέπουν τη συμπεριφορά των οργανώσεων
όταν επιδιώκουν να συμβάλουν στην εκπόνηση των πολιτικών της ΕΕ. Πρέπει να
καθίσταται σαφές:
•

ποια συμφέροντα εκπροσωπούν

•

σε ποιο βαθμό γίνεται η εν λόγω εκπροσώπηση»88.

2.1.5. Πράσινη Βίβλος - Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Διαφάνεια
Τα δύο παραπάνω κείμενα δεν αφορούν επακριβώς τις σχέσεις των Ευρωπαϊκών
θεσμών με τα λόμπι, αποτελούν όμως μια προσπάθεια για πλαισίωση των σχέσεων
αυτών. Το 2006, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κυκλοφόρησε την Πράσινη Βίβλο με θέμα
«Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Διαφάνεια».
Η Πράσινη Βίβλος εγκαινίασε δημόσια διαβούλευση, η οποία έχει ως στόχο εκτός
των άλλων, τη βελτίωση της διαφάνειας όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων, τη
θέσπιση ενός πιο δομημένου πλαισίου που καθορίζει τις δραστηριότητες των
ενδιαφερομένων και την ανάπτυξη της πληροφόρησης σχετικά με τις διαβουλεύσεις
της Επιτροπής με το κοινό89.
Η Πράσινη Βίβλος, η οποία εισήγαγε τη λογική της εγγραφής σε μητρώο για τις
ομάδες συμφερόντων, περιελάμβανε τα εξής μέτρα:
•

«νομοθετική ρύθμιση για την «πρόσβαση στα έγγραφα», η οποία παρέχει το
πλαίσιο για την πρόσβαση στα μη δημοσιευθέντα έγγραφα των οργάνων και
οργανισμών της ΕΕ μέσω μητρώου εγγράφων ή μετά από υποβολή αιτήσεως. Η
Επιτροπή κατήρτισε επίσης μητρώο εγγράφων καθώς και ειδικό μητρώο
εγγράφων που αφορούν το έργο των επιτροπών «επιτροπολογίας»,

•

έναρξη λειτουργίας βάσεων δεδομένων που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με
συμβουλευτικούς φορείς και ομάδες εμπειρογνωμόνων που συμβουλεύουν την
Επιτροπή,

•

ευρεία διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς και εμπεριστατωμένη
αξιολόγηση των επιπτώσεων πριν από την εκπόνηση των νομοθετικών
προτάσεων. Με τις πρακτικές αυτές διασφαλίζεται ότι οι ανησυχίες των πολιτών
και όλων των ενδιαφερομένων μερών λαμβάνονται δεόντως υπόψη. Εξάλλου,

Αυτόθι.
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2006, «Πράσινη Βίβλος με θέμα «Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη διαφάνεια», http://eurlex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l14521&from=EN#KEYTERMS
(τελευταία
είσοδος:
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οι εν λόγω πρακτικές συμβάλλουν σημαντικά στην εφαρμογή της πολιτικής της
Επιτροπής για τη «βελτίωση της νομοθεσίας»,
•

«Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς» της Επιτροπής, ο οποίος αποτελεί
το σημείο αναφοράς για την παροχή υπηρεσιών ποιότητας στις σχέσεις της με το
κοινό […]»90.

Η Πράσινη Βίβλος περιλαμβάνει το πλαίσιο το οποίο είναι απαραίτητο, ώστε να
μπορέσει να υπάρξει διάδραση μεταξύ των Ευρωπαϊκών θεσμών και των ομάδων
συμφερόντων.
•

Τονίζεται η σημασία της νομιμότητας όσον αφορά τις δραστηριότητες των
ομάδων συμφερόντων, από οποιαδήποτε βάση και αν προέρχονται αυτές οι
ομάδες.

•

Επίσης, στο κείμενο οι ομάδες συμφερόντων ωθούνται στο να φέρουν
ενώπιων των θεσμών σημαντικά θέματα και τη συνεισφορά τους πάνω σε
αυτά, με σκοπό να χρησιμοποιηθούν οι ειδικευμένες γνώσεις τους.

•

Τονίζεται ότι δεν είναι δόκιμες οι προσπάθειες για αθέμιτη επιρροή των
θεσμών.

•

Οι ομάδες συμφερόντων πρέπει να βοηθούν στο να καθίσταται σαφής η
συνεισφορά τους, καθώς και πληροφορίες για την αποστολή και τη
χρηματοδότησή τους.

•

Τέλος, διαφυλάσσεται ο χαρακτήρας των οργάνων, τα οποία δρουν με
γνώμονα το συμφέρον όλης της Ένωσης (τότε Κοινότητας), και τονίζεται ότι
τα μέτρα με σκοπό την εξασφάλιση της διαφάνειας πρέπει να είναι
αποτελεσματικά και αναλογικά91.

Ακόμα, περιλαμβάνονται προβλέψεις σχετικά με πιθανά προβλήματα τα οποία
μπορούν να ανακύψουν κατά τη διάρκεια της επαφής των οργάνων με τις ομάδες
συμφερόντων. Ο γνώμονας περιστρέφεται κυρίως γύρω από τις αθέμιτες πρακτικές
που μπορεί να χρησιμοποιηθούν με σκοπό να επηρεάσουν τη χάραξη της ευρωπαϊκής
πολιτικής. Αναφέρονται κάποια παραδείγματα, όπως η «παροχή διαστρεβλωμένων
πληροφοριών», η χρήση της τεχνολογίας με σκοπό να «διευκολύνουν την οργάνωση
μαζικών εκστρατειών υπέρ ή κατά συγκεκριμένου σκοπού», χωρίς να υπάρχει
δυνατότητα να εντοπιστεί αν οι ανησυχίες που εκφράζονται είναι πραγματικές, η

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2006, «Πράσινη Βίβλος-Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη διαφάνεια», σελ. 3, http://eurlex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52006DC0194&from=EN (τελευταία είσοδος: 15/11/2017).
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νομιμότητα κάποιων ομάδων είναι αμφίβολη, και γενικά, υπήρξε κριτική για την
«έλλειψη πληροφόρησης για τις ομάδες συμφερόντων που ενεργοποιούνται σε επίπεδο
ΕΕ»92.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο κείμενο, παρέχει ως μια από τις λύσεις για τους
ενδοιασμούς που εκφράζονται παραπάνω αυτό το οποίο θα απασχολήσει την εργασία
στη συνέχεια, και το οποίο είναι ακόμα και σήμερα στο προσκήνιο των πολιτικών
διεργασιών: την «Εγγραφή - Εθελοντικό σύστημα με κίνητρα για εγγραφή» των
ομάδων συμφερόντων και των εκπροσώπων τους σε μια διαδικτυακή βάση
δεδομένων. Όσες ομάδες ή εκπρόσωποι εγγράφονται εθελοντικά και καταχωρούν
κάποια στοιχεία, η Επιτροπή θα τους/τις ενημερώνει όταν πρόκειται να
πραγματοποιηθεί μια συζήτηση για θέματα στα οποία αυτές/οί δραστηριοποιούνται.
Επίσης, αυτές/οί που εγγράφονται πρέπει να προσυπογράφουν και ένα σχετικό
κώδικα συμπεριφοράς, ο οποίος προωθεί την εντιμότητα και την ανάγκη για δήλωση
των συμφερόντων τα οποία εκπροσωπούνται, την ανάγκη για τη χρήση ορθών και όχι
παραπλανητικών πληροφοριών, και την αποχή από τη χρήση μεθόδων που θα τις/τους
χαρίσουν ευνοϊκή μεταχείριση. Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή προωθεί την
αυτορρύθμιση, με σκοπό να υπάρχει ένα μέτρο ελέγχου πριν από την επαφή με τα
όργανα93.
2.1.6. Παρακολούθηση της Πράσινης Βίβλου - Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη
Διαφάνεια
Ένα χρόνο μετά την κυκλοφορία της Πράσινης Βίβλου, το 2007, έπειτα από πολλές
διαβουλεύσεις με την κοινωνία των πολιτών και πολλές συνεισφορές από
ενδιαφερόμενα μέρη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε τη συνέχεια του εγγράφου, η
οποία παρακολουθεί τις αντιδράσεις, τις προτάσεις και διαμορφώνει μια πιο σφαιρική
προσέγγιση. Γενικά, η Πρωτοβουλία για τη Διαφάνεια αντιμετωπίστηκε θετικά. Ένα
πολύ σημαντικό στοιχείο το οποίο προέκυψε από την μετέπειτα διαβούλευση ήταν η
πρόταση πολλών ΜΚΟ για τη χρήση ενός υποχρεωτικού συστήματος καταγραφής
των ομάδων συμφερόντων στο μητρώο. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς είναι
κάτι το οποίο συζητείται ακόμα και σήμερα.
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Όσον αφορά το σύστημα αυτορρύθμισης που υποστηρίζει η Επιτροπή σχετικά με τη
δημοσιοποίηση κάποιων στοιχείων με σκοπό να γίνει η εγγραφή των ομάδων
συμφερόντων, το κείμενο αναφέρει:
•

«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, οι

περιφερειακές

αντιπροσωπείες 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·
•

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.)»94.

Ένα ακόμα σημείο το οποίο σχετίζεται με την αυτορρύθμιση που προτείνει η
Επιτροπή είναι ο Κώδικας Συμπεριφοράς που αναφέρεται στην Πράσινη Βίβλο. Ο
προβληματισμός προκύπτει από τον έλεγχο της τήρησης του κώδικα, καθώς μια
τέτοια λειτουργία δεν επεξηγείται στην Πράσινη Βίβλο.
Τέλος, ένα σημείο που αξίζει προσοχή είναι η πρόβλεψη της παρακολούθησης για
πιθανή διοργανική συνεργασία, και πιο συγκεκριμένα μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στην πρόταση αυτή, η Επιτροπή ήταν
σύμφωνη και κάλεσε το «Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή των Περιφερειών
και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, να εξετάσουν τη δυνατότητα
στενότερης συνεργασίας στον τομέα αυτό»95.
2.1.7. Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία στον τομέα της διαφάνειας. Πλαίσιο που διέπει
τις σχέσεις με τους εκπροσώπους συμφερόντων
Το 2008 αποτέλεσε έτος αναφορά για την ανάπτυξη και τη διαμόρφωση του
ευρωπαϊκού πλαισίου που εφαρμόζεται σχετικά με τις σχέσεις των ευρωπαϊκών
θεσμών με τις ομάδες πίεσης. Στις αρχές Μαΐου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2007, «Παρακολούθηση της εφαρμογής της Πράσινης Βίβλου «Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη
διαφάνεια»», σελ. 5 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0127&from=EL (τελευταία
είσοδος: 17/11/2017).
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ψήφισμα, το οποίο είχε ως βάση τα κείμενα σχετικά με τη διαφάνεια τα οποία είχαν
προηγηθεί. Στο ψήφισμα υπογραμμίζεται ο μεγάλος αριθμός εκπροσώπων ομάδων
πίεσης, η αυξημένη πλέον βαρύτητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η ανάγκη για
αύξηση της διαφάνειας. Έτσι, το Κοινοβούλιο τονίζει ότι είναι βασικό να γνωρίζει
ποιοί φορείς εκπροσωπούνται από ομάδες ειδικών συμφερόντων, ότι για λόγους
νομιμότητας της Ένωσης και εμπιστοσύνης των πολιτών πρέπει να υπάρχει διαφάνεια
στην πρόσβαση στους θεσμούς, και ότι αυτή η διαφάνεια πρέπει να είναι αμφίδρομη,
δηλαδή να ισχύει τόσο για τους θεσμούς όσο και για τις ομάδες ειδικών
συμφερόντων96.
Ακόμα αναγνωρίζει, αν και προαιρετικά, τη χρήση του νομοθετικού αποτυπώματος
και τονίζει τους κανόνες που πρέπει να τηρούνται σχετικά με την αποφυγή
σύγκρουσης συμφερόντων και τη διατήρηση της ανεξαρτησίας των βουλευτών. Στη
συνέχεια του κειμένου, επιδοκιμάζεται η πρόταση της Επιτροπής για τη δημιουργία
ενός ενιαίου συστήματος για εγγραφή των ομάδων συμφερόντων και για την
Επιτροπή και για το Κοινοβούλιο και γίνεται έκκληση για ένα κοινό, υποχρεωτικό
μητρώο που να περιλαμβάνει και το Συμβούλιο, μέσα από μια διοργανική συμφωνία.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το Κοινοβούλιο εφάρμοζε ήδη ένα υποχρεωτικό μητρώο
εγγραφής. Το μητρώο αυτό θα δημοσιοποιεί τα χρηματοοικονομικά στοιχεία, θα
περιλαμβάνει κοινό κώδικα συμπεριφοράς, καθώς και μηχανισμό διαγραφής από
αυτό97.
Στην έκθεση του Κοινοβουλίου σχετικά με την ανάπτυξη του πλαισίου των
δραστηριοτήτων των εκπροσώπων ομάδων ειδικών συμφερόντων στα ευρωπαϊκά
θεσμικά όργανα, η αιτιολογική έκθεση αναφέρει σχετικά με το κοινό μητρώο:
«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

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2009, «Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Μαΐου 2008 σχετικά
με την ανάπτυξη του πλαισίου των δραστηριοτήτων των εκπροσώπων ομάδων ειδικών συμφερόντων στα ευρωπαϊκά θεσμικά
όργανα», σελ. 49. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52008IP0197 (τελευταία είσοδος: 5/12/2017).
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διοικητικό. Επομένως, ο εισηγητής προτείνει τη σύσταση μιας κοινής ομάδας εργασίας
προκειμένου να εξεταστούν οι επιπτώσεις της δημιουργίας ενός κοινού μητρώου»98.
Στη συνέχεια, στα τέλη Μαΐου 2008, ακολουθεί η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής σχετικά με την «Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία στον τομέα της διαφάνειας·
Πλαίσιο που διέπει τις σχέσεις με τους εκπροσώπους συμφερόντων». Το κείμενο
αυτό αποτελεί την πρώτη προσπάθεια της Επιτροπής για την καθιέρωση ενός
μητρώου εγγραφής των εκπροσώπων συμφερόντων, οι οποίοι/ες επιθυμούν να
έρχονται σε επαφή με τους/τις Επιτρόπους. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι οι
εκπρόσωποι συμφερόντων, από την άνοιξη του 2008, θα μπορούν να εγγράφονται
ηλεκτρονικά στη βάση δεδομένων, θα μπορούν να τροποποιούν τα στοιχεία τους και
το κοινό θα μπορεί να συμβουλεύεται το περιεχόμενο του μητρώου99.
Στο κείμενο αυτό επίσης ορίζονται οι δραστηριότητες για τις οποίες απαιτείται
εγγραφή στο μητρώο. Οι δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων είναι οι
«δραστηριότητες που διενεργούνται με στόχο να επηρεάσουν τη διαμόρφωση της
πολιτικής και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων».
Αναμένεται η εγγραφή των φορέων που ασχολούνται με τις προαναφερθείσες
δραστηριότητες και όχι η εγγραφή ιδιωτών. Στον ορισμό δεν περιλαμβάνονται οι
δραστηριότητες που έχουν σχέση με παροχή νομικών και λοιπών επαγγελματικών
συμβουλών, όταν συνδέονται με το δικαίωμα του/της πελάτη/τισσας για δίκαιη δίκη ή
για υπεράσπιση σε διοικητικές διαδικασίες. Ακόμα, στις δραστηριότητες δεν
περιλαμβάνονται οι δραστηριότητες των κοινωνικών εταίρων που έχουν σχέση με τον
κοινωνικό διάλογο (ενώσεις). Αν οι δραστηριότητες όμως αυτές αποκτήσουν
διαφορετικές διαστάσεις, τότε προβλέπεται εγγραφή ώστε να αντιμετωπιστούν
ισότιμα με τις άλλες ομάδες συμφερόντων. Τέλος, δραστηριότητες που δε συνάδουν
με εγγραφή στο μητρώο είναι όσες ανταποκρίνονται σε άμεσα αιτήματα της
Επιτροπής, δηλαδή για παροχή πληροφοριών, εμπειρογνωμοσύνη, δημόσιες
ακροάσεις, φόρουμ κτλ.100.
Τέλος, η ανακοίνωση περιλαμβάνει έναν κώδικα δεοντολογίας, ο οποίος είναι
προϊόν διαβούλευσης με ενδιαφερόμενους δρώντες. Ο Κώδικας τονίζει την ανάγκη

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2008, «Έκθεση σχετικά με την ανάπτυξη του πλαισίου των δραστηριοτήτων των εκπροσώπων
ομάδων
ειδικών
συμφερόντων
στα
ευρωπαϊκά
θεσμικά
όργανα
(2007/2115(INI)»,
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2008-0105+0+DOC+XML+V0//EL#title2
(τελευταία είσοδος: 6/12/2017).
99
Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2008, «Ανακοίνωση της Επιτροπής- Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία στον τομέα της
διαφάνειας· Πλαίσιο που διέπει τις σχέσεις με τους εκπροσώπους συμφερόντων», http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52008DC0323&from=EL (τελευταία είσοδος: 6/12/2017).
100
Αυτόθι.
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για διαφάνεια, εντιμότητα και ακεραιότητα και περιέχει επτά βασικούς κανόνες οι
οποίοι πρέπει να ακολουθούνται:
«Οι εκπρόσωποι συμφερόντων θα πρέπει πάντοτε:
1. να δηλώνουν την ταυτότητά τους με το ονοματεπώνυμό τους και με τον/τους
φορέα/φορείς για τον/τους οποίο(ους) εργάζονται ή τον/τους οποίο(ους) εκπροσωπούν·
2. να εμφανίζονται με ακριβή τρόπο κατά την εγγραφή ώστε να μην παραπλανούν
τρίτους ή/και το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
3. να δηλώνουν τα συμφέροντα, και, κατά περίπτωση, τους πελάτες ή τα μέλη που
αντιπροσωπεύουν·
4. να διασφαλίζουν ότι, με βάση τις γνώσεις τους, οι πληροφορίες που παρέχουν είναι
αμερόληπτες, πλήρεις, επικαιροποιημένες και όχι παραπλανητικές·
5. να μην αποσπούν ή να προσπαθούν να αποσπάσουν πληροφορίες, ή οποιαδήποτε
απόφαση, με ανέντιμα μέσα·
6. να μην ωθούν τους υπαλλήλους της ΕΕ σε παράβαση των κανόνων και των
κριτηρίων συμπεριφοράς που ισχύουν γι’ αυτούς·
7. αν απασχολούν πρώην υπαλλήλους της ΕΕ, να σέβονται την υποχρέωσή τους να
τηρούν τους κανόνες και τις απαιτήσεις εμπιστευτικότητας που ισχύουν γι’ αυτούς»101.
Τον Ιούνιο του 2008, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε το ηλεκτρονικό μητρώο
εγγραφών με μία ανακοίνωση τύπου. Ο τότε Αντιπρόεδρος της Επιτροπής δήλωσε
ικανοποίηση με τη θετική στάση του κλάδου, καθώς με αυτό τον τρόπο βοηθείται η
τήρηση της νομιμότητας των αλληλεπιδράσεων των ομάδων ειδικών συμφερόντων με
το θεσμό102. Μια σημαντική πρόσθεση στην ανακοίνωση του Αντιπροέδρου είναι ότι
η Επιτροπή πρότεινε τη δημιουργία ενός κοινού μητρώου εγγραφών, το οποίο έχει
την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και είναι έτοιμοι να οργανώσουν
κοινή ομάδα εργασιών με σκοπό τη δημιουργία του103.
Ανοίγει λοιπόν ο δρόμος για τη σύγχρονη εκδοχή του μητρώου που να είναι κοινό για
την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο, ένα βήμα που έγινε το 2011.

Αυτόθι.
European Commission, 2008, “Commission's lobby register: it's time to sign up” Press Release, Brussels.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-08-988_el.htm (accessed: 6/12/2017).
103
Ibid.
101
102
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2.1.8. Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη διαφάνεια: μητρώο των εκπροσώπων
συμφερόντων, ένας χρόνος μετά
Το 2009, ένα χρόνο μετά το μητρώο εγγραφών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε μια
ανακοίνωση σχετικά με την αποτελεσματικότητά του. Σε εκείνο το χρονικό διάστημα,
υπήρχαν ήδη 2.000 καταχωρήσεις που προέρχονταν από όλο το φάσμα των φορέων
που συμμετέχουν στην πολιτική διαβούλευση και οι εγγραφές συνεχίζονταν με
αμείωτους ρυθμούς. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι τα δικηγορικά γραφεία και οι
ομάδες προβληματισμού απέχουν στην πλειονότητά τους από τις εγγραφές, τα πρώτα
επειδή η φύση του νομικού επαγγέλματος δεν επιτρέπει την παραβίαση της
εμπιστευτικότητας, οι δεύτερες επειδή δε θέλουν να εξομοιώνονται με συγκεκριμένα
συμφέροντα, καθώς ο ρόλος τους είναι η παραγωγή δεδομένων και όχι η άσκηση
επιρροής.
Περαιτέρω, στην ανακοίνωση περιλαμβάνονται κάποιες προτάσεις για βελτίωση του
μητρώου. Οι προτάσεις αφορούν τη συγκεκριμενοποίηση των κατευθυντηρίων
γραμμών σχετικά με δραστηριότητες και δαπάνες, την ανάγκη για σαφέστερο ορισμό
σχετικά με την απαλλαγή που εφαρμόζεται σε ορισμένες δραστηριότητες (όπως των
νομικών συμβουλών), το γεγονός ότι μερικές φορές χρειάζεται η δήλωση της ίδιας
δαπάνης πάνω από μια φορά σε μια καταχώρηση, και ορισμένες αλλαγές που θα
καταστήσουν πιο απλή τη διαδικασία εγγραφής104.
2.1.9. Συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την καθιέρωση ενός Μητρώου Διαφάνειας για οργανώσεις και
αυτοαπασχολούμενα άτομα που συμμετέχουν στη διαμόρφωση και εφαρμογή
των πολιτικών της ΕΕ
Έπειτα από όλη αυτή την πορεία από το 1993, το 2011 φτάνουμε στη διοργανική
συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το
κείμενο αναφέρει ότι το κοινό Μητρώο βασίζεται στα συστήματα που ήδη υπήρχαν,
δηλαδή το μητρώο του Κοινοβουλίου, το οποίο υπήρχε από το 1996, και της
Επιτροπής, το οποίο υπήρχε από το 2008. Για το νέο μητρώο εργάστηκε μια μικτή
ομάδα, η οποία έκανε τις απαραίτητες προσαρμογές λαμβάνοντας υπόψη τις
εμπειρίες και τις συμβολές των ενδιαφερομένων που περιλαμβάνονται στην
ανακοίνωση της Επιτροπής του 2008, με τίτλο: «Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη
Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2009, «Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη διαφάνεια: μητρώο των εκπροσώπων
συμφερόντων,
ένας
χρόνος
μετά»,
Ανακοίνωση
της
Επιτροπής,
Βρυξέλλες,
σελ.
3-8,
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2009/EL/1-2009-612-EL-F1-1.Pdf (τελευταία είσοδος: 6/12/2017).
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Διαφάνεια: μητρώο των εκπροσώπων συμφερόντων, ένας χρόνος μετά»105. Στο
έγγραφο χρησιμοποιείται το 1996 ως η απαρχή, καθώς τότε καθιερώθηκε για πρώτη
φορά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα μητρώο για τα λόμπι. Η πρώτη όμως
προσπάθεια για πλαισιωμένη προσέγγιση των ομάδων συμφερόντων και των
εκπροσώπων τους έγινε το 1993 από την Επιτροπή, όπως αναφέρθηκε παραπάνω.
Το Μητρώο έχει ευρύ πεδίο εφαρμογής και καλύπτει «όλες τις δραστηριότητες που
ασκούνται με σκοπό τον άμεσο ή έμμεσο επηρεασμό της διαμόρφωσης ή εφαρμογής
πολιτικής και των διαδικασιών λήψης αποφάσεων των οργάνων της ΕΕ, ανεξαρτήτως
του χρησιμοποιούμενου διαύλου ή μέσου επικοινωνίας, για παράδειγμα αναθέσεις σε
εξωτερικούς συνεργάτες, μέσα ενημέρωσης, συμβάσεις με επαγγελματίες μεσάζοντες,
ομάδες προβληματισμού («think tanks»), πλατφόρμες, φόρα, ενημερωτικές εκστρατείες
και πρωτοβουλίες βάσης. Οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων,
επικοινωνία με Βουλευτές, μονίμους υπαλλήλους ή λοιπό προσωπικό των οργάνων της
ΕΕ, σύνταξη, διανομή και αποστολή επιστολών, ενημερωτικού υλικού ή εγγράφων που
προβάλλουν επιχειρήματα και θέσεις, και διοργάνωση εκδηλώσεων, συναντήσεων ή
διαφημιστικών δραστηριοτήτων και κοινωνικών εκδηλώσεων ή διασκέψεων, με
αποστολή σχετικών προσκλήσεων σε Βουλευτές, μονίμους υπαλλήλους ή λοιπό
προσωπικό των οργάνων της ΕΕ. Επίσης περιλαμβάνονται οι προαιρετικές συνδρομές
και η συμμετοχή σε επίσημες διαβουλεύσεις επί προβλεπομένων νομοθετικών ή άλλων
νομικών πράξεων της Ένωσης και σε άλλες δημόσιες διαβουλεύσεις.»106
Οι κανόνες που ισχύουν για τους/τις εγγεγραμμένους/ες στο Μητρώο είναι
παρόμοιοι με αυτούς που ήδη υπήρχαν. Δηλαδή, οι ενδιαφερόμενοι/ες χρειάζεται να
δώσουν κάποια στοιχεία τα οποία γίνονται διαθέσιμα στο ευρύ κοινό, δέχονται να
υπακούν σε έναν κώδικα δεοντολογίας με βάση τον οποίο θα εξεταστεί τυχόν
καταγγελία εις βάρος τους, εγγυώνται για την αλήθεια των στοιχείων που έδωσαν,
δέχονται να αντιμετωπίσουν συνέπειες αν παραβιάσουν τον κώδικα δεοντολογίας και
δέχονται την πιθανότητα να δημοσιοποιηθεί αλληλογραφία και άλλα έγγραφα που
αφορούν τις δραστηριότητές τους, σε περίπτωση αίτησης107.
Στα παραρτήματα του Μητρώου περιέχονται η κατηγοριοποίηση των ομάδων
συμφερόντων που μπορούν να εγγραφούν, έχοντας λάβει υπόψη τις γνώμες των
Επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2011, «Συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την καθιέρωση ενός Μητρώου Διαφάνειας για οργανώσεις και αυτοαπασχολούμενα άτομα που συμμετέχουν στη
διαμόρφωση και εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ», http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:32011Q0722(01)
(τελευταία είσοδος: 7/12/2017).
106
Αυτόθι.
107
Αυτόθι.
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ομάδων κατά τη διαδικασία διαβούλευσης. Για παράδειγμα, μια παρατήρηση που
διατυπώθηκε στην ανακοίνωση «Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη διαφάνεια: μητρώο
των εκπροσώπων συμφερόντων, ένας χρόνος μετά», ήταν ότι οι ΜΚΟ και οι Ομάδες
Προβληματισμού αποτελούσαν μια κατηγορία. Πλέον, στο Μητρώο του 2011, αυτά
τα δύο αποτελούν ξεχωριστές κατηγορίες προκειμένου να διευκολύνεται η εγγραφή
των ενδιαφερομένων. Ακόμα, περιλαμβάνονται γενικές πληροφορίες και ο Κώδικας
Δεοντολογίας που καλούνται να σέβονται οι εγγεγραμμένοι/ες. Τέλος, στο κείμενο
περιλαμβάνεται η διαδικασία διερεύνησης και διεκπεραίωσης των καταγγελιών108.
Στις αρχές Μαΐου του 2011, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην απόφασή του σχετικά
με τη διοργανική συμφωνία για το Μητρώο Διαφάνειας, αναφέρει δύο πολύ
σημαντικά χωρία:
«5. επαναλαμβάνει, ωστόσο, την έκκλησή του για υποχρεωτική καταχώρηση όλων των
εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων στο Μητρώο Διαφάνειας και ζητεί να αναληφθούν
οι αναγκαίες ενέργειες στο πλαίσιο της επικείμενης διαδικασίας επανεξέτασης για την
προετοιμασία της μετάβασης στην υποχρεωτική καταχώρηση·
6. εκφράζει τη λύπη του επειδή το Συμβούλιο δεν έχει ακόμη καταστεί μέρος της
συμφωνίας, αν και αυτό είναι κρίσιμης σημασίας προκειμένου να διασφαλιστεί η
διαφάνεια σε όλα τα στάδια της νομοθετικής διαδικασίας σε επίπεδο Ένωσης·
χαιρετίζει, ωστόσο, το γεγονός ότι το Συμβούλιο έχει αναφέρει ότι θα γίνει μέρος της
συμφωνίας· καλεί το Συμβούλιο να προσχωρήσει στο κοινό μητρώο το συντομότερο
δυνατό·»109.
Σχετικά με τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, ο
Εισηγητής Carlo Casini συνέστησε «την έγκριση του σχεδίου συμφωνίας για την
δημιουργία Μητρώου Διαφάνειας»110, καθώς «το κοινό μητρώο θα αποτελέσει ένα
βήμα στην κατεύθυνση μεγαλύτερης διαφάνειας των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων,
κάτι το οποίο ελπίζεται ότι θα συνεισφέρει σε μεγαλύτερο νομιμότητα του ευρωπαϊκού
εγχειρήματος απέναντι στους πολίτες του»111.

Αυτόθι.
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2011, «Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Μαΐου 2011 σχετικά με τη σύναψη
διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με ένα κοινό Μητρώο Διαφάνειας
(2010/2291(ACI))»,
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-20110222+0+DOC+XML+V0//el (τελευταία είσοδος: 8/12/2017).
110
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2011, «Έκθεση σχετικά με τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου
και
της
Επιτροπής
σχετικά
με
ένα
κοινό
Μητρώο
Διαφάνειας
(2010/2291(ACI))»,
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2011-0174&language=EL (τελευταία είσοδος:
8/12/2017).
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2.1.10. Αναθεώρηση Μητρώου Διαφάνειας
Το 2014, έπειτα από εντολή του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
υποβλήθηκαν, έπειτα από διαβουλεύσεις της Ομάδας Εργασίας και με τη συμμετοχή
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχέδια συμπερασμάτων και τροποποιήσεων της
Διοργανικής Συμφωνίας για το Μητρώο Διαφάνειας. Στην Έκθεση της 31ης Μαρτίου
2014 σχετικά με την τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας για το Μητρώο
Διαφάνειας, το Κοινοβούλιο εξέφρασε τη λύπη του γιατί αυτή η τροποποίηση δε θα
καταστήσει το Μητρώο υποχρεωτικό και καλεί την Επιτροπή να καταθέσει πρόταση
για τη μετατροπή του σε απαραίτητο προαπαιτούμενο όταν πρόκειται να
πραγματοποιηθεί κάποια συνάντηση με μέλη των θεσμών, μέχρι το τέλος του 2016.
Ακόμα, προτρέπει να διεξαχθεί δημόσια διαβούλευση όταν γίνει η επόμενη
αναθεώρηση και καλεί το Συμβούλιο να προσχωρήσει και αυτό στο Μητρώο
Διαφάνειας. Τέλος, «χαιρετίζει τους σαφέστερους ορισμούς που περιγράφουν τις
εξαιρέσεις από το πεδίο κάλυψης των δραστηριοτήτων των δικηγορικών εταιρειών»,
καθώς αυτό θα ενθαρρύνει περισσότερες δικηγορικές εταιρίες να εγγραφούν και
ενθαρρύνει την Επιτροπή να δώσει περισσότερα κίνητρα για εγγραφή στο
Μητρώο112.
Στο memo της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 15ης Απριλίου 2014, αναγράφονται
συνοπτικά οι καινοτομίες που εισάγονται στο αναθεωρημένο Μητρώο:
•

Διάφορα

τμήματα

αποσαφηνίζονται

και

επιτρέπουν

στους/ις

ενδιαφερόμενους/ες να εντοπίσουν ευκολότερα σε ποια κατηγορία εμπίπτουν.
•

Αναθεωρείται η διαδικασία των επισημάνσεων και καταγγελιών και
καθίστανται αποτελεσματικότερες.

•

Προστίθενται δύο νέα στοιχεία στον Κώδικα Δεοντολογίας113.

•

Δίνονται περισσότερα κίνητρα για εγγραφή στο Μητρώο.

•

Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες που ζητούνται, πλέον θα ζητούνται για
όλους επί ίσοις όροις.

•

Όπως προαναφέρθηκε, βελτιώνονται οι ορισμοί των δραστηριοτήτων που
καλύπτονται από το Μητρώο για τα δικηγορικά γραφεία114.

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2014, «Έκθεση σχετικά με την τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας για το Μητρώο
Διαφάνειας
(2014/2010(ACI))»,
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-20140258&language=EL#title5 (τελευταία είσοδος: 12/12/2017).
113
[Ο Κώδικας Δεοντολογίας για τους εκπροσώπους συμφερόντων αναπαράγεται στο παράρτημα].
114
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014, «To αναθεωρημένο Μητρώο Διαφάνειας: περισσότερες πληροφορίες, περισσότερα κίνητρα,
αυστηρότερη αντιμετώπιση όσων παραβιάζουν τους κανόνες», ΜΕΜΟ, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14302_el.htm (τελευταία είσοδος: 12/12/2017).
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η προσπάθεια για εποπτεία του Μητρώου από την
Κοινή Γραμματεία του Μητρώου Διαφάνειας, η οποία διαχειρίζεται το Μητρώο,
παρέχει υποστήριξη, ελέγχει τα δεδομένα που δίνονται, αναλαμβάνει τον έλεγχο των
επισημάνσεων και των καταγγελιών, συντηρεί το σύστημα και ενημερώνει γι’ αυτό
και το προωθεί115.
Το ενδιαφέρον έγκειται στο ότι σύμφωνα με τις αναφορές, υπάρχουν πολλές
παραβιάσεις υπό τη μορφή ψευδών ή λανθασμένων δεδομένων τα οποία δίνονται από
τους αιτούντες εγγραφή. Ένα αίτημα της κοινωνίας πολιτών, το οποίο εντοπίζεται
στη δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση και την καθιέρωση του Μητρώου ως
υποχρεωτικό, είναι οι περισσότεροι έλεγχοι στο Μητρώο με σκοπό τον εντοπισμό
αυτών των παραβιάσεων. Οι έλεγχοι που ασκούνται αυτή τη στιγμή είναι:
•

Ποιοτικοί, δηλαδή η επαλήθευση των δεδομένων τα οποία δίνονται από τους
εγγραφόμενους και η επικοινωνία μαζί τους, σε περίπτωση που εντοπιστούν
ζητήματα.

•

Επισημάνσεις παρατυπιών, το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε τρίτους να
ενημερώσουν την ΚΓΔΜ για παραβιάσεις στις οποίες έχουν προβεί οι
εγγεγραμμένοι φορείς, οι οποίες αφορούν πραγματικά σφάλματα, όπως ψευδή
στοιχεία ή μη δήλωση κάποιων στοιχείων.

•

Καταγγελίες, δηλαδή η καταγγελία για εικαζόμενη παραβίαση του Κώδικα
Δεοντολογίας116.

Σαν σύνολο, τα μέτρα αυτά για τον έλεγχο των εγγεγραμμένων είναι ικανοποιητικά,
δεδομένων όλων των παραγόντων. Αυτό που μπορεί να γίνει, με σκοπό τη μείωση
των παραβιάσεων και σε ένα βαθμό την πρόληψή τους, είναι η παροχή περισσότερων
κονδυλίων και η αναβάθμιση της ΚΓΔΜ ώστε να ενισχυθεί το έργο και η
αποτελεσματικότητά της.
2.1. Νέο Μητρώο Διαφάνειας
2.2.1. Μάιος 2016
Στη 1 Μαΐου 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε μια νέα δημόσια διαβούλευση
σχετικά με την εφαρμογή ενός υποχρεωτικού Μητρώου Διαφάνειας. Η διαβούλευση
Γενικός Γραμματέας Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Γενικός Γραμματέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 2016, «Ετήσια έκθεση
σχετικά
με
τη
λειτουργία
του
Μητρώου
Διαφάνειας
2016»,
σελ.
10,
http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/report2016_EL.pdf (τελευταία είσοδος: 9/1/2017).
116
Αυτόθι.
115

63

είχε δύο στόχους: α. Να λάβει απόψεις σχετικά με το ισχύον Μητρώο Διαφάνειας, β.
Να λάβει απόψεις σχετικά με τη μορφή ενός μελλοντικού υποχρεωτικού Μητρώου.
Η διαβούλευση αποτελούνταν από δύο μέρη: Το πρώτο απλά ζητούσε απόψεις
σχετικά με τη διαφάνεια των Ευρωπαϊκών θεσμών, την αποτελεσματικότητα του
θεμιτού lobbying στη διαμόρφωση πολιτικής, τις αρχές που πρέπει να διέπουν ένα
σωστό πλαίσιο για τα λόμπι και τις δραστηριότητες τις οποίες πρέπει να καλύπτει το
Μητρώο. Στο δεύτερο μέρος της διαβούλευσης ζητείτο ανατροφοδότηση από
όσους/ες έχουν έρθει σε επαφή με το παρόν Μητρώο σχετικά με τις πληροφορίες που
ζητούνται για την εγγραφή, την ευκολία παροχής τους, τον Κώδικα Δεοντολογίας, τη
λειτουργικότητα

του

συστήματος

εγγραφής,

πιθανά

χαρακτηριστικά

ενός

μελλοντικού Μητρώου και σύγκριση μεταξύ του ισχύοντος Μητρώου και εθνικών
μητρώων. Η διαβούλευση διήρκησε μέχρι την 1 Ιουνίου 2016117.
2.2.2. Ιούλιος 2016
Από τη δημόσια διαβούλευση που διενήργησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προέκυψαν
πάνω από 1.600 απαντήσεις οι οποίες μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Περίπου 100
απαντήσεις ακυρώθηκαν επειδή ήταν προϊόντα συντονισμένης εκστρατείας.
Στην αναφορά του Ιουλίου 2016 περιλαμβάνεται ότι οι ερωτηθέντες είχαν κοινές
απόψεις σχετικά με τη διαφάνεια που πρέπει να διέπει το lobbying και ότι το Μητρώο
είναι χρήσιμο ως εργαλείο ρύθμισής του. Υπήρξε ωστόσο μικρή διάσταση απόψεων
σχετικά με τη διαφάνεια που διέπει τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Όσον αφορά τον
ορισμό των δραστηριοτήτων που υπάγονται στο Μητρώο, υπήρξε σύγκλιση απόψεων
και γενική υποστήριξη. Μεγάλη διάσταση απόψεων υπήρχε μεταξύ των ιδιωτών, οι
οποίοι ζήτησαν διεύρυνση του Μητρώου και των μη εγγεγραμμένων οργανισμών, οι
οποίοι ζήτησαν την εξαίρεση κάποιων ειδών οργανισμών. Οι εγγεγραμμένοι
οργανισμοί ήταν μοιρασμένοι ανάμεσα στις δύο απόψεις118.
Όσον αφορά τα στοιχεία τα οποία ζητούνται και τη δημοσιοποίησή τους,
εκφράστηκε ικανοποίηση. Υπήρχαν όμως, όπως είναι λογικό, αιτήματα από ΜΚΟ οι
οποίοι ζητούσαν περισσότερα στοιχεία και αιτήματα από επιχειρηματικούς φορείς και
ενώσεις, οι οποίοι/ες ζητούσαν την απαίτηση λιγότερων στοιχείων. Κοινό αίτημα από
European Parliament, 2016, “Public consultation on the Transparency Register; Towards a mandatory Transparency Register
for
lobbyists”,
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/581981/EPRS_ATA(2016)581981_EN.pdf
(accessed: 14/12/2017).
118
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London,
Norfolk,
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I,
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/summary-report-public-consultation-transparency-register.pdf (accessed: 20/12/2017).
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όλους/ες ήταν η υποστήριξη προς τους αιτούντες ώστε να παρέχουν ορθά στοιχεία
και η αύξηση των ελέγχων ώστε να μειωθούν τα λάθη, διαβάθμιση των πληροφοριών
ανάλογα με τις δραστηριότητες που ασκούνται, και αύξηση των πηγών προς τη
Γραμματεία του Μητρώου ώστε να το ελέγχει πιο αποτελεσματικά. Επίσης, υπήρξε
υποστήριξη προς τον Κώδικα Δεοντολογίας, όμως υπήρχαν κάποια αιτήματα τα
οποία ζητούσαν να μη δημοσιεύονται τα ονόματα ανεσταλμένων οργανισμών119.
Σχετικά με τα πλεονεκτήματα τα οποία δίνονται για να κινητροδοτηθούν οι
ενδιαφερόμενοι και να εγγραφούν στο Μητρώο, το μεγαλύτερο κίνητρο που αφορά
το Κοινοβούλιο ήταν η πρόσβαση στα κτίριά του, το κίνητρο που αφορά την
Επιτροπή ήταν η δυνατότητα συνάντησης με Επιτρόπους και η δυνατότητα για
παραπομπή σε εμπειρογνώμονες, όταν χρειάζεται. Τέλος, υπήρξε υποστήριξη προς
τις αλληλεπιδράσεις των θεσμών και των ομάδων συμφερόντων έπειτα από εγγραφή
και υποστήριξη για το αίτημα προς το Συμβούλιο, προκειμένου να προσχωρήσει και
αυτό στη νέα Διαθεσμική Συμφωνία120.
2.2.3. Σεπτέμβριος 2016
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε πρόταση για νέα διοργανική συμφωνία μεταξύ της
Επιτροπής, του Κοινοβουλίου αλλά και του Συμβουλίου, με σκοπό την καθιέρωση
ενός υποχρεωτικού Μητρώου Διαφάνειας. Η πρόταση αυτή είναι προϊόν πολλών
διαπραγματεύσεων και βημάτων, τα οποία ξεκίνησαν τη δεκαετία του 1990 στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και σταδιακά κατέληξαν σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, το οποίο
προς το παρόν υιοθέτησαν και εφάρμοσαν η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο. Η
προσθήκη του Συμβουλίου και ο υποχρεωτικός χαρακτήρας, τον οποίο η Επιτροπή
ήδη εφαρμόζει, θα ολοκληρώσουν ένα κεφάλαιο διαφάνειας και θα εγκαινιάσουν μια
νέα περίοδο δημοκρατικής λειτουργίας στην Ένωση.
Στο κείμενο, η Επιτροπή αναφέρει ότι έπειτα από τη μέχρι τότε εμπειρία με το
Μητρώο, οι τρεις θεσμοί – Επιτροπή, Κοινοβούλιο και Συμβούλιο – συγκλίνουν στο
ότι η συμφωνία θα έπρεπε να επεκταθεί και αναγνωρίζουν την ανάγκη για τη θέσπισή
του ως υποχρεωτικό, δηλαδή καθιστώντας την εγγραφή σε αυτό προϋπόθεση για να
μπορέσει κάποιος/α εκπρόσωπος συμφερόντων να αλληλεπιδράσει με τους
θεσμούς121.
Ibid, σελ. ii.
Ibid, σελ. ii.
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2016, «Διοργανική συμφωνία σχετικά με υποχρεωτικό Μητρώο Διαφάνειας», http://eurlex.europa.eu/legal-content/el/TXT/?uri=CELEX:52016PC0627 (τελευταία είσοδος: 15/12/2017).
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Όσοι/ες εγγράφονται θα έχουν τη δυνατότητα, σύμφωνα με το άρθρο 5:
• Όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: θα εισέρχονται στους χώρους του
Κοινοβουλίου, θα προσκαλούνται και θα μιλούν σε ακροάσεις της Επιτροπής,
θα δικαιούνται την αιγίδα του σε εκδηλώσεις που οργανώνουν, θα μπορούν
να συναντώνται με μέλη του Κοινοβουλίου, θα οργανώνουν εκδηλώσεις
στους χώρους του Κοινοβουλίου και θα λαμβάνουν ενημερωτικά μηνύματα
για τις δραστηριότητες του Κοινοβουλίου.
• Όσον αφορά το Συμβούλιο: θα συναντώνται με τον/την πρέσβη της εκάστοτε
Προεδρίας, τους/ις αναπληρωτές/τριες Μόνιμους/ες Αντιπροσώπους των
εθνικών κυβερνήσεων στο COREPER (ΕΜΑ – Επιτροπή Μονίμων
Αντιπροσώπων), τον Γενικό Γραμματέα του και τους γενικούς διευθυντές,
και θα λαμβάνουν ενημερωτικά μηνύματα για τις δραστηριότητες του
Συμβουλίου.
• Όσον αφορά την Επιτροπή: θα συναντώνται με τα μέλη της Επιτροπής (ως
μέλη θεωρούνται και οι γενικοί διευθυντές και τα μέλη των ιδιαίτερων
γραφείων τους), με ομάδες εμπειρογνωμόνων, θα λαμβάνουν ενημερωτικά
μηνύματα για τις διαβουλεύσεις της Επιτροπής, θα δικαιούνται την αιγίδα της
σε εκδηλώσεις που οργανώνουν, και θα ειδοποιούνται συγκεκριμένα για τις
δραστηριότητες

της

Επιτροπής

μέσα

από

ειδικούς

καταλόγους

διευθύνσεων122.
Χαρακτηριστικά, στο δελτίο τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Πρώτος
Αντιπρόεδρος Frans Timmermans δήλωσε ότι η μετατροπή του Μητρώου σε
υποχρεωτικό θα βοηθήσει στο να ρίξουν φως στις δραστηριότητες των
εγγεγραμμένων το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή και το Συμβούλιο, και το κοινό θα έχει
τη

δυνατότητα

να

μαθαίνει

ποιος/α

ασκεί

πίεση

στους

θεσμούς,

ποιοί

εκπροσωπούνται και πόσα χρήματα ξοδεύονται γι’ αυτόν το σκοπό123.
Η πρόταση ακόμα «απλουστεύει και βελτιώνει την ποιότητα των δεδομένων
επιβάλλοντας ορθολογικές απαιτήσεις καταχώρισης και αυστηρότερο έλεγχο της
ποιότητας»124 και «Η Επιτροπή προτείνει την αύξηση των πόρων που θα διατεθούν για
την επίτευξη αυτού του στόχου»125. Εντοπίζεται δηλαδή, ότι πέρα από την εισαγωγή
Αυτόθι.
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2016, «Μεγαλύτερη διαφάνεια: η Επιτροπή προτείνει να γίνει το Μητρώο Διαφάνειας υποχρεωτικό για
όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ» Δελτίο Τύπου, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3182_el.htm (τελευταία είσοδος:
16/12/2017).
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του υποχρεωτικού χαρακτήρα, γίνεται προσπάθεια για πιο αυστηρό έλεγχο των
στοιχείων που δίνονται από τους/τις εκπροσώπους.
Στο νομοθετικό τρένο, το οποίο είναι ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου που περιέχει και
δείχνει την εξέλιξη των νομοθετικών προτάσεων, αναφέρεται ότι το υποχρεωτικό
μητρώο καθιερώνεται έπειτα από τρία καλέσματα του Κοινοβουλίου, το 2008, το
2011 και το 2014. Αναφέρεται όμως, επίσης, ότι «η προτιμώμενη επιλογή του
Κοινοβουλίου για μια νομοθετική πρόταση μπορεί να καθιστούσε αναγκαία μια
τροποποίηση της Συνθήκης». Έτσι, θα τηρούνταν η συνήθης διαδικασία για νέα
νομοθεσία. Αυτό όμως δεν είναι απαραίτητο, καθώς στο άρθρο 352 ΣΛΕΕ
αναφέρεται πως η ΕΕ μπορεί να νομοθετήσει αν υπάρχει ομοφωνία στο Συμβούλιο
και αν δοθεί έγκριση από το Κοινοβούλιο, όταν η προτεινόμενη νομοθεσία επιδιώκει
να επιτύχει τους στόχους της ΕΕ. Εφόσον ένας από τους στόχους της ΕΕ είναι η
διαφάνεια, υπάρχει η δυνατότητα για νέα νομοθεσία126.
2.2.4. Σεπτέμβριος 2017
Το Σεπτέμβριο του 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
το Συμβούλιο συναντήθηκαν με σκοπό να συζητήσουν για μια διαθεσμική συμφωνία
σχετικά με ένα υποχρεωτικό Μητρώο Διαφάνειας. Η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο
δέχθηκαν την πρωτοβουλία σαν ένα θετικό βήμα και δήλωσαν έτοιμοι για να
ξεκινήσουν οι διαδικασίες το συντομότερο δυνατόν.
Ο Πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Frans Timmermans δήλωσε ότι είναι καιρός
το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να εφαρμόσουν αυτό το οποίο εφαρμόζει ήδη η
Επιτροπή, δηλαδή αν κάποιος/α εκπρόσωπος συμφερόντων θέλει να μιλήσει με ένα
υψηλόβαθμο μέλος των θεσμών αυτών, θα πρέπει πρώτα να εγγραφεί. Το κοινό έχει
δικαίωμα να ξέρει τους δρώντες που επηρεάζουν την παραγωγή πολιτικής στην
Ευρωπαϊκή Ένωση127.
Στις 14 Σεπτεμβρίου 2017 εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα πολύ
σημαντικό κείμενο με τίτλο «Διαφάνεια, λογοδοσία και ακεραιότητα στα θεσμικά
όργανα της ΕΕ». Το ψήφισμα αυτό περιέχει προτάσεις του Κοινοβουλίου που
εμπίπτουν σε μεγάλο εύρος των δραστηριοτήτων των Ευρωπαϊκών θεσμών και έχει
ως σκοπό τη βελτίωση της διακυβέρνησης από την άποψη της δεοντολογίας που
European Parliament, (nn), “Inter-institutional agreement on a mandatory Transparency Register for lobbyists” - Legislative
Train, http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-union-of-democratic-change/file-inter-institutional-agreement-on-amandatory-transparency-register-for-lobbyists (accessed: 16/12/2017).
127
European Commission, 2017, “First tripartite political meeting ahead of Transparency Register negotiations”, Statement,
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-3126_en.htm (accessed: 13/4/2017).
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οφείλουν να τηρούν οι θεσμοί. Χαρακτηριστικά, όσον αφορά το Μητρώο Διαφάνειας,
για το οποίο υπήρχαν συζητήσεις για να καταστεί υποχρεωτικό, αναφέρει ότι οι
εκπρόσωποι ή ομάδες συμφερόντων που υπερβαίνουν το όριο το οποίο ορίζεται για
τις δαπάνες που γίνονται στα πλαίσια των δραστηριοτήτων τους θα πρέπει να
ενημερώσουν εγκαίρως τις πληροφορίες τις οποίες έχουν παράσχει. Ακόμα, το
Κοινοβούλιο πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα, ζητώντας να καταστεί επίσης
υποχρεωτικό οι εκπρόσωποι συμφερόντων να περιλαμβάνουν στο Μητρώο όσες
δωρεές υπερβαίνουν τα 3.000 ευρώ, αναφέροντας το είδος και την αξία της κάθε
μιας, ανά έτος. Επίσης, στο κείμενο ζητάει οι δωρεές που υπερβαίνουν τα 12.000
ευρώ να δηλώνονται αμέσως. Ακόμα, επαναλαμβάνει το αίτημα για νομοθετική
πράξη που αφορά το Μητρώο, ώστε να μην υπάρχουν πιθανά κενά τα οποία αφήνει
μια διοργανική συμφωνία και το αίτημα προς το Συμβούλιο να προσχωρήσει και αυτό
στο Μητρώο, και προτείνει στα κράτη μέλη να θεσπίσουν εθνικά πλαίσια τα οποία θα
προωθούν τη διαφάνεια στις συναντήσεις πολιτικών με εκπροσώπους συμφερόντων,
όταν οι δεύτεροι έχουν ως σκοπό την επιρροή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
Επιπροσθέτως, τονίζει ότι οι εγγεγραμμένοι εκπρόσωποι πρέπει να δηλώνουν και
τους πελάτες για λογαριασμό των οποίων εκπροσωπούν συμφέροντα και χαιρετίζει
τις προσπάθειες των δικηγορικών οργανώσεων για υπερπήδηση των εμποδίων που
θέτουν οι κανόνες του επαγγέλματος και τα εθνικά πλαίσια, ώστε να μπορούν να
εγγράφονται στο Μητρώο και να βοηθούν στην τήρηση της διαφάνειας128.
Οι παραπάνω παράγραφοι αποτελούν καινοτομία, καθώς εισάγουν αλλαγές οι
οποίες μπορούν να χαρακτηριστούν αυστηρές και ίσως περιοριστικές για όσους/ες
θέλουν να εγγραφούν στο Μητρώο Διαφάνειας, έχουν όμως ως τελικό σκοπό τη
βελτίωση της διαφάνειας, κάτι το οποίο είναι δημοκρατικό για τους πολίτες της
Ένωσης, οι οποίοι οφείλουν να είναι προστατευμένοι απέναντι σε οποιαδήποτε
επιρροή μπορεί να αλλοιώσει το έργο των θεσμών.
Μια ακόμα παράγραφος με ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι η ακόλουθη:
Το Κοινοβούλιο
«21. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, σύμφωνα με τη Διεθνή Διαφάνεια, το
2015 περισσότερες από τις μισές καταχωρίσεις στο μητρώο ομάδων συμφερόντων της
ΕΕ ήταν ανακριβείς, ελλιπείς ή εστερούντο νοήματος·»129.
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2017, «Διαφάνεια, λογοδοσία και ακεραιότητα στα θεσμικά όργανα της
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0358+0+DOC+XML+V0//EL
(τελευταία είσοδος: 15/12/2017).
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Αυτό αποτελεί ένα ανησυχητικό φαινόμενο, το οποίο αν δεν κατασταλεί, θα
απασχολήσει την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο σε μεγάλο βαθμό, καθώς μειώνει τη
σημασία της προόδου που έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα στον τομέα της διαφάνειας.
Ένα θετικό στοιχείο είναι ότι αποτελεί ένα πρόβλημα το οποίο έχουν εντοπίσει οι
θεσμοί, καθώς αναφέρεται στη δημόσια διαβούλευση.
Σχετικά με το προτεινόμενο υποχρεωτικό Μητρώο Διαφάνειας, αξίζει να σταθούμε
σε ένα σημείο το οποίο αποτελεί θέμα συζήτησης. Παρακάτω παρατίθενται οι
δραστηριότητες οι οποίες καθιστούν τους οργανισμούς κατάλληλους για εγγραφή,
σύμφωνα με το ισχύον αλλά και με το προτεινόμενο Μητρώο:
Ισχύον Μητρώο Διαφάνειας

Προτεινόμενο Μητρώο Διαφάνειας

«Δραστηριότητες που καλύπτονται
7. Το πεδίο εφαρμογής του Μητρώου
καλύπτει, εξαιρέσει των αναφερομένων στις
παραγράφους 10 έως 12, όλες τις
δραστηριότητες που ασκούνται με σκοπό τον
άμεσο
ή
έμμεσο
επηρεασμό
της
διαμόρφωσης ή της εφαρμογής πολιτικής και
των διαδικασιών λήψης αποφάσεων των
οργάνων της ΕΕ, ανεξαρτήτως του τόπου
ανάληψης αυτών ή του χρησιμοποιούμενου
διαύλου ή μέσου επικοινωνίας, για
παράδειγμα μέσω αναθέσεων σε εξωτερικούς
συνεργάτες, μέσων ενημέρωσης, συμβάσεων
με επαγγελματίες μεσάζοντες, ομάδων
προβληματισμού (think tanks), πλατφορμών,
φόρα, ενημερωτικών εκστρατειών και
πρωτοβουλιών βάσης.
Για τον σκοπό της παρούσας συμφωνίας, ως
«άμεσος επηρεασμός» νοείται ο επηρεασμός
μέσω άμεσης επαφής ή επικοινωνίας με τα
θεσμικά όργανα της ΕΕ ή μέσω άλλης
ενέργειας που έπεται των δραστηριοτήτων
αυτών, και ως «έμμεσος επηρεασμός»
νοείται ο επηρεασμός μέσω της χρήσης
ενδιάμεσων
φορέων,
όπως
μέσων
ενημέρωσης, της κοινής γνώμης, διασκέψεων
ή κοινωνικών εκδηλώσεων, που στοχεύουν
στα θεσμικά όργανα της ΕΕ.»
«Δραστηριότητες που δεν καλύπτονται
Δραστηριότητες που αφορούν την παροχή
νομικών
και
άλλων
επαγγελματικών
συμβουλών δεν καλύπτονται από το Μητρώο
στο βαθμό που:
— συνίστανται σε συμβουλευτικές εργασίες
και επαφές με δημόσιους φορείς με σκοπό
την καλύτερη ενημέρωση ενός πελάτη

«Δραστηριότητες καλυπτόμενες και μη
καλυπτόμενες από τη διοργανική συμφωνία
1) Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται σε
δραστηριότητες που προωθούν συγκεκριμένα
συμφέροντα μέσω της αλληλεπίδρασης με
οποιοδήποτε από τα τρία υπογράφοντα
θεσμικά όργανα, τα μέλη ή τους υπαλλήλους
αυτών, με στόχο να επηρεάσουν τη
διαμόρφωση ή την εφαρμογή πολιτικών ή
νομοθεσίας ή τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων εντός των οργάνων αυτών, εκτός
αν ισχύει η εξαίρεση που ορίζεται στην
παράγραφο 2 ή στο άρθρο 4.
2) Οι ακόλουθες δραστηριότητες δεν
θεωρούνται δραστηριότητες κατά την έννοια
της παραγράφου 1:
α)
Παροχή
νομικών
και
άλλων
επαγγελματικών συμβουλών στο πλαίσιο
σχέσης πελάτη-ενδιάμεσου φορέα, εφόσον:
—
συνίσταται σε εκπροσώπηση στο
πλαίσιο συμβιβαστικής ή διαμεσολαβητικής
διαδικασίας που αποσκοπεί στο να αποτραπεί
η παραπομπή της διαφοράς στις δικαστικές ή
διοικητικές αρχές,
— συνίσταται στην παροχή συμβουλών σε
πελάτες με σκοπό να βεβαιωθεί ότι οι
δραστηριότητές τους είναι σύμφωνες προς το
υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, ή
—
σχετίζεται με την εκπροσώπηση
πελατών και τη διαφύλαξη των θεμελιωδών ή
δικονομικών δικαιωμάτων τους, όπως του
δικαιώματος ακρόασης, του θεμελιώδους
δικαιώματος ενός πελάτη σε δίκαιη δίκη,
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος
υπεράσπισης σε διοικητικές διαδικασίες,
όπως δραστηριότητες που ασκούνται από
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σχετικά με μια γενική νομική κατάσταση ή δικηγόρους
ή
σχετικά με τη συγκεκριμένη νομική του επαγγελματίες.»131
κατάσταση, ή την παροχή συμβουλών για
τη σκοπιμότητα ή νομιμότητα ενός
συγκεκριμένου νομικού ή διοικητικού
διαβήματος στο πλαίσιο του υφιστάμενου
νομικού και κανονιστικού περιβάλλοντος,
— συνίστανται στην παροχή συμβουλών σε
πελάτη με σκοπό να βεβαιωθεί ότι οι
δραστηριότητές του είναι σύμφωνες προς
την ισχύουσα νομοθεσία,
— συνίστανται σε αναλύσεις και μελέτες που
καταρτίζονται για πελάτες σχετικά με τον
πιθανό αντίκτυπο τυχόν νομοθετικών και
κανονιστικών αλλαγών στη νομική τους
θέση ή στον τομέα δραστηριότητάς τους,
— συνίστανται σε εκπροσώπηση στο πλαίσιο
μιας συμβιβαστικής ή διαμεσολαβητικής
διαδικασίας που αποσκοπεί στο να
αποτραπεί η παραπομπή διαφοράς στις
δικαστικές ή διοικητικές αρχές, ή
— σχετίζονται με την άσκηση του
θεμελιώδους δικαιώματος ενός πελάτη σε
δίκαιη δίκη, συμπεριλαμβανομένου του
δικαιώματος υπεράσπισης σε διοικητικές
διαδικασίες, όπως δραστηριότητες που
ασκούνται από δικηγόρους ή άλλους
ενεχόμενους επαγγελματίες.»
«Ωστόσο, οι ακόλουθες δραστηριότητες που
αφορούν την παροχή νομικών και άλλων
επαγγελματικών συμβουλών καλύπτονται
από το Μητρώο όταν αποσκοπούν να
επηρεάσουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα
μέλη τους και τους βοηθούς τους ή τους
μόνιμους υπαλλήλους τους ή το λοιπό
προσωπικό:
—η
παροχή
υποστήριξης,
μέσω
εκπροσώπησης ή διαμεσολάβησης, και
υλικού
υπεράσπισης
συμπεριλαμβανομένων
επιχειρηματολογίας
και
σύνταξης
κειμένων, και
— η παροχή συμβουλών επί θεμάτων
τακτικής
και
στρατηγικής,
συμπεριλαμβανομένης της ανακίνησης
θεμάτων τα οποία, ως εκ του πεδίου τους
και του χρόνου επικοινωνίας, αποσκοπούν
να επηρεάσουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ,
τα μέλη τους και τους βοηθούς τους ή τους
μόνιμους υπαλλήλους τους ή το λοιπό
προσωπικό.»130

άλλους

ενεχόμενους

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2014, «Συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής σχετικά με το Μητρώο Διαφάνειας για οργανώσεις και αυτοαπασχολούμενα άτομα που συμμετέχουν στη
διαμόρφωση
και
εφαρμογή
των
πολιτικών
της
ΕΕ»,
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014Q0919(01)&from=en (τελευταία είσοδος: 22/12/2017).
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Παρατηρούμε ότι στις δραστηριότητες που καλύπτονται από το προτεινόμενο
Μητρώο έχει αφαιρεθεί η παράγραφος που αναφέρει ότι η υποστήριξη και οι
συμβουλές που παρέχουν οι εταιρίες τις καθιστούν κατάλληλες για εγγραφή στο
Μητρώο. Το θέμα έχει απασχολήσει και ομάδες που δραστηριοποιούνται στο χώρο
της διαφάνειας, όπως τον οργανισμό Alter-EU, καθώς υποστηρίζεται από τη
συγγραφέα του άρθρου ότι έτσι θα εξαιρεθεί από το Μητρώο ένα μεγάλο μέρος της
δραστηριότητας των εταιριών και των ελεύθερων επαγγελματιών που ειδικεύονται
στην παροχή τέτοιου είδους υπηρεσιών132, απομακρύνοντάς τους από το πεδίο
ελέγχου των ενδιαφερομένων και οδηγώντας σε σημαντική μείωση της διαφάνειας
στην ΕΕ.
2.3. Συμπεράσματα του δεύτερου μέρους
Στο δεύτερο μέρος της εργασίας έγινε μια εισαγωγή στα λόμπι, τα οποία μπορούν
συνοπτικά να χαρακτηριστούν ως οι φορείς άσκησης πίεσης σε αρμόδιες αρχές.
Είδαμε τα χαρακτηριστικά που καθιστούν το lobbying διαφορετικό στην Ευρωπαϊκή
Ένωση από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και έγινε μια ιστορική αναδρομή
στην εξέλιξη της αντιμετώπισής τους από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.
Ως συμπέρασμα μπορούμε να αντλήσουμε ότι έχει σίγουρα υπάρξει πρόοδος στο
εφαρμοζόμενο πλαίσιο. Αν αναλογιστούμε όμως, ότι έχουν περάσει 25 χρόνια από
την πρώτη πλαισίωση των σχέσεων των λόμπι με τους θεσμούς, δεδομένου του
μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων λόμπι και ιδιωτών διαδρομιστών στην Ένωση, τα
βήματα που έχουν γίνει μπορούν να χαρακτηριστούν λίγα. Μόνο πρόσφατα υπήρξε
συζήτηση για ένα υποχρεωτικό Μητρώο Διαφάνειας μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενώ το Συμβούλιο αγνοεί τις
εκκλήσεις των προαναφερθέντων θεσμών. Αυτό που χρειάζεται να γίνει αρχικά είναι
να ενισχυθεί η γραμματεία η οποία είναι επιφορτισμένη με τον έλεγχο του Μητρώου
ώστε να εντοπίζονται οι λανθασμένες – είτε επιτηδευμένα είτε όχι – εγγραφές και να
δοθεί ένα μήνυμα διαφάνειας σε όσους/όσες επιθυμούν να εγγραφούν. Έπειτα, η
χρήση του νομοθετικού αποτυπώματος θα βοηθούσε σημαντικά στην τήρηση της
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2016, «Διοργανική συμφωνία σχετικά με υποχρεωτικό Μητρώο Διαφάνειας», http://eurlex.europa.eu/legal-content/el/TXT/?uri=CELEX:52016PC0627 (τελευταία είσοδος: 22/12/2017).
132
Cann, V., 2017, “A new definition of lobbying would be unnecessary and risky”, Euractiv.fr,
https://www.euractiv.com/section/politics/opinion/a-new-definition-of-lobbying-would-be-unnecessary-and-dangerous/
(accessed: 22/12/2017).
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διαφάνειας, παρέχοντας περισσότερες και πιο εξειδικευμένες πληροφορίες σχετικά με
την προτεινόμενη νομοθεσία.
Δεδομένου του μεγέθους του προβλήματος, το οποίο θα μπορούσε να δημιουργηθεί
σε περίπτωση που εντοπισθεί αθέμιτη σχέση ενός/μιας αξιωματούχου/ας με μια
εταιρία ή έναν οργανισμό, οι προτάσεις που προαναφέρθηκαν και γενικά μια
μεγαλύτερη έμφαση στο Μητρώο κρίνονται αναγκαίες, και πρέπει να γίνουν
περισσότερα βήματα μέχρι να εξασφαλισθεί ότι πρόκειται απλά για μια ωφέλιμη
σχέση ανάμεσα στην Ένωση και τον κόσμο των επιχειρήσεων.

72

ΜΕΡΟΣ Γ

73

3. Περιστρεφόμενες Πόρτες
Η υπόθεση σε αυτό το μέρος της εργασίας είναι ότι οι «περιστρεφόμενες πόρτες»
είναι άμεσο αποτέλεσμα της «σύζευξης» της σύγκρουσης συμφερόντων και της
επίδρασης των λόμπι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και απόδειξη ότι, παρά τα
βήματα που έχουν γίνει, τα οποία έχουν αναλυθεί στα προηγούμενα κεφάλαια,
απαιτείται ακόμα περισσότερη διαφάνεια και αυστηρότερος έλεγχος στα άτομα που
κατέχουν δημόσια αξιώματα. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο συνοψίζει την
κακοδιαχείριση και τη διαφθορά, καθώς και την ύπαρξη αθέμιτων εταιρικών
σχέσεων, αλλά και πολλές φορές, την υστεροβουλία που ακολουθεί την ενασχόληση
με τα κοινά. Σαν φαινόμενο, ακόμα δεν έχει απασχολήσει σημαντικά σε νομοθετικό
επίπεδο τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς, ίσως γιατί δεν έχει λάβει ακόμα ανησυχητικές
διαστάσεις. Σημαντικό ρόλο, με συνεχή παραγωγή ενάντια στο φαινόμενο,
διαδραματίζουν οι ομάδες τύπου Corporate Europe Observatory, Alter EU κ.ο.κ.
Ακόμα, ο ΟΟΣΑ έχει δημοσιεύσει έργο που αναφέρεται στις «περιστρεφόμενες
πόρτες», καθώς και η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια, η οποία έχει ενεργό ρόλο στη
μάχη υπέρ της διαφάνειας και της ορθής διοίκησης.
3.1. Ορισμοί
Όπως σε όλα τα ζητήματα που υπάρχουν σε πολλούς τομείς και εντοπίζονται σε όλο
το εύρος του χάρτη, έτσι και σε αυτό των «περιστρεφόμενων πορτών», υπάρχουν
πολλοί ορισμοί. Ένας ορισμός που μας ενδιαφέρει, καθώς προέρχεται από Ευρωπαϊκό
θεσμό επιφορτισμένο με τον εντοπισμό κακοδιαχείρισης και σύγκρουσης
συμφερόντων, είναι αυτός του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο οποίος
αναφέρει σχετικά:
«81. Όταν δημόσιοι υπάλληλοι ή εμπειρογνώμονες αποχωρούν από τον δημόσιο τομέα
για να εργαστούν στον ιδιωτικό, υπάρχει κίνδυνος να καταχραστούν τη θέση τους
εκμεταλλευόμενοι τις "εσωτερικές πληροφορίες" που απέκτησαν στο πλαίσιο των
καθηκόντων τους στον δημόσιο τομέα προς όφελος της ιδιωτικής εταιρείας στην οποία
μετακινούνται. Η πλημμελής διαχείριση των εν λόγω κινδύνων μπορεί να υπονομεύσει
την εμπιστοσύνη του κοινού στους οργανισμούς. Η μετακίνηση βασικών υπαλλήλων
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μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα είναι γνωστή ως το φαινόμενο της
"περιστρεφόμενης θύρας" (revolving door).»133
Ένα πολύ χρήσιμο κείμενο για την εργασία είναι μια έκθεση του ΟΟΣΑ του 2009 με
τίτλο «Περιστρεφόμενες πόρτες, υπευθυνότητα και διαφάνεια: Αναδυόμενα
κανονιστικά ζητήματα και λύσεις πολιτικής στην οικονομική κρίση». Είναι ένα
κείμενο το οποίο προσφέρει μια ολοκληρωμένη εισαγωγή στο φαινόμενο των
«περιστρεφόμενων πορτών» και χρησιμοποιείται συχνά για την ανάδειξη του
κινδύνου τον οποίο ενέχει.
Η έκθεση του ΟΟΣΑ προσφέρει τον εξής ορισμό:
«21. Το φαινόμενο της περιστρεφόμενης πόρτας αναφέρεται στην κινητικότητα των
ατόμων μέσα σε και έξω από βασικές θέσεις χάραξης πολιτικής στον εκτελεστικό και
νομοθετικό κλάδο και στους ρυθμιστικούς οργανισμούς. Αυτό ενέχει το ρίσκο ότι
αυξάνεται η πιθανότητα για αυτούς που χαράζουν πολιτική να είναι υπέρ του δέοντος
θετικά προσκείμενοι στις ανάγκες, ιδιαίτερα των επιχειρήσεων – είτε επειδή
προέρχονται από αυτό τον κόσμο, είτε σχεδιάζουν να μετακινηθούν στον ιδιωτικό
τομέα αφού δουλέψουν για την κυβέρνηση. Εξαιτίας των πολύ ανεπτυγμένων δικτύων
πολιτικής σε πολλές χώρες μέλη του ΟΟΣΑ, κατά τα πρόσφατα έτη έχει παρατηρηθεί
αύξηση στον αριθμό των διαμεσολαβητών πολιτικής (συχνά λέγονται διαδρομιστές) στις
πολιτικές διαδικασίες. Σαν αποτέλεσμα, μπορούμε να αναγνωρίσουμε τέσσερεις κύριους
τύπους «περιστρεφόμενης πόρτας»134.
Οι τύποι αυτοί είναι:
•

Από τη βιομηχανία στην κυβέρνηση, κάτι το οποίο αυξάνει την πιθανότητα
άτομα τα οποία έχουν κάνει μετάβαση από τον κόσμο των επιχειρήσεων στον
κόσμο της πολιτικής να είναι θετικά προσκείμενα προς τις επιχειρήσεις και να
διαμορφώνουν «βολικές» πολιτικές.

•

Από την κυβέρνηση στη βιομηχανία, το οποίο απασχολεί περισσότερο την
παρούσα εργασία, γιατί άτομα με εμπειρία, γνώσεις και σχέσεις στον πολιτικό
κόσμο μετακινούνται σε υψηλά αμειβόμενες θέσεις του ιδιωτικού τομέα,
δημιουργώντας το ενδεχόμενο να ωφελήσουν το/τη νέο/α εργοδότη/τρια, εις
βάρους των άλλων επιχειρήσεων και του υγιούς ανταγωνισμού.

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, 2012, «Διαχείριση της σύγκρουσης συμφερόντων σε επιλεγέντες οργανισμούς στης ΕΕ»,
σελ. 33, https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_15/SR12_15_EL.PDF (τελευταία είσοδος: 15/1/2018).
134
Expert Group on Conflict of Interest, 2009, “Revolving Doors, Accountability and Transparency - Emerging Regulatory
Concerns
and
Policy
Solutions
in
the
Financial
Crisis”,
OECD,
pp.
8-9,
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=GOV/PGC/ETH(2009)2&docLanguage=En (accessed:
16/1/2018).
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•

Από τον κόσμο των λόμπι και τη λειτουργία ως διαδρομιστής στην
κυβέρνηση, το οποίο σημαίνει ότι από εκπρόσωπος συμφερόντων που
εργάζεται για την επιρροή της πολιτικής, πλέον αποκτά αρμοδιότητες λήψης
αποφάσεων.

•

Από την κυβέρνηση στη βιομηχανία των λόμπι και τις δραστηριότητες ως
διαδρομιστής, όπου ενέχεται και πάλι ο κίνδυνος της χρήσης των
διασυνδέσεων και των γνώσεων εκ των έσω για την προώθηση
συγκεκριμένων συμφερόντων135.

3.2. Εφαρμοζόμενα Πλαίσια
Όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας
το 2009, οι αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αυξήθηκαν, με αποτέλεσμα
να καταστεί σημαντικός πόλος έλξης για τους διαδρομιστές (άτομα που εκπροσωπούν
λόμπι). Έγινε επίσης αναφορά, στο προηγούμενο μέρος της εργασίας, στην πρόοδο
και στα βήματα τα οποία έχουν γίνει για να προστατευθούν όσοι εργάζονται σε αυτό
από τη σύγκρουση συμφερόντων και από την επίδραση των διαδρομιστών. Οι
Ευρωβουλευτές, αυτοί/ές δηλαδή που είναι επιφορτισμένοι/ες με την ψήφιση των
προτάσεων που καταθέτει η Επιτροπή, αποτελούν ιδιαίτερα σημαντικό στόχο για
κάθε διαδρομιστή. Οι ενέργειες όμως που μπορεί να κάνει ένας διαδρομιστής ή
ένας/μια Ευρωβουλευτής είναι περιορισμένες, καθώς υπάρχει ένα ενισχυμένο πλαίσιο
το οποίο ελέγχει τη δράση των λόμπι και την ύπαρξη συγκρούσεων συμφερόντων.
Αυτό το οποίο δεν ελέγχεται επαρκώς είναι οι δραστηριότητες των Ευρωβουλευτών
μετά το τέλος της θητείας τους, σε αντίθεση με τους/τις Επιτρόπους, οι οποίοι/ες
ακολουθούν ένα αυστηρό σύνολο κανόνων που, σε κάποιο βαθμό, θωρακίζει το
θεσμό από δραστηριότητες που κινούν υποψίες. Ασφαλώς, όπως θα δούμε παρακάτω,
λόγω της ισχύος του αξιώματος του/της Επιτρόπου, ακόμα και το σύνολο κανόνων
που διέπει τη μετά-δημόσια απασχόλησή τους δεν επαρκεί για να προστατεύσει το
θεσμό από σκάνδαλα περιστρεφόμενων πορτών.
Υπάρχει λοιπόν ένα κενό για πρώην Ευρωβουλευτές, οι οποίοι έχουν αναλάβει
πλέον θέση στον ιδιωτικό τομέα, το οποίο τους/τις επιτρέπει να λειτουργούν ως
Expert Group on Conflict of Interest, 2009, “Revolving Doors, Accountability and Transparency - Emerging Regulatory
Concerns
and
Policy
Solutions
in
the
Financial
Crisis”OECD,
pp.
8-9,
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=GOV/PGC/ETH(2009)2&docLanguage=En (accessed:
16/1/2018).
135

76

διαδρομιστές προς όφελος της επιχείρησης στην οποία πλέον εργάζονται και εις
βάρος της διαφάνειας και της ανεξαρτησίας του θεσμού του Κοινοβουλίου. Οι πρώην
Ευρωβουλευτές, από το 1999, απολαμβάνουν κάποια προνόμια, όπως η είσοδος
στους χώρους του Κοινοβουλίου, ακόμα και σε αυτούς τους χώρους που βρίσκονται
στα κράτη μέλη, στα εστιατόρια του Κοινοβουλίου, στις βιβλιοθήκες και στους
χώρους εργασίας, καθώς οι πρώην Ευρωβουλευτές διατηρούν την ταυτότητα του
«Μέλους του Κοινοβουλίου»136.
Αυτό από μόνο του σημαίνει ότι δίνεται η ευκαιρία στους/στις πρώην
Ευρωβουλευτές να συναναστρέφονται ελεύθερα με νυν Ευρωβουλευτές, με τους/τις
οποίες μπορούν να διατηρούν φιλικές σχέσεις, και να συζητούν θέματα τα οποία ίσως
είναι απόρρητα για τα άτομα εκτός των θεσμών, ή ακόμα να προσπαθούν να
επηρεάσουν τους/τις νυν Ευρωβουλευτές με σκοπό να παρέμβουν στο νομοθετικό
έργο προς όφελος του/της εργοδότη τους. Σύμφωνα όμως με το άρθρο 6 του Κώδικα
Δεοντολογίας

των

Ευρωβουλευτών,

με

τίτλο

«Δραστηριότητες

πρώην

Ευρωβουλευτών», οι πρώην Ευρωβουλευτές απαγορεύεται να αξιοποιούν τα
πλεονεκτήματα που τους παρέχονται, όσο δραστηριοποιούνται στον κλάδο της
εκπροσώπησης συμφερόντων137.
Το προβληματικό σημείο σε αυτό είναι ότι δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να ελεγχθεί
και να διαπιστωθεί εάν οι πρώην Ευρωβουλευτές δραστηριοποιούνται σε ομάδες
συμφερόντων, ή ποιος είναι ο ρόλος τον οποίο έχουν αναλάβει στον ιδιωτικό τομέα,
οπότε επαφίεται στην καλή θέλησή τους η δήλωση του αντικειμένου της νέας
εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν όσοι θέλουν να δρουν ανενόχλητα ως
διαδρομιστές, παρά το σχετικό χωρίο στον Κώδικα Δεοντολογίας.
Ένα σημαντικό στοιχείο ενάντια στο φαινόμενο της περιστρεφόμενης πόρτας στο
οποίο μπορούν να εμπλακούν πρώην υπάλληλοι σε Ευρωπαϊκούς θεσμούς, καθώς και
άτομα που κατείχαν ανώτερα αξιώματα, είναι το άρθρο 16 του Κανονισμού του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου του 2013, το οποίο αναφέρει:
«Ο υπάλληλος έχει την υποχρέωση, μετά τη λήξη των καθηκόντων του, να
συμπεριφέρεται με εντιμότητα και διακριτικότητα όσον αφορά την αποδοχή ορισμένων
θέσεων ή ορισμένων πλεονεκτημάτων».
Former
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Ακόμα, οι υπάλληλοι έχουν την υποχρέωση να δηλώνουν τις επαγγελματικές τους
δραστηριότητες για δύο χρόνια μετά τη λήξη της θητείας τους και αν η σχεδιαζόμενη
δραστηριότητα έχει σχέση με τα καθήκοντα των τελευταίων τριών ετών του/της
εκάστοτε υπαλλήλου και αν δεν είναι σύμφωνη με τα νόμιμα συμφέροντα του
οργάνου, τότε ενδέχεται είτε η απαγόρευση της άσκησης της εν λόγω επαγγελματικής
δραστηριότητας, είτε η υπό όρους άσκησή της. Για τη διαδικασία ελέγχου και
απόφασης σχετικά με τη σχεδιαζόμενη επαγγελματική δραστηριότητα, υπάρχει
περιθώριο 30 ημερών. Αν αυτό το περιθώριο παρέλθει, τότε θεωρείται ότι υπάρχει
σιωπηρή αποδοχή του διορισμού. Για τους/τις ανώτερους/ες πρώην υπαλλήλους,
απαγορεύεται η εκπροσώπηση συμφερόντων έναντι του οργάνου στο οποίο
απασχολούνταν για 12 μήνες μετά τη λήξη της θητείας τους, αν οι αρμοδιότητές τους
των τελευταίων τριών ετών ήταν σχετικές με τα συμφέροντα τα οποία εκπροσωπούν
πλέον138.
Η περίοδος αυτή του ενός και των δύο ετών είναι χρήσιμη στο να ελέγχονται και να
αποτρέπονται εμφανείς μεταπηδήσεις στον ιδιωτικό τομέα, με καθήκοντα που
μπορούν να ερμηνευτούν ως επισφαλή για τα συμφέροντα της Ένωσης. Σε κείμενο
του ΟΟΣΑ αναφέρεται ότι μετά το δημόσιο τομέα, υπάρχουν ανησυχίες για πιθανή
μη ορθή χρήση γνώσεων και πληροφοριών που έχουν αποκτηθεί εκ των έσω, όταν οι
πρώην δημόσιοι αξιωματούχοι μεταπηδούν στο ιδιωτικό ή μη κερδοσκοπικό τομέα,
καθώς θα μπορούσε να δοθεί αθέμιτο προβάδισμα σε κάποια επιχείρηση σε σχέση με
τους ανταγωνιστές της ή ακόμα να βλάψει την εμπιστοσύνη προς τις δημόσιες
υπηρεσίες γενικά. Ασφαλώς, σύγκρουση συμφερόντων που σχετίζεται με την
απασχόληση μετά το δημόσιο τομέα μπορεί να συμβεί ακόμα και κατά τη διάρκεια
της απασχόλησης στο δημόσιο τομέα. Αυτό συμβαίνει όταν, για παράδειγμα, ένας
/μια δημόσιος/α αξιωματούχος/α παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες ή τηρεί μια
συγκεκριμένη στάση απέναντι σε μια επιχείρηση, με σκοπό μετά το τέλος της θητείας
του/της να μεταπηδήσει στη συγκεκριμένη επιχείρηση139.
Σε ένα κείμενο του 2005 από το Revolving Door Working Group, ένα δίκτυο
οργανισμών που δραστηριοποιείται στον τομέα της διαφάνειας στις δημόσιες
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ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ»,
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1023&from=EN (τελευταία είσοδος: 17/1/2018).
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υπηρεσίες και παράγει έργο σχετικά με τη σύγκρουση συμφερόντων, τις
περιστρεφόμενες πόρτες και τις ομάδες συμφερόντων140, παρατίθενται έξι λόγοι οι
οποίοι καθιστούν τις περιστρεφόμενες πόρτες ένα φαινόμενο στο οποίο πρέπει το
κοινό να έχει στραμμένη την προσοχή του. Το κείμενο επικεντρώνεται στις Ηνωμένες
Πολιτείες της Αμερικής. Αυτά που περιέχονται όμως σε αυτό ισχύουν σε όλες τις
χώρες όπου εντοπίζεται η παρουσία λόμπι.
Το φαινόμενο της περιστρεφόμενης πόρτας:
•

Αποτελεί μέσο το οποίο επιτρέπει στους δημόσιους υπαλλήλους να
χρησιμοποιούν το δημόσιο αξίωμά τους προς όφελός τους, εις βάρος των
υπόλοιπων πολιτών.

•

Βλάπτει την ακεραιότητα των πολιτικών που εφαρμόζουν οι θεσμοί. Ένας/μια
υψηλόβαθμος/η αξιωματούχος/α μπορεί να είναι θετικά προσκείμενος προς
μια επιχείρηση και να δρα προς όφελός της, με σκοπό στο μέλλον να
προσληφθεί από αυτήν. Ακόμα και αν δεν επηρεαστεί η δράση του από την
επιχείρηση, και πάλι η φαινομενική του/της αλληλεπίδραση είναι επιβλαβής
για το θεσμό.

•

Κάποιοι ανάδοχοι έργων μπορεί να τυχαίνουν αθέμιτα θετικής συμπεριφοράς,
γνώσεων εκ των έσω και πλεονεκτημάτων έναντι των ανταγωνιστών τους,
βλάπτοντας ταυτόχρονα και το δημόσιο συμφέρον.

•

Πρώην δημόσιοι αξιωματούχοι έχουν δημιουργήσει ενώ κατείχαν δημόσιο
αξίωμα, και πιθανώς συντηρούν, ένα δίκτυο γνωστών, φιλικών προσώπων και
συνεργατών, των οποίων την εξουσία μπορούν να εκμεταλλευτούν όταν
δρουν ως διαδρομιστές, ενώ ταυτόχρονα διατηρούν πρόσβαση σε χώρους
στους οποίους μπορούν να συναναστραφούν με άτομα τα οποία λαμβάνουν
αποφάσεις.

•

Έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός πλαισίου που περιλαμβάνει
κανονισμούς, εσωτερικούς κανονισμούς, κώδικες και ρυθμίσεις, οι οποίοι
είναι αναποτελεσματικοί και κοστίζουν σημαντικούς πόρους κάθε χρόνο για
την εφαρμογή τους, καθώς δρουν καθόλου ως ελάχιστα αποτρεπτικά μόνο, για
όσους/ες πρόκειται να προδώσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών. Το πλαίσιο
αυτό χαρακτηρίζεται ως «εικονική βιομηχανία».

Revolving Door Working Group, 2005, “A matter of trust: How the revolving door undermines public confidence in
government-and what to do about it” http://pogoarchives.org/m/gc/a-matter-of-trust-20051001.pdf (accessed: 20/1/2018).
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•

Τέλος, διαβρώνει την κοινή γνώμη και απομακρύνει τους πολίτες από τα
κοινά, ενώ διαφθείρει υπαλλήλους οι οποίοι δεν είχαν σκοπό να επωφεληθούν
αδόκιμα χρησιμοποιώντας τη θέση τους141.

Το 2017 έγινε το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το κείμενο του 2015,
το οποίο έχει αναφερθεί νωρίτερα, σχετικά με τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την
ακεραιότητα στα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Είναι ένα πολύ σημαντικό κείμενο, το
οποίο έχει αναφερθεί και στα άλλα κεφάλαια της εργασίας, καθώς πραγματεύεται και
προτείνει ρεαλιστικές, εφαρμόσιμες και αποτελεσματικές λύσεις για πολλά ζητήματα,
στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η σύγκρουση συμφερόντων και η αντιμετώπιση
των λόμπι. Στο κείμενο αυτό αναφέρεται σχετικά με τις περιστρεφόμενες πόρτες:
«30. [το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο] αναγνωρίζει ότι το φαινόμενο της μεταπήδησης
στον ιδιωτικό τομέα μπορεί να είναι επιζήμιο για τις σχέσεις μεταξύ των θεσμικών
οργάνων και των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων· καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ
να αναπτύξουν μια συστηματική και αναλογική προσέγγιση όσον αφορά την πρόκληση
αυτή· θεωρεί ότι κάθε κανονιστική διάταξη που αφορά τη μεταπήδηση στον ιδιωτικό
τομέα θα πρέπει επίσης να ισχύει και για τον Πρόεδρο του Συμβουλίου»142.
Η σημασία του ψηφίσματος έγκειται, πέρα από το περιεχόμενό του, στο ότι είναι
πρόσφατο και διατυπώνει μια σειρά από προτάσεις οι οποίες βελτιώνουν τη
διαφάνεια και τη δεοντολογική λειτουργία των θεσμών, κάτι το οποίο αυξάνει την
εμπιστοσύνη των πολιτών σε αυτούς τους θεσμούς. Αν όχι άμεσα, τότε στο εγγύς
μέλλον, το κείμενο αυτό θα συζητηθεί περισσότερο και θα αποτελέσει κομβικό
σημείο για την εξέλιξη της διαφάνειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
3.3. Υποθέσεις
Το φαινόμενο της περιστρεφόμενης πόρτας, παρά τις δικλείδες που εφαρμόζονται
και το γεγονός ότι αποτελεί ζήτημα το οποίο ήρθε στο προσκήνιο σχετικά πρόσφατα,
έχει

απασχολήσει

το

κοινό

σε

αρκετές

περιπτώσεις.

Μεγαλύτερο

χώρο

καταλαμβάνουν οι πρώην Επίτροποι, το ζήτημα όμως υφίσταται και στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο.
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Η εφημερίδα Politico δημοσίευσε ένα ενδιαφέρον άρθρο σχετικά με τον διορισμό
του Εσθονού Siim Kallas, πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου και νυν υπαλλήλου της
βαλτικής εταιρίας λογισμικού Nordic, ως σύμβουλο του νυν Επιτρόπου Valdis
Dombrovskis. Το άρθρο πραγματεύεται τη σύγκρουση που μπορεί να υπάρχει, καθώς
ο κ. Kallas εργάζεται πλέον στον ιδιωτικό τομέα για μια εταιρία που
δραστηριοποιείται στην Βαλτική και θα έχει ταυτόχρονα το ρόλο του συμβούλου για
θέματα «οικονομικής και χρηματικής ένωσης, καθώς και για οικονομικές σχέσεις με
χώρες που συνδέονται με την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, όπως η Ουκρανία και η
Γεωργία». Φυσικά, ο όρος που τέθηκε είναι να μην προωθήσει μέσω αυτής της
σχέσης τα συμφέροντα του εργοδότη του για 18 μήνες μετά το τέλος της θητείας του.
Δηλαδή, να μη δράσει ως διαδρομιστής. Το πρόβλημα είναι ότι ο κ. Kallas, έχοντας
δεκαετή θητεία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχοντας διατελέσει πρωθυπουργός της
χώρας του, έχει αποκτήσει πολύτιμες γνώσεις και διασυνδέσεις, κάτι που τον καθιστά
σημαντικό απόκτημα για κάθε ιδιωτική εταιρία ως διαδρομιστή. Το γεγονός ότι
διατελεί σύμβουλος Επιτρόπου σε ένα πολύ σημαντικό χαρτοφυλάκιο για κάθε
ιδιωτική εταιρία, αλλά δεν μπορεί να λειτουργήσει ως διαδρομιστής, αφήνει υποψίες
για δυνητική, έστω, σύγκρουση συμφερόντων, η οποία θίγει, με τον ίδιο τρόπο όπως
η πραγματική, τη διαφάνεια και την αξιοπιστία του θεσμού. Τέλος, ένα ακόμα
προβληματικό σημείο με την υπόθεση είναι ότι η εταιρία Nordic, στην οποία
εργάζεται ο κ. Kallas, δεν φαίνεται να έχει εγγραφεί (τουλάχιστον μέχρι την ημέρα
που δημοσιεύτηκε το άρθρο) στο Μητρώο Διαφάνειας, κάτι που είναι απαραίτητο για
οποιονδήποτε αν έχει σκοπό να συναντηθεί με κάποιον/α Επίτροπο ή κάποιο
υψηλόβαθμο στέλεχος της Επιτροπής. Αυτό σημαίνει ότι η εταιρία δεν έχει άλλο
άτομο στην εργοδοσία της για το ρόλο του διαδρομιστή143.
Ο πρώην Επίτροπος Karel De Gucht έχει πλούσιο ιστορικό στις ιδιωτικές
επιχειρήσεις, με θέση σε εταιρίες μόλις το 2015, ένα χρόνο μετά το τέλος της θητείας
του ως Επίτροπος. Πιο συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάνθηκε ότι οι
θέσεις του κ. De Gucht ως καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου και ως Πρόεδρος του
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Ερευνών στο πανεπιστήμιο Vrije Universiteit Brussel, ως
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας Belgacom και ως μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας Merit Capital NV, είναι σύμφωνες με τα άρθρα
245 και 254 ΣΛΕΕ. Προϋπόθεση, ο κ. De Gucht να «απέχει από το lobbying στην
Panichi, J., 2015, “A test of EU’s revolving door”, article in Politico, https://www.politico.eu/article/eu-revolving-door-kallas/
(accessed: 21/1/2018).
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Επιτροπή και/η στα τμήματά της για δεκαοκτώ μήνες μετά το τέλος της θητείας του στην
Επιτροπή, […] και να προστατεύσει τη συλλογική ευθύνη και την εμπιστευτικότητα
σχετικά με τα θέματα που καλύφθηκαν από την Επιτροπή κατά τη διάρκεια των δύο
θητειών του.»144
Ακόμα, το ίδιο έτος, η Επιτροπή αποφάνθηκε ότι ο διορισμός του κ. De Gucht ως
μέλος της Ευρωπαϊκής Συμβουλευτικής Επιτροπής της εταιρίας CVC Capital Partners
είναι σύμφωνος με το άρθρο 245 ΣΛΕΕ. Και στις δυο περιπτώσεις, η προϋπόθεση
είναι ο κ. De Gucht να «προστατεύσει τη συλλογική ευθύνη και την εμπιστευτικότητα
σχετικά με τα θέματα που καλύφθηκαν από την Επιτροπή κατά τη διάρκεια των δύο
θητειών του, και να απέχει από το λόμπινγκ στην Επιτροπή και/η στα τμήματά της εκ
μέρους της εταιρίας για δεκαοκτώ μήνες μετά το τέλος της θητείας του» 145.
Το ζήτημα έγκειται στο διορισμό του σε τρεις μεγάλες εταιρίες, οι οποίες
δραστηριοποιούνται διεθνώς στον τομέα των τηλεπικοινωνιών (Belgacom/Proximus),
το χώρο των ακινήτων (Merit Capital NV) και των επενδύσεων (CVC Capital
Partners). Το εντυπωσιακό βιογραφικό του, με θέσεις ως Ευρωβουλευτή,
Γερουσιαστή, Υπουργού Διεθνούς Εμπορίου και Εξωτερικών Υποθέσεων και
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Επιτρόπου για την Ανάπτυξη και την Ανθρωπιστική
Βοήθεια και Επιτρόπου για το Εμπόριο146, τον κατέστησε σημαντικό απόκτημα για
αυτές τις εταιρίες. Η εμπειρία του στους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο
εμπόριο είναι ένα στοιχείο που δυνητικά μπορεί να προκαλέσει σύγκρουση
συμφερόντων, καθώς οι εταιρίες στις οποίες μεταπήδησε εντάσσονται στο χώρο της
οικονομίας, του εμπορίου και των επενδύσεων. Αυτό, σε συνδυασμό με το γεγονός
ότι έχει αποκτήσει μεγάλο αριθμό γνωριμιών κατά τη διάρκεια της πορείας του,
εγείρει υποψίες ως προς το ρόλο του στις εταιρίες.
Ένα ακόμα μέλος της Επιτροπής του J. M. Barroso, η Neelie Kroes, με ένα επίσης
εντυπωσιακό βιογραφικό, προστίθεται στη λίστα των δημόσιων αξιωματούχων που
έχουν εγείρει θέμα περιστρεφόμενης πόρτας. Η κα. Kroes έχει εργασθεί ως Υπουργός
Μεταφορών, Δημοσίων Έργων, και Τηλεπικοινωνιών, Πρόεδρος του Πανεπιστημίου
Nyenrode, μέλος διοικητικού συμβουλίου σε εταιρίες όπως οι Lucent Technologies,

European Commission, 2015, “Minutes of the 2120th meeting of the Commission held in Brussels”, p. 13,
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10061/2015/EN/10061-2015-2120-EN-F1-1.PDF (accessed: 22/1/2018).
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Volvo και P&O Nedlloyd και ως Επίτροπος Ανταγωνισμού και Ψηφιακής Ατζέντας
για την Ευρώπη147.
Μετά το τέλος της θητείας της στην Επιτροπή, δέχθηκε αρκετές θέσεις στον
ιδιωτικό τομέα. Η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε κάθε περίπτωση ήταν:
•

Όσον αφορά το διορισμό της ως Ειδική Σύμβουλος στην Τράπεζα της
Αμερικής Merrill Lynch, «η δραστηριότητα… ήταν συμβατή με το Άρθρο
245(2) της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),
εφόσον η κα. Kroes τηρήσει, σε όλες τις περιστάσεις, τις υποχρεώσεις της υπό
το Άρθρο 245 (2) και 339 της ΣΛΕΕ και του Κώδικα Δεοντολογίας των
Επιτρόπων, περιλαμβανομένης της προστασίας της συλλογικής ευθύνης και της
εμπιστευτικότητας σχετικά με τα θέματα που καλύφθηκαν από την Επιτροπή
κατά τη διάρκεια των δύο θητειών της, και να απέχει από το lobbying στην
Επιτροπή και/η στα τμήματά της εκ μέρους της Τράπεζας της Αμερικής Merrill
Lynch, για δεκαοκτώ μήνες μετά το τέλος της θητείας της»148.

•

Όσον αφορά το διορισμό της ως Ειδική Απεσταλμένη για Νέες Εταιρίες «[…]
ήταν συμβατή με το Άρθρο 245(2) της Συνθήκης για τη Λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), εφόσον η κα. Kroes (i) τηρήσει, σε όλες τις
περιστάσεις, τις υποχρεώσεις της υπό το Άρθρο 245 (2) και 339 της ΣΛΕΕ και
του Κώδικα Δεοντολογίας των Επιτρόπων, περιλαμβανομένης της προστασίας
της συλλογικής ευθύνης και της εμπιστευτικότητας σχετικά με τα θέματα που
καλύφθηκαν από την Επιτροπή κατά τη διάρκεια των δύο θητειών της, (ii)
απέχει από το λόμπινγκ στην Επιτροπή και/η στα τμήματά της για δεκαοκτώ
μήνες μετά το τέλος της θητείας της, και (iii) δε χρησιμοποιήσει καμία
εμπιστευτική πληροφορία από αυτές στις οποίες είχε πρόσβαση κατά τη θητεία
της ως Μέλος της Επιτροπής·»149.

•

Όσον αφορά το διορισμό της ως μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου του Open Data Institute, «η δραστηριότητα […] ήταν συμβατή με
το Άρθρο 245(2) της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΣΛΕΕ), εφόσον η κα. Kroes τηρήσει, σε όλες τις περιστάσεις, τις υποχρεώσεις
της υπό το Άρθρο 245 (2) και 339 της ΣΛΕΕ και του Κώδικα Δεοντολογίας των
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Επιτρόπων, περιλαμβανομένης της προστασίας της συλλογικής ευθύνης και της
εμπιστευτικότητας σχετικά με τα θέματα που καλύφθηκαν από την Επιτροπή και
τις πληροφορίες στις οποίες πιθανώς είχε πρόσβαση, που αφορούν εταιρίες και
επιχειρήσεις και τις επιχειρησιακές στους σχέσεις, ή τα κοστολογικά τους
στοιχεία, κατά τη διάρκεια των δύο θητειών της, και εφόσον η κα. KROES
απέχει από το λόμπινγκ στην Επιτροπή και/η στα τμήματά της εκ μέρους του
Open Data Institute και/ή όποια εταιρία σχετίζεται με το Ινστιτούτο για
δεκαοκτώ μήνες μετά το τέλος της θητείας της, και ότι η κα. KROES
διασφαλίσει ότι καμία εταιρία που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του Open Data
Institute δε θα μπορούσε να επωφεληθεί αθέμιτα από τις γνώσεις και την
εμπειρογνωμοσύνη που απέκτησε κατά τη διάρκεια των θητειών της.»150
Σύμφωνα με τον οργανισμό Corporate Europe Observatory, και σε αρχεία της
Επιτροπής που έχει στην ιστοσελίδα του, η κα. Kroes διαβεβαιώνει ότι είναι αδύνατο
να υπάρξει σύγκρουση συμφερόντων ανάμεσα στον παλιό και στο νέο της ρόλο, και
σε περίπτωση που υπάρξει, θα απομακρυνθεί από τη δραστηριότητα. Στο ίδιο
κείμενο, ζητεί τη συνδρομή της Ειδικής Επιτροπής Ηθικής της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής σχετικά με το ρόλο που θα έχει στο τραπεζικό ίδρυμα. Η απάντηση της
Επιτροπής Ηθικής βασίζεται στο γεγονός ότι η κα. Kroes δήλωσε πως σε περίπτωση
σύγκρουσης συμφερόντων, θα διαχωρίσει τη θέση της και θα διατηρήσει αποστάσεις
από το ζήτημα151. Εδώ έγκειται το όλο ζήτημα, ότι η δικλείδα ασφαλείας που
ουσιαστικά εφαρμόζεται είναι απλώς μία υπόσχεση για αποχή από συγκρούσεις
συμφερόντων.
Όσον αφορά τη συμμετοχή στο Open Data Institute, η κα. Kroes δε θα δέχεται
αμοιβή, παρά μόνο κάλυψη των ταξιδιωτικών της εξόδων. Παρόλα αυτά, σε έγγραφο
το οποίο βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Corporate Europe Observatory, αναφέρεται
ότι η νέα αυτή απασχόληση της κας Kroes συνδέεται με το χαρτοφυλάκιο για το
οποίο ήταν υπεύθυνη όσο ήταν μέλος της Επιτροπής 152. Για άλλη μια φορά,
αποδίδεται πίστη στην τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας.
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Παρόλη την πίστη η οποία αποδίδεται στην κα. Kroes από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια εξέτασε την υπόθεσή της, μετά από
καταγγελία της Ολλανδικής Αντιπροσωπείας του Κόμματος της Προοδευτικής
Συμμαχίας

Σοσιαλιστών

και

Δημοκρατικών

στο

Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο,

υπογεγραμμένη από 46 Ευρωβουλευτές του κόμματος. Η καταγγελία, η οποία
διενεργήθηκε το 2016, αφορούσε το χειρισμό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
περιπτώσεων συγκρούσεων συμφερόντων νυν και πρώην Επιτρόπων. Συγκεκριμένα,
αρχικά εστάλη επιστολή στον Πρόεδρο της Επιτροπής, που αφορούσε τον
προβληματικό χειρισμό μιας πρώην Επιτρόπου, η οποία είχε το χαρτοφυλάκιο του
Ανταγωνισμού την περίοδο 2004-2010 και της Ψηφιακής Ατζέντας την περίοδο
2010-2014. Εφόσον όμως δεν υπήρξε απάντηση, ο/η καταγγέλλων/ουσα στράφηκε
προς τη Διαμεσολαβήτρια. Στην έρευνά της, η Διαμεσολαβήτρια εντόπισε ότι η
Ειδική Επιτροπή Δεοντολογίας δεν είχε γνωμοδοτήσει για την περίπτωση και ζήτησε
από την Επιτροπή να ενημερώσει τον/την καταγγέλλοντα/ουσα, αφού η ΕΕΔ φτάσει
σε μια απόφαση.
Στις 21 Δεκεμβρίου 2016, έπειτα από τη γνωμοδότηση της ΕΕΔ, η Επιτροπή
αποφάνθηκε ότι «η πρώην Επίτροπος παραβίασε τον Κώδικα Δεοντολογίας για
τους/τις Επιτρόπους, όταν δεν περιέλαβε στη δήλωση συμφερόντων της, του 2004, το
γεγονός ότι κατείχε μια θέση ως Διευθύντρια μιας εταιρίας […] είχε παραβιάσει
εφαρμοστέους κανόνες όταν, παρά την αποδοχή της «μεταβατικής αποζημίωσης», δε
δήλωσε το εισόδημά της, του 2015. Η Επιτροπή αποφάνθηκε, παρόλα αυτά, ότι επειδή
είχε επιστρέψει τα εν λόγω χρήματα, δεν υπήρχε επαρκής πραγματική ή νομική
αιτιολογία για να υποβάλλει αίτημα στο Δικαστήριο για να επιβάλλει χρηματική ποινή
στην πρώην Επίτροπο. Παρά ταύτα, κατέληξε ότι η «επίδειξη αμέλειας» που επέδειξε η
πρώην Επίτροπος, παραλείποντας να δηλώσει το εισόδημά της, του 2015,
δικαιολογούσε την έκδοση «επίπληξης» προς αυτήν.»153
Toν Φεβρουάριο του 2017, η Επιτροπή απάντησε στον/στην καταγγέλλοντα/ουσα.
Αυτή η υπόθεση αποτελεί ένα πολύ ανησυχητικό παράδειγμα για τη λειτουργία του
συστήματος αντιμετώπισης των συγκρούσεων συμφερόντων. Τα δεδομένα είναι ότι η
πρώην Επίτροπος παρέλειψε να δηλώσει ότι ενώ κατείχε το υψηλό αξίωμα,
ταυτόχρονα ήταν διευθύντρια εταιρίας, και ότι ενώ λάμβανε τη μεταβατική
αποζημίωση, η οποία δίνεται με σκοπό να εξαλειφθεί η ανάγκη για αποδοχή θέσης
European Ombudsman, 2017, “Decision in case 1686/2016/EA on the European Commission’s failure to answer
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εργασίας χωρίς πρώτα τη σωστή ανάλυση του κινδύνου που επιφυλάσσει αυτή η θέση
για την Ένωση, ταυτόχρονα κατείχε αμειβόμενη θέση. Τα παραπτώματα είναι δύο,
και δεδομένου του ιστορικού της κας. Kroes, το οποίο αναφέρεται παραπάνω,
συνδέονται με το φαινόμενο της σύγκρουσης συμφερόντων, των σχέσεων με τα λόμπι
και των περιστρεφόμενων πορτών. Η απόφαση της Επιτροπής ήταν μια επίσημη
επίπληξη. Το γεγονός ότι επιστράφηκαν τα χρήματα φάνηκε αρκετό, κατά την
Επιτροπή, ώστε να κλείσει η υπόθεση. Καταλήγοντας λοιπόν, οικονομικά δεν
ζημιώθηκε η Ένωση. Το γεγονός όμως ότι υψηλόβαθμα στελέχη της Επιτροπής, τα
οποία πρέπει να συμπεριφέρονται έντιμα και πάντα με απόλυτη διαφάνεια,
εμπλέκονται σε τέτοιες υποθέσεις, θα έπρεπε να κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και
να ωθεί την Επιτροπή στο να ρυθμίσει αυστηρότερα τέτοια «λάθη» και αμέλειες.
3.4. Σκάνδαλο Barrosogate
Το σημαντικότερο, ίσως σκάνδαλο, το οποίο συνδέεται με τη σύγκρουση
συμφερόντων, τα λόμπι και τις περιστρεφόμενες πόρτες, είναι αυτό στο οποίο
εμπλέκεται ο πρώην Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Jose Manuel Barroso.
Τον Ιούλιο του 2016, κυκλοφόρησε η είδηση ότι ο πρώην Πρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα αναλάμβανε χρέη προέδρου και κύριου συμβούλου της
Goldman Sachs International, δηλαδή του παραρτήματος του τραπεζικού κολοσσού
στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη. Ο διορισμός του θα βοηθούσε την εταιρία
να ανταπεξέλθει στις νέες συνθήκες που εισήγαγε το δημοψήφισμα του ΗΒ για έξοδο
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κ. Barroso είχε στο ενεργητικό του διετή θητεία ως
πρωθυπουργός της Πορτογαλίας τις χρονιές 2002 με 2004 και δεκαετή θητεία στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως Πρόεδρος αυτής, από το 2004 μέχρι το 2014154. Αυτό
σημαίνει ότι απέκτησε πολλές γνώσεις και εμπειρίες, καθώς και βαθειά γνώση της
οικονομίας της Ευρωζώνης, και είχε αντιμετωπίσει ήδη ένα μεγάλο γεγονός το οποίο
εισήγαγε νέες οικονομικές καταστάσεις, τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2009.
Η Politico φιλοξενεί στην ιστοσελίδα της σχόλια Ευρωπαίων αξιωματούχων: «Αυτές
οι επαίσχυντες περιστρεφόμενες πόρτες ανάμεσα στην πολιτική και τις επιχειρήσεις
ενθαρρύνουν αμφιβολίες για την ακεραιότητα των δημοκρατικών πολιτικών», «Η

Treanor, J., 2016, “José Manuel Barroso to become chairman of Goldman Sachs International”, The Guardian,
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γρήγορη μετάβαση του Barroso βλάπτει τη φήμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής»155.
Μεγάλη ειρωνεία αποτελεί το γεγονός ότι ο πρώην Πρόεδρος Barroso ήταν αυτός που
ζήτησε και ηγήθηκε της αναθεώρησης του Κώδικα Δεοντολογίας των Επιτρόπων το
2011, καθιστώντας τον πιο συγκεκριμένο και ενημερωμένο, μετά από ήδη αρκετές
κατηγορίες για φαινόμενα περιστρεφόμενης πόρτας.
3.5. Αντίδραση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας
Το ζήτημα απασχόλησε σε μεγάλο βαθμό και την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια,
Emily

O’Reilly.

Η

κα.

O’Reilly,

της

οποίας

οι

θεσμικές

υποχρεώσεις

συμπεριλαμβάνουν την έρευνα τέτοιων φαινομένων, ξεκίνησε τη διαδικασία
διερεύνησης με μια επιστολή στον επόμενο και νυν Πρόεδρο της Επιτροπής, JeanClaude Juncker, στην οποία του υπενθυμίζει ότι μέσα από τους ελέγχους της στις
μετά-δημόσιες επαγγελματικές δραστηριότητες των πρώην Επιτρόπων, έχει
καταλήξει σε κάποιες παρατηρήσεις.
Αρχικά, το άρθρο 245 ΣΛΕΕ απαιτεί οι Επίτροποι, νυν και πρώην, να
συμπεριφέρονται πάντα με ακεραιότητα, και είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής να
ενημερώνει τους πολίτες για την τήρηση του άρθρου. Επίσης, χρειάζεται να
αναθεωρήσει τον Κώδικα Δεοντολογίας (έκτοτε έχει γίνει) ώστε να συμπεριλάβει
κυρώσεις για την παράβαση του άρθρου. Όσον αφορά την Επιτροπή του κυρίου
Barroso, εντόπισε ότι σε μια υπόθεση μετά-δημόσιας απασχόλησης πρώην
Επιτρόπου, δεν είχε διεξαχθεί επαρκής έρευνα των δεδομένων, κάτι που συνιστά
κακοδιοίκηση. Τέλος, τόνισε τη σημασία του ρόλου της ΕΕΔ (η οποία έχει έκτοτε
αλλάξει σε ΑΕΔ και έχει ενισχυθεί) και πρότεινε να δημοσιεύονται οι γνωμοδοτήσεις
της ώστε να είναι διαθέσιμες στο κοινό (το οποίο πλέον συμβαίνει)156.
Αναφέρει επίσης ότι «η δράση του προκατόχου σας έχει προκαλέσει ευνόητη διεθνή
προσοχή δεδομένης της σημασίας του πρώην ρόλου του και της παγκόσμιας ισχύος,
επιρροής και ιστορίας της τράπεζας με την οποία συνδέεται τώρα. Η συζήτηση έχει
επίσης εγείρει κοινοβουλευτικές ερωτήσεις και το βρίσκω ιδιαίτερα συναφές ότι το

Aries, Q., 2016, “José Manuel Barroso’s new job at Goldman Sachs angers EU”, Politico, https://www.politico.eu/article/josemanuel-barrosos-new-job-at-goldman-sachs-angers-eu/ (accessed: 26/1/2018).
156
O’Reilly, E., 2016, “Concerns regarding former Commission President, Mr Barroso”, Letter to President Juncker,
https://www.ombudsman.europa.eu/resources/otherdocument.faces/en/70847/html.bookmark (accessed: 27/1/2018).
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ευρωπαϊκό προσωπικό έχει ξεκινήσει τη δική του αναφορά για να διαμαρτυρηθεί για το
διορισμό.»157
Ακόμα, στην επιστολή της περιλαμβάνει τρεις ερωτήσεις προς τον κ. Juncker, ώστε
με βάση τις απαντήσεις του να αποφασίσει για περαιτέρω δράσεις.
• Η πρώτη ερώτηση αφορά αν η Επιτροπή έχει ή πρόκειται να λάβει μέτρα για να
επιβεβαιώσει αν ο διορισμός είναι σύμφωνος με το άρθρο 245 ΣΛΕΕ και αν έχει ή
πρόκειται να ζητηθεί η γνώμη της Ειδικής Επιτροπής Δεοντολογίας.
• Η δεύτερη ερώτηση αφορά αν ο Κώδικας Δεοντολογίας και η 18μηνη περίοδος
που δίνεται για ενημέρωση της Επιτροπής σχετικά με τις επόμενες δουλειές είναι
όντως επαρκής. «Συγκεκριμένες υποθέσεις δε θα πάψουν να είναι προβληματικές
απλά επειδή έχουν περάσει 18 μήνες ή περισσότερο. Θα ήταν ως εκ τούτου,
καταλληλότερο για την Επιτροπή να αποφασίζει για το βάσιμο ατομικών υποθέσεων
(the merit of individual cases) ανά υπόθεση, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα σχετικά
θέματα και όχι μόνο την ποσότητα του χρόνου που έχει περάσει από το τέλος του/της
Επιτρόπου.»
Ουσιαστικά, η παρούσα αντιμετώπιση των φαινόμενων διαφωνεί σε μερικές
περιπτώσεις με τις επιταγές της Συνθήκης και αυξάνει τις ανησυχίες του κοινού.
Μπορεί ο προτεινόμενος τρόπος να είναι πιο δύσκολος, αλλά σίγουρα η δήλωση
ότι δεν έχουν παραβιαστεί κανόνες, άρα δεν τίθεται κάποιο ζήτημα, είναι λάθος. Η
ερώτηση είναι αν η Επιτροπή είναι πρόθυμη να αναθεωρήσει τον Κώδικα
ανάλογα.
• Η τρίτη ερώτηση αφορά τη δήλωση του κυρίου Barroso, ο οποίος δήλωσε ότι θα
συμβουλεύει την τράπεζα σχετικά με την έξοδο του ΗΒ από την ΕΕ. Η
Διαμεσολαβήτρια

αναρωτιέται

αν

η

Επιτροπή

προτίθεται

να

εκδώσει

κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το πώς θα προσεγγίζεται από τα
ενδιαφερόμενα μέρη ο κ. Barroso, τώρα που έχει αναλάβει αυτόν το ρόλο158.
Ο Jean-Claude Juncker απάντησε στην επιστολή της Διαμεσολαβήτριας λίγες μέρες
μετά. Στην επιστολή συμφωνεί με την ανάγκη οι πρώην Επίτροποι να
συμπεριφέρονται σύμφωνα με το άρθρο 245 ΣΛΕΕ. Επίσης, αναφέρει πως πλέον, με
το νέο ρόλο που έχει αναλάβει ο κύριος Barroso, θα απολαμβάνει συμπεριφοράς
αντίστοιχης με των άλλων εκπροσώπων συμφερόντων και θα υπόκειται στους ίδιους
κανόνες, σύμφωνα με το Μητρώο Διαφάνειας. Ακόμα, αναφέρει ότι έπειτα από
157
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επικοινωνία μαζί του, ο πρώην Πρόεδρος διαβεβαίωσε πως θα συνεχίσει να
συμπεριφέρεται με ακεραιότητα και διακριτικότητα και πως η Γενική Γραμματεία
έστειλε επιστολή στην οποία ζητείται να αναλύσει τις λεπτομέρειες και τις
παραμέτρους του νέου ρόλου του κ. Barroso. Τέλος αναφέρει ότι θα ζητήσει τη
γνώμη της Ειδικής Επιτροπής Δεοντολογίας159.
3.6. Συμβολή της Ειδικής Επιτροπής Δεοντολογίας
Ακολούθησε η απάντηση της Ειδικής Επιτροπής Δεοντολογίας. Στο κείμενό της
αναφέρει τα εξής:
•

Ο διορισμός του κυρίου Barroso έγινε 20 μήνες μετά τη λήξη της θητείας του,
το οποίο σημαίνει ότι δεν ήταν υποχρεωμένος να ενημερώσει την Επιτροπή
για τη σχεδιαζόμενη δραστηριότητα, εφόσον το χρονικό όριο είναι οι 18
μήνες, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας.

•

Η νέα δραστηριότητα του κυρίου Barroso δέχθηκε πολλές κριτικές και
τράβηξε πάνω της τα φώτα της δημοσιότητας. Η ΕΕΔ κατέγραψε τρεις
αιτιάσεις: 1. Το πρόβλημα δεν έγκειται στο ότι θα δουλέψει σε μια
οποιαδήποτε τράπεζα, αλλά στην Goldman Sachs International, η οποία
«θεωρείται ως ο ερμηνευτής της επιθετικής τραπεζικής δραστηριότητας, πιο
συγκεκριμένα δέχθηκε κριτική εξαιτίας του ρόλου της στην έναρξη της κρίσης»
και σε άλλες διφορούμενες δραστηριότητες. Κατακρίνεται το γεγονός ότι ο
πρώην Πρόεδρος ενός τόσο σημαντικού θεσμού συνέδεσε το θεσμό και την
Ένωση με αυτή την αρνητική εικόνα της Goldman Sachs. 2. Ακόμα, τίθεται το
ερώτημα του διορισμού του σε συνάρτηση με το επικείμενο Brexit και ο
ρόλος τον οποίο θα διαδραματίσει για την τράπεζα σε σχέση με αυτό. 3.
Τέλος, ένα μέρος της κριτικής αφορά το ίδιο το γεγονός ότι ένα άτομο το
οποίο κατείχε υψηλόβαθμο δημόσιο αξίωμα και ό,τι συγκαταλέγεται σε αυτό,
μεταπήδησε στον ιδιωτικό τομέα (περιστρεφόμενη θύρα).

Στη συνέχεια, η Ειδική Επιτροπή Δεοντολογίας απαντά σε αυτές τις τρεις αιτιάσεις
ξεχωριστά.
Στην πρώτη αιτίαση η Επιτροπή απαντά πως όντως:

Juncker,
J.-C.,
2016,
“Reply
to
EU
Ombudswoman”,
letter
to
Ms.
https://www.ombudsman.europa.eu/resources/otherdocument.faces/en/71039/html.bookmark (accessed: 27/1/2018).
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«είναι ασύνετο και κατακριτέο για έναν πρώην Πρόεδρο της Επιτροπής […] να δεχθεί
μια θέση σαν την προκειμένη περίπτωση. Όντως, ο κ. Barroso θα έπρεπε να γνωρίζει
και να είχε εκτιμήσει ότι κάνοντάς το, θα προκαλούσε κριτικές και θα κινδύνευε να
προκαλέσει ζημιά στη φήμη της Επιτροπής και της Ένωσης γενικότερα».
Παρόλα αυτά, η Επιτροπή Δεοντολογίας σημειώνει πως δε ζητήθηκε να κρίνει την
κίνηση ως προς το αν ήταν συνετή, αλλά ως προς το αν παραβίασε το άρθρο 245
ΣΛΕΕ. Συνεχίζει πως σίγουρα υπάρχει σχέση ανάμεσα στις εμπειρίες και τις γνώσεις
που έχει αποκτήσει ο κύριος Barroso κατά τη διάρκεια της θητείας του και στις
δραστηριότητές του στην Τράπεζα και πως αυτές θα είναι πολύτιμες για την εταιρία.
Όμως γι’ αυτόν το λόγο υπάρχει η 18μηνη περίοδος αποχής και σκέψης. Η λογική την
οποία ακολουθεί η Επιτροπή είναι ότι μετά από αυτή την περίοδο, ο/η πρώην
Επίτροπος θα μπορεί να ασχοληθεί με αντικείμενα σχετικά με το χαρτοφυλάκιό
του/της. Εφόσον το άρθρο 245 υποχρεώνει οι πρώην και νυν Επίτροποι να
συμπεριφέρονται με ακεραιότητα και διακριτικότητα ακόμα και μετά το τέλος της
θητείας τους, ο Κώδικας Δεοντολογίας δίνει την περίοδο των 18 μηνών για
απομάκρυνση από αμφιλεγόμενες δραστηριότητες και μετά τους 18 μήνες, οι πρώην
Επίτροποι δε χρειάζεται να ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τις
δραστηριότητές τους, τότε θεωρείται ότι οι πρώην Επίτροποι μπορούν να
ασχοληθούν με αντικείμενα σχετικά με τις πρώην αρμοδιότητές τους. Το αν αυτό
είναι αρκετά αυστηρό δεν είναι ο ρόλος της Επιτροπής Δεοντολογίας για να το κρίνει.
Επίσης, το γεγονός ότι η Τράπεζα είχε ένα συγκεκριμένο ρόλο στην κρίση και μια
συγκεκριμένη φήμη δε συνάδει με παράβαση του άρθρου 245 ΣΛΕΕ. Εφόσον η
Goldman Sachs International λειτουργεί σύμφωνα με το νόμο, δεν είναι παράνομο να
εργαστεί κάποιος γι’ αυτήν. Καταλήγοντας έτσι, στην ετυμηγορία για την πρώτη
αιτίαση, παρότι:
«ο κ. Barroso δεν έδειξε τη συνετή κρίση που θα περίμενε κανείς από κάποιον που
κατείχε το υψηλό αξίωμα που είχε για τόσα χρόνια, η Επιτροπή (Δεοντολογίας) έφτασε
στο συμπέρασμα ότι η πρώτη αιτίαση που αναφέρθηκε δεν είναι αρκετή για να
καθορίσει ότι ο κ. Barroso έχει παραβιάσει το καθήκον για ακεραιότητα και
διακριτικότητα όπως ορίζει η Συνθήκη, δικαιολογώντας την πιθανή επιβολή
οικονομικών ποινών».
Στη δεύτερη αιτίαση, ο κ. Barroso αρνείται στην επιστολή του στον Πρόεδρο
Juncker ότι προσεγγίστηκε με σκοπό να παρέχει υπηρεσίες για το Brexit. Μπορεί
φυσικά, κάποια ανάγκη για συμβουλή σε πελάτη να προκύψει και να υπάρχει
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σύνδεση με το Brexit, όμως ισχύει το ίδιο με την παραπάνω περίπτωση, ότι υπήρξε η
περίοδος των 18 μηνών, και επίσης, το ζήτημα του Brexit είναι νέο όσον αφορά την
Επιτροπή του κυρίου Barroso, οπότε το συμπέρασμα είναι το ίδιο με την πρώτη
αιτίαση.
Στην τρίτη αιτίαση, αυτή των περιστρεφόμενων πορτών, ισχύει η ίδια ετυμηγορία.
Εφόσον εφαρμόστηκε η περίοδος των 18 μηνών, ο/η πρώην Επίτροπος είναι
ελεύθερος να διαλέξει όποια απασχόληση επιθυμεί.
Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, η ΕΕΔ κατέληξε στο ότι δεν υπάρχουν επαρκείς
λόγοι για να αποδειχθεί παράβαση του άρθρου 245 ΣΛΕΕ, δηλαδή για ακεραιότητα
και διακριτικότητα. Τέλος, στο γράμμα του κυρίου Barroso προς τον κύριο Juncker,
τον νυν Πρόεδρο της Επιτροπής, ο κύριος Barroso διαβεβαιώνει ότι: «Δεν έχω
προσεγγισθεί για να λειτουργήσω σαν διαδρομιστής εκ μέρους της Goldman Sachs και
δε σκοπεύω να το κάνω». Αυτή η δήλωση, για την ΕΕΔ, ανταποκρίνεται στο άρθρο
245 ΣΛΕΕ160.
3.7. Κλιμάκωση του ζητήματος
3.7.1. Αναφορά των Ευρωπαίων υπαλλήλων
Μέχρι εδώ έχουμε δει τις πρώτες αντιδράσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την
Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια και τη συμβολή της Ειδικής Επιτροπής Δεοντολογίας.
Νωρίτερα, αναφέρθηκε ότι ξεκίνησαν διαδικασία αναφοράς με συλλογή υπογραφών
οι υπάλληλοι της ΕΕ, με σκοπό το θέμα να φτάσει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Η
αναφορά έμεινε ανοιχτή για υπογραφή στην ιστοσελίδα Change.org, από τον Ιούλιο
του 2016, δηλαδή από τότε που ξέσπασε το σκάνδαλο, ως και το τέλος του
Σεπτεμβρίου 2016. Σε αυτό το διάστημα, μαζεύτηκαν πάνω από 150.000 υπογραφές,
και η αναφορά υποβλήθηκε στους Πρόεδρους των τριών μεγάλων θεσμών, του
Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και του Συμβουλίου.
Συγκεκριμένα, η ομάδα των Ευρωπαίων υπαλλήλων στο κείμενό της χαρακτηρίζει
την

απόφαση

του

κυρίου

Barroso

ανεύθυνη,

επειδή

συμβάλλει

στις

ευρωσκεπτικιστικές και ευρωφοβικές τάσεις που εκδηλώθηκαν τα τελευταία χρόνια,
ενώ άρχισαν να ακούγονται πλέον φωνές στο ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που
Όλες οι παραπομπές της Ειδικής Επιτροπής Δεοντολογίας προέρχονται από το παρακάτω σύνδεσμο:
Timmermans, Chr., Roth-Behrendt D., and Zourek, H., 2016, “Request for an opinion concerning the appointment of
former President Barroso at Goldman Sachs International”, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/opinion-comite-adhoc-201610-26_en.pdf (accessed: 29/1/2018).
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αμφισβητούν τις ευρωπαϊκές μεθόδους. Ακόμα, χαρακτηρίζουν την απόφαση
επιβλαβή για τους θεσμούς, γιατί προσέθεσε άλλο ένα πρόβλημα στη λίστα αυτών
που καλείται να αντιμετωπίσει η ΕΕ (προσφυγική κρίση, οικονομική κρίση κτλ.) και
λειτουργεί ως «καταστροφικό σύμβολο για την Ένωση», καθώς ένας πρώην
Πρόεδρος της Επιτροπής συνεργάζεται με τις ανήθικες οικονομικές αξίες που
αντιπροσωπεύει η Τράπεζα. Τέλος, είναι ηθικά μεμπτό ότι αντικρούει τις αξίες ενός
θεσμού που προστατεύει τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Για αυτούς τους λόγους, η
αναφορά καταλήγει στο ότι το θέμα πρέπει να μεταφερθεί στο Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο, ώστε:
•

Να επιβεβαιωθεί η πάροδος των 18 μηνών της περιόδου αναμονής.

•

Να εξεταστεί η τήρηση της ακεραιότητας και διακριτικότητας (245 ΣΛΕΕ).

•

Να ληφθούν μέτρα όπως η αναστολή της συνταξιοδοτικής ενίσχυσης του
κυρίου Barroso από την ημερομηνία που ανέλαβε τα καθήκοντά του στην
τράπεζα και έπειτα, καθώς και η αναστολή όλων των τιμητικών τίτλων που
πιθανώς του είχαν απονεμηθεί.

•

Τέλος, να ενισχυθεί το πλαίσιο που ισχύει για τα πρώην Μέλη της Επιτροπής,
για φαινόμενα όπως οι περιστρεφόμενες πόρτες, ανάλογα με το βαθμό που
έφερε και πιθανώς τη ζημιά που μπορεί να επιφέρει κάποιος/α161.

H αναφορά δημοσιεύθηκε σε εφημερίδες σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και
στην Ελλάδα, και αναφέρονται όλοι οι λόγοι και τα αιτήματα των υπαλλήλων
αναλυτικά.
3.7.2. Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια
Τον Φεβρουάριο του 2017, η Διαμεσολαβήτρια έλαβε επιστολή παραπόνων από
τους Ευρωπαίους υπαλλήλους, καθώς ο κ. Juncker, ως Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, δεν είχε απαντήσει στην επιστολή τους σχετικά με την αναφορά και η
Επιτροπή δεν είχε λάβει κάποια επίσημη απόφαση σχετικά με την επιλογή του πρώην
Προέδρου. Η Διαμεσολαβήτρια τον ίδιο μήνα έστειλε επιστολή στον κ. Juncker,
ζητώντας του να απαντήσει στους καταγγέλλοντες και τονίζοντας ότι όντως η
Επιτροπή δεν είχε λάβει κάποια απόφαση μετά από τη συμβολή της Ειδικής
Επιτροπής Δεοντολογίας. Στην απάντησή του, ο Πρόεδρος καλείται να εξηγήσει το
Όλη η αναφορά των Ευρωπαίων υπαλλήλων εντοπίζεται στην παρακάτω ιστοσελίδα:
Eu employees, 2016, “Petitioning for strong exemplary measures to be taken against J.M. Barroso for joining Goldman Sachs”,
https://www.change.org/p/for-strong-exemplary-measures-to-be-taken-against-jm-barroso-for-joining-goldman-sachsinternational (accessed: 30/1/2018).
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αν έχει λάβει κάποια απόφαση η Επιτροπή και αν όχι, για ποιο λόγο δεν έχει λάβει
κάποια απόφαση. Επίσης, τίθεται η 31 Μαρτίου 2017 ως καταληκτική ημερομηνία
για απάντηση στους καταγγέλλοντες και για αποστολή της απάντησης και στην ίδια
τη Διαμεσολαβήτρια. Τέλος, η Διαμεσολαβήτρια ανέφερε πως θα διεξήγαγε έρευνα
στα αρχεία της Επιτροπής, που αφορούν τη γνώμη της Ειδικής Επιτροπής
Δεοντολογίας σχετικά με το ζήτημα του κυρίου Barroso καθώς και τις πέντε
τελευταίες γνωμοδοτήσεις, με σκοπό να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο
λειτουργεί η ΕΕΔ162.
Ο κ. Juncker, αναφέρεται στο κείμενο της Διαμεσολαβήτριας, αν και εξέδωσε
απάντηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς υπήρξαν γραπτές ερωτήσεις από
ευρωβουλευτές, δεν περιέλαβε κάποιο στοιχείο ότι έχει συζητηθεί η γνωμοδότηση
της ΕΕΔ. Η απάντηση του κυρίου Juncker στο Κοινοβούλιο ήταν η εξής:
«Οι διατάξεις της Συνθήκης και ο Κώδικας συμπεριφοράς των Επιτρόπων ορίζουν
πρότυπα δεοντολογίας για την Επιτροπή, σύμφωνα με τις διεθνείς απαιτήσεις και
υψηλότερα απ’ ό,τι οι κανόνες που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη και σε άλλα θεσμικά
όργανα της ΕΕ.
Σύμφωνα με τα άρθρα 245 και 247 της ΣΛΕΕ, το Δικαστήριο είναι το μόνο που μπορεί
να κηρύξει έκπτωτο έναν πρώην Επίτροπο από το δικαίωμα σύνταξης ή από άλλες
παροχές.»
Ακόμα, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι ο Κώδικας Δεοντολογίας ορίζει πως οι πρώην
Επίτροποι οφείλουν να δηλώνουν στην Επιτροπή τις δραστηριότητες που σχεδιάζουν
και να απέχουν από την εκπροσώπηση συμφερόντων για 18 μήνες μετά τη λήξη της
θητείας τους. Στην περίπτωση του κ. Barroso, η περίοδος αυτή είχε παρέλθει.
Επιπλέον, ο κ. Juncker ζήτησε εξηγήσεις από τον πρώην Πρόεδρο, καθώς και
γνωμοδότηση της ΕΕΔ, την οποία δημοσιοποίησε. Τέλος, στην απάντησή του
περιέλαβε την πρόθεση και την υποστήριξη από την Επιτροπή για αναθεώρηση του
Κώδικα και ενίσχυση της περιόδου αναμονής163.
Όπως εντοπίζεται στο κείμενο, επιβεβαιώνονται τα λεγόμενα της κυρίας O’Reilly,
καθώς σε αυτό δεν υπάρχει κάποια αναφορά για επίσημη απόφαση της Επιτροπής
σχετικά με τη νέα απασχόληση του πρώην Προέδρου της. Αντίθετα, στην πρόταση
O’Reilly, E., 2017, “Request for an inspection in case 194/2017/EA on the European Commission's alleged insufficient action
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former
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with
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obligations”,
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«Σύμφωνα με τα άρθρα 245 και 247 της ΣΛΕΕ, το Δικαστήριο είναι το μόνο που
μπορεί να κηρύξει έκπτωτο έναν πρώην Επίτροπο από το δικαίωμα σύνταξης ή από
άλλες παροχές.», φαίνεται μια διάθεση προστασίας προς τον κ. Barroso. Τα υπόλοιπα
σημεία της απάντησης αποτελούν μια αναφορά των γεγονότων που έλαβαν χώρα,
καθώς και της πρόθεσης του κυρίου Juncker να αιτηθεί ενός νέου, ενημερωμένου
Κώδικα Δεοντολογίας, το οποίο αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο.
Μετά από το αίτημα της Διαμεσολαβήτριας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έστειλε την
απάντησή της στους Ευρωπαίους υπαλλήλους τον Μάρτιο του 2017, λίγες μέρες πριν
λήξει η διορία που έθεσε η κυρία O’Reilly. Στην απάντηση της Επιτροπής δεν
εντοπίζονται νέα στοιχεία σχετικά με τη θέση της επί του σκανδάλου του κυρίου
Barroso. Ουσιαστικά, η επιστολή προς του Ευρωπαίους υπαλλήλους αποτελεί μια
καταγραφή των μέχρι τότε δράσεων. Αρχικά αναφέρεται το γεγονός ότι ο κύριος
Barroso κατέλαβε θέση στην Goldman Sachs είκοσι μήνες μετά τη λήξη της θητείας
του, δηλαδή δύο μήνες μετά την υποχρεωτική ενημέρωση στην Επιτροπή σχετικά με
τη σχεδιαζόμενη νέα απασχόληση. Αναφέρεται ότι λόγω της ευαίσθητης φύσης του
ζητήματος, ζητήθηκε η συμβολή της Ειδικής Επιτροπής Δεοντολογίας, της οποίας η
γνώμη είναι αθωωτική, καθώς δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνιστούν παράβαση,
και η θέση της δεν είναι τέτοια που να της επιτρέπει να χαρακτηρίζει το
εφαρμοζόμενο πλαίσιο ως αρκετό ή όχι. Τέλος, η επιστολή υπενθυμίζει ότι σε
συνάντηση της Επιτροπής αποφασίστηκε η αναθεώρηση του Κώδικα Δεοντολογίας
των Επιτρόπων, με τις αλλαγές που έχουν ήδη αναφερθεί164. Με άλλα λόγια, η
απάντηση της Επιτροπής ήταν ίδια με αυτήν του κυρίου Juncker στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο.
Στις 4 Απριλίου 2017 ακολούθησε η έρευνα στα αρχεία της Επιτροπής, που
αφορούν τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για τον κ. Barroso και άλλες πέντε
πρόσφατες υποθέσεις για τις οποίες γνωμοδότησε η ΕΕΔ, με σκοπό να διαπιστωθεί ο
τρόπος με τον οποίο εξετάζουν τις υποθέσεις και εκδίδουν τα συμπεράσματά τους. Η
διαδικασία ήταν απολύτως τυπική και είχε δύο στόχους. Αφενός, τον έλεγχο
συγκεκριμένων αρχείων και αφετέρου την εξακρίβωση του ρόλου της Επιτροπής
στην υπόθεση του κ. Barroso και τη μέθοδο λειτουργίας της ΕΕΔ. Οι εκπρόσωποι της
Διαμεσολαβήτριας ανέφεραν το νομικό πλαίσιο γύρω από τον έλεγχο και
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164

94

διαβεβαίωσαν ότι όσα αρχεία χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικά δε θα δημοσιευτούν
παρά μόνο με άδεια της Επιτροπής.
Χορηγήθηκε πλήρης πρόσβαση στους/στις εκπροσώπους σε όσα έγγραφα έχουν
αναφερθεί μέχρι τώρα στην εργασία και σε κάποια, τα οποία χαρακτηρίστηκαν ως
εμπιστευτικά, καθώς και σε επιπλέον αρχεία με σκοπό την καλύτερη κατανόηση του
έργου της ΕΕΔ165.
3.8. Ερωτήσεις της Διαμεσολαβήτριας προς την Επιτροπή
Την περίοδο Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2017, ενόσω η Διαμεσολαβήτρια ερευνούσε για
το ζήτημα του κυρίου Barroso, έλαβε άλλες δύο καταγγελίες, οι οποίες επίσης
αφορούσαν θέσεις εργασίας Επιτρόπων μετά τη λήξη της θητείας τους και επίσης
ήγειραν ερωτήματα σχετικά με τη λειτουργία της Ειδικής Επιτροπής Δεοντολογίας.
Γι’ αυτόν το λόγο, η κα. O’Reilly αποφάσισε να ασχοληθεί με τις τρεις καταγγελίες
και να απευθύνει ερωτήσεις προς την Επιτροπή σαν να πρόκειται ουσιαστικά για μία.
Και στις τρεις περιπτώσεις, κοινός παρονομαστής είναι η ανεπαρκής αντίδραση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να εξασφαλίσει τη σωστή ερμηνεία και υπακοή στο
άρθρο 245 ΣΛΕΕ, καθώς οι καταγγέλλοντες θεωρούν ότι οι μετά-δημόσιες ασχολίες
των πρώην Επιτρόπων και του πρώην Προέδρου δε σέβονται αυτό το άρθρο και ο
Κώδικας Δεοντολογίας είναι ανεπαρκής για να τους/τις περιορίσει. Επίσης, οι
καταγγέλλοντες θεωρούν ότι η ΕΕΔ «δεν είναι επαρκής μηχανισμός για την
αντιμετώπιση των ζητημάτων που προκύπτουν από τις δραστηριότητες των Επιτρόπων
μετά τη λήξη της θητείας τους». Έπειτα από την έρευνα που έγινε σε αρχεία της
Επιτροπής, η Διαμεσολαβήτρια κατέληξε σε ερωτήματα προς την Επιτροπή και καλεί
για απάντηση166.
Τα ερωτήματα αυτά είναι πολύ σημαντικά, καθώς θίγουν ζητήματα τα οποία
απασχολούν όλους όσους ασχολούνται με την Ευρωπαϊκή πραγματικότητα.
Οι ερωτήσεις σχετικά με τη λειτουργία της ΕΕΔ αφορούν:
1. Το πώς αποφασίζεται ποιες πληροφορίες θα παρασχεθούν από τον/την πρώην
Επίτροπο που απασχολεί την ΕΕΔ, ώστε να είναι δυνατή μια πλήρης
European Ombudsman, 2017, “Report on the inspection of documents in the Ombudsman's inquiry into complaints
194/2017/EA & 334/2017/EA concerning the Commission's alleged insufficient action with respect to its former President's
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αξιολόγηση και το πώς αποφασίζεται από την ΕΕΔ ποιες επιπλέον
πληροφορίες πρέπει να παρασχεθούν.
2. Αν έχει συλλογιστεί η Επιτροπή την ενίσχυση της ΕΕΔ και την παροχή
συμβουλευτικής σχετικά με τα απαιτούμενα αρχεία που χρειάζονται, ώστε να
διεξαχθεί η έρευνα.
3. Ακόμα, η Διαμεσολαβήτρια αναφέρει ότι ένα μέρος της κριτικής που
ασκήθηκε προς την Επιτροπή ήταν η δίμηνη καθυστέρηση της ΕΕΔ για
γνωμοδότηση επί του σκανδάλου Barroso, καθώς η ΕΕΔ γνωμοδοτεί μόνο
έπειτα από αίτημα της Επιτροπής. Εξαιτίας αυτού, η Διαμεσολαβήτρια
συνιστά αναδιάρθρωση της ΕΕΔ, ώστε να μπορεί να δρα με ιδία πρωτοβουλία
και αναρωτιέται αν η Επιτροπή είναι πρόθυμη να κάνει αυτή την αλλαγή.
4. Η Διαμεσολαβήτρια επαινεί τη δημοσίευση της γνωμοδότησης για τον πρώην
Πρόεδρο και τη δημοσίευση άλλων υποθέσεων. Τονίζει ότι δε ζητεί τη
δημοσίευση όλων των γνωμοδοτήσεων και των στοιχείων τους, αλλά
αναρωτιέται αν η Επιτροπή είναι πρόθυμη να δημοσιεύει αυτόματα τις
υποθέσεις, σεβόμενη όμως τις πληροφορίες ευαίσθητης φύσεως.
Οι ερωτήσεις σχετικά με το χειρισμό από την Επιτροπή των υποθέσεων των πρώην
Επιτρόπων υπό το άρθρο 245 ΣΛΕΕ, του Κώδικα Δεοντολογίας των Επιτρόπων και
των αρχών χρηστής διοίκησης, αφορούν:
5. Αν θα ήταν χρήσιμη η περαιτέρω ανάλυση του άρθρου 245 ΣΛΕΕ και αν η
Επιτροπή θα ήταν πρόθυμη να δημοσιεύσει μια λίστα παραδειγμάτων τα
οποία συνιστούν παραβίαση του άρθρου.
6. Ακόμα,

αν

η

Επιτροπή

είναι

πρόθυμη

να

ξεκαθαρίσει,

κατόπιν

γνωμοδοτήσεως της ΕΕΔ, ποιος είναι ο ρόλος της (αν θα λάβει κάποια
απόφαση, τι συμβαίνει σε περίπτωση που η απόφαση είναι αντίθετη με την
άποψη της ΕΕΔ, σε πόσο χρονικό διάστημα θα ληφθεί η απόφαση).
7. Επιπροσθέτως, μια ερώτηση αφορά το αν είναι δυνατόν μια υπόθεση να
παραπεμφθεί στο Δικαστήριο, αν η Επιτροπή διαπιστώσει παραβίαση του
άρθρου 245 ΣΛΕΕ από έναν/μια Επίτροπο και τι διαδικασίες έχει θεσπίσει,
ώστε να αποφασίσει αν έχει παραβιαστεί το άρθρο και ποια μέτρα θα λάβει.
Επίσης, ρωτάει αν δεν έχουν θεσπιστεί τέτοιες διαδικασίες, αν η Επιτροπή
είναι πρόθυμη να εκκινήσει διαδικασίες για να θεσπιστούν.
Οι ερωτήσεις σχετικά με το χειρισμό από την Επιτροπή της υπόθεσης της μετάδημόσιας απασχόλησης του πρώην Προέδρου της, αφορούν:
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8. Για ποιο λόγο η Επιτροπή δεν αξιοποίησε το άρθρο 2.3 του Κώδικα
Δεοντολογίας των Επιτρόπων, «το οποίο επιτρέπει διαβουλεύσεις σε μια πιο
τακτική βάση», και ζήτησε μόνο κατ’ εξαίρεση τη συμβουλή της ΕΕΔ. Αν το
άρθρο 2.3 δεν είναι αρκετό για τέτοιους είδους περιπτώσεις, η
Διαμεσολαβήτρια αναρωτιέται αν η Επιτροπή είναι πρόθυμη να αναθεωρήσει
τον Κώδικα.
9. «Η Επιτροπή έχει συμβουλευτεί την ΕΕΔ σε δύο υποθέσεις που δεν αφορούσαν
επαγγελματικές δραστηριότητες οι οποίες είχαν ξεκινήσει μέσα στην 18μηνη
περίοδο ενημέρωσης που καθορίζεται από τον ΚΔ. Παρόλα αυτά, η Επιτροπή
δεν έχει αντιμετωπίσει με συνέπεια αυτά που ακολουθούν μετά από τη
γνωμοδότηση της ΕΕΔ. Από τη λήψη της γνώμης της ΕΕΔ στην υπόθεση της
Επιτρόπου για την Ψηφιακή Ατζέντα 2010-2014, η Επιτροπή εξέθεσε επίσημη
απορριπτική απόφαση για αυτή την υπόθεση. Παρόλα αυτά, στην υπόθεση του
πρώην Προέδρου της Επιτροπής, και παρότι είχε λάβει τη γνώμη της ΕΕΔ, η
Επιτροπή δεν προέβη σε καμία απόφαση. Θα μπορούσε η Επιτροπή παρακαλώ
να εξηγήσει γιατί εξέδωσε απόφαση στην υπόθεση της πρώην Επιτρόπου, αλλά
όχι στην υπόθεση του πρώην Προέδρου της Επιτροπής;»167
Οι ερωτήσεις αυτές θίγουν πολύ καίρια και σημαντικά ζητήματα, καθώς
υποδεικνύουν ίσως μια εσκεμμένη αδράνεια της Επιτροπής ως προς την πολύκροτη
υπόθεση του κυρίου Barroso. Ακόμα, οι ερωτήσεις αυτές είναι ταυτόχρονα και
προτάσεις για αναθεώρηση του θεσμού της Ειδικής Επιτροπής Δεοντολογίας και του
τρόπου με τον οποίο η Επιτροπή αντιμετωπίζει τις παραβιάσεις του άρθρου 245
ΣΛΕΕ, δηλαδή τις παραβιάσεις που σχετίζονται ταυτόχρονα με τη σύγκρουση
συμφερόντων, την επικοινωνία και τις σχέσεις με τα λόμπι, και τελικώς, το
φαινόμενο της περιστρεφόμενης θύρας.
3.8.1. Απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Η επιστολή στην οποία υποβάλλονται οι ερωτήσεις της Διαμεσολαβήτριας
απαντήθηκε από την Επιτροπή με ένα κείμενο, το οποίο ξεκινάει με τον έλεγχο που
προηγήθηκε από το γραφείο της Διαμεσολαβήτριας στα αρχεία της Επιτροπής και
από την επιστολή που περιέχει τις εννέα ερωτήσεις. Η Επιτροπή στη συνέχεια
αναφέρει το γεγονός ότι ο Κώδικας Δεοντολογίας θα αναθεωρηθεί και πως στο
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σχέδιο του νέου Κώδικα έχουν ενσωματωθεί προτάσεις του Κοινοβουλίου και της
Διαμεσολαβήτριας και πως συγκεκριμένα, σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν αλλαγές
που αφορούν την υπόθεση του πρώην Προέδρου της Επιτροπής και την
αντικατάσταση της Ειδικής Επιτροπής Δεοντολογίας από μια Ανεξάρτητη Επιτροπή
Δεοντολογίας.
Επί του θέματος, οι απαντήσεις στις ερωτήσεις είναι οι εξής:
i. Σχετικά με τη λειτουργία της Ειδικής Επιτροπής Δεοντολογίας:
1. Σχετικά με την πρώτη ερώτηση, η διαδικασία είναι η ακόλουθη. Όταν
ενημερώνεται για τη σχεδιαζόμενη δραστηριότητα ενός πρώην Επιτρόπου αν η νέα
δραστηριότητα σχετίζεται με το παλιό χαρτοφυλάκιο του/της Επιτρόπου, τότε
ζητείται η συνδρομή της ΕΕΔ. Αν η Επιτροπή κρίνει ότι δεν έχει αρκετές
πληροφορίες, ζητεί την παροχή περαιτέρω πληροφοριών και τις προωθεί στην ΕΕΔ.
Κάποιες φορές, η ΕΕΔ κρίνει ότι απαιτούνται πληροφορίες που δεν της έχουν δοθεί,
οπότε τις ζητεί η ίδια και η Επιτροπή πάντα μεταφέρει το αίτημα στον/στην πρώην
Επίτροπο.
Πλέον, με τον αναθεωρημένο Κώδικα, η τώρα Ανεξάρτητη Επιτροπή Δεοντολογίας
ενισχύεται και αποκτά τη γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής, το οποίο
σημαίνει ότι θα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα δεδομένα για να διεξάγει το έργο της
και θα ζητεί η ίδια από τα πρώην μέλη της Επιτροπής τις πληροφορίες που
απαιτούνται, ενώ τα πρώην μέλη της Επιτροπής θα πρέπει να είναι πλήρως
συνεργάσιμα.
2. Η απάντηση της Επιτροπής ουσιαστικά προέρχεται από το νέο Κώδικα
Δεοντολογίας. Πέρα από την πλήρη συνεργασία των πρώην Επιτρόπων η οποία
αναφέρθηκε παραπάνω, η νέα, Ανεξάρτητη Επιτροπή Δεοντολογίας θα επιτρέπει
στους/στις πρώην Επιτρόπους να ακουστούν ενώπιον της ΑΕΔ, όταν συζητείται μια
αρνητική γνωμοδότηση. Για λόγους ανεξαρτησίας και ποιότητας, η Επιτροπή απέχει
από το να συμβουλεύει την ΑΕΔ και της δίνει την ελευθερία να πραγματοποιεί τις
έρευνες με το δικό της τρόπο, με τη γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής. Τέλος,
πλέον με το νέο Κώδικα, οι γνωμοδοτήσεις που αφορούν μετά-δημόσιες
επαγγελματικές ασχολίες πρώην Επιτρόπων θα δημοσιεύονται, παρέχοντας όμως
προστασία στα προσωπικά δεδομένα.
3. Όσον αφορά την υπόθεση του κυρίου Barroso, η ΕΕΔ δεν ενεπλάκη επειδή ο
διορισμός του στην Τράπεζα πραγματοποιήθηκε μετά το τέλος της 18μηνης περιόδου
σκέψης. Το αίτημα για γνωμοδότηση της ΕΕΔ υποβλήθηκε από την Επιτροπή, λόγω
98

της μεγάλης δημοσιότητας που έλαβε το θέμα. Με την αναθεώρηση του Κώδικα,
όπως είδαμε και σε προηγούμενο κεφάλαιο, η περίοδος σκέψης αυξάνεται στα τρία
χρόνια για τους/τις Προέδρους της Επιτροπής. Παρόλα αυτά, και παρά τη μεγέθυνση
του εύρους του πεδίου διερεύνησης δεοντολογικών ζητημάτων, δε δίνεται
αρμοδιότητα για αυτόβουλη έρευνα στην ΑΕΔ, καθώς σύμφωνα με τις Συνθήκες, την
ευθύνη των αποφάσεων έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
4. Η απάντηση έχει αναφερθεί ήδη· πλέον, η Επιτροπή θα δημοσιεύει τις
γνωμοδοτήσεις της ΑΕΔ που αφορούν δραστηριότητες πρώην Επιτρόπων, σεβόμενη
τα προσωπικά δεδομένα.
ii. Σχετικά με το χειρισμό της Επιτροπής, των υποθέσεων των πρώην Επιτρόπων
σύμφωνα με το άρθρο 245 ΣΛΕΕ, του Κώδικα Δεοντολογίας και των αρχών χρηστής
διοίκησης:
5. «Ο νέος Κώδικας θα παρέχει παραδείγματα δραστηριοτήτων που δε χρειάζεται να
γνωστοποιούνται, παραδείγματα δραστηριοτήτων μετά τη λήξη της θητείας που πρέπει
να γνωστοποιούνται αλλά δεν απαιτούν γνωμοδότηση από την Ανεξάρτητη Επιτροπή
Δεοντολογίας και απαγορεύει ρητά ένα συγκεκριμένο τύπο δραστηριοτήτων σύμφωνα
με τις συνθήκες του Άρθρου 11 (4) (π.χ. λόμπιγκ σε Μέλη της Επιτροπής ή στο
προσωπικό τους για θέματα στα οποία τα πρώην Μέλη ήταν υπεύθυνα σύμφωνα με το
χαρτοφυλάκιό τους, για μια περίοδο δύο ετών). Όλες οι άλλες δραστηριότητες
θεωρούνται δυνητικά ευαίσθητου χαρακτήρα και χρειάζεται να αναλυθούν με γνώμονα
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.
Ο ρόλος της Ανεξάρτητης Επιτροπής Δεοντολογίας είναι να συμβουλεύει και να
υποστηρίζει την Επιτροπή σε αυτή την ανάλυση του αν μια δραστηριότητα είναι
σύμφωνη με τις αρχές της Συνθήκης και του Κώδικα Δεοντολογίας, ή όχι.»
6. Η απάντηση στην ερώτηση 6 είναι ότι η Επιτροπή καθορίζει το χρόνο για τον
οποίο απαιτείται μια απάντηση, με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις
απαιτήσεις κάθε υπόθεσης. Ο μέσος όρος της διαδικασίας είναι οι δύο βδομάδες, ο
μέγιστος ο ένας μήνας.
Ακόμα, «Σύμφωνα με το νέο Κώδικα, τα πρώην Μέλη θα πρέπει να ενημερώνουν την
Επιτροπή το ελάχιστο δύο μήνες νωρίτερα σχετικά με την πρόθεσή τους να εμπλακούν
σε μια επαγγελματική δραστηριότητα.
Μέχρι τώρα, η Επιτροπή δεν έχει εξουσιοδοτήσει καμία δραστηριότητα για την οποία η
Ειδική Επιτροπή Δεοντολογίας έδωσε αρνητική γνωμοδότηση.» Όποτε η απάντηση
ήταν αρνητική, οι πρώην Επίτροποι, έπειτα από ενημέρωση της Επιτροπής,
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απομακρύνονταν

από

τη

σχεδιαζόμενη

θέση.

«Αυτό

επιδεικνύει

την

αποτελεσματικότητα του ισχύοντος συστήματος.»
Τέλος, στην απάντηση για τη συγκεκριμένη ερώτηση, τονίζεται ότι η ΕΕΔ είναι
απλά ένα συμβουλευτικό σώμα, πως η Επιτροπή έχει επιβάλει περιορισμούς τους
οποίους δεν είχε προτείνει η ΕΕΔ και πως στο μέλλον οι υποθέσεις θα δημοσιεύονται,
με σκοπό την καλύτερη κατανόηση του τρόπου αντιμετώπισης των υποθέσεων.
7. «Οι εσωτερικές διαδικασίες της Επιτροπής προβλέπουν την πιθανότητα να
υιοθετηθούν αποφάσεις για παράβαση των υποχρεώσεων των Επιτρόπων σύμφωνα με
το άρθρο 245 ΣΛΕΕ. Αυτό συνέβη στο παρελθόν όταν η Επιτροπή αποφάσισε να
παραπέμψει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο την υπόθεση του πρώην Επιτρόπου (Υπόθεση
C-432/04, Commission vs Cresson)». Επίσης, σύμφωνα με το νέο Κώδικα, όταν
υπάρχει παράβασή του, που να μη συνιστά όμως παραπομπή στο ΔΕΕ, η Επιτροπή,
έπειτα από τη συμβολή της ΑΕΔ και τη γνώμη του Προέδρου, μπορεί να
δημοσιοποιήσει ή/και να επιπλήξει αυτόν/ην που έκανε την παράβαση.
iii. Ο χειρισμός από την Επιτροπή της υπόθεσης της μετά-δημόσιας απασχόλησης του
πρώην Προέδρου της:
8. Σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα, δεν προβλέπεται η γνωμοδότηση της ΕΕΔ για
παράπτωμα πρώην Επιτρόπου, του/της οποίου/ας μάλιστα έχει παρέλθει η 18μηνη
περίοδος σκέψης. Παρόλα αυτά, ο Πρόεδρος Juncker ζήτησε τη γνωμοδότηση. Με το
νέο Κώδικα, αυτό διορθώνεται και μπορεί να ζητηθεί η γνώμη της ΑΕΔ για
«οποιοδήποτε ηθικό ζήτημα που σχετίζεται με τον Κώδικα», δηλαδή ακόμα και μετά
την παρέλευση των δυο ετών για Επιτρόπους και τριών ετών για Προέδρους της
Επιτροπής.
9. Σύμφωνα με την Επιτροπή, εξέδωσε απόφαση στην περίπτωση της πρώην
Αντιπροέδρου της Επιτροπής, ώστε να υπάρξει παρακολούθηση της υπόθεσης και να
διατυπωθούν ξεκάθαρα τα καθήκοντα της πρώην Αντιπροέδρου. Στην περίπτωση του
πρώην Προέδρου, η ΕΕΔ δεν κατέληξε σε παράβαση του άρθρου 245 ΣΛΕΕ. Γι’
αυτόν το λόγο, συζητήθηκε το ενδεχόμενο και λήφθηκε η απόφαση για αναθεώρηση
του Κώδικα Δεοντολογίας, επεκτείνοντας την περίοδο σκέψης. Δε χρειαζόταν κάποια
άλλη απόφαση. Ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας «εγκρίθηκε κατ’ αρχήν στις 12
Σεπτεμβρίου 2017»168.

Όλες οι παραπομπές εντοπίζονται στο παρακάτω κείμενο της Επιτροπής:
European Commission, 2017, “Comments of the Commission on a request for information from the European Ombudsman”,
https://www.ombudsman.europa.eu/el/cases/correspondence.faces/el/86683/html.bookmark (accessed: 2/2/2018).
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Καταλήγοντας, καθώς αυτό είναι το τελευταίο προς το παρόν κείμενο της υπόθεσης
(η υπόθεση είναι ακόμα ανοικτή), η απόφαση μέχρι τώρα της Επιτροπής είναι ότι δε
θα υπάρξει κάποια απόφαση. Ακολουθείται πιστά ο Κώδικας Δεοντολογίας και η
διαδικασία, σύμφωνα με την οποία λαμβάνεται υπόψη η γνωμοδότηση της Ειδικής
Επιτροπής Δεοντολογίας. Το κενό, τουλάχιστον με βάση τα όσα έχουν
διαδραματιστεί, βρίσκεται στην ίδια τη γνωμοδότηση, καθώς καταλήγει στο ότι
επειδή πέρασαν 20 μήνες από τη λήξη των καθηκόντων του, με όριο τους 18 μήνες,
και επειδή το διαβεβαιώνει ο ίδιος, δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων και δε θα
υπάρξει lobbying εις βάρος της Ένωσης.
3.9. Αντιμετώπιση του φαινομένου
3.9.1. Προτάσεις του ΟΟΣΑ
Το 2010, σε βιβλίο του ΟΟΣΑ αναγράφονται κάποιοι «πυλώνες», οι οποίοι είναι
βασικοί στην αντιμετώπιση της απασχόλησης μετά την υπηρεσία στον δημόσιο
τομέα. Οι πυλώνες αποτελούν κάποια βασικά μέτρα, υπό τη μορφή καλών
πρακτικών, ex post και ex ante της εργασίας στο δημόσιο τομέα, τα οποία αν
εφαρμοστούν, μειώνουν δραστικά την πιθανότητα σύγκρουσης συμφερόντων και την
πιθανότητα δράσης ενός δημοσίου προσώπου ως διαδρομιστή για τον ιδιωτικό τομέα.
Οι καλές αυτές πρακτικές είναι:
•

«Το σύστημα της μετά-δημόσιας απασχόλησης περιλαμβάνει τα όργανα που
απαιτούνται για να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα παρόντα και
αναμενόμενα προβλήματα μετά-δημόσιας απασχόλησης και τις αναδυόμενες
ανησυχίες.

•

Το(α) όργανο(α) μετά-δημόσιας απασχόλησης συνδέεται, όταν είναι εφικτό, με
όργανο(α) που ασχολούνται με τη σύγκρουση συμφερόντων στο δημόσιο τομέα
και γενικά με το πλαίσιο αξιών και ακεραιότητας.

•

Το σύστημα μετά-δημόσιας απασχόλησης καλύπτει όλες τις οντότητες για τις
οποίες η μετά-δημόσια απασχόληση είναι ένα πραγματικό ή δυνητικό πρόβλημα
και ανταποκρίνεται στις ξεχωριστές ανάγκες της κάθε οντότητας.

•

Το σύστημα μετά-δημόσιας απασχόλησης καλύπτει όλες τις σημαντικές περιοχές
ρίσκου για σύγκρουση συμφερόντων στη μετά-δημόσια απασχόληση.
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•

Οι περιορισμοί, συγκεκριμένα το μέγεθος του χρονικού ορίου που επιβάλλεται
στις δραστηριότητες πρώην δημόσιων αξιωματούχων, είναι ανάλογοι με τη
βαρύτητα της απειλής για σύγκρουση συμφερόντων στη μετά-δημόσια
απασχόληση, την οποία συνιστούν οι αξιωματούχοι.

•

Οι περιορισμοί και οι απαγορεύσεις που περιέχονται στο μετά-δημόσιο σύστημα
απασχόλησης επικοινωνούνται αποτελεσματικά σε όλα τα επηρεαζόμενα μέρη.

•

Οι αρχές, οι διαδικασίες και τα κριτήρια για τη λήψη εγκριτικών αποφάσεων σε
ατομικές υποθέσεις μετά-δημόσιας απασχόλησης, καθώς και για προσφυγές
ενάντια σε αυτές τις αποφάσεις, είναι διαφανείς και αποτελεσματικές.

•

Η επιβολή των κυρώσεων για παραπτώματα μετά-δημόσιας απασχόλησης είναι
σαφής και αναλογική, και είναι εγκαίρως, συνεπώς και δικαίως εφαρμοσμένη.

•

Η αποτελεσματικότητα των πολιτικών και των πρακτικών που περιλαμβάνονται
σε κάθε σύστημα μετά-δημόσιας απασχόλησης αξιολογείται τακτικά και, όταν
κρίνεται αναγκαίο, ενημερώνεται και προσαρμόζεται για τις αναδυόμενες
ανησυχίες.»169

Οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ υπάρχουν σε κάποιο βαθμό στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Αυτό που λείπει είναι η πρώτη κατευθυντήρια γραμμή. Η φράση «σύστημα
μετά-δημόσιας απασχόλησης» περιλαμβάνει όλους τους οργανισμούς, τα νομοθετικά
πλαίσια και γενικά τις παραμέτρους που συνθέτουν ένα σύστημα δράσης-αντίδρασης,
το οποίο ενεργοποιείται όποτε ένας/μια κάτοχος δημοσίου αξιώματος και δη
υψηλόβαθμου αξιώματος, μετακινείται στον ιδιωτικό τομέα. Υπό αυτή την έννοια, οι
προτάσεις του ΟΟΣΑ όχι μόνο καλύπτονται στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα, αλλά
και στην πλειοψηφία των κρατών μελών, καθώς τα ίδια εφαρμόζουν και στο
εσωτερικό τους παρόμοιες πρακτικές, πραγματικά ή εικονικά. Θα ήταν μια
ενδιαφέρουσα ιδέα το να θεσμοθετηθεί ένα πραγματικό σύστημα, ένας οργανισμός ο
οποίος έχει ως μοναδική αρμοδιότητα να ελέγχει τις ασχολίες των πρώην
αξιωματούχων με βάση όλες τις συνισταμένες και να αποφαίνεται για το εάν μια
σχεδιαζόμενη απασχόληση είναι κατάλληλη ή όχι. Ένας θεσμός που έχει την
αρμοδιότητα να ρυθμίζει σε τέτοιο βαθμό το φαινόμενο των περιστρεφόμενων
πορτών, ελέγχοντας για συγκρούσεις συμφερόντων και αθέμιτες σχέσεις με τα λόμπι,

OECD, 2010, “Post-Public Employment Good Practices for Preventing Conflict of Interest”, pp. 12-13,
https://books.google.gr/books?id=5HtmwtlDuckC&pg=PA18&lpg=PA18&dq=oecd+revolving+door&source=bl&ots=3_t5XNo
eg5&sig=bxdlCu4w_OyDgLNxd4ZxrkdM_w&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwiR0Y_t0NnYAhXBYJoKHU9ZAPE4ChDoAQgyMAE#v=onepage&q=oecd%20
revolving%20door&f=false (accessed: 19/1/2018).
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θα μπορούσε να ασφαλίσει την Ένωση από σκάνδαλα όπως αυτά της Επιτροπής
Barroso.
3.9.2. Προτάσεις της Διαμεσολαβήτριας
Η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια από το 2013 μέχρι το 2016 ανέλαβε και διεξήγαγε
έρευνες για υποθέσεις κακοδιαχείρισης και περιστρεφόμενων θυρών. Το 2016, με το
κλείσιμο των υποθέσεων, κατέληξε σε μια λίστα από προτάσεις προς την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, με σκοπό να βελτιωθεί το πλαίσιο που προστατεύει και ρυθμίζει τη
σύγκρουση συμφερόντων και τις περιστρεφόμενες πόρτες. Στο κείμενό της, αρχικά
επικροτεί το ήδη εφαρμοζόμενο πλαίσιο, καθώς και τις προσπάθειες για βελτίωσή του
από την Επιτροπή. Έπειτα, αναγράφονται οι προτάσεις της προς την Επιτροπή.
Μερικές από αυτές είναι:
•

Να αναλύει όλες τις αιτήσεις για εργασία που αφορούν επαγγέλματα εκτός
της Επιτροπής ενδελεχώς και με βάση αυτή την ανάλυση, να λαμβάνει
εύλογες και τεκμηριωμένες αποφάσεις.

•

Να βεβαιώνεται ότι οι παρεχόμενες από τον/την εν λόγω αξιωματούχο
πληροφορίες είναι επαρκείς και λεπτομερείς για την ανάλυση της Επιτροπής.

•

Να καταγράφει τα σχόλια των άλλων υπηρεσιών της Επιτροπής, ειδικά όταν
υποστηρίζουν διαφορετικές θέσεις από την Επιτροπή.

•

Να βεβαιώνεται ότι εφαρμόζει επαρκώς τους κανόνες για τη σύγκρουση
συμφερόντων στο εσωτερικό του θεσμού και να ειδοποιεί τις Γενικές
Διευθύνσεις όταν διαπιστώνονται ασυνέπειες.

•

Να βεβαιώνεται ότι οι υποθέσεις εξετάζονται από προσωπικό το οποίο δεν
είχε «άμεσες επαγγελματικές σχέσεις με τον/την εν λόγω αξιωματούχο».

•

Να ενημερώνει το προσωπικό ότι το άρθρο 245 ΣΛΕΕ δεν υπόκειται σε
χρονικούς περιορισμούς και να λαμβάνει μέτρα όταν εντοπίζεται παράβασή
του.

Κατευθυντήριες γραμμές για την Επιτροπή:
• Να εντοπίσει τις Γενικές Διευθύνσεις που οφείλουν να έχουν Κώδικες
δεοντολογίας και ακεραιότητας και να διασφαλίσουν ότι εφαρμόζονται (ο
Κώδικες).
• Να βελτιώσει την ιστοσελίδα που είναι αφιερωμένη στη Δεοντολογία και την
Ακεραιότητα και να παρέχει κώδικες και κατευθυντήριες γραμμές για τις ΓΔ.
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• Να δημοσιεύει τις αιτήσεις για μετά-δημόσια εργασία από Επιτρόπους, οι
οποίες εγκρίνονται, καθώς και ορισμένες λεπτομέρειες, όπως το όνομα, τα
παλαιά και τα νέα καθήκοντα και την αξιολόγηση της Επιτροπής170.
Μετά τη διατύπωση των προτάσεων και των κατευθυντηρίων γραμμών, ακολούθησε
η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε κάθε πρόταση της Διαμεσολαβήτριας. Οι
απαντήσεις ήταν κατά κύριο λόγο επιβεβαιωτικές των προτάσεων. Δηλαδή η
Επιτροπή επιβεβαίωνε ότι οι αλλαγές έχουν ήδη δρομολογηθεί, ότι πρόκειται να
δρομολογηθούν ή ότι λαμβάνονται υπόψη για μια ενδεχόμενη αναθεώρηση των
κανονιστικών πλαισίων.
Για παράδειγμα, ακολουθεί ο παρακάτω πίνακας:
Πρόταση της Διαμεσολαβήτριας
«2. Να καταγράφει καταλλήλως ότι έχει
αναλύσει εάν οι πληροφορίες που της
παρέχονται από τον/την αξιωματούχο, που
αφορούν την προτεινόμενη εξωτερική
εργασία, είναι επαρκώς λεπτομερείς για να
επιτρέψουν στην Επιτροπή να διεξάγει μια
πλήρη ανάλυση αυτής της εξωτερικής
εργασίας·»171,

«6. Ενημερώνει το προσωπικό ότι
παραμένουν
δεσμευμένοι/ες
να
συμπεριφέρονται πάντα με ακεραιότητα και
διακριτικότητα όσον αφορά την αποδοχή
συγκεκριμένων διορισμών και προνομίων,
υπενθυμίζοντάς τους/ες ότι η υποχρέωση δεν
έχει χρονικό περιορισμό, και να λαμβάνει όλα
τα πιθανά μέτρα έναντι οποιωνδήποτε πρώην
υπαλλήλων που αγνοούν αυτή την υποχρέωση,
αποδεχόμενοι/ες οποιαδήποτε προβληματική
επαγγελματική προσφορά.»173

Απάντηση της Επιτροπής
«Η Επιτροπή θα ήθελε να υπογραμμίσει ότι
όποτε εντοπίζει ότι δεν έχει επαρκείς
πληροφορίες στη διάθεσή της, ζητεί την
παροχή περαιτέρω στοιχείων από τον/την
αιτούμενο/η και/η από τις σχετικές υπηρεσίες
της Επιτροπής, αν κρίνεται σκόπιμο. Αυτές οι
αιτήσεις
(για
περαιτέρω
στοιχεία)
καταγράφονται στο αρχείο.
Παρόλα αυτά, η Επιτροπή συμφωνεί να
περιλαμβάνει μια επιπλέον δήλωση, στη
μορφή μιας λίστας επιλέξιμων στοιχείων, για
να συμπληρώνεται και να συμπεριλαμβάνεται
στο φάκελο, ότι οι πληροφορίες που
παρέχονται από τον/την αιτούντα/αιτούσα
είναι επαρκείς, ώστε να επιτρέπεται μια πιο
λεπτομερής ανάλυση του αρχείου.»172
«Η Επιτροπή υπενθυμίζει το προσωπικό
τακτικά σχετικά με τις υποχρεώσεις τους. Όλο
το προσωπικό μετά τη λήξη των καθηκόντων
του ομοίως υπενθυμίζεται για τις υποχρεώσεις
του σε ένα ειδικό έγγραφο λήξης της θητείας.
Οι αποφάσεις της Αρμόδιας για τους
Διορισμούς Αρχής, υπενθυμίζουν στα πρώην
μέλη του προσωπικού για τα Άρθρα του
Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης από τα
οποία είναι δεσμευμένοι/ες μετά τη λήξη της
θητείας τους, πχ τα Άρθρα 16, 17 και 19,
όπως και το Άρθρο 339 της Συνθήκης για τη
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

European Ombudsman, 2016, “Decision closing the inquiry based on complaints 2077/2012/TN and 1853/2013/TN
concerning
the
European
Commission's
handling
of
the
’revolving
doors’
phenomenon”,
https://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/decision.faces/en/71136/html.bookmark#_ftn18 (accessed: 5/2/2018).
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Ibid.
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European Ombudsman, 2016, “The European Commission's response to the Ombudsman's draft recommendation in the
inquiry
based
on
complaints
2077/2012/TN
and
1853/2013/TN”,
https://www.ombudsman.europa.eu/cases/correspondence.faces/en/58889/html.bookmark (accessed: 6/2/2018).
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European Ombudsman, 2016, “Decision closing the inquiry based on complaints 2077/2012/TN and 1853/2013/TN
concerning
the
European
Commission's
handling
of
the
’revolving
doors’
phenomenon”,
https://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/decision.faces/en/71136/html.bookmark#_ftn18 (accessed: 6/2/2018).
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Όλοι/ες όσοι/ες έχουν συνταξιοδοτηθεί, επίσης
υπενθυμίζονται για τις υποχρεώσεις τους που
προκύπτουν από το Άρθρο 16 του Κανονισμού
Υπηρεσιακής Κατάστασης μέσω περιοδικών
μηνυμάτων.
Στην προηγούμενή της απάντηση, η Επιτροπή
είχε ήδη συμφωνήσει με την ΕΔ για τη
διάρκεια των υποχρεώσεων που καθορίζονται
κυρίως από το Άρθρο 16 (1) του Κανονισμού
Υπηρεσιακής Κατάστασης. Η Επιτροπή έχει
επιδείξει ότι όποτε ένα πρώην μέλος του
προσωπικού ξεκινάει μια δραστηριότητα
ακόμα και 2 χρόνια μετά τη λήξη της θητείας
του/της και όποτε αυτό είναι κατά παράβαση
του καθήκοντός του/της να συμπεριφέρεται με
ακεραιότητα και διακριτικότητα σύμφωνα με
το Άρθρο 16 (1), αυτό μπορεί να οδηγήσει σε
πειθαρχικά μέτρα.»174

Εντοπίζεται εύκολα ότι ο χαρακτήρας των απαντήσεων της Επιτροπής είναι
παρόμοιος με το χαρακτήρα των απαντήσεων στις ερωτήσεις σχετικά με το χειρισμό
του σκανδάλου Barroso από αυτήν. Και εφόσον συνδέονται, καθώς το σκάνδαλο
Barroso είναι σκάνδαλο περιστρεφόμενων θυρών, είναι εύλογο να αναρωτηθεί
κανείς/μια αν όλες αυτές οι προτάσεις, που σε ένα μεγάλο βαθμό κατά την Επιτροπή
εφαρμόζονται ήδη, εφαρμόστηκαν πραγματικά. Μια πρόταση λοιπόν για αποφυγή
μελλοντικών επιβλαβών καταστάσεων για τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς είναι η
πραγματική εφαρμογή των προτάσεων της Διαμεσολαβήτριας.

European Ombudsman, 2016, “The European Commission’s response to the Ombudsman’s draft recommendation in the
inquiry
based
on
complaints
2077/2012/TN
and
1853/2013/TN”,
https://www.ombudsman.europa.eu/cases/correspondence.faces/en/58889/html.bookmark (accessed: 6/2/2018).
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4. Προτάσεις - Συμπεράσματα
Σε αυτό το σημείο ακολουθούν προτάσεις, οι οποίες έχουν ακουστεί στην Ένωση και
θεωρώ πως αν ενσωματωθούν αποτελεσματικά στο κανονιστικό πλαίσιο που ρυθμίζει
τις συγκρούσεις συμφερόντων και τις σχέσεις με τα λόμπι, θα αποτελέσουν
σημαντικές συμμάχους στη μάχη ενάντια στις περιστρεφόμενες πόρτες.
4.1. Νομοθετικό αποτύπωμα (legislative footprint)
Στο δεύτερο μέρος της εργασίας αναφέρθηκε το νομοθετικό αποτύπωμα από το
Ευρωπαϊκό παράρτημα της ΜΚΟ Transparency International (TI) και τονίστηκε η
χρησιμότητά του. Η ΤΙ υποστηρίζει πως η υιοθέτηση του συστήματος του
νομοθετικού αποτυπώματος θα βοηθήσει στην αύξηση της διαφάνειας και της
λογοδοσίας στην ΕΕ, καθώς θα μπορούν να εντοπιστούν όλοι οι δρώντες οι οποίοι
συμμετείχαν στην παραγωγή νομοθεσίας. Αυτό σημαίνει ότι ιδανικά, θα μπορούν να
εντοπιστούν οι επιδράσεις των λόμπι και των διαδρομιστών, όμως μέχρι την
ημερομηνία κυκλοφορίας του κειμένου της ΤΙ το 2015, τα βήματα του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και της Επιτροπής δεν ήταν ακόμα ικανοποιητικά175.
Όπως συμβαίνει συχνά με νόμους, πρακτικές και ιδέες που εφαρμόζονται σε πάνω
από έναν οργανισμούς ή χώρες, υπάρχουν πολλοί ορισμοί για το νομοθετικό
αποτύπωμα και για τη λειτουργία του. Είδαμε ήδη τον ορισμό της ΤΙ. Ένας ιδιαίτερα
ολοκληρωμένος ορισμός, που δεν προέρχεται από ευρωπαϊκό έδαφος και αφορά τη
διαφάνεια που οφείλει να διέπει το lobbying είναι:
Το νομοθετικό αποτύπωμα είναι «ένα αρχείο το οποίο αναφέρει το χρόνο, το πρόσωπο
και το αντικείμενο της επαφής ενός ατόμου που λαμβάνει αποφάσεις με
διακυβευματούχους, και περιλαμβάνει οποιοδήποτε υποστηρικτικό υλικό παρέχεται από
τους διαδρομιστές στην πορεία της νομοθετικής εξέλιξης. Ένα τέτοιο αποτύπωμα θα
παρείχε μια εικόνα των συμφερόντων που κινητοποιούνται από μια διαδικασία λήψης
αποφάσεων και με αυτό τον τρόπο, θα βοηθούσε το κοινό, τα μέσα ενημέρωσης, και
οποιονδήποτε/οποιαδήποτε ενδιαφέρεται να εξετάσει το νομοθετικό έργο. Θα βοηθούσε
επίσης στο να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της δυσανάλογης επιρροής, παρέχοντας ένα

Berg, J., 2015, “EU Legislative Footprint: What’s the real influence of lobbying?” Brussels: Transparency International, p. 4
https://transparency.eu/wp-content/uploads/2016/09/Transparency-05-small-text-web-1.pdf (accessed: 9/2/2018).
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κίνητρο για τους φορείς λήψης αποφάσεων να αναζητήσουν μια ισορροπημένη
εκπροσώπηση απόψεων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.»176
Ένας ακόμη ορισμός είναι:
«Το νομοθετικό αποτύπωμα είναι ένα αρχείο που αναφέρει λεπτομερώς το χρόνο, το
άτομο και το περιεχόμενο της επαφής ενός νομοθέτη, με έναν/μια διακυβευματούχο.
Δημοσιευμένο σαν παράρτημα σε νομοθετικές εκθέσεις, θα παρέχει μια πιο καθαρή
εικόνα για το ποιος/ποια συνεισέφερε στη νομοθετική πρόταση.»177
Ως χρόνος, άτομο και περιεχόμενο της επαφής νοούνται η ημέρα και η ώρα της
συνάντησης, ο/η διαδρομιστής/τρια (ή γενικότερα ο/η ενδιαφερόμενος/η) και ο/η
αξιωματούχος/α που συναντώνται, και το θέμα της συζήτησης που διεξήγαγαν.
Το κείμενο συνεχίζει υποστηρίζοντας ότι το νομοθετικό αποτύπωμα θα
συμπληρώνει το Μητρώο Διαφάνειας, το οποίο βοηθά στο να εντοπιστεί το ποιος είχε
επαφές με νομοθέτες (το συγκεκριμένο άρθρο αναφέρεται και απευθύνεται κυρίως
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο), αλλά δεν είναι αρκετά συγκεκριμένο ως προς το τί
συζητήθηκε, επιτρέποντας μεγαλύτερη διαύγεια και καλύπτοντας τα κενά που
ενδεχομένως υπάρχουν για το κοινό. Ακόμα, λειτουργεί συμπληρωματικά του
Κώδικα Δεοντολογίας, καθώς το κοινό μπορεί να γνωρίζει για τις εξωτερικές
δραστηριότητες -πολλές φορές αμειβόμενες- των Ευρωβουλευτών, δε γνωρίζει όμως
αν τα συμφέροντα αυτά εφάπτονται στο νομοθετικό τους έργο. Με το νομοθετικό
αποτύπωμα, αυτό θα μπορεί να διασταυρωθεί, γνωρίζοντας το χρόνο, το πρόσωπο και
το περιεχόμενο της συζήτησης ενός/μιας Ευρωβουλευτή με κάποιον/α εκπρόσωπο
συμφερόντων, ή με τον/την εργοδότη/τριά του.
Σχετικά με το νομοθετικό αποτύπωμα, υπήρχε πρόταση να ενσωματωθεί στο Κοινό
Μητρώο Διαφάνειας του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, σύμφωνα με την
«Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Μαΐου 2011 σχετικά με τη
σύναψη διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της
Επιτροπής σχετικά με ένα κοινό Μητρώο Διαφάνειας». Στην απόφαση, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο ζητάει από το Προεδρείο να θεσπίσει ένα σύστημα, σύμφωνα με το
οποίο οι εκπρόσωποι συμφερόντων που συναντώνται με ευρωβουλευτές οι οποίοι/ες
Mulcahy, 2015, p. 24, quoted in Krambia-Krapardis, M., “Corporate Fraud and Corruption; A holistic approach to preventing
financial
crises”,
2016,
p.
150,
UK:
Palgrave
Macmillan,
https://books.google.gr/books?id=zK7tCwAAQBAJ&pg=PA150&lpg=PA150&dq=legislative+footprint&source=bl&ots=icm4c
1WFvr&sig=LkJzclFJrukXVApg1VYyVPAN4q4&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwij_Ovx1ZjZAhVLDywKHdV5C6U4ChDoAQ
grMAE#v=onepage&q=legislative%20footprint&f=false (accessed: 11/2/2018).
177
Obholzer, L., 2011, “A Call to Members of the European Parliament: Take transparency seriously and enact the ‘legislative
footprint’”, Article in: CEPS Policy Brief No. 256, London: Centre for European Policy Studies, p. 3
https://www.ceps.eu/system/files/book/2011/10/PB256%20Obholzer%20on%20Legislative%20Footprint.pdf
(accessed:
10/2/2018).
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είναι υπεύθυνοι/ες για κάποιον νομοθετικό φάκελο «θα καταχωρούνται με μνεία της
εν λόγω συνάντησης στην αιτιολογική έκθεση που θα προσαρτάται στην έκθεση ή τη
σύσταση που αφορά το σχετικό σχέδιο νομοθετικής πράξης»178.
Είναι ενδιαφέρουσα η ερώτηση γιατί, ενώ είχε προταθεί, το νομοθετικό αποτύπωμα
δεν εφαρμόστηκε179.
To νομοθετικό αποτύπωμα έχει αναφερθεί ξανά στο Κοινοβούλιο, επίσης το 2011,
σε ερώτηση του Ευρωβουλευτή Charles Tannock προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
«Όπως θα γνωρίζει η Επιτροπή, μία από τις προσφάτως προταθείσες υποχρεώσεις των
βουλευτών του ΕΚ στον τομέα της διαφάνειας είναι ο αποκαλούμενος κανόνας του
«νομοθετικού αποτυπώματος», βάσει του οποίου, μεταξύ άλλων, απαιτείται οι
εισηγητές να διατηρούν λεπτομερή στοιχεία των συνεδριάσεων που πραγματοποιούν με
τα ενδιαφερόμενα μέρη και τα μέλη ομάδων πίεσης κατά τη διάρκεια μιας νομοθετικής
διαδικασίας.
Εγκρίνει η Επιτροπή αυτές τις προτάσεις και μπορεί να επιβεβαιώσει εάν η ίδια
δεσμεύεται

ή

πρόκειται

σύντομα

να

δεσμευτεί

από

παρόμοιες

απαιτήσεις

διαφάνειας;»180
Στις ερωτήσεις απάντησε ο κύριος Dalli εκ μέρους της Επιτροπής, ο οποίος
αναφέρθηκε στην εκτίμηση επιπτώσεων. Συγκεκριμένα:
«Όσον αφορά τους κανόνες για τη διαφάνεια της Επιτροπής στις επαφές με
εκπροσώπους συμφερόντων, πρέπει να σημειωθεί ότι οι κατευθυντήριες γραμμές για
την εκτίμηση επιπτώσεων ήδη προβλέπουν ότι οι εκθέσεις εκτίμησης επιπτώσεων, οι
οποίες συνοδεύουν όλες τις νομοθετικές προτάσεις και ορισμένες μη-νομοθετικές
πρωτοβουλίες, πρέπει να αναφέρουν ποιες ομάδες διακυβευματούχων έχουν
γνωμοδοτήσει, σε ποιο στάδιο της διαδικασίας της εκτίμησης επιπτώσεων, και πώς,
καθώς και ότι πρέπει να αποτυπώνουν τις διάφορες θέσεις που εκφράζονται.
Επιπροσθέτως, τα Ελάχιστα Πρότυπα για τις Διαβουλεύσεις της Επιτροπής προβλέπουν
ότι οι εισφορές που λαμβάνονται ως απάντηση στη δημόσια διαβούλευση της θα πρέπει

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2011, «Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Μαΐου 2011 σχετικά με τη σύναψη
διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με ένα κοινό Μητρώο Διαφάνειας»,
Στρασβούργο,
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-20110222+0+DOC+XML+V0//EL (τελευταία είσοδος: 10/2/2018).
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footprint’”, CEPS Policy Brief No. 256, London: Centre for European Policy Studies, p. 3
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10/2/2018).
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να δημοσιεύονται. Η Επιτροπή πιστεύει ότι αυτοί οι κανόνες εξασφαλίζουν μια σωστή
ισορροπία ανάμεσα στην διαφάνεια και στη διοικητική προσπάθεια.»181
Είναι εύκολα αντιληπτό ότι η απάντηση της Επιτροπής δεν απευθύνεται στην
ερώτηση του κυρίου Tannock. Οι δημόσιες διαβουλεύσεις είναι ένα μέρος της
διαδικασίας που ακολουθείται στην παραγωγή νομοθεσίας, όμως δεν αποτελούν τη
μόνη οδό επικοινωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των εκπροσώπων
συμφερόντων. Είναι πολύ θετική η ύπαρξή τους, καθώς και το γεγονός ότι
δημοσιεύονται, όμως είναι διαφορετικό αντικείμενο από το νομοθετικό αποτύπωμα
και δεν καλύπτει, ή καλύτερα, δεν αποκαλύπτει όλες τις επικοινωνίες των Επιτρόπων
με διαδρομιστές. Ομοίως, παρά την παραδοχή του κυρίου Tannock ότι υπήρχε
πρόταση για νομοθετικό αποτύπωμα και την προσπάθεια για πίεση στην Επιτροπή
ώστε να υιοθετήσει ένα παρόμοιο σύστημα, το νομοθετικό αποτύπωμα εν τέλει δεν
υιοθετήθηκε ούτε από το Κοινοβούλιο.
Μια ακόμα ερώτηση, πιο πρόσφατη αυτήν τη φορά, από τον Ευρωβουλευτή
Kazimierz Michał Ujazdowski προς την Επιτροπή, τέθηκε το 2016, στα πλαίσια της
διαβούλευσης για την καθιέρωση του υποχρεωτικού Μητρώου Διαφάνειας. Η
ερώτηση ήταν:
«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει παρουσιάσει ένα σχέδιο διοργανικής συμφωνίας για ένα
Μητρώο Διαφάνειας. Στη δημόσια συζήτηση, υπάρχουν εκκλήσεις για την επιρροή των
διαδρομιστών, να αναφέρονται στις εκθέσεις και στα νομοθετικά αρχεία (το λεγόμενο
«νομοθετικό αποτύπωμα»).
Θα ήταν η Επιτροπή πρόθυμη να εφαρμόσει αυτήν τη λύση στα δικά της νομοθετικά
αρχεία και να προσθέσει το νομοθετικό αποτύπωμα στη νέα συμφωνία κατά τη
διάρκεια των διαπραγματεύσεων με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο;»182
Η απάντηση της Επιτροπής, εξ ονόματος του Αντιπροέδρου της Επιτροπής, κυρίου
Timmermans:
«Η Επιτροπή ήδη δημοσιεύει στην ιστοσελίδα Europa, από την 1η Δεκεμβρίου 2014,
πληροφορίες για τις συναντήσεις των Επιτρόπων, των Μελών του Ιδιαιτέρου Γραφείου
και των Γενικών Διευθυντών, οι οποίοι κατά κανόνα συναντούν μόνο οργανισμούς και
αυτοαπασχολούμενους

που

είναι

εγγεγραμμένοι

στο

Μητρώο

Διαφάνειας.

Επιπροσθέτως, η νέα πύλη «Συνεισέφερε στη νομοθεσία» πρόκειται να καταστεί το
European
Parliament,
2011,
“Answer
given
by
Mr. Dalli
on
behalf
of
the
Commission”,
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2011-007633&language=EL#ref4 (accessed: 10/2/2018).
182
European Parliament, 2016, “Legislative footprint in European Commission documents”-, Parliamentary Questions,
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2016008088+0+DOC+XML+V0//EN&language=en (accessed: 10/2/2018).
181

109

ενιαίο σημείο πρόσβασης για όλους τους μηχανισμούς της διαβούλευσης και για
ανατροφοδότηση από τους πολίτες και τους διακυβευματούχους καθ’ όλη τη διάρκεια
του κύκλου πολιτικής. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις εισφορές που λαμβάνει στο πλαίσιο
των διαφόρων διαβουλεύσεων και μηχανισμών ανατροφοδότησης, οι οποίοι είναι
προσβάσιμοι μέσα από την πύλη, και εκθέσεις για τα αποτελέσματα και για το πώς
διάφορες εισφορές έχουν ληφθεί υπόψη. Σε αυτό το πλαίσιο η Επιτροπή δε βλέπει
καθαρή

προστιθέμενη

αξία στην επισύναψη

ενός

αυτοτελούς

«νομοθετικού

αποτυπώματος» στις προτάσεις της.»183
Για άλλη μια φορά, πέντε χρόνια μετά, η απάντηση της Επιτροπής έχει ίδιο
χαρακτήρα. Ενώ το νομοθετικό αποτύπωμα μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε
νομοθετική πρόταση ξεχωριστά, ώστε να προσδώσει επιπλέον διαφάνεια απέναντι
στους πολίτες και στους θεσμούς, καθώς είναι υπόλογοι σε κάποιο βαθμό μεταξύ
τους, η Επιτροπή εμμένει στη δημόσια διαβούλευση, η οποία είναι πιο γενικής
φύσεως.

Στη

δημόσια

διαβούλευση

περιλαμβάνονται

οι

απόψεις

των

ενδιαφερομένων. Δεν περιλαμβάνονται οι συναντήσεις και τα θέματα συνάντησης
των Επιτρόπων με τους διαδρομιστές.
4.1.1. Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Σε πιο πρόσφατα νέα, το Σεπτέμβριο του 2017 τέθηκε προς ψήφιση το
προαναφερθέν κείμενο σχετικά με τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ακεραιότητα
στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, με πρωταγωνιστή τον Ευρωβουλευτή Sven Giegold. Για
το νομοθετικό αποτύπωμα αναφέρεται ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιδοκιμάζει
την απόφαση του Προεδρείου για την ανάπτυξη ενός υποδείγματος νομοθετικού
αποτυπώματος για τους/τις εισηγητές/τριες και τους/τις συντάκτες/τριες, το οποίο
μάλιστα θα έπρεπε να έχει τη μορφή και να διατίθεται ως ηλεκτρονικό εργαλείο.
Στην αιτιολογική έκθεση της πρότασης ψηφίσματος τονίζεται η σημασία του
νομοθετικού αποτυπώματος για τη διαφάνεια και την ενημέρωση των πολιτών
σχετικά με το ποιος/α επιδρά στην παραγωγή νομοθεσίας και μπορεί, μέσω του
περιεχομένου του, να βοηθήσει στο να διορθωθούν τυχόν ανισορροπίες πριν
οποιαδήποτε ψήφιση νομοθεσίας.

European Parliament, 2017, “Answer given by First Vice-President Timmermans on behalf of the Commission”Parliamentary questions, http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2016-008088&language=EN
(accessed: 10/2/2018).
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Ακόμα, το νομοθετικό αποτύπωμα αναφέρεται στη γνωμοδότηση της Επιτροπής
Ελέγχου του Προϋπολογισμού προς την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων.
Συγκεκριμένα, η έκθεση περιλαμβάνει:
«12. πιστεύει ότι το επίπεδο της διαφάνειας πρέπει να αυξηθεί με τη δημιουργία
νομοθετικού αποτυπώματος για τις ομάδες συμφερόντων στην ΕΕ· ζητεί να διατυπωθεί
πρόταση που θα επέτρεπε τη δημοσίευση όλων των κειμένων που καλύπτουν κάθε βήμα
της διαδικασίας σύνταξης νομοθεσίας και που σηματοδοτεί μια οριστική μετάβαση από
ένα προαιρετικό σε ένα υποχρεωτικό μητρώο της ΕΕ για όλες τις δραστηριότητες
ομάδων συμφερόντων σε όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ έως το 2016».
Τέλος, το νομοθετικό αποτύπωμα αναφέρεται και στη γνωμοδότηση της Επιτροπής
Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή
Συνταγματικών Υποθέσεων. Στη γνωμοδότηση περιλαμβάνονται προτάσεις και μια
από αυτές είναι η θέσπισή του ως ένα προαιρετικό εργαλείο, με το οποίο οι
Ευρωβουλευτές θα μπορούν να δημοσιεύουν πληροφορίες για τις συναντήσεις τους
με τους/τις εκπροσώπους συμφερόντων184.
4.1.2. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Το κείμενο κατατέθηκε στις κοινοβουλευτικές επιτροπές το 2015. Η διαδικασία
ανάγνωσης, διαβούλευσης και ψήφισης ξεκίνησε το Μάρτιο του 2017. Τελικώς, το
κείμενο ψηφίσθηκε το Σεπτέμβριο του 2017. Στο τελικό κείμενο υπάρχουν όσα
αναφέρθηκαν στην πρόταση ψηφίσματος και προστέθηκε το χωρίο:
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:
«4. πιστεύει ότι οι εισηγητές, σκιώδεις εισηγητές και πρόεδροι επιτροπών θα πρέπει να
δημοσιοποιούν, μέσω ενός «νομοθετικού αποτυπώματος», τις συναντήσεις τους με
εκπροσώπους συμφερόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του μητρώου
διαφάνειας όσον αφορά θέματα της αρμοδιότητάς τους, τυχόν δε εξαιρέσεις θα πρέπει
να προστατεύουν τη ζωή και την ελευθερία όσων παρέχουν πληροφορίες και ενεργούν
με καλή πίστη»185.

Όσα αναφέρονται από την πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ακεραιότητα στα θεσμικά
όργανα της ΕΕ, είναι από την παρακάτω πηγή:
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2017, «Έκθεση σχετικά με τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ακεραιότητα στα θεσμικά όργανα της
ΕΕ
(2015/2041(INI))»,
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-20170133&language=EL (τελευταία είσοδος: 11/2/2018).
185
Όσα αναφέρονται από το ψήφισμα σχετικά με τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ακεραιότητα στα θεσμικά όργανα της ΕΕ,
είναι από την παρακάτω πηγή:
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2017, «Διαφάνεια, λογοδοσία και ακεραιότητα στα θεσμικά όργανα της ΕΕ»,
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0358+0+DOC+XML+V0//EL
(τελευταία είσοδος: 11/2/2018).
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Στα άτομα το οποία οφείλουν να δημοσιοποιούν τις συναντήσεις τους, προστέθηκαν
οι σκιώδεις εισηγητές, και για πρώτη φορά προστέθηκαν εξαιρέσεις, δηλαδή άτομα,
τα οποία για λόγους ασφαλείας δε χρειάζεται να κατονομάζονται.
4.1.3. Εφαρμογή του νομοθετικού αποτυπώματος
Το 2016, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναθεώρησε τον εσωτερικό κανονισμό
λειτουργίας του. Δυστυχώς, το νομοθετικό αποτύπωμα δεν αποτέλεσε χωρίο του νέου
Κανονισμού. Η Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία, στην οποία
ανήκει ο Sven Giegold, ο εκκινητής του κειμένου για τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και
την ακεραιότητα στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, δημοσίευσε έναν πίνακα, ο οποίος
κατέγραφε την πρόοδο των αιτημάτων τους στο Κοινοβούλιο. Για το νομοθετικό
αποτύπωμα ανέφερε:
«Νομοθετικό αποτύπωμα: δείχνοντας ποιο είναι το λόμπι –
Καμία πρόοδος: - Το αν οι Ευρωβουλευτές καταρτίζουν ένα νομοθετικό αποτύπωμα
για να δείξουν ποιος/α άσκησε επιρροή επάνω τους για τις εκθέσεις τους, παραμένει
καθαρά εθελοντικό. Καλύτεροι κανόνες θα εξαρτηθούν από τις διαβουλεύσεις για τη
νέα διοργανική συμφωνία για το Μητρώο Διαφάνειας μεταξύ του Κοινοβουλίου, της
Επιτροπής και του Συμβουλίου.»186
Όπως όμως αναφέρθηκε, στη διοργανική συμφωνία για το Μητρώο Διαφάνειας δεν
περιλαμβάνεται η χρήση ενός νομοθετικού αποτυπώματος.
Στην έκθεση του Sven Giegold, πριν κατατεθεί στις επιτροπές και στο Κοινοβούλιο
προς ψήφιση, αναφέρονται για το νομοθετικό αποτύπωμα τα εξής:
«5. Προτείνει ο Κώδικας Δεοντολογίας να τροποποιηθεί ώστε να καταστεί υποχρεωτικό
για τους/τις εισηγητές/τριες και τους/τις προέδρους των επιτροπών να υιοθετήσουν την
ίδια

πρακτική,

συναντώντας

αποκλειστικά

εγγεγραμμένους

διαδρομιστές

και

δημοσιεύοντας πληροφορίες για τέτοιες συναντήσεις στο διαδίκτυο, και για τους/τις
εισηγητές/τριες να δημοσιεύουν ένα νομοθετικό αποτύπωμα.»187
Όπως φαίνεται και στο τελικό κείμενο το οποίο υπερψηφίσθηκε, οι παραπάνω
διατάξεις απορρίφθηκαν και το νομοθετικό αποτύπωμα, από υποχρεωτικό, όπως ήταν
στην πρόταση, αντικαταστάθηκε από ένα πιο μετριοπαθές και «παραμένει εθελοντικό,
Giegold, S., 2016, “Rules of Procedure: EU Parliament strengthens its efficiency and transparency, but fails to toughen
integrity rules”, http://www.sven-giegold.de/2016/rules-of-procedure-eu-parliament-strengthens-its-efficiency-and-transparencybut-fails-to-toughen-integrity-rules/ (accessed: 11/2/2018).
187
Giegold, S., 2015, “Transparency, accountability and integrity in the EU institutions”, Draft Report, pp. 3-4,
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE567.666+01+DOC+PDF+V0//EN&language=EN (accessed: 11/2/2018).
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ακόμα και για τους/τις εισηγητές/τριες και τους/τις προέδρους επιτροπών που
εκλέγονται για να οδηγήσουν το Κοινοβούλιο σε νομοθεσία»188.

4.1.

Καταγγέλτες (whistleblowers)

4.2.1. ΟΟΣΑ
Η γνωστοποίηση των δυσλειτουργιών (whistleblowing) αποτελεί ένα σχετικά νέο
θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως και στην περίπτωση του νομοθετικού
αποτυπώματος, δεν υπάρχει ένας καθολικά αποδεκτός ορισμός. Σε μια έρευνα του
ΟΟΣΑ, η οποία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της συνόδου G20 στις Κάννες το
2011, με τίτλο «Protection of Whistleblowers» («Προστασία των Καταγγελτών»),
αποδίδονται μια σειρά από ορισμοί, οι οποίοι προέρχονται από διάφορους άλλους
οργανισμούς και έρευνες:
•

Διεθνής Οργάνωση Εργασίας: «η αναφορά από υπαλλήλους ή πρώην
υπαλλήλους, παράνομων, παράτυπων, επικίνδυνων ή ανήθικων πρακτικών των
εργοδοτών»

•

(Σύμβαση

UNCAC

των

Ηνωμένων

Εθνών

Κατά

της

Διαφθοράς):

«Οποιοδήποτε πρόσωπο που αναφέρει καλή τη πίστει και για εύλογη αιτία στις
αρμόδιες αρχές, όποια γεγονότα αφορούν παραπτώματα σύμφωνα με αυτήν τη
Σύμβαση»
•

Σύμβαση Αστικού Δικαίου του Συμβουλίου της Ευρώπης περί Διαφθοράς:
«υπάλληλοι που έχουν εύλογη αιτία να υποπτευθούν διαφθορά και που
αναφέρουν καλή τη πίστει τις υποψίες τους σε αρμόδιες άτομα ή αρχές»

•

Η Πράξη περί γνωστοποίησης υπέρ του Δημοσίου Συμφέροντος του
Ηνωμένου Βασιλείου (United Kingdom’s Public Interest Disclosure Act):
«οποιαδήποτε αποκάλυψη πληροφοριών η οποία, με την εύλογη πίστη του/της
υπαλλήλου που κάνει την αποκάλυψη, τείνει να δείχνει ένα από τα παρακάτω...»
(ακολουθεί μια λίστα με παραπτώματα).

Το

κείμενο

αναφέρει

ενδεικτικά

κάποια

χαρακτηριστικά

της

αναφοράς

δυσλειτουργίας, τα οποία περιλαμβάνουν:

Giegold, S., 2017, “European Parliament’s Constitutional Affairs Committee wants big steps towards more transparency and
integrity in EU institutions”, http://www.sven-giegold.de/2017/european-parliaments-constitutional-affairs-committee-wants-bigsteps-towards-more-transparency-and-integrity-in-eu-institutions/ (access: 11/2/2018).
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«i) την αποκάλυψη αδικημάτων που συμβαίνουν στον εργασιακό χώρο· ii) μια
διάσταση δημοσίου συμφέροντος, π.χ. την αναφορά ποινικών αδικημάτων, ανήθικων
πρακτικών κ.ο.κ., αντί προσωπικής αιτίασης· και iii) την αναφορά αδικημάτων μέσα
από χαρακτηριστικά κανάλια και/η σε χαρακτηριστικά πρόσωπα.»189
Σημαντικό στοιχείο είναι οι φράσεις «καλή τη πίστει» και «εύλογη αιτία». Επειδή
δεν υπάρχει στην Ένωση κοινά αποδεκτός ορισμός και κοινή νομοθεσία, επαφίεται
στο δίκαιο του κάθε κράτους να καθορίσει αυτούς τους παράγοντες. Συνήθως, οι δύο
φράσεις αναφέρονται επειδή αποκλείουν την πιθανότητα για ψευδή κατηγορία και για
την ύπαρξη υστερόβουλων κινήτρων. Συνήθως οι καταγγέλτες, όταν δεν έχουν
υστερόβουλα κίνητρα, αλλά κάνουν λάθος αναφορά, προστατεύονται από το νόμο.
Όταν όμως αυτό γίνεται επιτηδευμένα, τότε δεν δικαιούνται προστασίας και υπάρχει
πιθανότητα για επιβολή ποινών190.
Άλλοι ορισμοί αναγνωρίζουν την αναφορά δυσλειτουργιών ως:
«η πράξη της γνωστοποίησης πληροφοριών από ένα δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό με
σκοπό την αποκάλυψη υποθέσεων επαγγελματικού παραπτώματος, ή την παραβίαση
των δημοκρατικών διαδικασιών που συνιστούν άμεσο ή ακόμα και δυνητικό κίνδυνο
για το δημόσιο συμφέρον. [...] Οι αποκαλύψεις δυσλειτουργιών που προστατεύονται
από το νόμο συνήθως περιλαμβάνουν «μια παραβίαση οποιουδήποτε νόμου, κανόνα ή
κανονισμού· ή … κακή διαχείριση, μεγάλη σπατάλη πόρων, κατάχρηση εξουσίας ή
σημαντικό και συγκεκριμένο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ή ασφάλεια».»191
Η γνωστοποίηση δυσλειτουργιών μπορεί να εφαρμοσθεί στον ιδιωτικό και στο
δημόσιο τομέα. Για τις ανάγκες της εργασίας, ερευνάται βιβλιογραφία σχετικά με το
δημόσιο τομέα.
Στην έρευνα του ΟΟΣΑ που προαναφέρθηκε, αναφέρεται ότι η ενθάρρυνση της
καταγγελίας είναι σημαντική «για τη διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος και την
προώθηση μιας κουλτούρας δημόσιας λογοδοσίας και ακεραιότητας». Οι δημόσιοι
υπάλληλοι είναι αυτοί/ες που συνήθως έχουν γνώση της κατάστασης και υποχρέωση
να καταγγείλουν τυχόν περιστατικά. Δυστυχώς όμως, μπορούν να υποστούν
αντίποινα, ενώ σε κάποιες χώρες, ανάλογα με τους πολιτιστικούς παράγοντες, αυτού
του είδους η καταγγελία συνδέεται συχνά με την προδοσία.

OECD, 2012, “Protection of Whisteblowers – Study on whistleblower protection frameworks, compendium of best practices
and guiding principles for legislation”, pp. 7-8, https://www.oecd.org/corruption/48972967.pdf (accessed: 12/2/2018).
190
Ibid, p. 8.
191
Kumar, M. and Santoro, D., 2017, “A justification of whistleblowing”, Philosophy & Social Critisism, 43(1), p. 1,
https://www.researchgate.net/publication/317387594_A_justification_of_whistleblowing?tab=overview (accessed: 13/2/2018).
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Το αποτέλεσμα είναι η ανάγκη για προστασία των καταγγελτών/τριών. Οι δημόσιοι
υπάλληλοι πρέπει να γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και να
ακολουθούν μια συγκεκριμένη διαδικασία και μια αλυσίδα αρμοδιότητας, καθώς και
να γνωρίζουν τι προστασία μπορεί να τους/τις παρασχεθεί, σε περίπτωση που
εκθέσουν παρατυπία. Η προστασία των καταγγελτών/τριών, για να μετατραπεί σε
νομοθεσία, προϋποθέτει μηχανισμούς μέσω των οποίων μπορεί να γίνει η
γνωστοποίηση δυσλειτουργίας και η προστασία και ενθάρρυνσή τους. «Αν
εφαρμοστεί επαρκώς, η νομοθεσία που προστατεύει καταγγέλτες του δημοσίου τομέα
μπορεί να γίνει ένα από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία για την υποστήριξη των
πρωτοβουλιών κατά της διαφθοράς, ανιχνεύοντας και αντιμετωπίζοντας διεφθαρμένες
πράξεις, απάτη και κακή διαχείριση στο δημόσιο τομέα. Η απουσία κατάλληλης
νομοθεσίας εμποδίζει τη μάχη ενάντια στη διαφθορά και εκθέτει τους/τις καταγγέλτες
σε κίνδυνο για αντίποινα.»192
Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, οι μηχανισμοί προστασίας μπορεί να σχετίζονται με:
•

Προστασία απέναντι σε αντίποινα

«Οι νόμοι για την προστασία των καταγγελτών θα έπρεπε να παρέχουν ολοκληρωμένη
προστασία ενάντια στη διακριτική ή εκδικητική δράση του προσωπικού.» Μέθοδοι
αντιποίνων είναι οι πειθαρχικές δράσεις, οι διακρίσεις σχετικά με αποδοχές, παροχές
κ.ο.κ. και απολύσεις ή μη ανανεώσεις συμβολαίων και αδειών.
•

Ποινική και αστική ευθύνη

Όπως αναφέρθηκε, σε κάποιες χώρες οι καταγγέλτες μπορεί να διωχθούν ως
προδότες των εθνικών ή υπηρεσιακών συμφερόντων. Η νομοθέτηση σχετικά με το
θέμα

θα

προστατεύσει

τους/τις

καταγγέλτες,

αν

προβούν

σε

εσωτερική

γνωστοποίηση, δηλαδή όχι απευθείας με το κοινό, ή αν προβούν στην αναφορά μέσω
ενός οργανωμένου συστήματος καταγγελιών.
•

Ανωνυμία και εμπιστευτικότητα

«Οι περισσότεροι νόμοι περί αναφοράς δυσλειτουργίας προνοούν για την προστασία
της ταυτότητας του/της καταγγέλτη/τριας, η οποία παραμένει μυστική εκτός αν ο/η
καταγγέλτης παράσχει την άδειά του/της για τη γνωστοποίησή της.» Η σχετική
νομοθεσία

ποικίλλει

μεταξύ

των

χωρών,

αλλού

η

ταυτότητα

του/της

καταγγέλτη/τριας προστατεύεται και η δημοσιοποίησή της επιφέρει ποινές, αλλού
απαιτείται επώνυμη καταγγελία. «Σε ορισμένες χώρες, ο όρος καταγγέλτης συχνά

192

Ibid, p. 15.
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συνδέεται με το να είναι κάποιος πληροφοριοδότης, προδότης ή κατάσκοπος, ή ακόμα
και καρφί.»
•

Βάρος της ευθύνης

Το βάρος της ευθύνης για την ύπαρξη ή μη αντιποίνων θα πρέπει να εναπόκειται
στους/στις εργοδότες/τριες, καθώς ένας/μια υπάλληλος μπορεί να αντιμετωπίσει
πολλές δυσκολίες αν κληθεί να αποδείξει ότι τα αντίποινα δεν ήταν αποτέλεσμα της
καταγγελίας, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς ότι μπορούν να λάβουν πολλές μορφές και
να συγκαλυφθούν εύκολα193.
4.2.2. Καταγγέλτες και Ευρωπαϊκή Ένωση
4.2.2.1. Θεματικό Δελτίο
Μεταφερόμενοι/ες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου η αναφορά δυσλειτουργίας
(whistleblowing) δεν είναι επίσημα θεσμοθετημένη σε κοινοτικό επίπεδο,
εντοπίζονται διάσπαρτες αναφορές, που συνοδεύουν συνήθως κείμενα σχετικά με τη
διαφάνεια. Σε ένα από αυτά τα κείμενα, το οποίο εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή στα πλαίσια ενός Ευρωπαϊκού Εξαμήνου αφιερωμένου στη μάχη ενάντια
στη διαφθορά, περιλαμβάνονται τα εξής:
«Η διαφάνεια και η λογοδοσία είναι ενδεχομένως τα πιο σημαντικά συστατικά για τη
μείωση της διαφθοράς. […] Μια αποτελεσματική νομική προστασία για τους/τις
καταγγέλτες/τριες και η παρουσία ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης και κοινωνίας των
πολιτών είναι ουσιαστικά στοιχεία ενός επιτυχημένου πλαισίου ενάντια στη διαφθορά.»
[…]
«Η προστασία των καταγγελτών/τριών βοηθά στην πρόληψη και την ανίχνευση
διαφθοράς και άλλων αδικημάτων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Σε κάποια
Ευρωπαϊκά Κράτη Μέλη, τα πολιτιστικά πρότυπα μερικές φορές αποθαρρύνουν το
προσωπικό από το να μιλήσει ανοιχτά. Η προστασία της αναφοράς δυσλειτουργίας
αφορά περισσότερα από την ενσωμάτωση της έννοιας σε νομικές διατάξεις – αφορά την
αλλαγή των πολιτιστικών προτύπων μακροπρόθεσμα. Βραχυπρόθεσμα, οι χώρες
μπορούν να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν νομοθεσία για να καταστήσουν σαφές ότι
τα αντίποινα ενάντια στους/στις καταγγέλτες/τριες δεν είναι ανεκτά»194.

Όλες οι αναφορές για την προστασία των καταγγελτών είναι από την ίδια πηγή:
Αυτόθι, σελ. 10-11.
194
Οι δύο αναφορές του θεματικού δελτίου είναι από την πηγή:
193
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4.2.2.2. Μια εργαλειοθήκη για επαγγελματίες
Σε ένα κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2015 με τίτλο «Η Ποιότητα της
Δημόσιας Διοίκησης – Μια Εργαλειοθήκη για Επαγγελματίες», περιλαμβάνεται
σχετικά με την αναφορά δυσλειτουργιών:
«Στο πλαίσιο της καλής διακυβέρνησης, ένας/μια αξιωματούχος/α στη δημόσια
διοίκηση ή στο δικαστικό κλάδο μπορεί να εκθέσει παράνομη ή ανήθικη
δραστηριότητα, αναφέροντάς την εσωτερικά μέσα στον οργανισμό (για παράδειγμα, σε
ιεραρχικό προϊστάμενο/μένη ή σε εσωτερικό/ή ελεγκτή) ή εξωτερικά σε τρίτο μέλος
(όπως

ρυθμιστική

αρχή,

εξωτερικό/ή

ελεγκτή,

διαμεσολαβητή/τρια,

ειδικό/ή

συντονιστή/τρια ακεραιότητας, υπηρεσία κατά της διαφθοράς, τον τύπο κτλ).
Ακόμα το κείμενο υποστηρίζει ότι υπάρχουν παραδείγματα τα οποία αποδεικνύουν
ότι η καταγγελία δυσλειτουργιών θα μπορούσε να είχε αποτρέψει σκάνδαλα και
ζημιές, από το αρχικό τους στάδιο και πριν λάβουν διαστάσεις, δυστυχώς όμως, τα
αδικήματα συχνά δεν τιμωρούνται, ενώ ο/η καταγγέλτης/τρια συνήθως αντιμετωπίζει
τις επιπτώσεις της καταγγελίας195.
4.2.3. Προστασία των καταγγελτών/τριών
Το κείμενο του Συμβουλίου της Ευρώπης του 2014 είναι πολύ σημαντικό, καθώς
περιλαμβάνει αρχές υπό τη μορφή προτάσεων για τη βελτίωση της νομοθεσίας στα
κράτη του Συμβουλίου.
Αρχικά, παρατίθεται ο ορισμός που χρησιμοποιεί το Συμβούλιο της Ευρώπης:
««καταγγέλτης/τρια» σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο αναφέρει ή γνωστοποιεί
πληροφορίες για μια απειλή ή ζημία προς το δημόσιο συμφέρον στο πλαίσιο της
εργασιακής τους σχέσης, είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα»196. Ο όρος
«αναφορά» περιλαμβάνει τη γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με την πράξη
κακοδιαχείρισης είτε στο εσωτερικό του οργανισμού ή της επιχείρησης, είτε σε
εξωτερική αρχή.
Στη συνέχεια, το κείμενο τονίζει τη σημασία της αναφοράς δυσλειτουργίας στη
διαφάνεια και τη δημοκρατικότητα, καθώς αντιμάχεται τη διαφθορά, δρώντας
European Commission, 2017, “European Semester Thematic Factsheet – Fight Against Corruption”, pp.11 and 13,
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_fight-against-corruption_en.pdf
(accessed: 13/2/2018).
195
European Commission, 2015, “Quality of Public Administration – A Toolbox for Practitioners”, pp. 137-138,
ec.europa.eu/esf/BlobServlet?docId=13941&langId=en (accessed: 13/2/2018).
196
Council of Europe, 2014, “Protection of Whistleblowers – Recommendation CM/Rec(2014)7 and explanatory memorandum”,
p. 6, https://rm.coe.int/16807096c7 (accessed: 13/2/2018).
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αποτρεπτικά αλλά και άμεσα, όταν υπάρχει κάποια κακοδιαχείριση. Δυστυχώς όμως,
οι καταγγέλτες/τριες αντιμετωπίζονται αρνητικά, κάτι που εμποδίζει πολλές φορές
κάποιο άτομο από το να αναφέρει κάποιο παράπτωμα. Το κείμενο καλεί τα κράτη
μέλη να μεταφέρουν στους/στις εργοδότες/τριες την πεποίθηση ότι τα αντίποινα προς
τους/τις

καταγγέλτες/τριες

δεν

είναι

ανεκτά

και

ότι

η

προστασία

των

καταγγελτών/τριών είναι προς όφελος όλων197.
Στο κείμενο του Συμβουλίου της Ευρώπης συμπεριλαμβάνεται η Πρόταση
CM/Rec(2014)7

της

Επιτροπής

Υπουργών

για

την

προστασία

των

καταγγελτών/τριών, η οποία περιλαμβάνει 29 αρχές-προτάσεις για την καθοδήγηση
των κρατών μελών στη βελτίωση ή τη δημιουργία των δικών τους εθνικών πλαισίων.
Οι προτάσεις αυτές είναι έτσι διατυπωμένες, ώστε να είναι εύκολη η διαμόρφωσή
τους ανάλογα με την κατάσταση και τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κράτους198.
4.2.4. Έκθεση της ΜΚΟ Transparency International
Στην έκθεση της ΤΙ, η οποία χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
περιλαμβάνεται ένας πίνακας ο οποίος καταδεικνύει την κατάσταση της νομοθεσίας
σχετικά με τους καταγγέλτες/τριες στα κράτη μέλη της ΕΕ199:
Προχωρημένη
Οι υπάρχοντες νόμοι μιας
χώρας
περιλαμβάνουν
ολοκληρωμένες ή σχεδόν
ολοκληρωμένες διατάξεις
και
διαδικασίες
για
τους/τις καταγγέλτες/τριες
στο
δημόσιο
και/ή
ιδιωτικό τομέα.

Μερική
Οι υπάρχοντες νόμοι μιας
χώρας
περιλαμβάνουν
μερικώς διατάξεις
και
διαδικασίες για τους/τις
καταγγέλτες/τριες
στο
δημόσιο και/ή ιδιωτικό
τομέα.

Λουξεμβούργο
Ρουμανία
Σλοβενία
Ηνωμένο Βασίλειο

Αυστρία
Βέλγιο
Κύπρος
Τσεχική Δημοκρατία
Δανία
Εσθονία
Γαλλία
Γερμανία
Ουγγαρία

Καθόλου
ή
πολύ
περιορισμένη
Οι υπάρχοντες νόμοι μιας
χώρας δεν περιλαμβάνουν
καθόλου ή περιλαμβάνουν
πολύ
περιορισμένες
διατάξεις και διαδικασίες
για
τους/τις
καταγγέλτες/τριες
στο
δημόσιο και/ή ιδιωτικό
τομέα.
Βουλγαρία
Φινλανδία
Ελλάδα
Λιθουανία
Πορτογαλία
Σλοβακία
Ισπανία

197

Ibid, pp. 11-13.
Ibid, p. 21.
199
Transparency International, 2013, “Whistleblowing in Europe; Legal protections for whistleblowers in the EU”, p. 8,
https://www.transparency.org/whatwedo/publication/whistleblowing_in_europe_legal_protections_for_whistleblowers_in_the_e
u (accessed: 14/2/2018).
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Ιρλανδία
Ιταλία
Λεττονία
Μάλτα
Ολλανδία
Πολωνία
Σουηδία
Η έκθεση εκπονήθηκε το 2013, το οποίο σημαίνει ότι κάποιες πληροφορίες μπορεί
να μην είναι πλήρως ενημερωμένες, όπως το γεγονός ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει
πλέον εκκινήσει τις διαδικασίες για να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στην έκθεση, η ΤΙ ζητάει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταθέσει νομοθετική
πρόταση με σκοπό να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο για την προστασία των
καταγγελτών/τριών στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε
καλέσει από το 2013 την Επιτροπή να προβεί σε αυτή την κίνηση, αλλά δεν υπήρξε
κάποια αντίδραση200.
Προς το παρόν, η Επιτροπή φιλοξενεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης
Ανταγωνισμού της μια πύλη για ανώνυμη καταγγελία. Η σελίδα δεν είναι
μεταφρασμένη σε γλώσσες πέρα από την αγγλική. Είναι μια πολύ πρόσφατη κίνηση,
καθώς η σελίδα ξεκίνησε να λειτουργεί τον Μάρτιο του 2017. Είναι
κρυπτογραφημένη, με σκοπό τη διασφάλιση της ανωνυμίας των καταγγελτών/τριών,
και επιτρέπει την αλληλεπίδραση με τους υπαλλήλους της Επιτροπής, ώστε να
μπορούν να δοθούν διευκρινήσεις και σχετική βοήθεια201.
Η σελίδα αναφέρει:
«Εσύ ως ιδιώτης μπορείς να βοηθήσεις στη μάχη ενάντια στα καρτέλ και σε άλλες
αντιανταγωνιστικές πρακτικές όπως οι συμφωνίες για τις τιμές ή οι δημοπρασίες, που
κρατούν τα προϊόντα εκτός της αγοράς ή εξαιρούν αθέμιτα ανταγωνιστές. Αυτές οι
πρακτικές προκαλούν τεράστια ζημιά στην οικονομία της Ευρώπης. Μπορούν να
στερήσουν από τους/τις πελάτες/πελάτισσες πρόσβαση σε μεγαλύτερη ποικιλία αγαθών
και υπηρεσιών σε λογικές τιμές, να καταπνίξουν την καινοτομία και να οδηγήσουν
εταιρίες σε οικονομική κατάρρευση.
Η γνώση εκ των έσω και η βοήθεια μπορεί να είναι ένα ισχυρό εργαλείο για να
βοηθήσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεσκεπάσει τα καρτέλ και άλλες

200

Ibid, p. 22.
European Commission, 2017, “New EU anonymous whistleblower service”, https://ec.europa.eu/ireland/news/new-euanonymous-whistleblower-service_en (accessed: 14/2/2018).
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αντιανταγωνιστικές πρακτικές, πιο γρήγορα από ότι θα ήταν δυνατό υπό άλλες
συνθήκες, και μπορούν να συνεισφέρουν στην επιτυχία των ερευνών μας.
Αν γνωρίζεις για επιχειρηματικές πρακτικές που πιστεύεις ότι είναι λανθασμένες,
μπορείς να μας βοηθήσεις να διορθώσουμε την κατάσταση, παρέχοντάς μας εθελοντικά
πληροφορίες. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να είναι στοιχεία που αφορούν
αντιανταγωνιστικές συμπεριφορές, τις περιστάσεις τους και τα άτομα που εμπλέκονται,
για παράδειγμα, που δεν είναι γνωστά δημοσίως αλλά είναι γνωστά σε εσένα. Μπορούν
να

αφορούν

παρελθοντικές,

τρέχουσες

ή

σχεδιαζόμενες

αντιανταγωνιστικές

συμπεριφορές.»202
Όπως είναι εμφανές, η σελίδα αφορά το πεδίο της αγοράς, και πιο συγκεκριμένα τις
αθέμιτες ανταγωνιστικές πρακτικές. Είναι ασφαλώς καλοδεχούμενη και σαφώς
χρήσιμη η σελίδα, όμως χρειάζεται η δημιουργία μιας πύλης, η οποία μπορεί να έχει
παρόμοια διεπαφή, με ευρύτερο χαρακτήρα και όχι περιορισμένη στον ιδιωτικό
τομέα, ώστε να είναι δυνατή η καταγγελία των δυσλειτουργιών και των παραβιάσεων
από όπου και αν προέρχονται.
4.2.5. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αναφορά δυσλειτουργιών
Στις 20 Ιανουαρίου 2017 κατατέθηκε η πρόταση ψηφίσματος, η οποία εγκρίθηκε
στις 14 Φεβρουαρίου του ίδιου έτους, σχετικά με τον ρόλο των καταγγελτών στην
προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, με εισηγητή τον Ευρωβουλευτή
Dennis De Jong.
Στο κείμενο, το Κοινοβούλιο ζητάει πλήρη γνώση για περιστατικά παρατυπιών, με
σκοπό να εκκινεί διαδικασίες απαλλαγής των παραβατών. Σκοπός είναι να γνωρίζει
περιπτώσεις που προέρχονται ακόμα και από άλλους θεσμούς, ώστε να έχει πλήρη
γνώση των γεγονότων και να διεξάγει τις διαδικασίες απαλλαγής, όπως ορίζει το
πλαίσιο. Αναγνωρίζει επίσης τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου,
όπως επίσης αναγνωρίζει ότι το ΕΕΣ δεν μπορεί να καλύψει όλες τις δαπάνες που
απαιτούνται για μια τέτοια διαδικασία. Ακόμα, τονίζει για άλλη μια φορά τη σημασία
των καταγγελτών/τριών στη μάχη κατά της διαφθοράς και την ανάγκη για τη
δημιουργία μιας νοοτροπίας εμπιστοσύνης, ασφάλειας και ενθάρρυνσης, όπως και
την ανάγκη για νομοθεσία πάνω σε αυτό το ζήτημα, καθώς δεν υπάρχει ένα
ικανοποιητικό πλαίσιο σε πολλά κράτη μέλη. Επιπροσθέτως, αναγνωρίζει τη
European Commission, (nn), “Anonymous Whistleblower Tool”,
http://ec.europa.eu/competition/cartels/whistleblower/index.html (accessed: 14/2/2018).
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συμβολή οργανισμών όπως ο ΟΟΣΑ και του γραφείου της Διαμεσολαβήτριας, η
οποία ναι μεν ερευνάει περιστατικά κακοδιοίκησης, όμως δεν έχει η ίδια
αρμοδιότητες για την προστασία των καταγγελτών/τριών στα διάφορα κράτη της
Ένωσης.
Έχοντας αυτά υπόψη, το Κοινοβούλιο εξέφρασε τη λύπη του για την έλλειψη
πρωτοβουλίας εκ μέρους της Επιτροπής με σκοπό την ύπαρξη ενός ελάχιστου ενιαίου
επιπέδου προστασίας και την προέτρεψε να εκκινήσει διαδικασίες νομοθέτησης για
ένα πλήρες, σφαιρικό πλαίσιο προστασίας και υποστήριξης των καταγγελτών/τριών,
όσο το δυνατό νωρίτερα. Ακόμα, ζήτησε από τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν σύντομα
κάποιες αρχές ώστε να προστατευθούν οι καταγγέλτες/τριες, επιδοκίμασε την
αυτεπάγγελτη έρευνα που εκκίνησε το 2014 η Διαμεσολαβήτρια, απευθυνόμενη σε
όργανα της ΕΕ, ώστε να ελέγξει αν έχουν υιοθετήσει αρχές προστασίας, και
επιδοκίμασε τα όργανα που εφάρμοσαν τον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης,
σύμφωνα

με

τον

οποίο

θεσπίζονται

κανόνες

για

την

προστασία

των

καταγγελτών/τριών203.
Το κείμενο του Κοινοβουλίου είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο προόδου καθώς, αν
και φαίνεται να επικεντρώνεται περισσότερο στην προστασία των οικονομικών
συμφερόντων, περικλείει όλα τα δεδομένα που ισχύουν μέχρι τώρα στην ΕΕ σχετικά
με τους/τις καταγγέλτες και ζητεί από την Επιτροπή να νομοθετήσει. Αν η Επιτροπή
προβεί σε ρύθμιση ενός πλαισίου για την προστασία των καταγγελτών/τριών, τότε θα
έχουμε την πρώτη κανονιστική ρύθμιση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που θα πρέπει να
ισχύει για όλους τους υπαλλήλους.
Το σημαντικότερο, στα πλαίσια της εργασίας, είναι η προστασία και η
κινητροδότηση των καταγγελτών εντός των ευρωπαϊκών θεσμών, καθώς θα
αποτελέσουν αποτρεπτικό παράγοντα για τη σύγκρουση συμφερόντων και τις
αδόκιμες σχέσεις με τα λόμπι.
4.2.6. Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης
Ακόμα, ένα στοιχείο που επίσης υπάρχει στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου είναι ο
Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης των Υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2017, «Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τον ρόλο
των
καταγγελτών
(whistleblowers)
στην
προστασία
των
οικονομικών
συμφερόντων
της
ΕΕ»,
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2017-0022&language=EL&ring=A8-2017-0004
(τελευταία είσοδος: 14/2/2018).
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Το άρθρο 22, που αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των υπαλλήλων,
αναφέρει:
«Άρθρο 22α
1. Ο υπάλληλος ο οποίος, κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή σε σχέση με αυτά,
λαμβάνει γνώση γεγονότων βάσει των οποίων είναι δυνατόν να τεκμαίρεται η ύπαρξη
πιθανής παράνομης δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένης απάτης ή δωροδοκίας,
επιζήμιας για τα συμφέροντα της Ένωσης, ή συμπεριφοράς που αφορά την εκπλήρωση
των επαγγελματικών καθηκόντων και που ενδεχομένως συνιστά σοβαρή παράβαση των
υποχρεώσεων των υπαλλήλων της Ένωσης, ενημερώνει αμελλητί τον αμέσως ιεραρχικά
ανώτερό του ή τον γενικό διευθυντή του ή, εφόσον το κρίνει χρήσιμο, τον Γενικό
Γραμματέα, ή τα πρόσωπα που κατέχουν ισοδύναμες θέσεις ή απευθείας την
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).
Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο πρέπει να δίνονται γραπτώς.
Η παρούσα παράγραφος ισχύει επίσης και στην περίπτωση σοβαρής παράλειψης
συμμόρφωσης προς παρόμοια υποχρέωση εκ μέρους ενός μέλους οργάνου ή
οποιουδήποτε άλλου προσώπου υπηρετεί σε ένα όργανο ή εργάζεται γι’ αυτό.
2. Ο υπάλληλος ο οποίος λαμβάνει τις αναφερόμενες στην παράγραφο 1 πληροφορίες
διαβιβάζει αμελλητί στην OLAF όλα τα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία γνωρίζει και
από τα οποία είναι δυνατόν να τεκμαίρεται η ύπαρξη των παρατυπιών που αναφέρονται
στην παράγραφο 1.
3. Ο υπάλληλος δεν υφίσταται από το όργανο καμία δυσμενή συνέπεια για το γεγονός
ότι γνωστοποίησε τις αναφερόμενες στις παραγράφους 1 και 2 πληροφορίες, εφόσον
ενήργησε λογικά και έντιμα.
4. Οι παράγραφοι 1 έως 3 δεν εφαρμόζονται στα επί παντός υποθέματος
αποτυπούμενα στοιχεία, έγγραφα, εκθέσεις, σημειώσεις ή πληροφορίες που τηρούνται
για τους σκοπούς διεξαγωγής δικαστικής διαδικασίας, εκκρεμούσας ή περατωθείσας, ή
παράγονται ή κοινολογούνται στον υπάλληλο στο πλαίσιο μιας τέτοιας διαδικασίας.
Άρθρο 22β
1. Ο υπάλληλος ο οποίος κοινολογεί πληροφορίες κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 22α,
στον Πρόεδρο της Επιτροπής, στον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στον Πρόεδρο
του Συμβουλίου, στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή στον Ευρωπαίο
Διαμεσολαβητή, δεν υφίσταται καμία δυσμενή συνέπεια από πλευράς του οργάνου στο
οποίο ανήκει, εφόσον πληρούνται όλοι οι ακόλουθοι όροι:
α) ο υπάλληλος λογικά και έντιμα πιστεύει ότι οι κοινολογηθείσες πληροφορίες, όπως
και κάθε ισχυρισμός που περιέχεται σ' αυτές, είναι ουσιαστικά αληθείς και
β) ο υπάλληλος έχει προηγουμένως κοινολογήσει τις ίδιες πληροφορίες στην OLAF ή
στο όργανο στο οποίο υπηρετεί και έχει αφήσει να παρέλθει η προθεσμία που καθόρισε
η OLAF ή το όργανο αυτό, λαμβανομένης υπόψη της πολυπλοκότητας της υπόθεσης,
για την εκ μέρους τους ανάληψη κατάλληλης δράσης. Ο υπάλληλος ενημερώνεται
δεόντως για την εν λόγω προθεσμία εντός 60 ημερών.
2. Η προθεσμία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση
που ο υπάλληλος μπορεί να αποδείξει ότι δεν είναι εύλογη, λαμβανομένων υπόψη όλων
των περιστάσεων της υπόθεσης.
3. Οι παράγραφοι 1 έως 3 δεν εφαρμόζονται στα επί παντός υποθέματος
αποτυπούμενα στοιχεία, έγγραφα, εκθέσεις, σημειώσεις ή πληροφορίες που τηρούνται
για τους σκοπούς διεξαγωγής δικαστικής διαδικασίας, εκκρεμούσας ή περατωθείσας, ή
παράγονται ή κοινολογούνται στον υπάλληλο στο πλαίσιο μιας τέτοιας διαδικασίας.
Άρθρο 22γ
Σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 90, κάθε όργανο θέτει σε εφαρμογή μια διαδικασία
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εξέτασης των καταγγελιών υπαλλήλων που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο
αντιμετωπίστηκαν μετά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους ή ως συνέπειά της
δυνάμει του άρθρου 22α ή του άρθρου 22β. Το οικείο όργανο μεριμνά ώστε οι
καταγγελίες αυτές να εξετάζονται εμπιστευτικά και, εφόσον δικαιολογείται από τις
περιστάσεις, πριν από τη λήξη των προθεσμιών που καθορίζονται στο άρθρο 90.
Η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή κάθε θεσμικού οργάνου ορίζει εσωτερικούς
κανόνες, μεταξύ άλλων σχετικά με:
— την παροχή, στους υπαλλήλους που αναφέρονται στο άρθρο 22a παράγραφος 1, ή
στο άρθρο 22β, πληροφοριών για το χειρισμό ζητημάτων που αναφέρονται από αυτούς,
— την προστασία των νόμιμων συμφερόντων των υπαλλήλων αυτών και της ιδιωτικής
τους ζωής, και
— τη διαδικασία εξέτασης των καταγγελιών που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο
του παρόντος άρθρου.»204
Το παραπάνω άρθρο αποτελεί ένα πολύ περιεκτικό και σημαντικό στοιχείο για την
προστασία των καταγγελτών/τριών που εργάζονται στους Ευρωπαϊκούς θεσμούς. Η
έλλειψή του είναι ότι δεν ορίζεται επαρκώς η προστασία του/της υπαλλήλου καθώς
τα αντίποινα, όπως έχει αναφερθεί, μπορούν να λάβουν πολλές μορφές και δεν
αναφέρεται ότι δίνεται η δυνατότητα για ανώνυμη καταγγελία.
4.2.7. Διαφάνεια, λογοδοσία και ακεραιότητα στα θεσμικά όργανα της ΕΕ
Για άλλη μια φορά, το ψήφισμα σχετικά με τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την
ακεραιότητα στα θεσμικά όργανα της ΕΕ είναι συναφές. Το κείμενο αποτελεί ένα
σήμα κατατεθέν στη μάχη για διαφάνεια, και εκτός των όσων αναφέρθηκαν,
περιλαμβάνει προτάσεις που αφορούν τους/τις καταγγέλτες/τριες.
Το κείμενο περιλαμβάνει ένα θέμα το οποίο αφορά την προστασία των μαρτύρων
δημοσίου συμφέροντος και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Στο σημείο αυτό, το
Κοινοβούλιο επιδοκιμάζει το έργο της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας, η οποία
διερεύνησε σχετικά με το αν έχουν θεσπίσει οι θεσμοί μηχανισμούς για την
καταγγελία περιστατικών κακοδιαχείρισης και κατέληξε στο ότι οι περισσότεροι
θεσμοί δεν εφαρμόζουν επαρκώς κανόνες για την προστασία των καταγγελτών/τριών.
Ακόμα:
«61. θεωρεί ότι η αποτελεσματική προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος
αποτελεί σημαντικό όπλο κατά της διαφθοράς και για τον λόγο αυτό επαναλαμβάνει την
έκκλησή του της 25ης Νοεμβρίου 2015 προς την Επιτροπή να προτείνει, το αργότερο
ως τα τέλη Ιουνίου 2016, ένα νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ για την αποτελεσματική

EUR-Lex, 2016, «Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης των Υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης», http://eurlex.europa.eu/eli/reg/1962/31(1)/2016-01-01#document1 (τελευταία είσοδος: 14/2/2018).
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προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος και όσων προβαίνουν σε παρεμφερείς
ενέργειες, λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση των κανόνων σε εθνικό επίπεδο,
προκειμένου να υπάρξουν ελάχιστοι κανόνες για την προστασία των μαρτύρων
δημοσίου συμφέροντος»205.
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι στο κείμενο αυτό, οι καταγγέλτες/τριες
αποκαλούνται «μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος». Αυτό σημαίνει ότι αναγνωρίζεται
η αξία του/της καταγγέλτη/τριας ως άτομο το οποίο προασπίζεται το δημόσιο
συμφέρον και όχι μόνο το οικονομικό. Ίσως η φράση αυτή αποτελεί δίοδο για την πιο
διευρυμένη αποδοχή των καταγγελτών/τριών και για την αναγνώρισή τους ως
αναγκαία

προληπτική

δικλείδα

ασφαλείας

κατά

της

διαφθοράς

και

της

κακοδιαχείρισης.
4.2.8. Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια
Τον Ιούλιο του 2014, η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια ξεκίνησε με δική της
πρωτοβουλία έρευνα για να διαπιστώσει εάν εννέα Ευρωπαϊκοί θεσμοί (Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο,
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης,
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, Επιτροπή των Περιφερειών,
Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων), έχουν υιοθετήσει εσωτερικούς
κανόνες για την προστασία των καταγγελτών/τριών σύμφωνα με τον Κανονισμό
Υπηρεσιακής Κατάστασης, και συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 22γ το οποίο
αναφέρεται παραπάνω. Η Διαμεσολαβήτρια έστειλε επιστολές στους εννέα θεσμούς,
ζητώντας να ενημερωθεί για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε αυτό το ζήτημα.
Διαπίστωσε, από τις απαντήσεις των θεσμών, ότι μόλις δύο θεσμοί είχαν υιοθετήσει
μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή εσωτερικούς κανονισμούς, η Επιτροπή και το
Ελεγκτικό Συνέδριο.
Η υιοθέτηση κανόνων για την προστασία των καταγγελτών/τριών είναι πολύ
σημαντική γιατί θα επιδείξει ότι η λειτουργία τους είναι καλώς δεχούμενη και θα
βοηθήσει στο να διενεργηθούν έρευνες σχετικά με τις καταγγελίας, για την πρόοδο
των οποίων θα ενημερώνονται. Παρόλα αυτά, θεωρήθηκε θετικό το γεγονός ότι τις
ερωτήσεις της Διαμεσολαβήτριας ακολούθησε έντονη δραστηριότητα από μεριάς των

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2017, «Διαφάνεια, λογοδοσία και ακεραιότητα στα θεσμικά όργανα της
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0358+0+DOC+XML+V0//EL
(τελευταία είσοδος: 15/2/2018).
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θεσμών, με σκοπό να καλύψουν το κενό και να ξεκινήσουν τις διαδικασίες για τη
σχετική ενημέρωση των εσωτερικών κανονισμών τους206.
Με απώτερο στόχο τη διαφάνεια, η Διαμεσολαβήτρια, στα πλαίσια του Κανονισμού
Υπηρεσιακής Κατάστασης και της έρευνας την οποία η ίδια ξεκίνησε για την
υιοθέτηση νόμων προστασίας καταγγελτών/τριών από τους θεσμούς, προκειμένου να
θέσει ένα παράδειγμα, συνέταξε ένα σχέδιο εσωτερικών κανόνων λειτουργίας για την
αποτελεσματικότερη λειτουργία του οποίου ζήτησε τη γνωμοδότηση τρίτων μερών,
με σκοπό να συνδράμουν στους κανόνες.
Με διορία την 30η Σεπτεμβρίου 2014, έλαβε συνολικά εννέα απαντήσεις από ΜΚΟ
και ομάδες όπως η Transparency International, Public Concern at Work, Blueprint for
Free Speech, Whistleblower-Netzwerk e.V.. Το κοινό χαρακτηριστικό είναι ότι όλες
δραστηριοποιούνται στον τομέα και έχουν σημαντική εμπειρία και γνώσεις επί του
θέματος. Η Διαμεσολαβήτρια δημοσίευσε τις εισφορές των ενδιαφερόμενων ομάδων,
συνοψισμένες, μαζί με το σχέδιο του εσωτερικού κανονισμού. Σε γενικές γραμμές, τα
σχόλια αφορούσαν τη διατύπωση κάποιων προτάσεων καθώς και το εύρος της
εφαρμογής του Κανονισμού. Οι απαντήσεις του γραφείου της Διαμεσολαβήτριας στο
μεγαλύτερο μέρος τους κινούνταν γύρω από το θέμα ότι ο εσωτερικός κανονισμός
πρέπει να ακολουθεί τον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης και ότι οι διατάξεις
του διατυπώνονται με τον πιο αποδοτικό, ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο τρόπο.
Ένα καίριο σχόλιο των μερών που συνέδραμαν ήταν ότι:
«παρότι ισχύει ότι σύμφωνα με το άρθρο 22 ΚΥΚ, το προσωπικό της ΕΕ έχει νομική
υποχρέωση να αναφέρει σοβαρές παρατυπίες, η αναφορά ωστόσο σε προσδοκία ή
πρόσκληση μπορεί να είναι πιο κατάλληλη. Συντόμως, ο στόχος θα έπρεπε να αλλάξει
από τη νομική ευθύνη για να καταγγείλουν δυσλειτουργία, σε ηθικό καθήκον του
προσωπικού.»207
Το τελικό κείμενο του εσωτερικού κανονισμού, το οποίο αφορά όλα τα άτομα που
εργάζονται για το γραφείο του θεσμού του Διαμεσολαβητή, αποτελείται από 18
άρθρα, τα οποία ορίζουν τη διαδικασία της αναφοράς, την καθοδήγηση που μπορεί να
τους/τις χορηγηθεί και διαβεβαιώσεις για την προστασία και την εμπιστευτικότητα,
καθώς και για την αναγνώριση του έργου τους. Ακόμα, υπάρχουν άρθρα που
European Ombudsman, 2015, “Decision of the European Ombudsman closing her own-initiative inquiry OI/1/2014/PMC
concerning whistleblowing”, https://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/en/59114/html.bookmark (accessed:
15/2/2018).
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European Ombudsman, (nn) “Overview of the remarks received in the context of the Ombudsman's invitation to comment on
the draft internal rules on whistleblowing - OI/1/2014/PMC”,
https://www.ombudsman.europa.eu/cases/correspondence.faces/en/59103/html.bookmark (accessed: 15/2/2018).
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προβλέπουν ποινές σε περίπτωση αντιποίνων, τα δικαιώματα των εμπλεκομένων
μερών, καθώς και την πολύ ενδιαφέρουσα διαδικασία της εκπαίδευσης και
ευαισθητοποίησης σχετικά με το θέμα. Συγκεκριμένα, το άρθρο 14 προβλέπει: «Θα
οργανώνονται σεμινάρια εκπαίδευσης με στόχο να διασφαλισθεί ότι όλα τα μέλη του
προσωπικού της Διαμεσολαβήτριας θα κατανοήσουν ότι η ετοιμότητα για επέμβαση,
όταν υφίστανται σοβαρά παραπτώματα, παίζει ουσιαστικό ρόλο στη διατήρηση ενός
κλίματος ακεραιότητας στο Γραφείο.»208

European Ombudsman, 2014, “Draft decision of the European Ombudsman on internal rules concerning whistleblowing”,
https://www.ombudsman.europa.eu/cases/correspondence.faces/en/54612/html.bookmark (accessed: 15/2/2018).
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Επίλογος
Καταλήγοντας λοιπόν, μέχρι τώρα έχουμε ασχοληθεί με το φαινόμενο της
σύγκρουσης συμφερόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και κυρίως το πλαίσιο το οποίο
έχουν υιοθετήσει διάφοροι θεσμοί και όργανα με σκοπό να μειώσουν τις πιθανότητες
εμφάνισής του. Πολύ σημαντικό σημείο, το οποίο αξίζει να κρατήσουμε, είναι το
Άρθρο 245 ΣΛΕΕ, το οποίο επιβάλλει από τους/τις πρώην Επιτρόπους, συμπεριφορά
ακέραιη και διακριτική, ακόμα και μετά το τέλος της θητείας τους. Δίνεται έμφαση
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επειδή αν μπορούσαμε να αναγάγουμε την Ευρωπαϊκή
Ένωση σε ένα εθνικό σύστημα, η Επιτροπή θα ήταν η κυβέρνηση, καθώς κρατάει τα
χαρτοφυλάκια διαφόρων τομέων, και μπορεί να χαράσσει πολιτική, έχοντας το
δικαίωμα σύνταξης και κατάθεσης νομοθεσίας προς ψήφιση.
Ακόμα, στο δεύτερο μέρος της εργασίας, ασχοληθήκαμε με τα λόμπι στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και τα πλαίσια τα οποία έχουν υιοθετηθεί για τον μετριασμό της
επίδρασής τους. Τα λόμπι, οι ομάδες εκπροσώπησης συμφερόντων, αποτελούν
σημαντικό δρώντα για τη χάραξη πολιτικής, καθώς μπορούν να επηρεάσουν με
πολλούς τρόπους όσα άτομα συνδέονται με τη νομοθετική διαδικασία και γενικότερα
τις πολιτικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στους θεσμούς. Σε γενικές γραμμές, η
συμβολή τους μπορεί να θεωρηθεί θετική και ευεργετική, ειδικά για τους/τις
ευρωβουλευτές, καθώς μπορούν να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με τους νόμους
οι οποίοι είναι προς συζήτηση, και να προσφέρουν εικόνα «από έξω» για τα
αποτελέσματά τους και το εύρος του πληθυσμού το οποίο θα επηρεάσουν. Οι ομάδες
αυτές, όμως, όταν χρησιμοποιούν αθέμιτα μέσα για να επηρεάσουν την πολιτική προς
όφελός τους, ειδικά όταν το όφελός τους σημαίνει ότι αδικούνται άλλα μέρη, πρέπει
να υπάγονται σε ένα ρυθμιστικό πλαίσιο, το οποίο θέτει αρχές και κανόνες, με σκοπό
να τηρηθεί η διαφάνεια και να ελεγχθεί η δράση τους. Σημαντικό στοιχείο εδώ είναι η
διαφάνεια. Γι’ αυτόν το λόγο άλλωστε, το μεγαλύτερο εργαλείο το οποίο εφαρμόζουν
η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο για τον έλεγχο των λόμπι ονομάζεται Μητρώο
Διαφάνειας.
Στο τρίτο μέρος της εργασίας αναλύθηκε το φαινόμενο των περιστρεφόμενων
πορτών (ή θυρών), το οποίο παρατηρείται στα όργανα της Ένωσης. Οι
περιστρεφόμενες πόρτες έχουν διάφορες μορφές, όπως κυβέρνηση προς ιδιωτικός
τομέας, ή ιδιωτικός τομέας προς κυβέρνηση. Το δεύτερο θεωρείται από κάποιους ως
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και θετικό, καθώς αυτό σημαίνει ότι άτομα τα οποία απασχολούνται στην κυβέρνηση
και γενικότερα στο δημόσιο τομέα έχουν εμπειρία από τον ιδιωτικό, και άρα μπορούν
να είναι καλύτεροι/ες γνώστες της υφιστάμενης κατάστασης. Αυτό από την άλλη
μεριά, μπορεί να θεωρηθεί και επισφαλές, καθώς άτομα τα οποία προέρχονται από
τον κόσμο των επιχειρήσεων μπορεί να έχουν αδόκιμα καλές σχέσεις μαζί τους και
όταν βρεθούν στη δημόσιο τομέα, να δρουν μεροληπτικά προς όφελός τους. Για τις
ανάγκες της εργασίας, εξετάσθηκε περισσότερο το φαινόμενο της μεταπήδησης από
το δημόσιο τομέα στον ιδιωτικό, το οποίο σημαίνει ότι κάποια άτομα τα οποία
κατείχαν υψηλά αξιώματα πλέον έχουν διασυνδέσεις, καλές σχέσεις με άτομα τα
οποία νομοθετούν, γνώσεις και εμπειρίες εκ των έσω, τα οποία μπορούν να
αξιοποιήσουν για τους/τις νέους/ες τους εργοδότες/τριες. Στα πλαίσια αυτού του
είδους της περιστρεφόμενης πόρτας, είδαμε υποθέσεις της Επιτροπής Barroso, καθώς
και το ίδιο το σκάνδαλο Barroso, το γνωστό πλέον Barrosogate, το οποίο απασχόλησε
στο μέγιστο βαθμό τον τύπο και τους αναλυτές, εξέθεσε το θεσμό της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και εξέθεσε ένα πρόβλημα το οποίο είναι μεν σχετικά νέο, είναι όμως
πολύ επικίνδυνο, και χρειάζεται να γίνουν άμεσα σοβαρές αλλαγές με σκοπό να
αποτραπούν περαιτέρω παρόμοια σκάνδαλα, καθώς είναι πολύ επιβλαβή για την
Ένωση και στο εξωτερικό και στο εσωτερικό της.
Τέλος, παρατέθηκαν δύο μέτρα τα οποία μπορούν να ληφθούν ως αποτέλεσμα
νομοθετικής διαδικασίας, τα οποία μπορούν να συνεισφέρουν στη διαφάνεια και την
ηθική, η οποία πρέπει να διέπει όλα τα ευρωπαϊκά όργανα. Το νομοθετικό
αποτύπωμα και οι καταγγέλτες/τριες, βρίσκονται ακόμα σε εμβρυική μορφή στην
Ένωση, καθώς υπάρχουν αναφορές σε κείμενα και φωνές οι οποίες ζητούν την
υιοθεσία τους, όμως βρίσκονται ακόμα σε αρχικό στάδιο. Το νομοθετικό αποτύπωμα
θα δρα συμπληρωματικά του Μητρώου Διαφάνειας και θα παράσχει περισσότερες
πληροφορίες, δημοσιεύοντας στο κοινό το θέμα ή τα θέματα, τα οποία συζητήθηκαν
κατά τις συναντήσεις αξιωματούχων και εκπροσώπων συμφερόντων. Η προστασία
των καταγγελτών/τριών και η ανάπτυξη μιας κουλτούρας ηθικού καθήκοντος για
γνωστοποίηση των δυσλειτουργιών, μπορεί να δράσει αποτρεπτικά ή να προλάβει σε
αρχικό στάδιο κάποια κίνηση αξιωματούχου, η οποία δε συνάδει με τις αρχές της
διακριτικότητας και της ακεραιότητας.
Η διαφάνεια είναι μια από τις αρχές στις οποίες βασίστηκε και βασίζεται η
Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφέρεται σε πολλά από τα κείμενα που δημοσιεύονται, και
γίνονται συχνά βήματα προς βελτίωσή της. Υπάρχουν όμως μερικά προβληματικά
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σημεία, τα οποία υπονομεύουν και καθυστερούν την πρόοδο σε αυτό τον τομέα.
Υπάρχει καθήκον, και από την πλευρά των επίσημων αξιωματούχων, αιρετών ή μη,
και από την πλευρά της κοινωνίας των πολιτών, να εργαστούμε προς μια κατεύθυνση
ασφάλειας και δημοκρατίας, ειδικά αυτήν την περίοδο που το σύνθετο και δύσκολο
αυτό οικοδόμημα, το οποίο συνεχώς εξελίσσεται, απειλείται από αποσχιστικές τάσεις.
Όλοι και όλες έχουν την ευθύνη και την ευκαιρία να συνδράμουν, ώστε η πρόοδος να
συνεχίσει να επιτυγχάνεται, και να συνεχίσει η Ένωση να είναι ένας χώρος
δημοκρατίας και ελευθερίας.
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Παράρτημα
Κώδικας δεοντολογίας των Επιτρόπων
C(2011) 2904 τελικό
Εισαγωγή
Τα άρθρα της Συνθήκης για την Επιτροπή, και συγκεκριμένα τα άρθρα 17 της ΣΕΕ
και 245 της ΣΛΕΕ, κάνουν ειδική αναφορά στην πλήρη ανεξαρτησία που
απολαμβάνουν τα Μέλη της Επιτροπής, που απαιτείται να εκπληρώνουν τα
καθήκοντά τους προς το γενικό όφελος της Ένωσης.
Στην απόδοση των καθηκόντων τους, δεν πρέπει ούτε να επιζητήσουν, ούτε να
δεχθούν οδηγίες από καμία κυβέρνηση ή οποιοδήποτε άλλο σώμα.
Επιπροσθέτως, το γενικό συμφέρον απαιτεί οι Επίτροποι να συμπεριφέρονται με
τρόπο που συνάδει με την αξιοπρέπεια και τα καθήκοντα της θέσης τους, και κατά τη
διάρκεια και μετά τη λήξη της θητείας τους. Ο αποκλεισμός όλων των κινδύνων για
μια σύγκρουση συμφερόντων βοηθά στο να εγγυηθεί η ανεξαρτησία τους.
Το γενικό συμφέρον επίσης απαιτεί οι Επίτροποι να διατηρούν καλές εργασιακές
σχέσεις, βασισμένες στην αφοσίωση, στην εμπιστοσύνη και στη διαφάνεια με τα
τμήματά τους.
1. ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ: ΗΘΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
1.1. Εξωτερικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της θητείας
Οι Επίτροποι δεν μπορούν να εμπλέκονται σε καμία άλλη επαγγελματική
δραστηριότητα, είτε κερδοσκοπική είτε όχι. Μη αμειβόμενα μαθήματα
που δίνονται ανά καιρούς προς συμφέρον της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
και άλλες επικοινωνιακές δραστηριότητες σε θέματα Ευρωπαϊκού
συμφέροντος, είναι οι μόνες εξωτερικές δραστηριότητες που
επιτρέπονται, και δε χρειάζεται να δηλωθούν.
Οι Επίτροποι θα ειδοποιούν τον Πρόεδρο αν σκοπεύουν να εκδώσουν ένα
βιβλίο. Τα πνευματικά δικαιώματα για ένα έργο που εκδίδεται σε σχέση
με τις λειτουργίες ενός Επιτρόπου, θα αποδίδονται σε φιλανθρωπία της
επιλογής τους.
Οι Επίτροποι δεν μπορούν να δέχονται καμία μορφή πληρωμής για τη
συγγραφή άρθρων, την παροχή ομιλιών ή τη συμμετοχή σε συνέδρια. Σε
περίπτωση πληρωμής, θα αποδοθεί ως δωρεά σε φιλανθρωπία της
επιλογής τους.
Οι Επίτροποι μπορούν να κατέχουν επίτιμες, μη αμειβόμενες θέσεις σε
πολιτικά, πολιτισμικά, καλλιτεχνικά ή φιλανθρωπικά ιδρύματα ή
παρόμοιους οργανισμούς. Μπορούν επίσης να διατηρούν τέτοιες θέσεις
σε εκπαιδευτικά ιδρύματα. «Επίτιμες θέσει» σημαίνει θέσεις στις οποίες ο
κάτοχος δεν έχει διευθυντικό ρόλο, καμία ισχύ για λήψη αποφάσεων και
καμία ευθύνη ή έλεγχο των λειτουργιών του εν λόγω οργανισμού.
«Ιδρύματα ή παρόμοιους οργανισμούς» σημαίνει μη κυβερνητικοί
οργανισμοί ή ενώσεις που ασχολούνται με δραστηριότητες δημοσίου
συμφέροντος στα πεδία που αναφέρθηκαν. Οι θέσεις που κατέχονται υπό
αυτούς τους όρους δεν ενέχουν υπό οποιεσδήποτε περιστάσεις, κίνδυνο
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για σύγκρουση συμφερόντων. Ο κίνδυνος υπάρχει συγκεκριμένα όποτε ο
οργανισμός λαμβάνει οποιοδήποτε είδος χρηματοδότησης από τον
Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό. Αυτού του είδους οι επίτιμες θέσεις θα
αναγράφονται στη δήλωση συμφερόντων στην οποία αναφέρεται η
παράγραφος 1.5 αυτού του Κώδικα, και σύμφωνα με το υπόδειγμα στο
παράρτημα 1.
Η δήλωση πρέπει να αφορά όλες τις δραστηριότητες στις οποίες
ενεπλάκη τα τελευταία δέκα χρόνια και πρέπει να διακρίνει μεταξύ των
δραστηριοτήτων που έληξαν πριν το Μέλος της Επιτροπής αναλάβει
καθήκοντα, και των επίτιμων λειτουργιών οι οποίες θα συνεχίσουν και
μετά από αυτό το σημείο.
Οι Επίτροποι πρέπει να είναι πολιτικά ενεργοί/ες· συγκεκριμένα, μπορούν
να είναι μέλη εθνικών ή Ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων ή
συνδικαλιστικών οργανώσεων, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δε θα
εκθέσει την ικανότητά τους για υπηρεσία στην Επιτροπή ή την
ανεξαρτησία τους στα καθήκοντά τους. Μπορούν να διατηρούν τιμητικά
ή μη-εκτελεστικά καθήκοντα μέσα στα πολιτικά κόμματα και τις
συνδικαλιστικές οργανώσεις και να διατηρούν πολιτικά καθήκοντα στα
Ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα· υπό την προϋπόθεση ότι οποιαδήποτε
μορφή καθήκοντος δε θα περιλάμβανε διαχειριστικές αρμοδιότητες. Οι
Επίτροποι αναμένεται να υπερασπίζονται και να υποστηρίζουν τις
αποφάσεις που λαμβάνονται από το Κολλέγιο τους. Τα καθήκοντά τους
προς την Επιτροπή πρέπει να υπερβαίνουν των δεσμεύσεων προς το
κόμμα.
Σεβόμενοι την αρχή της ανεξαρτησίας η οποία πρέπει να διέπει την
απόδοση των καθηκόντων τους, οι Επίτροποι πρέπει να απέχουν από το
να κάνουν δημόσιες δηλώσεις ή παρεμβάσεις εκ μέρους οποιουδήποτε
πολιτικού κόμματος ή συνδικαλιστικής οργάνωσης στα οποία είναι μέλη,
εκτός όταν είναι υποψήφιοι για εκλογή, όπως αναφέρεται εφεξής. Τούτο
δε θίγει το δικαίωμα του/της Επιτρόπου να εκφράσουν τις προσωπικές
τους απόψεις.
Οι Επίτροποι θα ενημερώνουν τον Πρόεδρο για την πρόθεσή τους να
συμμετάσχουν σε μια εκλογική εκστρατεία και για το ρόλο που
περιμένουν να διαδραματίσουν σε αυτή την εκστρατεία. Αν σκοπεύουν να
εκλεγούν και να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην εκλογική εκστρατεία,
πρέπει να αποσυρθούν από τις εργασίες της Επιτροπής για ολόκληρη τη
χρονική περίοδο της ενεργούς εμπλοκής και τουλάχιστον για τη διάρκεια
της εκστρατείας. Σε άλλες περιπτώσεις, ο Πρόεδρος, λαμβάνοντας υπόψη
τις ιδιαίτερες περιστάσεις της περίπτωσης, θα αποφασίσει για το αν η
προβλεπόμενη συμμετοχή στην εκλογική εκστρατεία είναι συμβατή με
την απόδοση των καθηκόντων του/της Επιτρόπου.
Όταν, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, οι Επίτροποι
αποσύρονται από τις εργασίες της Επιτροπής ή όταν καλούνται να το
κάνουν από τον/την Πρόεδρο, ο/η τελευταίος/α τους/τις χορηγεί
«εκλογική άδεια άνευ αποδοχών». Κατά τη διάρκεια της περιόδου της
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εκλογικής άδειας άνευ αποδοχών, οι Επίτροποι δεν επιτρέπεται να
χρησιμοποιούν τους ανθρώπινους ή υλικούς πόρους της Επιτροπής. Η
περίοδος της εκλογικής άδειας άνευ αποδοχών των Μελών της Επιτροπής
που συμμετέχουν ενεργά σε εκλογικές εκστρατείες ως υποψήφιοι/ες για
Ευρωπαϊκές εκλογές θα ξεκινά τουλάχιστον από το τέλος της τελευταίας
περιόδου συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν από αυτές τις
εκλογές.
Ο/η Πρόεδρος της Επιτροπής θα ενημερώνει τον/την Πρόεδρο του
Κοινοβουλίου εγκαίρως για την απόφασή του/της να χορηγήσει στην
άδειά του/της και για το ποιο Μέλος της Επιτροπής θα αναλάβει τις
σχετικές αρμοδιότητες για την περίοδο της άδειας. Οι Επίτροποι δεν
μπορούν να εξασκούν κανένα δημόσιο καθήκον οποιουδήποτε είδους.
1.2. Δραστηριότητες μετά τη λήξη της θητείας
Οποτεδήποτε οι πρώην Επίτροποι σκοπεύουν να ασκήσουν ένα
επάγγελμα κατά τη διάρκεια των δεκαοκτώ μηνών μετά το τέλος της
θητείας τους, είτε αυτό είναι στο τέλος της θητείας τους είτε μετά από
παραίτηση, πρέπει να ενημερώνουν την Επιτροπή εγκαίρως, όσο
νωρίτερα γίνεται, με ελάχιστο όριο τέσσερις βδομάδες για ειδοποίηση. Η
Επιτροπή θα εξετάσει τη φύση της προγραμματισμένης απασχόλησης.
Αν η προγραμματισμένη απασχόληση σχετίζεται με τα περιεχόμενα του
χαρτοφυλακίου του /της Επιτρόπου, η Επιτροπή θα ζητήσει τη γνώμη της
Ειδικής Επιτροπής Δεοντολογίας. Υπό το φως των ευρημάτων της
επιτροπής, θα αποφασίσει αν η προγραμματισμένη απασχόληση είναι
συμβατή με το άρθρο 245 της Συνθήκης (ΣΛΕΕ).
Κατά τη διάρκεια των δεκαοκτώ μηνών μετά το τέλος της θητείας τους, οι
πρώην Επίτροποι δε θα συμμετέχουν σε ομάδες ούτε θα συνηγορούν με
τα Μέλη της Επιτροπής και με το προσωπικό τους, εκ μέρους της
επιχείρησής τους, πελάτη ή εργοδότη τους, για θέματα για τα οποία ήταν
υπεύθυνοι/ες στο χαρτοφυλάκιό τους ως Μέλη της Επιτροπής κατά τη
διάρκεια της θητείας τους.
Οι παραπάνω παράγραφοι 2 και 3 δε θα εφαρμόζονται όταν ο/η πρώην
Επίτροπος ασκεί δημόσιο αξίωμα. Τούτο δε θίγει την πιθανότητα για
έναν/μια Πρόεδρο να ζητήσει τη γνώμη της Ειδικής Επιτροπής
Δεοντολογίας σε αμφίβολες περιπτώσεις.
Οι παραπάνω κανόνες δε θίγουν το καθήκον για ακέραιη συμπεριφορά
και διακριτικότητα, σύμφωνα με το Άρθρο 245 της Συνθήκης (ΣΛΕΕ)
ακόμα και μετά το πέρασμα των 18 μηνών μετά τη λήξη της θητείας.
1.3. Οικονομικά συμφέροντα και περιουσιακά στοιχεία
Οι Επίτροποι πρέπει να δηλώνουν οποιοδήποτε οικονομικό συμφέρον ή
περιουσιακό στοιχείο για την άσκηση των καθηκόντων τους. Η δήλωση
θα περιλαμβάνει όλες τις εκμεταλλεύσεις του/της συζύγου/συντρόφου
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του/της Επιτρόπου, οι οποίες μπορεί να δημιουργήσουν σύγκρουση
συμφερόντων.
Τα οικονομικά συμφέροντα τα οποία πρέπει να δηλωθούν, είναι
οποιαδήποτε μορφή μεμονωμένης εκμετάλλευσης εταιρικού κεφαλαίου.
Αυτό ως εκ τούτου περιλαμβάνει μετοχές αλλά επίσης οποιαδήποτε άλλη
μορφή εκμετάλλευσης όπως μετατρέψιμα ομόλογα ή πιστοποιητικά
επενδύσεων.
Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, τα οποία δε συνιστούν άμεσο συμφέρον
με εταιρικό κεφάλαιο, δε χρειάζεται να δηλωθούν.
Οποιαδήποτε ακίνητη περιουσία ανήκει είτε άμεσα, είτε μέσα από εταιρία
ακινήτων πρέπει να δηλώνεται, με την εξαίρεση των κατοικιών που
χρησιμοποιούνται για την αποκλειστική χρήση του ιδιοκτήτη ή της
οικογένειάς του/της.
1.4. Δραστηριότητες των συζύγων/συντρόφων
Για να προλάβουν οποιοδήποτε πιθανό κίνδυνο για σύγκρουση
συμφερόντων, οι Επίτροποι είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν τις
επαγγελματικές δραστηριότητες των συζύγων/συντρόφων τους.
Η δήλωση πρέπει να αναφέρει τη φύση της δραστηριότητας, τον τίτλο της
θέσης που κατέχεται, και αν είναι δυνατόν, το όνομα του εργοδότη.
1.5. Δήλωση συμφερόντων
Η επισυναπτόμενη φόρμα περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες τις οποίες
τα Μέλη της Επιτροπής υποχρεούνται να δηλώσουν, σύμφωνα με τον
Κώδικα Δεοντολογίας. Πρέπει να συμπληρωθεί και να είναι διαθέσιμη
πριν από την ακρόαση του/της μελλοντικού/ης Επιτρόπου από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να αναθεωρηθεί κατά της διάρκεια της
θητείας του/της, αν οι πληροφορίες αλλάξουν, και κατά το ελάχιστο κάθε
χρόνο.
Κάθε Επίτροπος είναι υπεύθυνος για τη δήλωσή του/της. Αυτές οι
δηλώσεις θα ελεγχθούν υπό την αρμοδιότητα του Προέδρου και με τη
δέουσα προσοχή για τον τομέα αρμοδιότητας του κάθε Μέλους. Θα
κοινοποιούνται.
1.6. Αναδιανομή των αρχείων μεταξύ των Μελών της Επιτροπής σε
περίπτωση πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων
Ένας/μια Επίτροπος δε θα επιλαμβάνεται θεμάτων στο χαρτοφυλάκιό
του/της, για τα οποία έχει προσωπικό ενδιαφέρον, συγκεκριμένα μια
οικογένεια ή οικογενειακό συμφέρον τα οποία θα μπορούσαν να βλάψουν
την ανεξαρτησία του/της.

133

Όποιος/α Επίτροπος έρχεται αντιμέτωπος με μια τέτοια κατάσταση θα
ενημερώνει άμεσα τον/την Πρόεδρο. Ο/η Πρόεδρος θα λάβει όποια μέτρα
θεωρεί κατάλληλα, συμπεριλαμβανομένης της αναδιανομής του φακέλου
σε άλλο Μέλος της Επιτροπής.
Αν ο/η Πρόεδρος της Επιτροπής έρθει αντιμέτωπος/η με μια τέτοια
κατάσταση, ο/η Πρόεδρος θα απευθυνθεί στον/στην Αντιπρόεδρο.
Ο/η Πρόεδρος της Επιτροπής θα ενημερώνει τον/την Πρόεδρο του
Κοινοβουλίου έγκαιρα για την απόφασή του/της να αναδιανείμει
οποιοδήποτε φάκελο σε άλλο μέλος της Επιτροπής.
1.7. Συλλογική υπευθυνότητα και εμπιστευτικότητα
Σύμφωνα με την αρχή της συλλογικής υπευθυνότητας, οι Επίτροποι δε θα
κάνουν οποιοδήποτε σχόλιο το οποίο θα θέσει υπό αμφισβήτηση μια
απόφαση που πάρθηκε από την Επιτροπή. Επίσης, θα απέχουν από το να
αποκαλύπτουν τι λέγεται στις συναντήσεις της Επιτροπής.
Όπως προβλέπεται από το Άρθρο 339 της Συνθήκης (ΣΛΕΕ), τα μέλη της
Επιτροπής απαιτείται, ακόμα και μετά τη λήξη των καθηκόντων τους, να
μην μεταδίδουν πληροφορίες που αποτελούν εκ φύσεως επαγγελματικό
απόρρητο, ειδικά πληροφορίες σχετικά με επιχειρήσεις, τις εταιρικές
σχέσεις ή κοστολογικά στοιχεία.
1.8. Κανόνες για αποστολές
Οι αποστολές ορίζονται ως ταξίδι από έναν/μια Επίτροπο για εργασία της
Επιτροπής, εκτός της έδρας εργασίας του/της Επιτρόπου. Διέπονται από
τον Οδηγό Αποστολών, το Δημοσιονομικό Κανονισμό και τους
εσωτερικούς κανόνες για την εφαρμογή του γενικού προϋπολογισμού της
ΕΕ, συμπληρωμένοι με τους κανόνες στο παράρτημα 2.
1.9. Κανόνες που διέπουν τις εκδηλώσεις και την επαγγελματική
εκπροσώπηση
Οι κανόνες που διέπουν τις εκδηλώσεις και την επαγγελματική
εκπροσώπηση καθορίζονται στη σχετική απόφαση της Επιτροπής. Όπου
τα έξοδα παραστάσεως δεν καλύπτονται από αυτή την απόφαση, θα
καλύπτονται από τον/την Επίτροπο από τα κατ’ αποκοπή έξοδα
παραστάσεως που παρέχονται από τον κανονισμό που καθορίζει τις
αμοιβές των Μελών της Επιτροπής.
1.10. Κανόνες που διέπουν τη χρήση των πόρων της Επιτροπής
Τα Μέλη της Επιτροπής θα χρησιμοποιούν τα γραφεία τους και τις δομές
και πηγές της Επιτροπής, με πλήρη τήρηση των σχετικών κανόνων. Το
συνολικό κονδύλιο του Κολλεγίου, το οποίο καλύπτει τα έξοδα των
αποστολών
και
τις
εκδηλώσεις/επαγγελματική
εκπροσώπηση,
καθορίζεται ετησίως από την αρμόδια αρχή για τον προϋπολογισμό.
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Διανέμεται μεταξύ όλων των Επιτρόπων σύμφωνα με το εκάστοτε
χαρτοφυλάκιο και τις πραγματικές ανάγκες, υπό την ευθύνη του
Προέδρου. Οι δαπάνες του συνολικού κονδυλίου εγκρίνονται από τον
Διευθυντή του Γραφείου του εκάστοτε Επιτρόπου (νομικός διατάκτης), ο
οποίος επίσης πιστοποιεί την εγκυρότητα των τιμολογίων. Πληρώνονται
βάσει της αξίας του τιμολογίου και της απόδειξης πληρωμής, υπό την
ευθύνη του διευθυντή του Γραφείου Διαχειρίσεως και Εκκαθαρίσεως των
Ατομικών Δικαιωμάτων (ΡΜΟ, διατάκτης για δημοσιονομικές
δεσμεύσεις και πληρωμές).
1.11. Αποδοχή δώρων, φιλοξενίας, παράσημων ή τιμών
Οι Επίτροποι δε θα δέχονται οποιοδήποτε δώρο αξίας πάνω από 150
Ευρώ. Όταν, για διπλωματικούς λόγους και λόγους ευγένειας, λαμβάνουν
δώρα τα οποία αξίζουν περισσότερο από αυτό το ποσό, θα τα παραδίδουν
στην υπηρεσία Εθιμοτυπίας της Επιτροπής. Σε περίπτωση αμφιβολίας ως
προς την αξία του δώρου, θα γίνεται αξιολόγηση υπό την εποπτεία
του/της Διευθυντή/τριας του Γραφείου Υποδομής και Διοικητικής
Υποστήριξης στις Βρυξέλλες (ΟΙΒ), του/της οποίου/ας η απόφαση για το
θέμα, θα είναι οριστική.
Η υπηρεσίας Εθιμοτυπίας της Επιτροπής θα κρατάει ένα δημόσιο μητρώο
δώρων αξίας πάνω από 150 Ευρώ.
Οι Επίτροποι δε θα δέχονται φιλοξενία εκτός αν είναι σε συμφωνία με
λόγους διπλωματίας και ευγένειας. Συμμετοχή κατόπιν πρόσκλησης σε
οποιαδήποτε εκδήλωση στην οποία οι Επίτροποι εκπροσωπούν την
Επιτροπή, δε θα θεωρείται ως φιλοξενία.
Οι Επίτροποι θα ειδοποιούν τον Πρόεδρο της Επιτροπής για οποιοδήποτε
παράσημο, βραβείο ή διάκριση τους αποδίδεται. Αν ένα βραβείο
περιλαμβάνει χρηματικό ποσό ή τιμαλφή, θα δωρίζεται σε φιλανθρωπία
της επιλογής τους.
1.12. Σύνθεση των γραφείων των Μελών της Επιτροπής
Ο/η Πρόεδρος της Επιτροπής θέτει τους κανόνες που αφορούν τη
σύνθεση των γραφείων των Μελών της Επιτροπής.
Τα Μέλη της Επιτροπής διαλέγουν τα μέλη των γραφείων τους με το
δέοντα σεβασμό προς του κανόνες που αναφέρονται παραπάνω και
έχοντας ως βάση αντικειμενικά κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη την
απαιτητικά φύση των καθηκόντων, τα επαγγελματικά προσόντα που
απαιτούνται και την ανάγκη του/της Επιτρόπου, να δημιουργήσει μια
σχέση που βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη ανάμεσα στους/στις
ίδιους/ες και στα μέλη του γραφείου τους.
Οι σύζυγοι, σύντροφοι και τα άμεσα οικογενειακά μέλη δε θα γίνονται
μέλη του γραφείου του Μέλους της Επιτροπής.
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2. Τελικές διατάξεις
2.1. Παραίτηση των Επιτρόπων
Ένα Μέλος της Επιτροπής θα παραιτείται, αν το αιτείται ο/η Πρόεδρος,
σύμφωνα με το άρθρο 17.6 της Συνθήκης (ΣΕΕ).
2.2. Απαλλαγή από τα καθήκοντα και κυρώσεις για τους /τις Επιτρόπους
Κάθε μέλος της Επιτροπής, αν δεν πληροί πλέον τις αναγκαίες
προϋποθέσεις για την άσκηση των καθηκόντων του/της ή αν διαπράξει
βαρύ παράπτωμα, δύναται από το Δικαστήριο, κατόπιν αιτήσεως του
Συμβουλίου με απλή πλειοψηφία ή της Επιτροπής, να απαλλάσσεται των
καθηκόντων του/της ή να στερείται του δικαιώματός του/της
συνταξιοδότησης ή άλλων παροχών αντ’ αυτού, σύμφωνα με τα άρθρα
245 και 247 της Συνθήκης (ΣΛΕΕ).
2.3. Συμβουλευτική αρμοδιότητα της Ειδικής Επιτροπής Δεοντολογίας
Εκτός από το να ζητείται να γνωμοδοτήσει για συγκεκριμένες
δραστηριότητες μετά τη λήξη της θητείας, πρώην Μελών της Επιτροπής,
όπως αναφέρεται στο σημείο 1.2 παραπάνω, η Ειδική Επιτροπή
Δεοντολογίας μπορεί να ζητηθεί από τον/την Πρόεδρο να γνωμοδοτήσει
για γενικά οποιοδήποτε ηθικό ζήτημα που αφορά την ερμηνεία αυτού του
Κώδικα Δεοντολογίας.
2.4. Αποστολή και ερμηνεία του παρόντος Κώδικα δεοντολογίας
Η αποστολή αυτού του Κώδικα είναι να διευκρινιστούν οι υποχρεώσεις
των Επιτρόπων που απορρέουν από το άρθρο 17 ΣΕΕ και το άρθρο 245
ΣΛΕΕ, ιδίως όσον αφορά την αρχή της ανεξαρτησίας και την υποχρέωσή
τους να ασκούν τα καθήκοντά τους προς το γενικό όφελος της Ένωσης. Ο
Κώδικας θα εφαρμόζεται με καλή πίστη και λαμβανομένης υπόψη της
αρχής της αναλογικότητας.
Πηγή: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/code-of-conduct-forcommissioners_april2011_en.pdf

Κώδικας Δεοντολογίας για τους εκπροσώπους συμφερόντων
Ο κώδικας δεοντολογίας του παραρτήματος 3 της Διοργανική Συμφωνία του 2014
σχετικά με το Μητρώο Διαφάνειας ορίζει τους κανόνες που ισχύουν για όλους τους
εγγεγραμμένους, καθώς και τις βασικές αρχές συμπεριφοράς που πρέπει να διέπουν
όλες τις σχέσεις τους με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.
-----
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"Τα μέρη θεωρούν ότι όλοι οι εκπρόσωποι συμφερόντων, εγγεγραμμένοι ή μη, που
συναλλάσσονται μαζί τους, άπαξ ή τακτικά, θα πρέπει να συμπεριφέρονται σύμφωνα
με αυτόν τον κώδικα δεοντολογίας.
Στις σχέσεις τους με τα όργανα της ΕΕ και με τα μέλη τους, τους μόνιμους
υπαλλήλους και λοιπό προσωπικό τους, οι εκπρόσωποι συμφερόντων οφείλουν:
α) να δηλώνουν πάντα το όνομα και τον αριθμό καταχώρισής τους, εφόσον
υφίσταται, καθώς και τον ή τους φορείς για τους οποίους εργάζονται ή τους
οποίους εκπροσωπούν· να δηλώνουν τα συμφέροντα, τους στόχους ή σκοπούς
που προωθούν και, όπου απαιτείται, να διευκρινίζουν τους πελάτες ή τα μέλη
που εκπροσωπούν·
β) να μην αποσπούν ή επιχειρούν να αποσπάσουν πληροφορίες ή αποφάσεις με
ανέντιμο τρόπο ή με αθέμιτη πίεση ή με ανάρμοστη συμπεριφορά·
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·
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·
ε) να μην πωλούν σε τρίτους αντίγραφα εγγράφων που έχουν λάβει από θεσμικό
όργανο της ΕΕ·
στ) γενικά, να σέβονται όλους τους κανόνες, κώδικες και πρακτικές ορθής
διακυβέρνησης που καθιερώνουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, και να αποφεύγουν
οποιαδήποτε παρακώλυση στην υλοποίηση και εφαρμογή τους·
ζ) να μην παρακινούν τα μέλη των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
τους μόνιμους υπαλλήλους ή το λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή
τους βοηθούς ή ασκούμενους των εν λόγω μελών, να παραβούν τους κανόνες και
τα πρότυπα συμπεριφοράς που τους διέπουν·
η) αν απασχολούν πρώην μόνιμους ή λοιπούς υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ή βοηθούς ή ασκούμενους μελών οργάνων της ΕΕ, να σέβονται την
υποχρέωση των υπαλλήλων αυτών να τηρούν τους κανόνες και τις απαιτήσεις
εμπιστευτικότητας που ισχύουν για αυτούς·
θ) να εξασφαλίζουν προηγούμενη συγκατάθεση του βουλευτή ή των βουλευτών
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά οποιαδήποτε συμβατική σχέση ή
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σχέση απασχόλησης με οποιοδήποτε πρόσωπο από το καθορισμένο περιβάλλον
του βουλευτή·
ι) να τηρούν όλους τους κανόνες περί δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των πρώην
βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των πρώην μελών της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής·
ια) να ενημερώνουν εκείνους τους οποίους εκπροσωπούν για τις υποχρεώσεις
τους απέναντι στα όργανα της ΕΕ.
Τα πρόσωπα που έχουν εγγραφεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με σκοπό την έκδοση
προσωπικής μη μεταβιβάσιμης κάρτας εισόδου στους χώρους του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου οφείλουν:
ιβ) να φροντίζουν να φέρουν πάντα επάνω τους την κάρτα εισόδου, σε εμφανές
σημείο, καθ' όλη την παρουσία τους στους χώρους του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου·
ιγ) να τηρούν αυστηρά τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου·
ιδ) να δέχονται ότι οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με αίτημα πρόσβασης στους
χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο του
Κοινοβουλίου και ότι η εγγραφή στο Μητρώο δεν δίνει κανένα αυτόματο
δικαίωμα σε κάρτα εισόδου."
Πηγή:
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?locale
=el&reference=CODE_OF_CONDUCT
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