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Ε
πιχειρηµατικά και πολιτικά συµφέρο-
ντα µπερδεύονται πλέον µε ανησυχη-
τικό τρόπο στις Βρυξέλλες, µε τους µι-

σούς από τους Ευρωπαίους επιτρόπους και 
σχεδόν το ένα τρίτο των ευρωβουλευτών να 
διατηρούν σχέσεις µε εκπροσώπους ισχυρών 
οικονοµικών συµφερόντων και λοµπίστες. 

Στο τέλος της θητείας τους, µάλιστα, κατα-
λήγουν στα γραφεία µεγάλων ιδιωτικών εται-
ρειών και λόµπι, αναφέρει έρευνα της ∆ιε-

θνούς ∆ιαφάνειας (Transparency International 
TI), που δόθηκε στη δηµοσιότητα πριν από 
λίγες ηµέρες. Ο διεθνής οργανισµός εξέτασε 
την καριέρα 134 εργαζοµένων σε ιδιωτικές 
εταιρείες, που είναι διαπιστευµένοι στις Βρυ-
ξέλλες, και ανακάλυψε ότι το 20% εξ αυτών 
είχε περάσει από τα ευρωπαϊκά γραφεία. Ο 
οργανισµός ενδιαφέρθηκε και για την τύχη 
485 µελών του Ευρωκοινοβου-
λίου, εκ των οποίων και πολλοί 
ευρωβουλευτές, καθώς και για 
την πορεία που ακολούθησαν 
27 επίτροποι. Οι περισσότε-
ροι από αυτούς,  µέσα σε δυο 
χρόνια από τη λήξη της θητεί-
ας τους το 2014,  προσελήφθη-
σαν από πανίσχυρα λόµπι που 
δραστηριοποιούνται στις Βρυ-
ξέλλες, αλλά και στον ευρωπα-
ϊκό χρηµατοπιστωτικό τοµέα.

Χαρακτηριστικό παράδειγµα η Βρετανίδα 
Σάρον Μπόουλς, πρόεδρος της Οικονοµικής 
και Νοµισµατικής Επιτροπής του Ευρωκοινο-
βουλίου, η οποία επέβλεψε µια νέα κανονιστι-
κή ρύθµιση για τις χρηµαταγορές. 

Η Μπόουλς, που συµµετείχε από το 2010 
έως το 2014 σε δέκα σηµαντικές συναντή-

ράδεκτη, αλλά µάλλον όχι πια.
Την ώρα που οι ευρωπαϊκοί θεσµοί υπό-

σχονται τη διαφάνεια και δείχνουν αδιάλλα-
κτη στάση µε τις «απείθαρχες» ευρωπαϊκές 
χώρες για την καταπολέµηση της διαφθοράς, 
η ευρωπαϊκή νοµοθεσία εξαρτάται από χιλιά-
δες λοµπίστες. Υπολογίζεται ότι περισσότεροι 
από 18.000 λοµπίστες κινούνται σήµερα στους 
διαδρόµους του Ευρωκοινοβουλίου και της 
Κοµισιόν, επηρεάζοντας αποφάσεις χωρίς να 
υπόκεινται σε κανέναν έλεγχο πέρα από αυ-
τόν των χρηµατοδοτών τους.

Κύριος στόχος τους είναι η ενίσχυση και όχι 
η απορρύθµιση της νεοφιλελεύθερης οικονο-

σεις µε τους επικεφαλής του χρηµατιστηρίου του Λονδίνου, λίγους µήνες 
µετά τη λήξη της θητείας της απέκτησε υψηλόβαθµο πόστο στη χρηµατα-
γορά της Μεγάλης Βρετανίας. Παράλληλη πορεία είχε και ο Γερµανός ευ-
ρωβουλευτής Χόλγκερ Κράµερ. Επί µία δεκαετία είχε την επίβλεψη και την 
ευθύνη ρύθµισης για την αγορά, τον ανταγωνισµό και την προστασία του 
περιβάλλοντος στον τοµέα της αυτοκινητοβιοµηχανίας. Σήµερα εργάζεται 
στην Opel και ασχολείται µε ευρωπαϊκά θέµατα δηµόσιας πολιτικής και τις 
σχέσεις της αυτοκινητοβιοµηχανίας µε τους εκπροσώπους των κυβερνήσε-
ων των κρατών-µελών.

Η περίπτωση του Ζοζέ Μπαρόζο
Ισχυρό πλήγµα για τη διαφάνεια των ευρωπαϊκών θεσµών θεωρείται και το 
σκάνδαλο µε τον Ζοζέ Εµανουέλ Μπαρόζο, ο οποίος µετά το τέλος της θη-
τείας του από την προεδρία της Κοµισιόν ανέλαβε τη θέση τού µη εκτελε-

στικού προέδρου και συµβούλου της Goldman Sachs. Επίσης η Κόνι Χέντε-
γκαρντ, αρµόδια επίτροπος για την αλλαγή του κλίµατος, έγινε επικεφαλής 
τµήµατος της Volkswagen, που έχει εµπλακεί στο Dieselgate. «Οι διαστάσεις 
που λαµβάνει στις Βρυξέλλες η επιρροή των οικονοµικών συµφερόντων και 
των λόµπι στους κόλπους της ευρωπαϊκής επιτροπής και του Ευρωκοινοβου-
λίου είναι ανησυχητικές. 

Η παρουσία και ο ρόλος τους στη χάραξη της ευρωπαϊκής πολιτικής απο-
τελούν σήµερα έναν από τους σηµαντικότερους παράγοντες στο έλλειµµα 

δηµοκρατίας και διαφάνειας της Ευρωπαϊκής Ενωσης, που σε 
καιρούς κρίσης, όπως αυτή που διανύουµε, γίνεται ιδιαίτερα αι-
σθητή», δηλώνει στη Realnews o Nτανιέλ Φρέιντ, ένας από τους 
συγγραφείς της έρευνας.

Η ∆ιεθνής ∆ιαφάνεια αποκαλεί το φαινόµενο επηρεασµού 
επιτρόπων και ευρωβουλευτών, αλλά και την πρόσληψη πρώ-
ην Ευρωπαίων αξιωµατούχων σε νευραλγικές θέσεις σηµαντι-
κών ιδιωτικών επιχειρήσεων ως «περιστρεφόµενες πόρτες». 
Το φαινόµενο αυτό υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια στην Αµε-
ρική και σηµαίνει την εκµετάλλευση των πλεονεκτηµάτων της 
προηγούµενης δουλειάς για την προώθηση των συµφερό-
ντων της επόµενης. 

Οταν, για παράδειγµα, κάποιος εργάζεται στον ιδιωτικό τοµέα, εκµεταλ-
λεύεται τις επαφές που έχει αποκτήσει για να προωθήσει την ιδιωτική εται-
ρεία στο δηµόσιο. H δε εταιρεία για να ανταµείψει τον κρατικό λειτουργό 
που «συνεργάστηκε» µαζί της, όταν λήξει η θητεία του τον προσλαµβάνει 
για να επηρεάζει τους πρώην συναδέλφους του και όχι µόνο, καθώς γνωρί-
ζει τα µυστικά της προηγούµενης δουλειάς του. Μια τακτική που στην Ευ-
ρώπη, τουλάχιστον, θεωρείτο µέχρι και πριν από µερικά χρόνια ηθικά απα-

µίας, µέσω των στρατηγικών της Ε.Ε. Λοµπί-
στες έχουν καταφέρει να επηρεάσουν ένα ευ-
ρύ φάσµα οργανισµών και εκπροσώπων όχι 
µόνο της Ευρωπαϊκής Ενωσης, αλλά και διε-
θνών οργανισµών όπως είναι ο ΟΟΣΑ, ο Πα-
γκόσµιος Οργανισµός Υγείας, ο ΟΗΕ.

Θέµατα που «καίνε»
Ειδικά στις Βρυξέλλες, τα λόµπι και οι εκπρόσω-
ποι µεγάλων εταιρειών συζητούν µε την Κοµι-
σιόν θέµατα ζωτικής σηµασίας για την κοινω-
νία, ενώ είναι αυτοί που προωθούν σηµαντικά 
πακέτα συµφωνιών όπως οι ΤΤΙΡ, CETA και TISA 
από τις οποίες επωφελούνται κατά κύριο λόγο. 

Ο Βρετανός συγγραφέας και δηµοσιογρά-
φος Τζορτζ Μονµπιότ, πολύ γνωστός και για 
την ακτιβιστική του δράση, αναφέρει: «Η πιο 
σηµαντική σύγκρουση του 21ου αιώνα θα εί-
ναι η µάχη µεταξύ των πολυεθνικών και της 
δηµοκρατίας. Οσο περισσότερο οι εταιρείες 
σφίγγουν τον κλοιό στις εθνικές κυβερνήσεις 
και τους διεθνείς οργανισµούς, οι απλοί άν-
θρωποι θα ανακαλύπτουν πως εάν δεν είναι 
προετοιµασµένοι να αντιµετωπίσουν τις µε-
γάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις, τα υπολείµ-
µατα των δηµοκρατικών τους δικαιωµάτων 
θα εξαφανιστούν».

∆ιαπλοκή 
µε... αέρα 
ευρωπαϊκό

Ανταπόκριση, Παρίσι

Της ΜΑΡΙΑΣ ∆ΕΝΑΞΑ 

27 πρώην Ευρωπαίοι 
επίτροποι έχουν προσληφθεί 
από πανίσχυρα λόµπι, αλλά 
και εταιρείες του ευρωπαϊκού 
χρηµατοπιστωτικού τοµέα

Τις στενές και ορισµένες φορές 
ανάρµοστες σχέσεις που έχουν 
οι ευρωβουλευτές µε ισχυρούς 
οικονοµικούς κύκλους και 
πολυεθνικές εταιρείες φέρνει 
στο φως έρευνα της ∆ιεθνούς 
∆ιαφάνειας


