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Rzadko się zdarza, żeby eurodeputowani, zazwyczaj obiekt zabiegów 
lobbystów, sami stanęli w ich roli. Uczyniło tak pięciu eurodeputowa-
nych, powołując do życia 6 marca br. „Energy Efficiency Watch”. Do tej 
nieformalnej grupy nacisku oprócz polityków należą również przedsta-
wiciele stowarzyszeń biznesowych oraz organizacje pozarządowe. Ogło-
szenie powstania nowego ciała nie przypadkiem zbiegło się z wiosennym 
szczytem Unii Europejskiej. 
Na inauguracyjnej konferencji prasowej eurodeputowani wezwali do 
„działania, nie do mówienia” w sferze wprowadzania radykalnych środ-
ków zmierzających do ograniczenia zużycia energii. Aktorami, do których 
będą kierować swoje działania członkowie EEW będą nie tylko instytucje 
unijne, ale również rządy narodowe, jako te, które są odpowiedzialne za 
przedstawienie do czerwca 2007 roku narodowych strategii zmierzają-
cych do większych oszczędności energii. Dodatkowo EEW chce założyć 
stronę internetową, która byłaby miejscem wymiany idei, poglądów i 
propozycji wspólnych działań w sferze oszczędności energii. 
Niestety, konferencja pokazała, że wielość polityków oznacza wielość 
poglądów, a to może skutecznie rozmyć przesłanie całej inicjatywy. 
Podczas konferencji każdy z eurodeputowanych prezentował odmienne 
rozwiązania dotyczące sposobów oszczędzania energii. Opinie wahały 
się od obowiązkowego zastąpienia zwykłych żarówek żarówkami ener-
gooszczędnymi aż do wzmocnienia roli i możliwości działania Komisji 
Europejskiej w sferze oszczędności energii.
Pierwsze kłopoty nie zniechęciły potencjalnych przyszłych członków 
organizacji. Swoją chęć przyłączenia do parlamentarnej inicjatywy zgło-
siły już takie instytucje lobbingowe, jak EURIMA, EuroAce, COGEN czy 
EuroCopper. Jak dotychczas jedyną organizacją pozarządową będącą w 
koalicji jest WWF.

Public affairs odkryte na nowo 
Dwa dni po powołaniu „Energy Efficiency Watch” w innym miejscu w 
Brukseli odbyło się równie ważne wydarzenie. The European Centre 

Z unijnych 
korytarzy

Eurodeputowani 

– lobbyści

for Public Affairs (ECPA) zorganizowała szóstą, 
coroczną konferencję branżową. Tym razem jej 
mottem przewodnim było „Reinventing Public 
Affairs”.
Jak co roku, konferencja posłużyła jako forum 
wymiany doświadczeń i uwag dotyczących 
funkcjonowania branży PA w Unii Europejskiej. 
Wśród uczestników wydarzenia przeprowa-
dzono ankietę na temat stanu branży PA. W 
odróżnieniu od poprzednich lat w konferencji 
wzięła udział zauważalna liczba osób młodych, 
wcześniej nie mających wiele wspólnego z dzie-
dziną public affairs, a ponad 75 proc. uczestni-
ków wydarzenia nie należy do żadnego stowa-
rzyszenia PA. Pomimo tego badania pokazały, 
że sektor PA czuje się bardziej doświadczony, 
dojrzalszy i „pełniejszy” niż rok wcześniej. Zni-
kły wszelkie obawy związane z budżetem i zle-
ceniami. Wzrosło również żądanie objęcia obli-
gatoryjnymi regulacjami branży PA w Brukseli. 
Optymizmem napawa to, że według branży 
coraz łatwiej pracuje się z mediami, zarówno 
nowoczesnymi, jak i tymi bardziej tradycyjnymi. 
Faktem szczególnie godnym zauważenia jest 
wzrost użycia takich narzędzi komunikacji, jak 
blogi, wikipedia oraz YouTube.
Zdecydowana większość ankietowanych uważa, 
że najbardziej przejrzystą instytucją unijną jest 
Parlament Europejski. Najmniej - Rada Mini-
strów. Rozdźwięk pomiędzy Radą i Parlamen-
tem daje się również zauważyć w obszarze 
wpływów na decyzje podejmowane przez te 
dwie instytucje. W przypadku Parlamentu 
zdecydowanym liderem są organizacje trze-
ciego sektora. W przypadku Rady najwięcej 
do powiedzenia mają przedstawiciele biznesu. 
Jeśli chodzi o Komisję Europejską, to jeszcze w 
2005 roku uważano, że jest ona zdecydowanie 
bardziej wyczulona na argumenty przedstawi-
cieli organizacji trzeciego sektora. Dziś najwięk-
sze wpływy mają tam przedstawiciele dużych 
korporacji. 
Na pytanie dotyczące ważności instytucji euro-
pejskich przedstawiciele branży PA w zdecy-
dowanej większości wskazali Parlament Euro-
pejski jako ten, który w największym stopniu 
poszerzył swoje wpływy w ostatnim roku, a 
podejmowane decyzje uważa się za najbardziej 
przejrzyste (80 proc. odpowiedzi twierdzą-
cych). Na przeciwległym biegunie znalazła się 
po raz kolejny Rada Unii. 
W podsumowaniu konferencji specjaliści PA 
uznali, że chociaż na polu polityki zagranicz-
nej widoczny jest zdecydowany zastój, takie 
obszary aktywności, jak zmiany klimatyczne 
i reforma instytucjonalna UE mogą stanowić 
nowe koło zamachowe wzmacniające wizeru-
nek UE w Europie i na świecie. 
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Druga strona szczytu UE
Prasa doniosła, że wiosenny szczyt Unii Euro-
pejskiej 8‑9 marca w Brukseli dotyczył przede 
wszystkim spraw energetycznych i globalnych 
zmian klimatycznych. To, o czym prasa nie 
pisała to szczególne zintensyfikowanie działań 
lobbystów w tym okresie, zwłaszcza organiza-
cji ekologicznych i międzynarodowych koncer-
nów przemysłowych. Ich głównym celem było 
przyciągnięcie uwagi mediów i przedstawienie 
własnego programu zarówno decydentom poli-
tycznym, jak i mediom obecnym na szczycie. 
Przedstawicieli sektora przemysłu elektrycz-
nego interesowały przede wszystkim zagadnienia 
związane z dalszą liberalizacją rynku oraz uzgod-
nienia powiększania udziału odnawialnych źródeł 
energii na całym rynku elektrycznym UE. 
Swoje interesy w Brukseli reprezentowały 
również europejskie organizacje pozarządowe 
domagające się bardziej radykalnych kroków od 
państw we wprowadzaniu w życie ambitnych 
założeń zmierzających do poprawy jakości śro-
dowiska i drastycznego obniżenia zużycia ener-
gii pochodzącej z nieodnawialnych źródeł. W 
oświadczeniu wydanym w przeddzień szczytu 
European Electricity Industry Association Eure-
lectric wzywa decydentów politycznych do 
„zwiększenia udziału w rynku odnawialnych źró-
deł energii wszelkimi możliwymi sposobami”.
„W przeciwległym narożniku” znajdowały się 
organizacje przedstawicieli przemysłu używają-
cych w produkcji takich mate-
riałów, jak drewno, papier 
czy produkty pochodzące z 
produkcji rolnej. Organiza-
cje te starały się uświadomić 
Komisji fakt, że walka o czy-
ste środowisko nie może cał-
kowicie przesłonić interesów 
i racji ekonomicznych euro-
pejskiej gospodarki. „Zbyt daleko idące prefe-
rencje dla podmiotów wykorzystujących odna-
wialne źródła energii mogą doprowadzić do 
naruszenia proporcjonalności subsydiów” argu-
mentowali przedsiębiorcy. 

Woluntarystyczny 
obowiązkowy rejestr
Po wielu miesiącach zapowiedzi, dyskusji i 
oczekiwania 21 marca komisarz Simm Kal-
las ogłosił otwarcie rejestru dla bruksel-
skich lobbystów. Dotychczas lobbyści chcący 
reprezentować interesy swoich klientów w 
Brukseli nie byli prawnie zobligowani do 
rejestracji. Pewnym wyjątkiem był Parla-
ment Europejski, który przewidział specjalny 
rodzaj przepustki do budynku dla lobbystów. 
Mankament tkwił jednak w tym, że to od 

lobbysty zależało, czy zechce się w Parlamencie zarejestrować jako 
lobbysta. Dlatego też między innymi do dziś określenie dokładnej 
liczby lobbystów w Brukseli wydaje się zadaniem niemożliwym.
Rejestracja w bazie danych Komisji oznacza, że lobbysta będzie 
musiał podać nie tylko własne dane, ale także dane swoich głów-
nych klientów oraz wysokość osiąganych dochodów. Ci, którzy nie 
zechcą się zarejestrować nie zostaną rozpoznani przez Komisję w 
trakcie konsultacji społecznych oraz nie będą mogli w kontaktach z 
Komisją wypowiadać się w imieniu swoich klientów. Lobbyści, któ-
rzy podadzą fałszywe informacje mogą zostać ukarani finansowo. 
Szacunkowe dane wyliczają, że rejestr jest adresowany do około 
22 tysięcy osób. Na tyle ocenia się liczbę lobbystów pracujących 
w Brukseli.
Kallas zapowiedział, że jeszcze w tym roku odbędzie się publiczna 
dyskusja na temat stworzenia kodeksu postępowania lobbystów. 
Baczni obserwatorzy życia politycznego w Brukseli oskarżają prezy-
denta Komisji Europejskiej Jose Manuela Barosso oraz dwóch innych 
komisarzy, Charlie McCreevy oraz Petera Mandelsona, o działania 
prowadzące do osłabienia siły rejestru. Niemal wszystkie organi-
zacje domagające się rejestracji lobbystów podkreślają jednak, że 
woluntarystyczny charakter rejestru jest jego największą słabością 
i w konsekwencji może doprowadzić do porażki idei Komisji.

„Odnowiony wspólny fundament” 
na pięćdziesięciolecie Unii
Rzadko się zdarza, aby organizacja międzynarodowa obchodziła 
swoje pięćdziesięciolecie w blasku chwały i poczucia zwycięstwa. 
Tę rzadką okazję miała Unia Europejska, kiedy 25 marca w Berli-
nie świętowano półwiecze jej istnienia. Sprawujące w tym półroczu 
prezydencję Niemcy nie zaplanowały jednak oddać się jedynie cele-
bracji tego wydarzenia. Chcąc ożywić dyskusję na temat reformy 

instytucjonalnej Unii Europejskiej, 
przedstawiły Deklarację Berlińską. 
Jest ona trzystronicową deklaracją 
spisującą historię, wartości i ocze-
kiwania oraz wyzwania stojące 
przed zjednoczoną Europą. Jednak 
nie sama jej treść jest kluczowa. 
Choć każde państwo chciało, aby 
w deklaracji znajdowały się ich 

postulaty i wizja Europy, jej głównym celem było wznowienie debaty 
na temat przyszłości Unii Europejskiej, debaty opartej na podstawach 
dotychczas nie przyjętego traktatu konstytucyjnego. W Deklaracji 
Berlińskiej przywódcy zobowiązali się do nadania Europie do 2009 
roku „odnowionego wspólnego fundamentu”. Choć urzędnicy unijni 
podkreślali, że tekst jest napisany prostym, zrozumiałym dla prze-
ciętnego obywatela UE językiem, to już samo określenie „odnowiony 
wspólny fundament” wydaje się mało zrozumiałym hasłem. Data i 
miejsce jej wydania, prosty język, „oda do radości” towarzysząca 
podpisywaniu dokumentu ‑ wszystko po to, by deklaracja poruszyła 
wyobraźnię i serca mieszkańców Europy. Pomimo wszystkich zabie-
gów tłumaczących Deklarację Berlińską społeczeństwu dla niektórych 
pozostanie ona, jak to ujął pewien polski polityk, „niezrozumiałym 
tekstem podpisanym przez dwóch Niemców i Portugalczyka”.
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