
KÉGLER ÁDÁM

Lobbizás az Európai Unióban

BEVEZETÉS

„Minden ügy annyit ér, ahogyan azt képviselik!”
(Moliére)

A b rüssze li é rd e k é rv én y e s íté s t egy három dim enziós m á t
rix b an 1 lehet a legszem léletesebben elképzelni, ahol az egyik 
dim enzió a tagországi érdek, a m ásodik a gazdasági és civil cso
portok halm aza, a harm ad ik  pedig  a tá rg y a lt tém ák  összessége. 
Az első halm az 25 tagú, a m ásodik és harm ad ik  viszont akár a 
többezres nagyságrendet is elérheti.

Például F ranciaország  é rdeke a m ezőgazdasági tám ogatások 
m értékében  nem  egyezik Lengyelország nem zeti érdekeivel, a 
lengyel k isterm elők  pedig nem  érdekeltek  az EU nagy term elő- 
szövetkezeteket p referá ló  politikájával. Az ügy m indenki szá
m ára  kedvező m egoldása teh á t olyan kooperációs készséget 
igényel, am ely  elképzelhetetlen  a lobbisták2 folyam atos tájékoz
ta tása  és bevonása nélkül.

T erm észetesen  a gyakorlatban a nem zeti diplom áciai lobbi 
m egpróbálja  országa érdekeit a lehető legszélesebb p erspek tí
vában  képviselni és kiegyezni m ás tagországokkal. Ez ese ten 
ként komoly há tté ra lkukat je len t. Például „A” tagország tám o
gatja  „B” tagországot a m ezőgazdasági ügyekben, cserébe  „B” 
tagország tám ogatja  „A” tagországot energetikai kérdésekben.

Az igen összetett és á tlá tha tatlan  érdekviszonyok ellenére  
fontos m egjegyeznem , hogy a ren d szer ennek  e llenére  -  ha  nem  
is optim ális m értékben  -, de m űködik.
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M agyarország 2004. m ájus elsejétől tag ja  az E urópai Unió
nak, és akárcsak  egy új iskolában vagy m unkahelyen, az első 
időkben tanúsíto tt hozzáállásunk és eredm ényeink  alapján 
könyvelnek el m inket hosszú időre.

A m agyar diplom ácia nagyon jó  h ím ek  örvend Brüsszelben, 
általános az a kép, hogy a m agyar diplom aták és k int dolgozó h i
vatalnokaink jó l felkészültek, kitünően beszélnek nyelveket. Az 
érdekérvényesítés és a „m agyar lobbi” hídfőállásainak igazi ki
építése csak m ost következik. Rem éljük hasonló eredm ényekkel.

Az EU -lobbizás szakirodalm a két nagyobb csoportra  osztható. 
Az egyik  a sikerka lauzok  m in tá já ra  készülő  és gyakorló  
lobbisták által ír t  „hogyan kell csiná ln i” típusú  kiadványok 
töm kelegé, m íg a m ásik  -  jóval k isebb szám ú -  az eu rokra ták  és 
a B rüsszelben m unkálkodó politikusok, dip lom aták és képvise
lők vélem ényét összefoglaló akadém ikusabb dolgozatok cso
portja. T anulm ányom ban m indkét elem zési típusból igyekez
tem  a legfontosabb elem eket kiem elni, annak  érdekében, hogy 
egy átfogó, de ugyanakkor használható  és olvasm ányos anyag 
készülhessen.

K öszönettel tartozom  a B rüsszelben dolgozó eurokra táknak  
és politikusoknak, va lam in t a m agyar diplom ácia képviselőinek 
és azoknak a gyakorló lobbistáknak, akik rengeteg  hasznos in 
form ációt és m űhely titko t osztottak m eg velem .

Külön köszönöm dr. Balázs P é te r  nagykövet úrnak, hogy 
m egosztotta velem  évtizedes uniós tapasztalata it.

AZ EURÓPAI UNIÓS LOBBIZÁS SZEREPLŐI ÉS 
INTÉZMÉNYEI

Az E urópai P arlam en t K utatási Igazgatósága által végzett fel
m érés szerin t 2003-ban több m in t 3000 érdekcsoport ta r t  fenn 
állandó képviselete t B rüsszelben3.

E nnek közel egyharm ada kereskedelm i szövetségek képvise
lete, ötödé hivatásos lobbicég.

Cégek, európai nonprofit szervezetek (egészségügyi, környe
zetvédelm i, em beri jogi, fogyasztóvédelmi), a tagországok üzleti 
és m unkavállalói érdekvédelm i szervezetei 10-10%-át, m íg a re 
gionális szervezetek és a nem zetközi civil szervezetek 5%-át, vé
gül az ún. „think ta n k ”-ek 1%-át adják a brüsszeli lobbiiparnak.

Ennél is többet ta r t  szám on az E urópai Parlam ent, am elynek 
honlapján közel 7000 term észetes és jog i szem élyiség van beje
gyezve, m in t h ivatásos lobbista. Az E urópai Unió K utatási Igaz
gatósága 10 000 em berre  becsüli a B rüsszelben és S trasbourg- 
ban dolgozó lobbisták teljes létszám át.

M indez azt je len ti, hogy az unió végrehajtó  testü letének , az 
E urópai B izottságnak m inden egyes tisztv iselő jére körülbelül 
egy lobbista ju t. M ivel köztudott tény, hogy a bizottság létszám a



POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 2004. 1-2. szám 183

és fizikai kapacitása i n incsenek  arányban  a rá te s tá lt feladatok
kal, ezért, hogy m unkájá t szakszerűen  végezhesse, fokozott 
m értékben  szorul rá  a külső segítségre. Az uniós h ivatali á lla
potokat jó l szem lélteti, hogy m iközben 10 ezer uniós állam pol
g á rra  m indössze 0,76 uniós hivatalnok ju t, addig a közösség tag 
állam aiban  322 állam polgárra  j u t  1 köztisztviselő.

De nem  ez az egyedüli oka annak, hogy E urópa központjában 
virágzó üzletággá fejlődött az érdekérvényesítés. Az érdekérvé
nyesítők, legyenek azok a fogyasztók védelm ét felvállaló cso
portok vagy akár egy fontos iparágban  kulcspozícióban levő cég 
képviselői, egyúttal felbecsülhetetlen  seg ítséget nyú jthatnak  
egy adott tém akörre l foglalkozó hivatalnok m unkájához.

A lobbistákkal fenn tarto tt párbeszéd  az E urópai Unió in téz
m ényei és polgárai között húzódó, veszedelm esen növekvő tá 
volságot is áth idalja, és ilyenform án nagyobb dem okratikus le
g itim itást ad az EU-nak. Elég csak a rra  gondolni, hogy az E uró
pai P arlam en tben  je len leg  626 képviselő beszél a közösség 370 
m illió lakosának nevében  és ez az a rány  a 10 új ország csatlako
zásával csak tovább rom lik, h iszen 430 m illió lakosra  j u t  m ajd 
732 képviselő.

A „végeken” lakók é rdeke it tolm ácsolok ilyen körülm ények 
között egyenesen nélkülözhetetlenek az EP-képviselők tevé
kenységében. Az E urópai P arlam en tben  történő  érdekérvénye
sítést különösképpen felértékeli az a tény, hogy a nem zeti tö r
vényhozásokban folyó m unkát 80%-ban a közösségi jogalkotás 
indukálja4.

M indennek fényében nem  véletlen, hogy az E urópai Unióban 
nem hogy m egtűrik, hanem  egyenesen báto rítják  az érdekek  ar- 
tikulálását. Annyira, hogy ahol ü r tátong, ott alkalom adtán az 
E urópai Bizottság lép fel kezdem ényezően, és tevőleges tám o
ga tást nyújt egyes ágazati érdekképviseletek  létrehozásához, 
am elyek aztán állandó konzultációs partnere ivé  és tanácsadó i
vá válnak fontos törvényjavaslatok előkészítése során. Köztudo
m ású  példa, hogy a közösségi ag rárterm elők  legnagyobb és leg
befolyásosabb érdekképviseleti szervezetének, a COPA-nak a 
létrehozásában  is aktív szerepe t já tszo tt a bizottság.

Az E urópai P arlam en t rendelkezik  egy ún. lobbisták etikai 
kódexével5, am ely az érdekérvényesítés alapkövetelm ényeit 
foglalja össze.

Az am szterdam i szerződés ún. 7. kiegészítő jegyzőkönyve6 ki
m ondja, hogy az E urópai Unió Bizottsága törvényhozói m unká
j a  során  széles körben köteles konzultálni az érdekelt felekkel 
és az errő l készült jegyzőkönyveket, lehetőség szerin t7, közzé 
kell tenni.

Ez egyfajta továbbfejlesztése annak  az elvnek, am elyet a tag 
országok m ég a m aastrich ti szerződésben szögeztek le, m isze
rin t nagyobb hangsúly t kell, hogy kapjanak  a társadalm i é rd e 
kek és vélem ények a döntéshozatal folyamán.
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M ivel az E urópai Unió rengeteg  kereskedelem politikai és 
nem zetközi folyam at aktív részese, ezért nem csak az é rd ek é r
vényesítők özönlötték el az uniós intézm ényeket, hanem  te rm é
szetszerűleg a m édia is. Több ezer ú jságíró fordul m eg naponta 
a parlam entben , a bizottsági ü lésterm ekben  és a hivatalokban. 
A nagy m édiavállalatok, m in t a BBC a R euters, vagy a CNN ó ri
ási stábbal ta r t  fenn állandó irodákat B rüsszelben. A BBC ezen 
felül külön lobbiirodát is üzem eltet, am elynek feladata  a folya
m atos kapcsolatép ítés és inform ációcsere.

Az E urópai Unió B izottsága az érdekérvényesítő  szervezete
ket ké t nagy csoportba sorolja.

Az egyik a p ro fito rien tá lt tanácsadó  és PR -cégek csoportja, 
m íg a m ásik  a nonprofit szervezetek összessége. Az érdekkijáró  
szervezeteket, tevékenységi körüktől függően a következő ka te 
góriák  szerin t csoportosítják:

Bővítés Energia Kutatás fejlesztés

Versenypolitika Külkapcsolatok Regionális politikák

Fogyasztóvédelem Külkereskedelem  
(EU-n kívüli) Szociális ügyek

Kultúra Halászat Adózás

Fejlesztéspolitika Egészségügy Szállítmányozás

Pénzügyek Emberi jogok Igazságügy

Oktatás Humanitárius segít 
ségnyújtás Vállalkozásfejlesztés

Foglakoztatás Információs társada 
lom Környezetvédelem

Mezőgazdaság,
vidékfeji.

Belkereskedelem  
(EU-n belüli)

Általános közösségi 
ügyek

A beleszólásra és a vélem ények becsa tom ázására  nyújtanak  
lehetőséget az E urópai Bizottság által létrehozott tanácsadó, 
szakértő i és konzultatív  bizottságok, am elyek szám a az ezre t is 
eléri. A tanácsadó  bizottságokban nem zeti korm ánytisztviselők 
m elle tt m agáncégek  képviselői is ülnek. A szakértő i tes tü le tek 
ben a tagállam ok szakértő i foglalnak helyet, m íg a konzultatív 
bizottságokban az európai érdekcsoportok képviselőit találjuk. 
Az előkészítő m unka során  ru tin szerűen  konzultálnak az é rin 
te tt EU -szektorok képviselőivel, de term észetesen  utóbbiak m a
guk is kezdem ényezik a kapcsolatfelvételt, hogy k ife jthessék  a 
vélem ényüket.
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G yakran hangoztato tt tény, hogy az E urópai Unióban két 
olyan szervezet is m űködik, am elyek a vélem ények artiku lására  
és az é rdekérvényesítésre  szolgálnak, nevezetesen a gazdasági 
és szociális bizottság8, valam in t a régiók bizottsága9.

Ezen bizottságok legfontosabb feladata  a tanácsadás és a vé
lem ények kialak ítása  anélkül, hogy bárm ilyen konkrét befolyá
sa lenne a végső döntéshozatalban. B ár ezek a szervezetek va
lóban élveznek egyfajta m egkülönböztetett szerepet, m égsem  
lehet őket egyértelm űen lobbiszervezeteknek hívni, m ivel tag 
ja ik a t a tagországok korm ányai delegálják az általuk kiválasz
to tt civil szervezetekből.

Az egyik legfontosabb döntés-előkészítő bizottság kétségkívül 
az állandó képviselők bizottsága (COREPER10), am ely a tagá l
lam ok állandó delegációiból áll. A CO REPER a kom prom isszu
m ok kidolgozásának színtere, ahol a nagykövetek vezetésével a 
delegációk folyam atosan egyeztetik álláspontjaikat az aktuális 
politikai ügyekkel kapcsolatban. A CO REPER je len leg  tíz á llan
dó szakbizottsággal működik.

Brüsszel EU -negyedében nehéz olyan épü le te t találni, ahol ne 
bére lnének  irodát regionális és szakm ai képviseletek  vagy ép
pen valam ilyen lobbi- és tanácsadó cégek. Ugyanaz a cél von
zotta őket az E urópai Unió fizikai közelségébe: a szám ukra ked
vező döntésekre p róbálják  sarkalln i a közösségi politika a lak ítá
sának  kulcsszereplőit.

Az 1986-os egységes európai okm ány elfogadását követően, a 
nem zetek feletti intézm ények (az E urópai Bizottság és az E uró
pai Parlam ent) ha tásköré t k iterjesztő  és a korm ányokból álló 
tanácsban  a m inősíte tt többségi szavazást m eghonosító egysé
ges okm ány éle tbelépését követő néhány évben a többszörösére 
nőtt a brüsszeli lobbisták szám a.

M int annyi m ásra  az unióban, az európai szintű érdekérvénye
s ítésre  is rányom ják bélyegüket a tagállam ok eltérő hagyom á
nyai és kultúrája. F ranciaországban például nem  nagyon divat a 
lobbizás, am i a rrafe lé  m ég m a is sokszor a korrupció szinonim á
ján a k  szám ít. Angliában viszont annál erősebbek a gyökerei. 
Nem véletlen, hogy az unió székhelyén a legtöbb lobbicsoportot 
b ritek  alapíto tták  és m űködtetik. H a jó i körülnézünk a brüsszeli 
piacon, a különböző érdek-képviseleti és érvényesítési tradíciók 
sajátos, és sehol m áshol nem  létező színességét látjuk, am elynek 
a Franciaországban m egszokott nagy ágazati szintű párbeszéd 
ugyanúgy része, m in t az am erikai m in tára  létrejött, csak néhány 
főt foglalkoztató, p rofitorien tált vállalkozás.

Az E urópai Unióban m áig nincs közm egegyezés arról, hogy 
m it is fed pontosan a lobbizás, és egyáltalán ki szám ít lobbis- 
tának. A fogalom pontos m eghatározásába eddig m indenkinek 
beletörö tt a bicskája. Az érdekérvényesítéssel foglalkozó cso
portok gyűjtőfogalm aként, de m agának  a m eggyőzésre irányuló 
konkrét tevékenységnek a m egjelölésére is használják.
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E llen tétben  az Egyesült Állam ok kom olyan leszabályozott 
lobbiszokásaival, az EU -ban m eglehetősen kötetlen kere tek  kö
zött, szigorú szám onkérés nélkül folyik a nyom ásgyakorlás, bár 
egyes szakm ai körök szerin t m ár nem  lehet sokáig halogatni a 
rend terem tést. Je len leg  egyetlen európai országban sincs külön 
törvény, am ely a lobbitevékenységet rész letesen  szabályozná. 
Az óceán két p a rtja  közötti e lté rés elsősorban az uniós és az 
am erikai törvényhozási és döntéshozatali folyam at közötti kü
lönbségeket tükrözi. Az EU -ban működő érdekcsoportoknak 
nem  elég egyetlen korm ányt m eggyőzniük az igazukról, m int 
A m erikában, hanem  tizenötöt, m ajd huszonötöt kell. A tenge
ren tú lon  m indenekelő tt a politikai pártokat udvarolják  körül, 
m íg az EU -ban a „k ijá rás” közvetlenül az in tézm ényekhez és a 
döntéshozatali folyam atokhoz kötődik. Az uniós döntéshozatal
ban nagyobb szerepe van a kom prom isszum keresésnek  és a 
konszenzusépítésnek. A hivatalok jo b b an  díjazzák a higgadt, 
m inden oldalról a lá tám aszto tt érvelést.

A tevékenységi körüktől függően a b rüsszeli érdekérvényesí
tő és lobbiszervezetek négy fajtá já t különböztetik  m eg az EU 
bürokratái.

Az első és legelterjed tebb  tevékenységi kör -  a többnyire  va
lam elyik kereskedelm i vagy érdekvédelm i kam arák  európai 
szövetsége által nyújto tt -  főként tájékoztatási szolgáltatások 
összessége (service functions). Ez az esetek  döntő többségében 
inform ációszolgáltatást, illetve eseti továbbképzéseket je le n t  az 
adott szervezet vagy kam ara  tagsága szám ára, valam in t bead
ványok és szakértő i há ttértanu lm ányok  készítését és e lju tta tá 
sá t a m egfelelő fórum okra.

A m ásodik nagyobb csoport a konkrét lobbitevékenység (lob
bying functions), azaz a döntéshozatal egyes szakaszainak m oni
toring  rendszerű  felm érése és befolyásolása. Ehhez hozzátarto
zik a parlam enti képviselőkkel és eurokra tákkal fenn tarto tt fo
lyam atos kapcsolat.

A harm adik  fontos feladatkör a döntéshozók befolyásolása 
(decision-making functions).

Ez a tevékenység a különböző szakértő i szin teken történő  é r 
dekérvényesítést, valam int a döntéshozói kom petenciával re n 
delkező szem élyek (key-person) folyam atos tá jékozta tásá t és a 
m egbízó szem pontjainak m egjelen ítését foglalja m agában.

A negyedik tevékenységi kör az ún. vég rehajtássa l kapcsola
tos tevékenységek együttese (implementation functions). Ez tu 
lajdonképpen az érdekérvényesítés teljes kö rét felölelő p ro jek t
m enedzsm ent.

A legtöbb uniós érdekcsoport nem zeti és/vagy ágazati é rd e 
kek m entén  szerveződik. Ezen belül term észetesen  igen szeg
m entá lt az egyes szervezetek tagsága és feladatköre.

Az érdekérvényesítés m ikén tjé t -  szám os „eu rok ra ta” egybe
hangzó vélem énye szerin t -  nagyban m eghatározzák a képviselt
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szektor célkitűzési, illetve az, hogy az EU m ely részé t képvise
lik. A lobbicégek legfontosabb feladata, hogy pontosan felm ér
jék , hogy az egyes uniós in tézm ényrendszereknél, m ely tisz t
ségviselőkhöz m ilyen inform ációkat ju tta ssa n a k  el.

A fogadó térfé l -  azaz a döntéshozói kö r -  az EU -ban igen sok- 
szereplős. E m iatt sok csato rnán  keresztü l lehet befolyásolni az 
em berek  m illióit és eurók  m illiá rd ja it é rin tő  döntéseket.

A közösségi döntéshozatal három  kulcsszereplője: a korm á
nyok képviselőiből álló m iniszteri tanács és a ké t nem zetek  fö
lötti intézm ény, az E urópai B izottság és az E urópai Parlam ent. 
A döntéshozatali m echanizm usban elfoglalt központi helyzetük 
m ia tt az intézm ényi három szög m indegyik csúcsa m agára  von
j a  a lobbisták figyelm ét.

Az Európai Unió Bizottsága

Az E urópai Bizottság a törvényjavaslatok kidolgozására jogo
su lt egyetlen  közösségi in tézm ényként az érdekcsoportok talán  
legfontosabb célpontjának szám ít. A döntéshozatali folyam at
nak  m inél korábbi szintjén tá la lnak  és tudatosítanak  egy é rd e 
ket, annál nagyobb esélye van a végső döntésben való m egjele
nésre. E zért m ár a tö rvényjavaslat előkészítésének szakaszában 
célravezető hatn i a tém ával foglalkozó bizottsági tisztségvise
lőik) gondolkodására.

Az E urópai B izottság ele in te  kizárólag az európai szin tű  é r 
dekcsoportokat tek in te tte  p a rtn e rén ek  és velük konzultált a 
fontos törvényjavaslatok előkészítése során. Az unió végrehajtó  
testü le té, ahol lehet, m a is előnyben részesíti az unió egészét 
reprezentáló  nagy gyüjtőszervezetekkel és szövetségekkel foly
ta to tt párbeszédet.

Egy k im utatás szerin t a B rüsszelben tevékenykedő lobbicso
portok körülbelül ké tharm ada üzleti körök nevében j á r  el, m íg 
a többi ágazati, társadalm i és regionális é rdekeket képvisel.

Még szerényebb, az egész lobbitársadalom  10 százalékára be
csülhető a professzionális szakm ai é rdekeket képviselő csopor
tok aránya, igaz közülük szám os szervezet m ás nagyvárosban -  
az esetek  többségében P árizsban  vagy Londonban -  ép íte tte  ki 
a főhadiszállását. Az üzleti körök tú lsúlya egyrészt az in tegráció  
kezdetben gazdasági je llegét, m ásrész t az állandó képviselet 
fenn tartásának  m agas költségeit jelzi. Az anyagi term észetű  
p roblém ákat nem  egyszer közösségi forrásból sikerü l áthidalni. 
A közérdekeket szolgáló csoportok közel 60 százaléka részesül 
valam ilyen EU -tám ogatásban.

A „szürke zónában” zajló lobbizáson kívül szám os hivatalos 
csatorna van, am elyek belépést engednek az érdekcsoportok
nak az unió döntés-előkészítő m echanizm usába, hogy befolyást
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gyakorolhassanak a törvényhozási folyam atokra. Az unió vég re 
hajtó szerve, az E urópai Bizottság 1992-ben a Sutherland- 
je len té s  elfogadásával nagy szolgálatot te tt az érdekérvényesí
tőknek, am elyek szám ára  egyre nehezebb feladatot je le n te tt  a 
B rüsszel által kezdem ényezett törvényjavaslatok időben tö rté 
nő m egism erése és a gyors reakció. A bizottság eszköztárában 
m integy korai előrejelző rendszerkén t ezután je le n t m eg a Zöld 
könyvek publikálásának  gyakorlata, am ely időben m egelőzi a 
hivatalos javaslatokat, és így lehetőséget biztosít a lobb i-társa
dalom nak a reagálásra.

A bizottság vezetői a biztosok, akik az általuk  felügyelt főigaz
gatóságok (kvázim inisztérium ok) irányítói. Az uniós lobbizás 
egyik alap ja a bizottság különböző adm inisztra tív  szintjein  tö r
ténő érdekm egjelenítés. Az összesen m egközelítőleg 20 000 al
kalm azottat foglalkoztató hivatali rendsze r a lobbizás k iindulá
si pontja.

H a egy jav a s la t elhagyta a bizottságot, a befolyásolás lehető
sége je len tő s  m értékben  csökken. Ez akkor is igaz, ha az esetek  
többségében a m iniszteri tanács m ondja ki a végső szót egy-egy 
törvényjavaslat ügyében. A döntéshozatali folyam atnak ebben  a 
szakaszában azért nehezebb az érdekérvényesítés, m ert a vé le
m ényform álás helyett itt többnyire m ár k ifo rro tt álláspontokat 
kell m egváltoztatni.

A z Európai Parlam ent

M ivel az E urópai P a rlam en t egyre több te rü le ten  szól bele a 
törvényalkotásba, illetve valam ennyi közül a legnyitottabb uni
ós intézm ény, ezért ez a lobbisták  igazi célpontja.

Az E urópai Unió többi hivatalos in tézm énye (az E urópai Bí
róság, az E urópai Számvevőszék, a m unkaadók, a m unkaválla
lók és a tá rsadalm i szervezetek képviselőit töm örítő  gazdasági 
és szociális bizottság, va lam in t a régiók bizottsága) ugyancsak 
fontos terep e  az érdekkijárásnak . A tanácsadó  szerepe t já tszó  
gazdasági és szociális bizottság és a régiók bizottsága az in téz
m ényi s tru k tú ra  részekén t tagsága nevében  m aga is „lobbizik” 
az unió döntéshozóinál.

Az uniós döntéshozatal befolyásolásának ké t fő sz ín tere  lé te 
zik: a nem zeti, illetve a közösségi „vonal”. A tagországból k iin
duló érdekérvényesítés sú lya az évtizedek folyam án fokozato
san  csökkent, a brüsszeli s tra tég ia  és je le n lé t je len tősége  pedig 
ezzel ford íto tt arányban  nőtt. M ivel a korm ányközi együttm űkö
dés továbbra is m eghatározó je len tő ségű  és a nem zeti vétójog 
szám os te rü le ten  (például adózási kérdésekben) tovább él, a fő
városokra összpontosító nyom ásgyakorlás szerepé t sem  szabad 
alábecsülni. Annál is kevésbé, m ert a „puha” jogszabályok -  
például a közösségi irányelvek  -  vég rehajtásában  m eglehetősen
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nagy m ozgásteret élveznek a tagországok, és az é rin te tt kör szá
m ára  nem  közömbös, hogy jog ilag  kötelező érvényű rendelkezé
sek  vagy önszabályozás ú lján  ü lte tik  á t a gyakorlatba a közössé
gi szinten hozott döntéseket. M ivel a tanácsban  ugyancsak az 
egyes nem zeti korm ányok képviselői ülnek, a nem zeti útvonal 
sokszor egyenesen B rüsszelbe vezet.

Sokkal könnyebben ta lá lnak  fogást a lobbisták az E urópai 
P arlam enten , am ely  valam ennyi közül a legnyito ttabb uniós in 
tézm ény. Legalább 3 ezer „k ijáró” áll napi kapcsolatban  a kép
viselő-testü lettel, vagyis egy parlam en ti képviselőre durván  5 
lobbista ju t. A felváltva S trasbourgban  és B rüsszelben ülésező 
parlam en tnek  legalább három  olyan intézm énye van, am ely le
hetőséget nyú jt az érdekérvényesítőknek. A lobbizás legfonto
sabb  sz ín tere i a parlam en ti szakbizottságok (jelenleg 17 á llan
dó bizottság). A bizottságok ülései az esetek  többségében nyil
vánosak, ezért az érdeklődési körtől függően töm egével vonzzák 
a szorgalm asan jegyzetelő  lobbistákat. A legnagyobb érdek lő
dés á lta lában  a környezetvédelm i, közegészségügyi és fogyasz
tóvédelm i, valam in t a gazdasági-pénzügyi és iparpolitikai b i
zottság ü léseit k íséri.

A bizottságok többnyire  ún. raportő ri rendszerben  dolgoznak. 
Ez azt je len ti, hogy egy, az ado tt kérdéshez értő  képviselőt 
(tém avezetőt) bíznak m eg a je le n té s  tervezetének  elkészítésé
vel, am ihez a kollégák a v ita  során  m ódosító indítványokat te 
hetnek.

A harm adik  s tru k tú ra  a parlam en tben  az érdekek  tá la lására  
a parlam entközi csoportok rendszere . Ezeknek a speciális é rd e 
kek körül szerveződő képviselői csoportoknak nincs hivatalos 
státusuk, ezért m űködésüket nem  is az Európai P a rlam en t költ
ségvetéséből finanszírozzák. Viszont éppen ez a jellem zőjük  te 
szi érdekessé az EP-képviselőknek ezeket az inform ális fó ru
m ait egyes érdekcsoportok szám ára, am elyek alkalm asin t anya
gi tám ogatást nyú jthatnak  a m űködésükhöz, egyesek em iatt h a 
tározottan  ellenzik létezésüket. M ások szerin t ugyanakkor a 
konszenzusépítés fontos eszközei, hiszen nem  párthovatartozás, 
hanem  érdeklődési te rü le t szerin t töm örülnek benne a képvise
lők. Pontos nyilván tartás nincs róluk, de becslések szerin t az öt- 
venet is e lérheti az ilyen csoportok szám a. A teljesség  igénye 
nélkül, ím e néhány közülük: gépkocsihasználók, mozi- és audio
vizuális politika, zenebarátok, etnikai kisebbségek, turizm us, 
Tibet, rögbiliga stb. V alam ennyi közül azonban a legism ertebb 
alighanem  az úgynevezett kengurucsoport, am ely többek között 
volt európai bizottsági elnököket, tagállam ok egykori állam - és 
korm ányfőit és nagyiparosokat töm örít, és az egységes belső p i
ac előm ozdításán fáradozik.

Óriási je len tősége  van annak, hogy egy é rdeke t az uniós dön
téshozatali folyam at m elyik szakaszában prezentálnak. Ehhez
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pontosan ism ern i kell, hogy m ely uniós in tézm ény m ilyen jogo
sítványokkal rendelkezik  a döntéshozatal során, és a konkrét 
kérdésben  m elyek az e ljárási szabályok. U tóbbiak néha egészen 
fu rcsa  helyzetet produkálnak.

Az EU -lobbizásról szóló szakkönyvek szinte kivétel nélkül fel
em legetik  azt a rendhagyó esetet, am ikor a te rh es  nőkről szóló 
irányelvet a halászati m in iszterek  tanácsa  fogadta el, m ert a 
jogszabály  elfogadására szabott ha táridő  le já rta  előtt ez volt az 
utolsó m iniszteri tanácsülés.

B ár a legfőbb döntéshozó szerv  a tanács, de a tém ától függő
en az E urópai P arlam en tnek  sem m ilyen, kicsi vagy döntő szava 
lehet egy-egy jogszabály  elfogadásában.

A képviselő-testü letnek a közösségi politikák alá eső bizonyos 
terü leteken  (pl. m ezőgazdaság és közlekedés) konzultációs joga  
van a bizottsági javasla toka t illetően, de utóbbi nem  kötelezhe
tő az EP észrevételeinek  figyelem bevételére. Ennél sokkal e rő 
sebb jogkörre l ruházza fel a p arlam en te t az együttm űködési e l
já rá s , am ely szorosan bevonja a döntéshozatali folyam atba, 
anélkül azonban, hogy törvényhozói ha ta lm at adna a kezébe. A 
m onetáris politikát érin tő  kérdésekben  például az együttm űkö
dési p rocedúra  révén  a parlam en t ugyan nem  tud ja  ráerő lte tn i 
á lláspontját a tanácsra , de m ódosításokat javaso lhat. A közös 
döntési e ljá rás a lá  eső kérdésekben  (környezet- és fogyasztóvé
delem , s tru k tu rá lis  alapok, szem élyek szabad m ozgása, egész
ségügy, oktatás stb.) viszont a képviselő-testü leté az utolsó szó 
a tanáccsal szem ben.

A parlam en t egyszerű  többséggel e lu tasítha t egy jogszabályt, 
am it a korm ányok hosszú évek m unkájával hoztak tető  alá.

Az unió intézm ényei nem  csak  törvénykezdem ényezői (Euró
pai Bizottság) vagy törvényhozói (tanács és E urópai P a rla 
m ent), de például a bizottság esetében  k ite rjed t végrehajtói, va
lam int döntéshozói jogkörökről is beszélhetünk. E lég a verseny 
jog i kérdések re  gondolni, ahol az E urópai Bizottság legfelsőbb 
hatóságként sa já t ha táskörben  sokm illiárdos állam i tám ogatá
sok sorsáró l vagy cégek egyesüléséről dönthet.

ÁGAZATI ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS 

A z üzleti szféra érdekei

A z  egyes szervezetek  lehetőségei nagyban függnek az általuk  
képviselt vállalatok vagy ágazatok m éreteitő l, gazdaságban el
foglalt szerepüktől.

Á ltalánosan elm ondható, hogy főleg a kis- és középvállalatok, 
illetve a fejlődő gazdasági szektorok ta rtják  fenn a legtöbb 
brüsszeli irodát, h iszen a nagyvállalatok önm agukban is akkora 
sú ly t képviselnek, hogy vélem ényük au tom atikusan elju t az EU
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döntéshozóihoz. A nagyvállalatok á lta lában  a kereskedelm i ka
m arákon keresztü l is képviseltetik  m agukat az EU-ban.

A m ultinacionális cégek, a gyáriparosok  és a m unkaadók é r 
dekeiért több kipróbált, nagy befolyással rendelkező, ágazatok 
feletti szövetség lobbizik B rüsszelben. Közülük a legjelentő
sebb m inden  bizonnyal az E urópai Ipari és M unkaadói Konfö
derációk  Szövetsége (UNICE), am ely  az egész üzleti szféra é r 
dekeit képviseli, és ebben a m inőségében az E urópai Unió h iva
talos szociális p a rtn e rén ek  szám ít. Az UNICE több m in t 20 o r
szág 32 országos szövetsége által alkotott konföderáció, am ely
nek szakvélem ényét a közösségi in tézm ények szinte kötelező 
érvénnyel kikérik, ak á r napi ügyekről, ak á r új törvények m eg
alkotásáról legyen is szó. Az UNICE-nek tá rsu lt tag ja  egyébként 
a M agyar M unkaadói Szervezetek Nemzetközi Együttm űködési 
Szövetsége.

A m ásik  ilyen nagy befolyással rendelkező érdekcsoport az 
európai gyáriparosok  kerekasztala  (ÉRT). Az 1983-ban alakult 
és az egységes belső piac létrehozásában  döntő szerepe t vállaló 
klub E urópa legnagyobb és legbefolyásosabb cégeinek vezetőit 
töm öríti. Az ER T-ben a tagság m eghíváshoz van kötve, a tag lé t
szám  pedig lim itált: a tagországok 45 legbefolyásosabb cégének 
legm agasabb szin tű  képviselői lehetnek  csak tagjai, olyan kom 
binációban, hogy m inden tagország és m inden  m eghatározó 
szektor érdem ben je le n  legyen. A kerekasztal -  az UNICE-től 
eltérően, am ely inkább az aktuális ügyekben ha lla tja  a hangját 
-  az E urópai Unió hosszú távú, s tra tég ia i gondolkodására van 
hatással. A tagság évente kétszer p lenáris ülésen találkozik, a 
köztes időben héttagú  vezető testú let intézi az ügyeket. A gyár
iparosok elitk lubja rendszeresen  aján lásokat fogalm az m eg az 
E urópai Unió állam - és korm ányfői szám ára, igazi e re je  m égis 
a szem élyes kapcsolatokban rejlik. Az ÉRT a göteborgi európai 
uniós csúcstalálkozó (2001. jú n iu s  15-16.) előtt is ha lla tta  sza
vát, am ikor egy, a bővítésnek az üzleti sz fé rára  gyakorolt h a tá 
sáról készült tanu lm ányt adott á t a soros svéd elnökségnek.

Az E urópai K ereskedelm i és Ipari K am arák  Szövetsége 
(EUROCHAMBRES) 32 nem zeti szövetség több m in t 1200 ke
reskedelm i kam arájának  és m integy 4 m illió vá lla la tnak  az é r 
d ek e it képv ise li az unió in tézm ényeinél. Az EU az 
EUROCHAM BRES-t ugyancsak szociális p a rtn e rk én t ism eri 
el, igaz alacsonyabb szinten, m in t az UNICE-t vagy az E urópai 
Szakszervezeti K onföderációt (ETUC) és m ásokat.

Az am erikai kereskedelm i kam ara  EU -bizottsága (AMCHAM- 
EU) kiváló példa arra , hogy nem  kell egy érdekcsoportnak  fel
tétlenül európai h á tté rre l rendelkeznie ahhoz, hogy az uniós 
lobbitársadalom  elism ert és sikeres tagja legyen. Az AMCHAM 
az am erikai anyacégekhez tartozó európai vállalatok, összesen 
közel 200 cég érdekeit képviseli, és elsősorban ezt az üzleti kört 
é rin tő  közösségi jo g sz a b á ly a lk o tá s ra  összpontosít. Az
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AMCHAM m egkülönböztetett figyelm et szentel az európai 
szabványosításnak, am ely gyakran  kom oly am erikai üzleti é r 
dekeket sérthet.

B rüsszelben az ágazati érdekképviseletek  is nagy szám ban 
vannak je len . Az európai agrárközösség szócsöve az E urópai 
Unió központjában a m ezőgazdasági szervezetek bizottsága, is
m ertebb  nevén COPA/COGECA, am ely az E urópai Bizottság 
segédletével jö tt  lé tre  1958-ban. Mivel az ag rártá rsada lom  é r 
dekei m eglehetősen sokrétűek, az EU -nak kapóra jö tt  egy olyan 
gyüjtőszervezet, am ellyel szakm ai kérdésekben  konzultálhat, 
és am elynek elm agyarázhatja  a döntéseit. A COPA sz a k é r tő ije 
ién vannak  abban  a 18 tanácsadó testü letben , am ely  a közös m e
zőgazdasági politika különböző terü le te in  az E urópai B izottság 
döntéseihez szolgáltat szakm ai háttere t.

Az európai szin tű  szakm ai érdekcsoportoknak  két fő típusát 
különböztethetjük meg: az egyes szakm ák szerin t és a szakm ák
tól függetlenül szerveződőket. Az utóbbi kategóriában  három  
nagy páneurópai csoport é rdem el em lítést: a szabadúszókat 
képviselő SEPLIS, valam in t a köztisztviselők és m agáncégeknél 
dolgozó tisztviselők é rdeke ié rt lobbizó EUROCADRES és CEC 
(Conférence Européenne des Cadres -  európai tisztviselők kon
ferenciája).

A felsoroltakon kívül szám os szakm ai érdekképviselet a la
kult, am elyek kezdetben főként a diplom ák és szakképesítések 
kölcsönös e lism eréséért küzdöttek, m a pedig  az unión belüli 
m obilitás ú tjában  lévő akadályok m egszün tetését tek in tik  fő fel
adatuknak.

M unkavállalói érdekek

A m unkavállalói érdekszervezetek  közül az E urópai Szakszer
vezetek K onföderációja (ETUC) a legjelentősebb. Az 1972-ben 
a lap íto tt és egész E urópában  k ite rjed t tagsággal rendelkező 
ETUC (a legtöbb nagy m agyar szakszervezet is csatlakozott 
hozzá) egyrészt a 16 európai ipari-ágazati szövetséget, m ásrészt 
a nem zeti m unkavállalói szövetségeket töm öríti.

Az E urópai Szakszervezetek K onföderációját -  egyfajta m un
kavállalói oldalként -  az E urópai B izottság a szociális p a rtn e rek  
között ta r tja  számon.

Ezek a p a rtn e rek  az EU nap irend jén  szereplő kérdésekben  
keretm egállapodásokról tárgyalnak, am elyek később fontos kö
zösségi irányelvekben ö lthetnek testet. A m unkavállalók legna
gyobb európai érdekképviselete rendszeresen  vélem ényt nyil
vánít, állásfoglalásokat tesz közzé időszerű szociális kérdések 
ről, de inform álisan is hatn i igyekszik az uniós intézm ények 
gondolkodására és döntéseire.
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Területi és regionális érdekek

Az E urópai Unió fogalom köréhez több m in t tíz éve kapcsolódik 
e lválaszthatatlanul a szubszidiaritás, am ely m egerősítette  a ré 
giók helyét és szerepé t az európai in tegrációban. Az E urópai 
Unió éves költségvetésének körülbelül a h a rm ad át ford ítja  az 
e lm arado tt vagy szerkezetváltási problém ákkal küzdő térségek  
felzárkóztatására. A közösségtől kapo tt pénz nagy lökést adott 
az unió legszegényebb régióinak a fejlődéséhez. A regionális tá 
m ogatások m integy 75 százalékát m égis közvetlenül a főváros
ok osztják szét a rászoruló  térségeknek. Az E urópai Regionális 
Fejlesztési A lap (ERDF) és az E urópai Szociális Alap k ivételé
vel a régiók nem  állnak  közvetlen kapcsolatban  B rüsszellel 
pénzügyi kérdésekben , hiszen a tagállam okon keresztü l kell p á 
lyázniuk a közösségi tám ogatásokra.

E nnek ellenére  egyre több a különböző, te rü le ti é rdekekért 
lobbizó képviselet B rüsszelben.

Ez érthe tő  is, h iszen pontosan azok a régiók és országok szo
ru lnak  rá  az ilyen je lleg ű  tám ogatásokra, am elyek a legkevésbé 
voltak rep rezen tá lva  az E urópai Unióban, azaz a portugál, a gö
rög és az ír  régiók. Az országukban nagyobb politikai önállósá
got élvező, erős öntudattal és ku ltu rá lis  iden titással rendelkező 
tartom ányok szám ára  úgyszólván term észetes, hogy fizikailag 
is je le n  legyenek Brüsszelben, ahol első kézből rengeteg  hasz
nos inform ációhoz ju th a tn ak , vagy együttesen fellépve p róbál
nak m eg befolyást gyakorolni az Unió döntéshozóira.

U gyanakkor a széles autonóm iával rendelkező ném et ta r to 
m ányok például hosszú évek során  kivívott függetlenségüket 
féltik az E urópai B izottság szerin tük  tú lterjeszkedő hatalm ától. 
Éppen ezért tőlük indult ki az a kezdem ényezés, hogy világosan 
határo lják  el egym ástól az E urópai Unió, a tagállam ok és a ré 
giók hatásköreit.

Az európai telepü lések  és régiók azonban nem  csak külön-kü- 
lön, hanem  közösen is fellépnek az érdekeikért. A régiók bizott
sága (Committee o f the Regions, CoR) a legnagyobb közigazga
tási egységek döntéshozó szerve és egyúttal szószólójuk is az 
uniós intézm ényeknél. Sőt, a CoR tanácsadói szerepkörben  m a
ga is egyike az É urópai Unió intézm ényeinek. A régiók bizottsá
ga nem  az egyetlen szervezet, am ely nap irenden  ta r tja  a te rü le 
ti érdekeket. A többi szerveződés közül kiem elendő az európai 
régiók közgyűlése11, valam int az európai önkorm ányzatok és ré 
giók konferenciá ja12, am elyek közül az utóbbi rendelkezik  j e 
lenleg nagyobb befolyással. A CEM R je len leg  m egközelítőleg 
300 régiót töm örít, am elyek az EU lakosságának közel 75%-át 
foglalják m agukban.

A régiókat töm örítő szervezeteken felül három  bevett együtt
m űködési form a je llem zi a térség i önkorm ányzatokat. Az első 
az ún. U rban-13 és In te rreg -1 összefogások  összessége, am ely  a
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hasonló fejlesztési problém ákkal rendelkező térségek  együtt
m űködése.

A m ásodik együttm űködési form a a területszabályozás p rob
lém aköre m entén  egyesülő régiók csoportja. Ezek az olyan h a 
sonló térségekben  elhelyezkedő önkorm ányzatokat egyesítik, 
m in t például a h a tá r  m enti régiók vagy a tengerparti és hegyvi
déki térségek.

A harm adik  és egyben legerősebb regionális lobbicsoport az 
azonos iparágakkal rendelkező régiók összefogása. Ezek közül a 
legbefolyásosabb az ún. „négy m o to r” csoport, am ely a Baden- 
W ürttem berg, Rajna-A lpok, K atalánia és L om bardia ta rto m á
nyait egyesíti.

A fenti eseteken  túl szám os tartom ány  ta r t  fenn sa já t képvi
seletet, ném elyik csak egy-két fővel m űködik, de akadnak 30-50 
em bert foglalkoztató profi ügynökségek is.

Ö sszefoglalásként elm ondható, hogy az egyes tartom ányok, 
régiók és önkorm ányzatok érdekérvényesítése  igen sokré tű  és 
fontos tevékenység és végső soron pedig szinte m ár elengedhe
tetlen  követelm ény is az E urópai Unióban.

A folyam atos je len lé t, a kapcso la ttartás és az érdekek  a rtik u 
lációja nem  egyszer m illiós nagyságrendű befektetéseket je le n t 
egy-egy régiónak, nem  beszélve Brüsszel azon tu lajdonságáról, 
hogy egyetlen városba sűrűsödött az európai politikai és gazda
sági döntéshozó elit.

A befektetők felku tatása  és m eggyőzése szintén hozzásegíthe
ti a képviselettel rendelkező régiókat.

A LOBBIZÁS ETIKA I SZABÁLYAI 
AZ EURÓPAI UNIÓBAN

Az E urópai U nióban a lobbistákkal való kapcso la ttartásnak  n in 
csenek  kötött vagy írásba  foglalt szabályai. A legkülönfélébb 
csatornákon és m ódokon folyik a párbeszéd. Az uniós tisztség- 
viselők vagy EP-képviselők elérhetőségeihez (telefonszám , fax, 
e-m ail stb.) egyszerűen hozzá lehet férni. A hivatalos bejelen t
kezésnek, m in t m indenhol, itt is lefek te te tt szabályai vannak. 
Ez írásos bejelentkezésből és egy form anyom tatvány k itö ltésé
ből áll, am elyen az é rin te ttek  felfedik, hogy m ilyen szervezet
nek vagy cégnek a m egbízásából já rn a k  el. Az újságírókéhoz 
sok tek in te tben  hasonlító  akkreditáció t az E urópai Bizottság és 
az E urópai P arlam en t fő titkári h ivatala intézi.

Az unió in tézm ényei m agatartási kódexekben szabályozták 
alkalm azottaik  szám ára, hogy m ilyen elvek betartásával é rin t
kezhetnek az őket m egkereső lobbistákkal, m in t ahogy a tek in 
télyes érdekcsoportok is kidolgozták a m aguk önkéntes etikai 
kódexét, am elyhez valam ennyi alá írónak  ta rtan ia  kell m agát az 
unió intézm ényeivel való érin tkezés során.
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Az E urópai B izottság épületeibe és helyiségeibe, a sajtóköz
pontot is beleértve, például egyetlen érdekérvényesítőnek  vagy 
lobbistának sincs szabad bejárása. Csak akkor léphetik  á t a kü
szöböt, ha előzőleg szem élyes találkozót kértek  és kaptak  a 
m egszólítani k ívánt politikustól vagy hivatalnoktól. A bizottság 
alkalm azottai a belső szabályok szerin t nem  fogadhatnak el 150 
eurónál nagyobb értékű  ajándékot. H a m égis m egteszik, késle
kedés nélkül je len ten iü k  kell elöljáróiknak, és az esetek  többsé
gében az ajándékot vagy annak e llenértékét jó tékonysági célok
ra  ajánlják  fel.

A legnyitottabb és a „kijárók” által leginkább körüludvarolt in
tézmény, az Európai Parlam ent is külön előírta, hogy m ihez kell 
tartan iuk  m agukat a lobbistáknak és a képviselő-testülethez ta r 
tozó szem élyeknek. Az előbbiek évenként m egújítandó, érvényes 
kitűző felm utatásával léphetnek csak be az Európai Parlam ent 
épületébe és ott-tartózkodásuk során azt jó l láthatóan kell visel
niük. További elvárás velük szem ben, hogy sem m i kétérte lm űsé
get ne hagyjanak afelől, hogy kinek és m ilyen céllal dolgoznak.

A képviselőkre vonatkozó szabályok a korlátozás helyett in 
kább az á tlá tha tóság ra  helyezik a hangsúlyt. A parlam en t m in
den tag jának  szem élyesen írásban  kell nyilatkoznia szakm ai te 
vékenységéről és m inden m ás jövedelm éről. Ezen kívül azt is 
fel kell fedniük, hogy a képviselői funkciójukból szárm azón túl 
m ilyen m ás bevételeik és jövedelm eik  vannak. „Az E urópai 
P arlam en t tag jainak  m unkájuk  so rán  tartózkodniuk kell bárm i
lyen ajándék  vagy kedvezm ény elfogadásátó l” -  szögezi le a 
rendelkezés.

A m ellék letben  m egtalálható  m agatartási kódex bírálói sze
rin t ez a puha szabályozás egyáltalán  nem  je le n t g aranc iá t a rra , 
hogy a képviselők valóban nem  fogadnak el apróbb vagy n a 
gyobb figyelm ességeket.

A b rü ssze li L obb iszerveze tek  E u ró p a i Szövetségének  
(FELPA) például csak  azok lehetnek  a tagjai, akik önként a láve
tik  m agukat közel egy tu ca t alapszabálynak. Ezek közé tartozik, 
hogy sem  pénzadom ányokkal, sem  anyagi ellenszolgáltatások
kal nem  környékezik m eg az uniós in tézm ények tisztviselőit, és 
fizetség fejében nem  adják  tovább a tőlük szerzett inform áció
kat. Az é rdekérvényesítésben  rész t vevőkkel szem ben az is e l
várás, hogy azonnal fedjék fel k ilé tüket és azt, hogy m ilyen cé
get képviselnek.

ÍRORSZÁG ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉSE 
AZ EURÓPAI UNIÓBAN

Írország  1973. ja n u á r  1-jén le tt tagja az E urópai G azdasági Kö
zösségnek. A csatlakozások következtében Írországban  olyan 
re fo rm in tézk ed ések , szerk e z e tá ta lak ítá so k  m en tek  végbe,
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am elynek következtében a k ilencvenes évekre az E urópai Unió 
m intaállam ává vált.

Ez nem  utolsósorban köszönhető az ír  politikai, gazdasági és 
társadalm i érdekek  folyam atos képviseletének, az „ír lobbi” s i
kereinek.

Politikai érdekképviselet

Az E urópai Unió T anácsába Írország  je len leg  3, m íg az E urópai 
Unió P arlam en tjébe  15 képviselőt delegál. Az EP je len leg i elnö
ke az ír  P at Cox, aki ezáltal az egyik legbefolyásosabb politikus 
az unióban. Az EP ír  képviselői egy sa já t honlapot15 is üzem el
tetnek, ahol a közvetlen e lérhetőségeiken felül folyam atosan tá 
jékoz tatják  az érdeklődőket, hogy képviselőik m ikor, m elyik bi
zottságban dolgoznak. A nap irend i ügyekről részletes in form á
ciókat tesznek közzé, m elyek alapján m indenki könnyen bele
lá that az EP ír  képviselőinek m unkájába.

Gazdasági érdekképviselet

A legbefolyásosabb ír  gazdasági lobbiszervezet ké tség telenül az 
ír  kereskedelm i k am ara16, am ely a legtöbb gazdasági szervezet 
érdekérvényesítését látja  el B rüsszelben. A fentiekben m ár tá r 
gyalt am erikai kereskedelm i kam ara  ír, illetve uniós divíziói 
szintén folyam atosan egyeztetnek az ír  vállalatok képviselőivel.

A szolgáltatási szektor legaktívabb képviselője az ír  tu risz ti
kai központ, am ely  ellátja  a szolgáltatások képviseletét, v a la
m int az országkép alak ításá t is az EU-ban.

Je len leg  az egyik legaktívabban lobbizó ír  cég a fapados légi 
u tazást kitaláló és m ára  óriásvállala ttá  fejlődött R yanair.

Civil szektor

Egy 1990-es felm érés szerin t Íro rszágban  a lakosság 22%-a tag 
j a  valam ely  civil szervezetnek. Az ír  közösségi szerveződés h a 
gyom ányai k ihatnak  az európai uniós érdekképviseletükre. 
G yakorlatilag m inden  brüsszeli ír  politikus vagy m agas beosz
tású  hivatalnok tisz te letbeli tag ja  valam ely  civil szervezetnek.

Ezek közül is k iem elésre  m éltó a hívők egyesülete (CORI)17, 
am ely  lobbierejénél és tá rsadalm i elfogadottságánál fogva is az 
egyik legtekintélyesebb ír civil szervezet.

A legfontosabb segítség  term észetesen  a civil szervezetek fo
lyam atos inform álása és olyan inform ális pontok kiépítése, 
am elyek segítenek az uniós ügyek és esem ények eligazodásá
ban. Nem  véletlen, hogy a m élyen vallásos Íro rszágban  m inden
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vezető politikus szükségét érzi annak, hogy rész t vegyen a 
CORI különböző rendezvényein  és fó rum ain18.

A rengeteg  civil szervezet közül ta lán  az ír  fogyasztóvédelm i 
szervezete t19 é rdem es m ég kiem elni, am ely ta lán  az egyik leg
felkészültebb b rüsszeli é rdekérvényesítő  szervezet.

ÖSSZEFOGLALÁS

Az E urópai Unió a XXI. században belső fejlődése és a nem zet
közi helyzet a lapján teljesen  új kihívások elé néz. A közösségi 
politikák szinte á tlá tha ta tlan  összessége és a bővítés nyom án 
egyre bonyolultabbá váló é rdekérvényesítés  rendszere  sok 
esetben  kom oly gátja  a gazdasági hatékonyságnak. A huszonöt 
tagország több tu ca t szakpolitikai é rdeke  valam int a gazdasági 
és a civil szféra  további több száz ügye, olyan bonyolult érdek- 
egyeztetési m átrixo t te rem thet, am ely  a je len leg i uniós bürok
rác iá t ado tt esetben  kom oly szervezetszociológiai p roblém ák 
elé állíthatja . A tíz új tagország  belépése előtt m ár m egkezdőd
tek  az E urópai Unió hatékonyságáról szóló viták.

Egy átlá tható  és racionális döntés-előkészítő és döntéshozói 
rendszer refo rm ja nem csak  az új tagországoknak kedvezne, 
akik m ég nem  ism erik  ki m agukat a je len leg i EU bürokratikus 
útvesztőiben, de a rég i EU -tagállam oknak is alapvető érdekük.

A brüsszeli hivatalok és in tézm ények döntő többsége valójá
ban 12 tagországra  le tt k italálva és optim alizálva, de közben 
m ind az in tegráció  foka, m ind pedig  az EU külső és belső v i
szonyrendszere óriási változásokon m ent keresztül. A m ost be
lépő tagországok teh á t elsősorban abban  érdekeltek , hogy az in 
tézm ényi reform ok m eghatározásában  aktívan közrem űködje
nek.

A hazai civil és gazdasági szféra -  a k ialakult m agyar gyakor
lat h iányában  -  je len leg  nem  rendelkezik  versenyképes érdek- 
érvényesítő  kultúrával. Ez adott esetben  óriási versenyhátrány t 
je le n th e t az E urópai Unióban. Taggá válásunkat követően a m a
gyar korm ányzat egyik legnagyobb feladata  az lesz, hogy tám o
gassa a m agyar gazdasági és civil érdekek  m inél szélesebb kö
rű  közösségi m egjelenítését. A különböző gazdasági szektorok, 
önkorm ányzatok és civil szervezetek brüsszeli m egerősödéséig 
elengedhetetlen  ez a fajta „állami köldökzsinór”. Az ad-hoc szö
vetségek rendszerében  teljesen  m ás reflexek  és szocializációs 
képességek szükségesek, m in t azt itthon m egszokhattuk az e l
m últ tizenöt évben.
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M ELLÉKLET

A z érdekérvényesítés három dim enziós m átrixa

nemzeti 
érdek

témák/ügyek

gazdasági 
és civi 
szervezetek

ország szervezet téma

ország

szervezet

téma

A L obb iszerveze tek  E urópai Szövetségének e tik a i k ó d e x é 0

A LOBBISTÁNAK
1. Fel kell fednie a saját és az általa képviselt cég nevét.
2. El kell árulnia, hogy milyen érdekeket képvisel.
3. Az EU-intézmények tisztviselőivel folytatott érintkezés során nem  

közölhet félrevezető információt sem  státusáról, sem a megkere 
sés céljáról.

4. Akár közvetlenül, akár közvetve nem tálalhatja félrevezetőén az 
unió intézm ényeihez fűződő kapcsolatait.

5. Tiszteletben kell tartania és diszkréten kell kezelnie a rábízott bi
zalmas információkat.

6. Kerülnie kell hamis vagy félrevezető információk tudatos, de akár 
véletlen terjesztését is.

7. Tilos az EU intézményektől szerzett dokumentumok másolatait 
anyagi ellenszolgáltatás fejében másoknak átadni.

8. Tisztességtelen eszközökkel nem szerezhet információkat az unió 
intézményeitől.

9. El kell kerülnie m indenféle szakmai és professzionális érdekütkö
zést.

10. Tilos az unió tisztviselőit, az Európai Parlament tagjait és azok 
asszisztenseit akár közvetlenül, akár közvetve megkörnyékezni.

11. Tartózkodnia kell minden olyan cselekedettől, amely m egenged
hetetlen eszközökkel helyezi nyomás alá az eurokratákat.

12. Csak olyan szem élyt alkalmazhatnak, aki betartja a közösségi in 
tézmények szabályzatait és titokvédelmi előírásait.

A kódex aláírójának önként vissza kell lépnie, ha bebizonyosodik, hogy
vétett a fenti szabályok ellen.
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S zerveze ti fe lép ítések

GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG

E u r ó p a i  P a r l a m e n t

GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG
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A z Európai P arlam ent je len leg i és jö vő b en i ö ssze té te le

Mandátumok száma az Európai Parlamentben

Ország

Jelenlegi
állapot

Románia 
és Bulgá
ria csatla

kozása 
előtt

Románia és Bulgária 
csatlakozása után

EU 15 EU 25 EU 28

A 2004-es 
választások 

előtt

A 2004-es 
választások 

után

A 2009-es 
választá
sok előtt

A 2009-es 
választá
sok után

Németország 99 99 99 99
Franciaország 87 78 78 72
Olaszország 87 78 78 72
Egyesült Királyság 87 78 78 72
Spanyolország 64 54 54 50
Elollandia 31 27 27 25
Belgium 25 24 24 22
Görögország 25 24 24 22
Portugália 25 24 24 22
Svédország 22 19 19 18
Ausztria 21 18 18 17
Dánia 16 14 14 13
Finnország 16 14 14 13
Írország 15 13 13 12
Luxemburg 6 6 6 6

2004-ben csatlakozó országok
Lengyelország - 54 54 50
Cseh Köztársaság - 24 24 22
Magyarország - 24 24 22
Szlovákia - 14 14 13
Litvánia - 13 13 12
Lettország - 9 9 8
Szlovénia - 7 7 7
Észtország - 6 6 6
Ciprus - 6 6 6
Málta ~ 5 5 5

2008-ban csatlakozó országok
Románia - - 36 33
Bulgária - - 18 17
ÖSSZESEN 786 736626 732
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A n izza i szerződésben  m egh atározo tt tagországi m andátum ok

Ország Európai
Tanács

Gazd. és szoc. 
bizottság

Régiók
bizottsága

Németország 29 24 24
Egyesült Királyság 29 24 24
F ranciaország 29 24 24
Olaszország 29 24 24
Spanyolország 27 21 21
Lengyelország 27 21 21
Románia* 14 15 15
Hollandia 13 12 12
Görögország 12 12 12
Csehország 12 12 12
Belgium 12 12 12
Magyarország 12 12 12
Portugália 12 12 12
Svédország 10 12 12
Bulgária** 10 12 12
Ausztria 10 12 12
Szlovákia 7 9 9
Dánia 7 9 9
Finnország 7 9 9
Írország: 7 9 9
Litvánia 7 9 9
Lettország 4 7 7
Szlovénia 4 7 7
Észtország 4 7 7
Ciprus 4 6 6
Luxemburg 4 6 6
Málta 3 5 5
Összesen 345 344 344

*, ** 2007-es tagsággal számolva.

JEGYZETEK

1 Ábra a mellékletben.
2 Az Értelmező kéziszótár szóhasználatát követve a lobbi, valamint ezen szótő

vel rendelkező összetett szavak helyesírása „i”-vel történik.
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8 Economic and Social Committee (ECOSOC).
9 Committee of the Regions (CoR).
10 Committee of Representatives Permanent.
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20 Greenwood: Regulating lobbying in the European Union, in: Parliamentary 

Affairs, Vol 54, No 4, October 1998, Oxford University Press.

IRODALOM
Blahó András (szerk.), Tanuljunk Európát!
Bokorné Szegő Hanna, Nemzetközi jog. Budapest 1999, Aula Kiadó.
Guéguen, Dániel, Gyakorlati útmutató az EU-labirintushoz, Századvég - De

mokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány 2003.
Greenwood, Regulating lobbying in the European Union, in: Parliamentary 

Affairs, Vol 54, No 4, October 1998, Oxford University Press.
Horváth Gyula, Regionális támogatások az Európai Unióban. Budapest 2001, 

Osiris Kiadó.
Horváth Zoltán, Az Európai Unió kézikönyve, 2003, Magyar Országgyűlés.
Kende Tamás (szerk.), Európai közjog és politika. Budapest 1998, Osiris Kiadó.
Kégler Ádám, A lobbizás színterei és szereplői (szakdolgozat, BKÁE 2002).
Kégler Ádám, Lobbizás az EU-ban. Esély 2003/III.
Lékő Zoltán (főszerkesztő), Hajdú Nóra, Kégler Ádám, Sándor Péter, Vass 

László (szerkesztők): Lobbikézikönyv, Demokrácia Kutatások Magyar Köz
pontja Alapítvány, 2002.

Lőrincné Istvánffy Hajna, Nemzetközi Pénzügyek. Budapest 1999, Aula Kiadó.
Lobbying in the European Union: Current rules and practices, EP Directorate- 

General fór Research, Constitutional Affairs Series, AFCO 104 EN.
Mitcchel, Ralph, Az Egyesült Államok alkotmánya. Budapest 1995, Nemzeti 

T ankönyvkiadő.
Newman, Bruce, Political Marketing. Sage Publications, 1994.
Osborne, David-Gaebler, Ted, Új utak a közigazgatásban. Budapest 1994, Kos

suth Könyvkiadó.

http://www.europarl.ie
http://www.chambersireland.ie
http://www.cori.ie
http://www.cori.ie/justice/civil_society/ire-land_future_europe/l_euro_persp.pdf
http://www.cori.ie/justice/civil_society/ire-land_future_europe/l_euro_persp.pdf
http://www.ecic.ie

