
l obb ingl obb ing

70

Choæ niedawno wydawa³o siê, ¿e propozycje Komisji Europejskiej dotycz¹ce 

zapisów w woluntarystycznym rejestrze lobbystów zyskaj¹ poparcie śro-

dowiska, dziś okazuje siê, ¿e obopólne pojednawcze zapewnienia odesz³y 

w niepamiêæ. Wp³ywowe Europejskie Stowarzyszenie Firm Public Affairs 

(EPACA) w oficjalnej korespondencji skrytykowa³o Komisjê Europejsk¹ za 

nakaz umieszczenia w reje-

strze zeznania finansowego, 

stwierdzaj¹c, ¿e jest ono „nie-

wykonalne i przecz¹ce zasa-

dzie woluntaryzmu”. Argu-

mentuj¹c swój sprzeciw, 

EPACA twierdzi, ¿e obowi¹z-

kowe zeznanie finansowe jest 

dyskryminuj¹ce dla firm, które 

w odró¿nieniu od organizacji pozarz¹dowych czy grupy interesu dzia³aj¹ na 

szeroko rozumianym rynku komercyjnym. Dodatkowo za jedn¹ z g³ównych 

wad propozycji Komisji uznaje u¿ywanie zbyt ogólnej definicji lobbingu.

W zamian firmy PA proponuj¹, aby Komisja Europejska nada³a ścis³e ramy 

formalne profesji lobbysty oraz stworzy³a normatywny system określaj¹cy 

jego prawa i obowi¹zki. System ten opiera³by siê na istnieniu obligatoryj-

nego systemu rejestracji lobbystów, wdro¿eniu zasad niedyskryminowa-

nia ¿adnego podmiotu na jakimkolwiek etapie procesu decyzyjnego oraz 

na uznaniu zasady tajemnicy handlowej, w szczególności w przypadku firm 

komercyjnych.

Opór jest bezcelowy
Tymczasem wydaje siê, ¿e wiceprzewodnicz¹cy Komisji Europejskiej Siim 

Kallas ma ju¿ dośæ przeci¹gaj¹cych siê konsultacji i zagrozi³, ¿e lobbystów, 

którzy nie bêd¹ wspó³pracowaæ z Komisj¹ Europejsk¹ przy tworzeniu (dla 

przypomnienia woluntarystycznego) rejestru spotka nakaz obowi¹zko-

wej rejestracji. Drugie oferowane im rozwi¹zanie to wspó³praca z Komi-

sj¹, która ma stworzyæ pole do dialogu i elastycznych mo¿liwości wzajem-

nego ruchu. Zadaniem kooperacji by³oby tak¿e podniesienie wiarygodności 

brukselskich kó³ biznesowych. Podejmuj¹c decyzjê, lobbyści musz¹ jednak 

pamiêtaæ, ¿e wprowadzenie obowi¹zkowego 

rejestru bêdzie oznaczaæ wprowadzenie równie¿ 

o wiele ściślejszych zasad ni¿ te proponowane 

dotychczas. Zamiast sk³adania rocznych, ogólnych 

raportów z dzia³alności zostanie wprowadzony 

nakaz rejestracji ka¿dego najmniejszego wyda-

rzenia lobbystycznego. Jak zauwa¿a Kallas, nie 

ma sensu lobbowaæ przeciwko inicjatywie Komi-

sji. „Decyzja zosta³a ju¿ podjêta, a rejestr zosta-

nie otwarty na wiosnê 2008 roku” - mówi Komi-

sarz. Zaznacza on tak¿e, ¿eby „nie traktowaæ jego 

s³ów jako groźby, ale raczej jako rzeczywistośæ, 

której i on chce unikn¹æ”. W odpowiedzi orga-

nizacje lobbingowe konstatuj¹: „to triumf nadziei 

nad doświadczeniem”.

Zielone światło dla 
przejrzystości?
Urzêdnicy unijni wci¹¿ czuj¹ du¿y opór i niechêæ 

do udostêpniania jakichkolwiek dokumentów, 

mimo ¿e ju¿ w 1997 roku Traktat Amsterdamski 

zawiera³ pierwsze zapisy mówi¹ce o powszech-

nym dostêpie do dokumentów Parlamentu Euro-

pejskiego, Komisji Europejskiej i Rady UE. Kiedy 

jednak w 1999 roku inicjowano publiczn¹ debatê 

na temat przejrzystości unijnych instytucji nie by³o 

spo³ecznego klimatu, aby kwestiê unijnych doku-

mentów umieściæ jako priorytet. Sytuacja zmie-

ni³a siê w ostatnich latach, szczególnie za spraw¹ 

dzia³añ podejmowanych przez now¹ 

Komisjê Europejsk¹, która za prio-

rytet uzna³a wzrost przejrzystości 

podejmowanych przez ni¹ decyzji. 

Wa¿n¹ rolê odegra³y tak¿e organiza-

cje spo³ecznych i think tanks, które z 

kwestii wolnego dostêpu do unijnych 

dokumentów uczyni³y swój g³ówny 

priorytet.

Wszystkie te wydarzenia spowodowa³y, ¿e w 

maju 2007 roku Komisja Europejska opublikowa³a 

Zielon¹ Ksiêgê na temat publicznego dostêpu do 

unijnych dokumentów.

Zielona Ksiêga wraz z Bia³¹ Ksiêg¹, dotycz¹c¹ 

komunikacji i woluntarystycznym rejestrem dla 

lobbystów stanowi¹ podstawowe narzêdzia, za 

pomoc¹ których obecna Komisja stara siê zmie-

niæ swój wizerunek z biurokratycznej i zwróconej 

do wewn¹trz machiny na otwart¹, przejrzyst¹ i 

s³u¿ebn¹ wobec obywatela instytucjê. Zgodnie z 

zamierzeniem publikacja Zielonej Ksiêgi zapocz¹t-

kowa³a okres konsultacji spo³ecznych. Podnoszone 

podczas nich g³osy wskazywa³y przede wszystkim 

na niewydolnośæ procedur unijnych skutkuj¹cych 

zbyt d³ugim okresem pomiêdzy zg³oszeniem o 

udostêpnienie dokumentu a jego udostêpnieniem. 

Pojawia³y siê nawet pomys³y o powo³anie urzêdu 

komisarza do spraw informacji. G³osy te nie wzbu-

dzi³y jednak szerokiego odzewu. 

Z unijnych 
korytarzy
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Wyboista droga 

do porozumienia

Decydenci polityczni 

podejrzewają think 

tanks, że nie są one tak 

bezstronne, jak deklarują
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Na konferencji zorganizowanej przez organizacjê 

ECAS przedstawiciel Komisji Europejskiej Jens 

Nymand Christensen broni³ swojej instytucji, 

mówi¹c, ¿e 30-procentowa odmowa przy udo-

stêpnianiu dokumentów pokazuje, ¿e 

Komisja zmienia swoje podejście do 

tej kwestii. Christensen zauwa¿y³, ¿e 

ze wzglêdów formalnych Komisja nie 

mo¿e udostêpniaæ pewnych typów 

dokumentów, na przyk³ad zwi¹zanych 

z polityk¹ konkurencji. Wypowiedź 

ta by³aby doskona³ym podsumowa-

nie spotkania, gdyby nie wyst¹pienie 

Tony Venablesa, dyrektora ECAS, 

który zaprezentowa³ badania poka-

zuj¹ce, ¿e w okresie sprzed Traktatu 

Amsterdamskiego Komisja Europej-

ska notowa³a... 10-procentowy poziom odmów 

udostêpnienia unijnych dokumentów.

Cała prawda o think tanks
Think tanks to organizacje pozarz¹dowe wyspe-

cjalizowane w przygotowywaniu niezale¿nych i 

bezstronnych analiz dla decydentów politycznych. 

Uznaje siê, ¿e ich nieod³¹czn¹ cech¹ jest innowa-

cyjnośæ i niestandardowe podejście do tematu. 

Jaki rzeczywisty wp³yw maj¹ think tanks na ¿ycie 

i klimat polityczny Brukseli? Na to pytanie stara³a 

siê odpowiedzieæ w swoim raporcie organizacja 

Notre Europe. Przebada³a ona 147 think tanks 

maj¹cych siedziby w Brukseli.

Pierwsz¹ rzecz¹, która uderza w raporcie jest 

dwuznaczna i raczej chwiejna pozycja tego rodzaju 

podmiotów na brukselskiej scenie politycznej. 

Decydenci polityczni podejrzewaj¹ think tanks, 

¿e nie s¹ one tak bezstronne, jak deklaruj¹ i choæ 

u¿yteczne, s¹ jedynie potrzebne jako tzw. zaczyn 

procesu, a nie jego lider. Cieniem na pozycjê think 

tanks pada przekonanie, ¿e s¹ to organizacje eli-

tarne, których rzeczywisty wp³yw na świado-

mośæ spo³eczn¹ jest minimalny. Jest w tym czêśæ 

prawdy, zwa¿ywszy na brak sprawnej komunikacji 

tych organizacji ze światem zewnêtrznym. Think 

tanks musz¹ równie¿ borykaæ siê z ustawicznym 

niedostatkiem funduszy, a wiêkszośæ z nich wed³ug 

badañ jest w stanie ci¹g³ego zad³u¿enia.

Na ich sytuacjê w Brukseli nak³ada siê tak¿e spe-

cyficzny rynek, w którym think tanks, aby prze-

trwaæ musz¹ znaleźæ swoj¹ niszê. Spowodowa³o 

to rozwiniêcie przez nie ró¿nych strategii. Nie-

które staraj¹ siê byæ platform¹, na której ścieraj¹ 

siê ró¿ne pogl¹dy i grupy interesów, inne profiluj¹ 

siê na organizacje przygotowuj¹ce wywa¿one i o 

wysokim standardzie analizy polityczne. Rezulta-

tem tego jest sytuacja, kiedy pod wspóln¹ nazw¹ 

„think tank” mo¿na spotkaæ nie tylko ideowo 

odmienne, ale i dzia³aj¹ce na zupe³nie odmiennych 

zasadach podmioty.

Wszystkie think tanks ³¹czy jednak powód, dla którego powsta³y. W pew-

nym sensie zaskakuj¹ce jest, ¿e wiêkszośæ instytutów na pierwszym miej-

scu wymienia chêæ pomocy w³asnemu krajowi w przygotowaniu do wejścia 

do Unii Europejskiej. Na drugim miejscu równie¿ czynnik pronarodowy jest 

decyduj¹cy. Okazuje siê, ¿e za 

ide¹ za³o¿enia think tanków 

stoj¹ rz¹dy krajów cz³onkow-

skich chc¹ce w ten sposób 

„wzmocniæ krajowy poziom 

analiz dotycz¹cych Unii Euro-

pejskiej”. Ciekawe jest tak¿e, 

¿e czêśæ think tanks deklaruje, 

¿e ich modus operandi stanowi 

dzia³anie przeciwko integracji 

europejskiej. Choæ takich orga-

nizacji jest mniejszośæ, burzy to 

jednolity obraz think tanks jako 

zdecydowanych zwolenników Unii Europejskiej. Czêśæ instytutów nie zaprze-

cza natomiast oskar¿eniom o bezstronnośæ i wrêcz przyznaje, ¿e reprezentuje 

sektor przemys³owy w stolicy Europy. 

Najpopularniejszym narzêdziem, jakich u¿ywaj¹ brukselskie think tanks 

s¹ konferencje i seminaria, s³u¿¹ce jako forum wymiany myśli, pomys³ów i 

idei. Umo¿liwiaj¹ one spotkania na neutralnym gruncie przedstawicieli sek-

tora prywatnego, publicznego czy naukowego, do którego czêsto do³¹czaj¹ 

przedstawiciele unijnych instytucji. Jako odbiorców dla dzia³añ think tanks 

Notre Europe określi³ decydentów politycznych, przedstawicieli mediów, 

organizacje pozarz¹dowe, ko³a akademickie oraz przedstawicieli biznesu. 

Wed³ug Notre Europe przysz³ośæ niesie ze sob¹ dwa rodzaje wyzwañ. 

Pierwszym jest zachowanie intelektualnej niezale¿ności i wiarygodności 

w obliczu pokus stania siê ośrodkiem popieraj¹cym jedn¹ myśl polityczn¹. 

Zagro¿enie to jest szczególnie niebezpieczne, jeśli weźmie siê pod uwagê 

trudności finansowe tych organizacji. Drugie zagro¿enie wi¹¿e siê z utrat¹ 

kontaktu z szersz¹ opini¹ publiczn¹. I znów wydaje siê, ¿e w obliczu deficytu 

zaufania do Europy zagro¿enie to wydaje siê bardzo realne. 

Euroentuzjaści rosną w siłę
Ostatnio du¿o mówi siê w Polsce o Traktacie Konstytucyjnym i o przysz³ym 

miejscu naszego kraju w Unii. Nawet jedna z partii rz¹dz¹cych na swoje sztan-

darowe has³o wybra³a sprzeciw wobec dalszej integracji, której symbolem jest 

dla niej tzw. Konstytucja Europejska. Choæ media niejednokrotnie wspomi-

na³y, ¿e opinie polityków nie odzwierciedlaj¹ pogl¹dów spo³eczeñstwa, prawd¹ 

jest, ¿e nie by³o dotychczas ¿adnych kompleksowych badañ uwiarygodniaj¹-

cych ten pogl¹d. Najnowsze badania Eurobarometru, unijnego ośrodka badañ 

publicznych, wyraźnie pokaza³y, ¿e 69 proc. Polaków chce wejścia w ¿ycie 

Konstytucji Europejskiej. Przy unijnej średniej wynosz¹cej 66 proc. Polacy 

uwa¿ani s¹ za zdecydowanych euroentuzjastów. Najwiêkszymi zwolenni-

kami traktatu s¹ jednak Belgowie - 82 proc. z nich popiera Konstytucjê. Na 

przeciwleg³ym biegunie znajduj¹ siê Czesi z 55-procentowym poparciem dla 

tej idei oraz Brytyjczycy. Jedynie 43 proc. z nich deklaruje pozytywne uczu-

cia wobec Konstytucji. Jednocześnie jednak 72 proc. chcia³oby móc wyraziæ 

swoj¹ opiniê w referendum na temat reformy Unii Europejskiej. 

Badania Eurobarometru pokazuj¹ jedno: obecnie nie ma w Europie ¿adnego 

kraju, w którym przeciwnicy Konstytucji przewa¿aj¹ nad jej zwolennikami, 

a generalne poparcie dla Unii Europejskiej osi¹gnê³o poziom 57 proc. Jest 

to najwy¿szy wynik od 1994 roku.
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Zamiast składania 

rocznych, ogólnych 
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zostanie wprowadzony 

nakaz rejestracji każdego 

najmniejszego wydarzenia 

lobbystycznego


