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Lobbizás az Európai Unióban

BEVEZETÉS

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

A brüsszeli érdekérvényesítést egy háromdimenziós mát-
rixban1 lehet a legszemléletesebben elképzelni, ahol az egyik
dimenzió a tagországi érdek, a második a gazdasági és civil cso-
portok halmaza, a harmadik pedig a tárgyalt témák összessége.
Az elsõ halmaz 25 tagú, a második és harmadik viszont akár a
többezres nagyságrendet is elérheti.

Például Franciaország érdeke a mezõgazdasági támogatások
mértékében nem egyezik Lengyelország nemzeti érdekeivel, a
lengyel kistermelõk pedig nem érdekeltek az EU nagy termelõ-
szövetkezeteket preferáló politikájával. Az ügy mindenki szá-
mára kedvezõ megoldása tehát olyan kooperációs készséget
igényel, amely elképzelhetetlen a lobbisták2 folyamatos tájékoz-
tatása és bevonása nélkül.

Természetesen a gyakorlatban a nemzeti diplomáciai lobbi
megpróbálja országa érdekeit a lehetõ legszélesebb perspektí-
vában képviselni és kiegyezni más tagországokkal. Ez eseten-
ként komoly háttéralkukat jelent. Például „A” tagország támo-
gatja „B” tagországot a mezõgazdasági ügyekben, cserébe „B”
tagország támogatja „A” tagországot energetikai kérdésekben. 

Az igen összetett és átláthatatlan érdekviszonyok ellenére
fontos megjegyeznem, hogy a rendszer ennek ellenére – ha nem
is optimális mértékben –, de mûködik.



és fizikai kapacitásai nincsenek arányban a rátestált feladatok-
kal, ezért, hogy munkáját szakszerûen végezhesse, fokozott
mértékben szorul rá a külsõ segítségre. Az uniós hivatali álla-
potokat jól szemlélteti, hogy miközben 10 ezer uniós állampol-
gárra mindössze 0,76 uniós hivatalnok jut, addig a közösség tag-
államaiban 322 állampolgárra jut 1 köztisztviselõ.

De nem ez az egyedüli oka annak, hogy Európa központjában
virágzó üzletággá fejlõdött az érdekérvényesítés. Az érdekérvé-
nyesítõk, legyenek azok a fogyasztók védelmét felvállaló cso-
portok vagy akár egy fontos iparágban kulcspozícióban levõ cég
képviselõi, egyúttal felbecsülhetetlen segítséget nyújthatnak
egy adott témakörrel foglalkozó hivatalnok munkájához.

A lobbistákkal fenntartott párbeszéd az Európai Unió intéz-
ményei és polgárai között húzódó, veszedelmesen növekvõ tá-
volságot is áthidalja, és ilyenformán nagyobb demokratikus le-
gitimitást ad az EU-nak. Elég csak arra gondolni, hogy az Euró-
pai Parlamentben jelenleg 626 képviselõ beszél a közösség 370
millió lakosának nevében és ez az arány a 10 új ország csatlako-
zásával csak tovább romlik, hiszen 430 millió lakosra jut majd
732 képviselõ.

A „végeken” lakók érdekeit tolmácsolók ilyen körülmények
között egyenesen nélkülözhetetlenek az EP-képviselõk tevé-
kenységében. Az Európai Parlamentben történõ érdekérvénye-
sítést különösképpen felértékeli az a tény, hogy a nemzeti tör-
vényhozásokban folyó munkát 80%-ban a közösségi jogalkotás
indukálja4.

Mindennek fényében nem véletlen, hogy az Európai Unióban
nemhogy megtûrik, hanem egyenesen bátorítják az érdekek ar-
tikulálását. Annyira, hogy ahol ûr tátong, ott alkalomadtán az
Európai Bizottság lép fel kezdeményezõen, és tevõleges támo-
gatást nyújt egyes ágazati érdekképviseletek létrehozásához,
amelyek aztán állandó konzultációs partnereivé és tanácsadói-
vá válnak fontos törvényjavaslatok elõkészítése során. Köztudo-
mású példa, hogy a közösségi agrártermelõk legnagyobb és leg-
befolyásosabb érdekképviseleti szervezetének, a COPA-nak a
létrehozásában is aktív szerepet játszott a bizottság.

Az Európai Parlament rendelkezik egy ún. lobbisták etikai
kódexével5, amely az érdekérvényesítés alapkövetelményeit
foglalja össze.

Az amszterdami szerzõdés ún. 7. kiegészítõ jegyzõkönyve6 ki-
mondja, hogy az Európai Unió Bizottsága törvényhozói munká-
ja során széles körben köteles konzultálni az érdekelt felekkel
és az errõl készült jegyzõkönyveket, lehetõség szerint7, közzé
kell tenni.

Ez egyfajta továbbfejlesztése annak az elvnek, amelyet a tag-
országok még a maastrichti szerzõdésben szögeztek le, misze-
rint nagyobb hangsúlyt kell, hogy kapjanak a társadalmi érde-
kek és vélemények a döntéshozatal folyamán.
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Magyarország 2004. május elsejétõl tagja az Európai Unió-
nak, és akárcsak egy új iskolában vagy munkahelyen, az elsõ
idõkben tanúsított hozzáállásunk és eredményeink alapján
könyvelnek el minket hosszú idõre.

A magyar diplomácia nagyon jó hírnek örvend Brüsszelben,
általános az a kép, hogy a magyar diplomaták és kint dolgozó hi-
vatalnokaink jól felkészültek, kitûnõen beszélnek nyelveket. Az
érdekérvényesítés és a „magyar lobbi” hídfõállásainak igazi ki-
építése csak most következik. Reméljük hasonló eredményekkel.

Az EU-lobbizás szakirodalma két nagyobb csoportra osztható.
Az egyik a sikerkalauzok mintájára készülõ és gyakorló
lobbisták által írt „hogyan kell csinálni” típusú kiadványok
tömkelege, míg a másik – jóval kisebb számú – az eurokraták és
a Brüsszelben munkálkodó politikusok, diplomaták és képvise-
lõk véleményét összefoglaló akadémikusabb dolgozatok cso-
portja. Tanulmányomban mindkét elemzési típusból igyekez-
tem a legfontosabb elemeket kiemelni, annak érdekében, hogy
egy átfogó, de ugyanakkor használható és olvasmányos anyag
készülhessen.

Köszönettel tartozom a Brüsszelben dolgozó eurokratáknak
és politikusoknak, valamint a magyar diplomácia képviselõinek
és azoknak a gyakorló lobbistáknak, akik rengeteg hasznos in-
formációt és mûhelytitkot osztottak meg velem.

Külön köszönöm dr. Balázs Péter nagykövet úrnak, hogy
megosztotta velem évtizedes uniós tapasztalatait. 

AZ EURÓPAI UNIÓS LOBBIZÁS SZEREPLÕI ÉS 
INTÉZMÉNYEI

Az Európai Parlament Kutatási Igazgatósága által végzett fel-
mérés szerint 2003-ban több mint 3000 érdekcsoport tart fenn
állandó képviseletet Brüsszelben3.

Ennek közel egyharmada kereskedelmi szövetségek képvise-
lete, ötöde hivatásos lobbicég.

Cégek, európai nonprofit szervezetek (egészségügyi, környe-
zetvédelmi, emberi jogi, fogyasztóvédelmi), a tagországok üzleti
és munkavállalói érdekvédelmi szervezetei 10–10%-át, míg a re-
gionális szervezetek és a nemzetközi civil szervezetek 5%-át, vé-
gül az ún. „think tank”-ek 1%-át adják a brüsszeli lobbiiparnak.

Ennél is többet tart számon az Európai Parlament, amelynek
honlapján közel 7000 természetes és jogi személyiség van beje-
gyezve, mint hivatásos lobbista. Az Európai Unió Kutatási Igaz-
gatósága 10 000 emberre becsüli a Brüsszelben és Strasbourg-
ban dolgozó lobbisták teljes létszámát.

Mindez azt jelenti, hogy az unió végrehajtó testületének, az
Európai Bizottságnak minden egyes tisztviselõjére körülbelül
egy lobbista jut. Mivel köztudott tény, hogy a bizottság létszáma
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Gyakran hangoztatott tény, hogy az Európai Unióban két
olyan szervezet is mûködik, amelyek a vélemények artikulására
és az érdekérvényesítésre szolgálnak, nevezetesen a gazdasági
és szociális bizottság8, valamint a régiók bizottsága9.

Ezen bizottságok legfontosabb feladata a tanácsadás és a vé-
lemények kialakítása anélkül, hogy bármilyen konkrét befolyá-
sa lenne a végsõ döntéshozatalban. Bár ezek a szervezetek va-
lóban élveznek egyfajta megkülönböztetett szerepet, mégsem
lehet õket egyértelmûen lobbiszervezeteknek hívni, mivel tag-
jaikat a tagországok kormányai delegálják az általuk kiválasz-
tott civil szervezetekbõl.

Az egyik legfontosabb döntés-elõkészítõ bizottság kétségkívül
az állandó képviselõk bizottsága (COREPER10), amely a tagál-
lamok állandó delegációiból áll. A COREPER a kompromisszu-
mok kidolgozásának színtere, ahol a nagykövetek vezetésével a
delegációk folyamatosan egyeztetik álláspontjaikat az aktuális
politikai ügyekkel kapcsolatban. A COREPER jelenleg tíz állan-
dó szakbizottsággal mûködik.

Brüsszel EU-negyedében nehéz olyan épületet találni, ahol ne
bérelnének irodát regionális és szakmai képviseletek vagy ép-
pen valamilyen lobbi- és tanácsadó cégek. Ugyanaz a cél von-
zotta õket az Európai Unió fizikai közelségébe: a számukra ked-
vezõ döntésekre próbálják sarkallni a közösségi politika alakítá-
sának kulcsszereplõit.

Az 1986-os egységes európai okmány elfogadását követõen, a
nemzetek feletti intézmények (az Európai Bizottság és az Euró-
pai Parlament) hatáskörét kiterjesztõ és a kormányokból álló
tanácsban a minõsített többségi szavazást meghonosító egysé-
ges okmány életbelépését követõ néhány évben a többszörösére
nõtt a brüsszeli lobbisták száma. 

Mint annyi másra az unióban, az európai szintû érdekérvénye-
sítésre is rányomják bélyegüket a tagállamok eltérõ hagyomá-
nyai és kultúrája. Franciaországban például nem nagyon divat a
lobbizás, ami arrafelé még ma is sokszor a korrupció szinonimá-
jának számít. Angliában viszont annál erõsebbek a gyökerei.
Nem véletlen, hogy az unió székhelyén a legtöbb lobbicsoportot
britek alapították és mûködtetik. Ha jól körülnézünk a brüsszeli
piacon, a különbözõ érdek-képviseleti és érvényesítési tradíciók
sajátos, és sehol máshol nem létezõ színességét látjuk, amelynek
a Franciaországban megszokott nagy ágazati szintû párbeszéd
ugyanúgy része, mint az amerikai mintára létrejött, csak néhány
fõt foglalkoztató, profitorientált vállalkozás.

Az Európai Unióban máig nincs közmegegyezés arról, hogy
mit is fed pontosan a lobbizás, és egyáltalán ki számít lobbis-
tának. A fogalom pontos meghatározásába eddig mindenkinek
beletörött a bicskája. Az érdekérvényesítéssel foglalkozó cso-
portok gyûjtõfogalmaként, de magának a meggyõzésre irányuló
konkrét tevékenységnek a megjelölésére is használják.
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Mivel az Európai Unió rengeteg kereskedelempolitikai és
nemzetközi folyamat aktív részese, ezért nemcsak az érdekér-
vényesítõk özönlötték el az uniós intézményeket, hanem termé-
szetszerûleg a média is. Több ezer újságíró fordul meg naponta
a parlamentben, a bizottsági üléstermekben és a hivatalokban.
A nagy médiavállalatok, mint a BBC a Reuters, vagy a CNN óri-
ási stábbal tart fenn állandó irodákat Brüsszelben. A BBC ezen
felül külön lobbiirodát is üzemeltet, amelynek feladata a folya-
matos kapcsolatépítés és információcsere.

Az Európai Unió Bizottsága az érdekérvényesítõ szervezete-
ket két nagy csoportba sorolja.

Az egyik a profitorientált tanácsadó és PR-cégek csoportja,
míg a másik a nonprofit szervezetek összessége. Az érdekkijáró
szervezeteket, tevékenységi körüktõl függõen a következõ kate-
góriák szerint csoportosítják:

Bõvítés 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

Mezõgazdaság,
vidékfejl.

Belkereskedelem
(EU-n belüli)

Általános közösségi
ügyek
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A beleszólásra és a vélemények becsatornázására nyújtanak
lehetõséget az Európai Bizottság által létrehozott tanácsadó,
szakértõi és konzultatív bizottságok, amelyek száma az ezret is
eléri. A tanácsadó bizottságokban nemzeti kormánytisztviselõk
mellett magáncégek képviselõi is ülnek. A szakértõi testületek-
ben a tagállamok szakértõi foglalnak helyet, míg a konzultatív
bizottságokban az európai érdekcsoportok képviselõit találjuk.
Az elõkészítõ munka során rutinszerûen konzultálnak az érin-
tett EU-szektorok képviselõivel, de természetesen utóbbiak ma-
guk is kezdeményezik a kapcsolatfelvételt, hogy kifejthessék a
véleményüket.



szektor célkitûzési, illetve az, hogy az EU mely részét képvise-
lik. A lobbicégek legfontosabb feladata, hogy pontosan felmér-
jék, hogy az egyes uniós intézményrendszereknél, mely tiszt-
ségviselõkhöz milyen információkat juttassanak el.

A fogadó térfél – azaz a döntéshozói kör – az EU-ban igen sok-
szereplõs. Emiatt sok csatornán keresztül lehet befolyásolni az
emberek millióit és eurók milliárdjait érintõ döntéseket.

A közösségi döntéshozatal három kulcsszereplõje: a kormá-
nyok képviselõibõl álló miniszteri tanács és a két nemzetek fö-
lötti intézmény, az Európai Bizottság és az Európai Parlament.
A döntéshozatali mechanizmusban elfoglalt központi helyzetük
miatt az intézményi háromszög mindegyik csúcsa magára von-
ja a lobbisták figyelmét.

Az Európai Unió Bizottsága

Az Európai Bizottság a törvényjavaslatok kidolgozására jogo-
sult egyetlen közösségi intézményként az érdekcsoportok talán
legfontosabb célpontjának számít. A döntéshozatali folyamat-
nak minél korábbi szintjén tálalnak és tudatosítanak egy érde-
ket, annál nagyobb esélye van a végsõ döntésben való megjele-
nésre. Ezért már a törvényjavaslat elõkészítésének szakaszában
célravezetõ hatni a témával foglalkozó bizottsági tisztségvise-
lõ(k) gondolkodására.

Az Európai Bizottság eleinte kizárólag az európai szintû ér-
dekcsoportokat tekintette partnerének és velük konzultált a
fontos törvényjavaslatok elõkészítése során. Az unió végrehajtó
testülete, ahol lehet, ma is elõnyben részesíti az unió egészét
reprezentáló nagy gyûjtõszervezetekkel és szövetségekkel foly-
tatott párbeszédet.

Egy kimutatás szerint a Brüsszelben tevékenykedõ lobbicso-
portok körülbelül kétharmada üzleti körök nevében jár el, míg
a többi ágazati, társadalmi és regionális érdekeket képvisel.

Még szerényebb, az egész lobbitársadalom 10 százalékára be-
csülhetõ a professzionális szakmai érdekeket képviselõ csopor-
tok aránya, igaz közülük számos szervezet más nagyvárosban –
az esetek többségében Párizsban vagy Londonban – építette ki
a fõhadiszállását. Az üzleti körök túlsúlya egyrészt az integráció
kezdetben gazdasági jellegét, másrészt az állandó képviselet
fenntartásának magas költségeit jelzi. Az anyagi természetû
problémákat nem egyszer közösségi forrásból sikerül áthidalni.
A közérdekeket szolgáló csoportok közel 60 százaléka részesül
valamilyen EU-támogatásban.

A „szürke zónában” zajló lobbizáson kívül számos hivatalos
csatorna van, amelyek belépést engednek az érdekcsoportok-
nak az unió döntés-elõkészítõ mechanizmusába, hogy befolyást
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Ellentétben az Egyesült Államok komolyan leszabályozott
lobbiszokásaival, az EU-ban meglehetõsen kötetlen keretek kö-
zött, szigorú számonkérés nélkül folyik a nyomásgyakorlás, bár
egyes szakmai körök szerint már nem lehet sokáig halogatni a
rendteremtést. Jelenleg egyetlen európai országban sincs külön
törvény, amely a lobbitevékenységet részletesen szabályozná.
Az óceán két partja közötti eltérés elsõsorban az uniós és az
amerikai törvényhozási és döntéshozatali folyamat közötti kü-
lönbségeket tükrözi. Az EU-ban mûködõ érdekcsoportoknak
nem elég egyetlen kormányt meggyõzniük az igazukról, mint
Amerikában, hanem tizenötöt, majd huszonötöt kell. A tenge-
rentúlon mindenekelõtt a politikai pártokat udvarolják körül,
míg az EU-ban a „kijárás” közvetlenül az intézményekhez és a
döntéshozatali folyamatokhoz kötõdik. Az uniós döntéshozatal-
ban nagyobb szerepe van a kompromisszumkeresésnek és a
konszenzusépítésnek. A hivatalok jobban díjazzák a higgadt,
minden oldalról alátámasztott érvelést.

A tevékenységi körüktõl függõen a brüsszeli érdekérvényesí-
tõ és lobbiszervezetek négy fajtáját különböztetik meg az EU
bürokratái.

Az elsõ és legelterjedtebb tevékenységi kör – a többnyire va-
lamelyik kereskedelmi vagy érdekvédelmi kamarák európai
szövetsége által nyújtott – fõként tájékoztatási szolgáltatások
összessége (service functions). Ez az esetek döntõ többségében
információszolgáltatást, illetve eseti továbbképzéseket jelent az
adott szervezet vagy kamara tagsága számára, valamint bead-
ványok és szakértõi háttértanulmányok készítését és eljuttatá-
sát a megfelelõ fórumokra.

A második nagyobb csoport a konkrét lobbitevékenység (lob-
bying functions), azaz a döntéshozatal egyes szakaszainak moni-
toring rendszerû felmérése és befolyásolása. Ehhez hozzátarto-
zik a parlamenti képviselõkkel és eurokratákkal fenntartott fo-
lyamatos kapcsolat.

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

Ez a tevékenység a különbözõ szakértõi szinteken történõ ér-
dekérvényesítést, valamint a döntéshozói kompetenciával ren-
delkezõ személyek (key-person) folyamatos tájékoztatását és a
megbízó szempontjainak megjelenítését foglalja magában.

A negyedik tevékenységi kör az ún. végrehajtással kapcsola-
tos tevékenységek együttese (implementation functions). Ez tu-
lajdonképpen az érdekérvényesítés teljes körét felölelõ projekt-
menedzsment.

A legtöbb uniós érdekcsoport nemzeti és/vagy ágazati érde-
kek mentén szervezõdik. Ezen belül természetesen igen szeg-
mentált az egyes szervezetek tagsága és feladatköre.

Az érdekérvényesítés mikéntjét – számos „eurokrata” egybe-
hangzó véleménye szerint – nagyban meghatározzák a képviselt
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nagy mozgásteret élveznek a tagországok, és az érintett kör szá-
mára nem közömbös, hogy jogilag kötelezõ érvényû rendelkezé-
sek vagy önszabályozás útján ültetik át a gyakorlatba a közössé-
gi szinten hozott döntéseket. Mivel a tanácsban ugyancsak az
egyes nemzeti kormányok képviselõi ülnek, a nemzeti útvonal
sokszor egyenesen Brüsszelbe vezet.

Sokkal könnyebben találnak fogást a lobbisták az Európai
Parlamenten, amely valamennyi közül a legnyitottabb uniós in-
tézmény. Legalább 3 ezer „kijáró” áll napi kapcsolatban a kép-
viselõ-testülettel, vagyis egy parlamenti képviselõre durván 5
lobbista jut. A felváltva Strasbourgban és Brüsszelben ülésezõ
parlamentnek legalább három olyan intézménye van, amely le-
hetõséget nyújt az érdekérvényesítõknek. A lobbizás legfonto-
sabb színterei a parlamenti szakbizottságok (jelenleg 17 állan-
dó bizottság). A bizottságok ülései az esetek többségében nyil-
vánosak, ezért az érdeklõdési körtõl függõen tömegével vonzzák
a szorgalmasan jegyzetelõ lobbistákat. A legnagyobb érdeklõ-
dés általában a környezetvédelmi, közegészségügyi és fogyasz-
tóvédelmi, valamint a gazdasági-pénzügyi és iparpolitikai bi-
zottság üléseit kíséri.

A bizottságok többnyire ún. raportõri rendszerben dolgoznak.
Ez azt jelenti, hogy egy, az adott kérdéshez értõ képviselõt
(témavezetõt) bíznak meg a jelentés tervezetének elkészítésé-
vel, amihez a kollégák a vita során módosító indítványokat te-
hetnek.

A harmadik struktúra a parlamentben az érdekek tálalására
a parlamentközi csoportok rendszere. Ezeknek a speciális érde-
kek körül szervezõdõ képviselõi csoportoknak nincs hivatalos
státusuk, ezért mûködésüket nem is az Európai Parlament költ-
ségvetésébõl finanszírozzák. Viszont éppen ez a jellemzõjük te-
szi érdekessé az EP-képviselõknek ezeket az informális fóru-
mait egyes érdekcsoportok számára, amelyek alkalmasint anya-
gi támogatást nyújthatnak a mûködésükhöz, egyesek emiatt ha-
tározottan ellenzik létezésüket. Mások szerint ugyanakkor a
konszenzusépítés fontos eszközei, hiszen nem párthovatartozás,
hanem érdeklõdési terület szerint tömörülnek benne a képvise-
lõk. Pontos nyilvántartás nincs róluk, de becslések szerint az öt-
venet is elérheti az ilyen csoportok száma. A teljesség igénye
nélkül, íme néhány közülük: gépkocsihasználók, mozi- és audio-
vizuális politika, zenebarátok, etnikai kisebbségek, turizmus,
Tibet, rögbiliga stb. Valamennyi közül azonban a legismertebb
alighanem az úgynevezett kengurucsoport, amely többek között
volt európai bizottsági elnököket, tagállamok egykori állam- és
kormányfõit és nagyiparosokat tömörít, és az egységes belsõ pi-
ac elõmozdításán fáradozik.

Óriási jelentõsége van annak, hogy egy érdeket az uniós dön-
téshozatali folyamat melyik szakaszában prezentálnak. Ehhez
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gyakorolhassanak a törvényhozási folyamatokra. Az unió végre-
hajtó szerve, az Európai Bizottság 1992-ben a Sutherland-
jelentés elfogadásával nagy szolgálatot tett az érdekérvényesí-
tõknek, amelyek számára egyre nehezebb feladatot jelentett a
Brüsszel által kezdeményezett törvényjavaslatok idõben törté-
nõ megismerése és a gyors reakció. A bizottság eszköztárában
mintegy korai elõrejelzõ rendszerként ezután jelent meg a Zöld
könyvek publikálásának gyakorlata, amely idõben megelõzi a
hivatalos javaslatokat, és így lehetõséget biztosít a lobbi-társa-
dalomnak a reagálásra.

A bizottság vezetõi a biztosok, akik az általuk felügyelt fõigaz-
gatóságok (kváziminisztériumok) irányítói. Az uniós lobbizás
egyik alapja a bizottság különbözõ adminisztratív szintjein tör-
ténõ érdekmegjelenítés. Az összesen megközelítõleg 20 000 al-
kalmazottat foglalkoztató hivatali rendszer a lobbizás kiindulá-
si pontja.

Ha egy javaslat elhagyta a bizottságot, a befolyásolás lehetõ-
sége jelentõs mértékben csökken. Ez akkor is igaz, ha az esetek
többségében a miniszteri tanács mondja ki a végsõ szót egy-egy
törvényjavaslat ügyében. A döntéshozatali folyamatnak ebben a
szakaszában azért nehezebb az érdekérvényesítés, mert a véle-
ményformálás helyett itt többnyire már kiforrott álláspontokat
kell megváltoztatni.

Az Európai Parlament

Mivel az Európai Parlament egyre több területen szól bele a
törvényalkotásba, illetve valamennyi közül a legnyitottabb uni-
ós intézmény, ezért ez a lobbisták igazi célpontja. 

Az Európai Unió többi hivatalos intézménye (az Európai Bí-
róság, az Európai Számvevõszék, a munkaadók, a munkaválla-
lók és a társadalmi szervezetek képviselõit tömörítõ gazdasági
és szociális bizottság, valamint a régiók bizottsága) ugyancsak
fontos terepe az érdekkijárásnak. A tanácsadó szerepet játszó
gazdasági és szociális bizottság és a régiók bizottsága az intéz-
ményi struktúra részeként tagsága nevében maga is „lobbizik”
az unió döntéshozóinál.

Az uniós döntéshozatal befolyásolásának két fõ színtere léte-
zik: a nemzeti, illetve a közösségi „vonal”. A tagországból kiin-
duló érdekérvényesítés súlya az évtizedek folyamán fokozato-
san csökkent, a brüsszeli stratégia és jelenlét jelentõsége pedig
ezzel fordított arányban nõtt. Mivel a kormányközi együttmûkö-
dés továbbra is meghatározó jelentõségû és a nemzeti vétójog
számos területen (például adózási kérdésekben) tovább él, a fõ-
városokra összpontosító nyomásgyakorlás szerepét sem szabad
alábecsülni. Annál is kevésbé, mert a „puha” jogszabályok –
például a közösségi irányelvek – végrehajtásában meglehetõsen
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döntéshozóihoz. A nagyvállalatok általában a kereskedelmi ka-
marákon keresztül is képviseltetik magukat az EU-ban. 

A multinacionális cégek, a gyáriparosok és a munkaadók ér-
dekeiért több kipróbált, nagy befolyással rendelkezõ, ágazatok
feletti szövetség lobbizik Brüsszelben. Közülük a legjelentõ-
sebb minden bizonnyal az Európai Ipari és Munkaadói Konfö-
derációk Szövetsége (UNICE), amely az egész üzleti szféra ér-
dekeit képviseli, és ebben a minõségében az Európai Unió hiva-
talos szociális partnerének számít. Az UNICE több mint 20 or-
szág 32 országos szövetsége által alkotott konföderáció, amely-
nek szakvéleményét a közösségi intézmények szinte kötelezõ
érvénnyel kikérik, akár napi ügyekrõl, akár új törvények meg-
alkotásáról legyen is szó. Az UNICE-nek társult tagja egyébként
a Magyar Munkaadói Szervezetek Nemzetközi Együttmûködési
Szövetsége.

A másik ilyen nagy befolyással rendelkezõ érdekcsoport az
európai gyáriparosok kerekasztala (ERT). Az 1983-ban alakult
és az egységes belsõ piac létrehozásában döntõ szerepet vállaló
klub Európa legnagyobb és legbefolyásosabb cégeinek vezetõit
tömöríti. Az ERT-ben a tagság meghíváshoz van kötve, a taglét-
szám pedig limitált: a tagországok 45 legbefolyásosabb cégének
legmagasabb szintû képviselõi lehetnek csak tagjai, olyan kom-
binációban, hogy minden tagország és minden meghatározó
szektor érdemben jelen legyen. A kerekasztal – az UNICE-tõl
eltérõen, amely inkább az aktuális ügyekben hallatja a hangját
– az Európai Unió hosszú távú, stratégiai gondolkodására van
hatással. A tagság évente kétszer plenáris ülésen találkozik, a
köztes idõben héttagú vezetõtestület intézi az ügyeket. A gyár-
iparosok elitklubja rendszeresen ajánlásokat fogalmaz meg az
Európai Unió állam- és kormányfõi számára, igazi ereje mégis
a személyes kapcsolatokban rejlik. Az ERT a göteborgi európai
uniós csúcstalálkozó (2001. június 15–16.) elõtt is hallatta sza-
vát, amikor egy, a bõvítésnek az üzleti szférára gyakorolt hatá-
sáról készült tanulmányt adott át a soros svéd elnökségnek.

Az Európai Kereskedelmi és Ipari Kamarák Szövetsége
(EUROCHAMBRES) 32 nemzeti szövetség több mint 1200 ke-
reskedelmi kamarájának és mintegy 4 millió vállalatnak az ér-
dekeit képviseli az unió intézményeinél. Az EU az
EUROCHAMBRES-t ugyancsak szociális partnerként ismeri
el, igaz alacsonyabb szinten, mint az UNICE-t vagy az Európai
Szakszervezeti Konföderációt (ETUC) és másokat.

Az amerikai kereskedelmi kamara EU-bizottsága (AMCHAM-
EU) kiváló példa arra, hogy nem kell egy érdekcsoportnak fel-
tétlenül európai háttérrel rendelkeznie ahhoz, hogy az uniós
lobbitársadalom elismert és sikeres tagja legyen. Az AMCHAM
az amerikai anyacégekhez tartozó európai vállalatok, összesen
közel 200 cég érdekeit képviseli, és elsõsorban ezt az üzleti kört
érintõ közösségi jogszabályalkotásra összpontosít. Az
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pontosan ismerni kell, hogy mely uniós intézmény milyen jogo-
sítványokkal rendelkezik a döntéshozatal során, és a konkrét
kérdésben melyek az eljárási szabályok. Utóbbiak néha egészen
furcsa helyzetet produkálnak.

Az EU-lobbizásról szóló szakkönyvek szinte kivétel nélkül fel-
emlegetik azt a rendhagyó esetet, amikor a terhes nõkrõl szóló
irányelvet a halászati miniszterek tanácsa fogadta el, mert a
jogszabály elfogadására szabott határidõ lejárta elõtt ez volt az
utolsó miniszteri tanácsülés.

Bár a legfõbb döntéshozó szerv a tanács, de a témától függõ-
en az Európai Parlamentnek semmilyen, kicsi vagy döntõ szava
lehet egy-egy jogszabály elfogadásában.

A képviselõ-testületnek a közösségi politikák alá esõ bizonyos
területeken (pl. mezõgazdaság és közlekedés) konzultációs joga
van a bizottsági javaslatokat illetõen, de utóbbi nem kötelezhe-
tõ az EP észrevételeinek figyelembevételére. Ennél sokkal erõ-
sebb jogkörrel ruházza fel a parlamentet az együttmûködési el-
járás, amely szorosan bevonja a döntéshozatali folyamatba,
anélkül azonban, hogy törvényhozói hatalmat adna a kezébe. A
monetáris politikát érintõ kérdésekben például az együttmûkö-
dési procedúra révén a parlament ugyan nem tudja ráerõltetni
álláspontját a tanácsra, de módosításokat javasolhat. A közös
döntési eljárás alá esõ kérdésekben (környezet- és fogyasztóvé-
delem, strukturális alapok, személyek szabad mozgása, egész-
ségügy, oktatás stb.) viszont a képviselõ-testületé az utolsó szó
a tanáccsal szemben.

A parlament egyszerû többséggel elutasíthat egy jogszabályt,
amit a kormányok hosszú évek munkájával hoztak tetõ alá.

Az unió intézményei nem csak törvénykezdeményezõi (Euró-
pai Bizottság) vagy törvényhozói (tanács és Európai Parla-
ment), de például a bizottság esetében kiterjedt végrehajtói, va-
lamint döntéshozói jogkörökrõl is beszélhetünk. Elég a verseny-
jogi kérdésekre gondolni, ahol az Európai Bizottság legfelsõbb
hatóságként saját hatáskörben sokmilliárdos állami támogatá-
sok sorsáról vagy cégek egyesülésérõl dönthet.

ÁGAZATI ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS

Az üzleti szféra érdekei

Az egyes szervezetek lehetõségei nagyban függnek az általuk
képviselt vállalatok vagy ágazatok méreteitõl, gazdaságban el-
foglalt szerepüktõl.

Általánosan elmondható, hogy fõleg a kis- és középvállalatok,
illetve a fejlõdõ gazdasági szektorok tartják fenn a legtöbb
brüsszeli irodát, hiszen a nagyvállalatok önmagukban is akkora
súlyt képviselnek, hogy véleményük automatikusan eljut az EU
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Területi és regionális érdekek

Az Európai Unió fogalomköréhez több mint tíz éve kapcsolódik
elválaszthatatlanul a szubszidiaritás, amely megerõsítette a ré-
giók helyét és szerepét az európai integrációban. Az Európai
Unió éves költségvetésének körülbelül a harmadát fordítja az
elmaradott vagy szerkezetváltási problémákkal küzdõ térségek
felzárkóztatására. A közösségtõl kapott pénz nagy lökést adott
az unió legszegényebb régióinak a fejlõdéséhez. A regionális tá-
mogatások mintegy 75 százalékát mégis közvetlenül a fõváros-
ok osztják szét a rászoruló térségeknek. Az Európai Regionális
Fejlesztési Alap (ERDF) és az Európai Szociális Alap kivételé-
vel a régiók nem állnak közvetlen kapcsolatban Brüsszellel
pénzügyi kérdésekben, hiszen a tagállamokon keresztül kell pá-
lyázniuk a közösségi támogatásokra.

Ennek ellenére egyre több a különbözõ, területi érdekekért
lobbizó képviselet Brüsszelben. 

Ez érthetõ is, hiszen pontosan azok a régiók és országok szo-
rulnak rá az ilyen jellegû támogatásokra, amelyek a legkevésbé
voltak reprezentálva az Európai Unióban, azaz a portugál, a gö-
rög és az ír régiók. Az országukban nagyobb politikai önállósá-
got élvezõ, erõs öntudattal és kulturális identitással rendelkezõ
tartományok számára úgyszólván természetes, hogy fizikailag
is jelen legyenek Brüsszelben, ahol elsõ kézbõl rengeteg hasz-
nos információhoz juthatnak, vagy együttesen fellépve próbál-
nak meg befolyást gyakorolni az Unió döntéshozóira.

Ugyanakkor a széles autonómiával rendelkezõ német tarto-
mányok például hosszú évek során kivívott függetlenségüket
féltik az Európai Bizottság szerintük túlterjeszkedõ hatalmától.
Éppen ezért tõlük indult ki az a kezdeményezés, hogy világosan
határolják el egymástól az Európai Unió, a tagállamok és a ré-
giók hatásköreit. 

Az európai települések és régiók azonban nem csak külön-kü-
lön, hanem közösen is fellépnek az érdekeikért. A régiók bizott-
sága (Committee of the Regions, CoR) a legnagyobb közigazga-
tási egységek döntéshozó szerve és egyúttal szószólójuk is az
uniós intézményeknél. Sõt, a CoR tanácsadói szerepkörben ma-
ga is egyike az Európai Unió intézményeinek. A régiók bizottsá-
ga nem az egyetlen szervezet, amely napirenden tartja a terüle-
ti érdekeket. A többi szervezõdés közül kiemelendõ az európai
régiók közgyûlése11, valamint az európai önkormányzatok és ré-
giók konferenciája12, amelyek közül az utóbbi rendelkezik je-
lenleg nagyobb befolyással. A CEMR jelenleg megközelítõleg
300 régiót tömörít, amelyek az EU lakosságának közel 75%-át
foglalják magukban.

A régiókat tömörítõ szervezeteken felül három bevett együtt-
mûködési forma jellemzi a térségi önkormányzatokat. Az elsõ
az ún. Urban-13 és Interreg-14összefogások összessége, amely a
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AMCHAM megkülönböztetett figyelmet szentel az európai
szabványosításnak, amely gyakran komoly amerikai üzleti ér-
dekeket sérthet.

Brüsszelben az ágazati érdekképviseletek is nagy számban
vannak jelen. Az európai agrárközösség szócsöve az Európai
Unió központjában a mezõgazdasági szervezetek bizottsága, is-
mertebb nevén COPA/COGECA, amely az Európai Bizottság
segédletével jött létre 1958-ban. Mivel az agrártársadalom ér-
dekei meglehetõsen sokrétûek, az EU-nak kapóra jött egy olyan
gyûjtõszervezet, amellyel szakmai kérdésekben konzultálhat,
és amelynek elmagyarázhatja a döntéseit. A COPA szakértõi je-
len vannak abban a 18 tanácsadó testületben, amely a közös me-
zõgazdasági politika különbözõ területein az Európai Bizottság
döntéseihez szolgáltat szakmai hátteret.

Az európai szintû szakmai érdekcsoportoknak két fõ típusát
különböztethetjük meg: az egyes szakmák szerint és a szakmák-
tól függetlenül szervezõdõket. Az utóbbi kategóriában három
nagy páneurópai csoport érdemel említést: a szabadúszókat
képviselõ SEPLIS, valamint a köztisztviselõk és magáncégeknél
dolgozó tisztviselõk érdekeiért lobbizó EUROCADRES és CEC
(Conférence Européenne des Cadres – európai tisztviselõk kon-
ferenciája).

A felsoroltakon kívül számos szakmai érdekképviselet ala-
kult, amelyek kezdetben fõként a diplomák és szakképesítések
kölcsönös elismeréséért küzdöttek, ma pedig az unión belüli
mobilitás útjában lévõ akadályok megszüntetését tekintik fõ fel-
adatuknak.

Munkavállalói érdekek

A munkavállalói érdekszervezetek közül az Európai Szakszer-
vezetek Konföderációja (ETUC) a legjelentõsebb. Az 1972-ben
alapított és egész Európában kiterjedt tagsággal rendelkezõ
ETUC (a legtöbb nagy magyar szakszervezet is csatlakozott
hozzá) egyrészt a 16 európai ipari-ágazati szövetséget, másrészt
a nemzeti munkavállalói szövetségeket tömöríti.

Az Európai Szakszervezetek Konföderációját – egyfajta mun-
kavállalói oldalként – az Európai Bizottság a szociális partnerek
között tartja számon.

Ezek a partnerek az EU napirendjén szereplõ kérdésekben
keretmegállapodásokról tárgyalnak, amelyek késõbb fontos kö-
zösségi irányelvekben ölthetnek testet. A munkavállalók legna-
gyobb európai érdekképviselete rendszeresen véleményt nyil-
vánít, állásfoglalásokat tesz közzé idõszerû szociális kérdések-
rõl, de informálisan is hatni igyekszik az uniós intézmények
gondolkodására és döntéseire.
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Az Európai Bizottság épületeibe és helyiségeibe, a sajtóköz-
pontot is beleértve, például egyetlen érdekérvényesítõnek vagy
lobbistának sincs szabad bejárása. Csak akkor léphetik át a kü-
szöböt, ha elõzõleg személyes találkozót kértek és kaptak a
megszólítani kívánt politikustól vagy hivatalnoktól. A bizottság
alkalmazottai a belsõ szabályok szerint nem fogadhatnak el 150
eurónál nagyobb értékû ajándékot. Ha mégis megteszik, késle-
kedés nélkül jelenteniük kell elöljáróiknak, és az esetek többsé-
gében az ajándékot vagy annak ellenértékét jótékonysági célok-
ra ajánlják fel.

A legnyitottabb és a „kijárók” által leginkább körüludvarolt in-
tézmény, az Európai Parlament is külön elõírta, hogy mihez kell
tartaniuk magukat a lobbistáknak és a képviselõ-testülethez tar-
tozó személyeknek. Az elõbbiek évenként megújítandó, érvényes
kitûzõ felmutatásával léphetnek csak be az Európai Parlament
épületébe és ott-tartózkodásuk során azt jól láthatóan kell visel-
niük. További elvárás velük szemben, hogy semmi kétértelmûsé-
get ne hagyjanak afelõl, hogy kinek és milyen céllal dolgoznak.

A képviselõkre vonatkozó szabályok a korlátozás helyett in-
kább az átláthatóságra helyezik a hangsúlyt. A parlament min-
den tagjának személyesen írásban kell nyilatkoznia szakmai te-
vékenységérõl és minden más jövedelmérõl. Ezen kívül azt is
fel kell fedniük, hogy a képviselõi funkciójukból származón túl
milyen más bevételeik és jövedelmeik vannak. „Az Európai
Parlament tagjainak munkájuk során tartózkodniuk kell bármi-
lyen ajándék vagy kedvezmény elfogadásától” – szögezi le a
rendelkezés.

A mellékletben megtalálható magatartási kódex bírálói sze-
rint ez a puha szabályozás egyáltalán nem jelent garanciát arra,
hogy a képviselõk valóban nem fogadnak el apróbb vagy na-
gyobb figyelmességeket.

A brüsszeli Lobbiszervezetek Európai Szövetségének
(FELPA) például csak azok lehetnek a tagjai, akik önként aláve-
tik magukat közel egy tucat alapszabálynak. Ezek közé tartozik,
hogy sem pénzadományokkal, sem anyagi ellenszolgáltatások-
kal nem környékezik meg az uniós intézmények tisztviselõit, és
fizetség fejében nem adják tovább a tõlük szerzett információ-
kat. Az érdekérvényesítésben részt vevõkkel szemben az is el-
várás, hogy azonnal fedjék fel kilétüket és azt, hogy milyen cé-
get képviselnek.

ÍRORSZÁG ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉSE 
AZ EURÓPAI UNIÓBAN

Írország 1973. január 1-jén lett tagja az Európai Gazdasági Kö-
zösségnek. A csatlakozások következtében Írországban olyan
reformintézkedések, szerkezetátalakítások mentek végbe,
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hasonló fejlesztési problémákkal rendelkezõ térségek együtt-
mûködése.

A második együttmûködési forma a területszabályozás prob-
lémaköre mentén egyesülõ régiók csoportja. Ezek az olyan ha-
sonló térségekben elhelyezkedõ önkormányzatokat egyesítik,
mint például a határ menti régiók vagy a tengerparti és hegyvi-
déki térségek.

A harmadik és egyben legerõsebb regionális lobbicsoport az
azonos iparágakkal rendelkezõ régiók összefogása. Ezek közül a
legbefolyásosabb az ún. „négy motor” csoport, amely a Baden-
Württemberg, Rajna–Alpok, Katalánia és Lombardia tartomá-
nyait egyesíti.

A fenti eseteken túl számos tartomány tart fenn saját képvi-
seletet, némelyik csak egy-két fõvel mûködik, de akadnak 30–50
embert foglalkoztató profi ügynökségek is.

Összefoglalásként elmondható, hogy az egyes tartományok,
régiók és önkormányzatok érdekérvényesítése igen sokrétû és
fontos tevékenység és végsõ soron pedig szinte már elengedhe-
tetlen követelmény is az Európai Unióban.

A folyamatos jelenlét, a kapcsolattartás és az érdekek artiku-
lációja nem egyszer milliós nagyságrendû befektetéseket jelent
egy-egy régiónak, nem beszélve Brüsszel azon tulajdonságáról,
hogy egyetlen városba sûrûsödött az európai politikai és gazda-
sági döntéshozó elit.

A befektetõk felkutatása és meggyõzése szintén hozzásegíthe-
ti a képviselettel rendelkezõ régiókat.

A LOBBIZÁS ETIKAI SZABÁLYAI 
AZ EURÓPAI UNIÓBAN

Az Európai Unióban a lobbistákkal való kapcsolattartásnak nin-
csenek kötött vagy írásba foglalt szabályai. A legkülönfélébb
csatornákon és módokon folyik a párbeszéd. Az uniós tisztség-
viselõk vagy EP-képviselõk elérhetõségeihez (telefonszám, fax,
e-mail stb.) egyszerûen hozzá lehet férni. A hivatalos bejelent-
kezésnek, mint mindenhol, itt is lefektetett szabályai vannak.
Ez írásos bejelentkezésbõl és egy formanyomtatvány kitöltésé-
bõl áll, amelyen az érintettek felfedik, hogy milyen szervezet-
nek vagy cégnek a megbízásából járnak el. Az újságírókéhoz
sok tekintetben hasonlító akkreditációt az Európai Bizottság és
az Európai Parlament fõtitkári hivatala intézi.

Az unió intézményei magatartási kódexekben szabályozták
alkalmazottaik számára, hogy milyen elvek betartásával érint-
kezhetnek az õket megkeresõ lobbistákkal, mint ahogy a tekin-
télyes érdekcsoportok is kidolgozták a maguk önkéntes etikai
kódexét, amelyhez valamennyi aláírónak tartania kell magát az
unió intézményeivel való érintkezés során.
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vezetõ politikus szükségét érzi annak, hogy részt vegyen a
CORI különbözõ rendezvényein és fórumain18.

A rengeteg civil szervezet közül talán az ír fogyasztóvédelmi
szervezetet19 érdemes még kiemelni, amely talán az egyik leg-
felkészültebb brüsszeli érdekérvényesítõ szervezet.

ÖSSZEFOGLALÁS

Az Európai Unió a XXI. században belsõ fejlõdése és a nemzet-
közi helyzet alapján teljesen új kihívások elé néz. A közösségi
politikák szinte átláthatatlan összessége és a bõvítés nyomán
egyre bonyolultabbá váló érdekérvényesítés rendszere sok
esetben komoly gátja a gazdasági hatékonyságnak. A huszonöt
tagország több tucat szakpolitikai érdeke valamint a gazdasági
és a civil szféra további több száz ügye, olyan bonyolult érdek-
egyeztetési mátrixot teremthet, amely a jelenlegi uniós bürok-
ráciát adott esetben komoly szervezetszociológiai problémák
elé állíthatja. A tíz új tagország belépése elõtt már megkezdõd-
tek az Európai Unió hatékonyságáról szóló viták.

Egy átlátható és racionális döntés-elõkészítõ és döntéshozói
rendszer reformja nemcsak az új tagországoknak kedvezne,
akik még nem ismerik ki magukat a jelenlegi EU bürokratikus
útvesztõiben, de a régi EU-tagállamoknak is alapvetõ érdekük.

A brüsszeli hivatalok és intézmények döntõ többsége valójá-
ban 12 tagországra lett kitalálva és optimalizálva, de közben
mind az integráció foka, mind pedig az EU külsõ és belsõ vi-
szonyrendszere óriási változásokon ment keresztül. A most be-
lépõ tagországok tehát elsõsorban abban érdekeltek, hogy az in-
tézményi reformok meghatározásában aktívan közremûködje-
nek.

A hazai civil és gazdasági szféra – a kialakult magyar gyakor-
lat hiányában – jelenleg nem rendelkezik versenyképes érdek-
érvényesítõ kultúrával. Ez adott esetben óriási versenyhátrányt
jelenthet az Európai Unióban. Taggá válásunkat követõen a ma-
gyar kormányzat egyik legnagyobb feladata az lesz, hogy támo-
gassa a magyar gazdasági és civil érdekek minél szélesebb kö-
rû közösségi megjelenítését. A különbözõ gazdasági szektorok,
önkormányzatok és civil szervezetek brüsszeli megerõsödéséig
elengedhetetlen ez a fajta „állami köldökzsinór”. Az ad-hoc szö-
vetségek rendszerében teljesen más reflexek és szocializációs
képességek szükségesek, mint azt itthon megszokhattuk az el-
múlt tizenöt évben.
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amelynek következtében a kilencvenes évekre az Európai Unió
mintaállamává vált.

Ez nem utolsósorban köszönhetõ az ír politikai, gazdasági és
társadalmi érdekek folyamatos képviseletének, az „ír lobbi” si-
kereinek.

Politikai érdekképviselet

Az Európai Unió Tanácsába Írország jelenleg 3, míg az Európai
Unió Parlamentjébe 15 képviselõt delegál. Az EP jelenlegi elnö-
ke az ír Pat Cox, aki ezáltal az egyik legbefolyásosabb politikus
az unióban. Az EP ír képviselõi egy saját honlapot15 is üzemel-
tetnek, ahol a közvetlen elérhetõségeiken felül folyamatosan tá-
jékoztatják az érdeklõdõket, hogy képviselõik mikor, melyik bi-
zottságban dolgoznak. A napirendi ügyekrõl részletes informá-
ciókat tesznek közzé, melyek alapján mindenki könnyen bele-
láthat az EP ír képviselõinek munkájába.

Gazdasági érdekképviselet

A legbefolyásosabb ír gazdasági lobbiszervezet kétségtelenül az
ír kereskedelmi kamara16, amely a legtöbb gazdasági szervezet
érdekérvényesítését látja el Brüsszelben. A fentiekben már tár-
gyalt amerikai kereskedelmi kamara ír, illetve uniós divíziói
szintén folyamatosan egyeztetnek az ír vállalatok képviselõivel.

A szolgáltatási szektor legaktívabb képviselõje az ír turiszti-
kai központ, amely ellátja a szolgáltatások képviseletét, vala-
mint az országkép alakítását is az EU-ban.

Jelenleg az egyik legaktívabban lobbizó ír cég a fapados légi
utazást kitaláló és mára óriásvállalattá fejlõdött Ryanair.

Civil szektor

Egy 1990-es felmérés szerint Írországban a lakosság 22%-a tag-
ja valamely civil szervezetnek. Az ír közösségi szervezõdés ha-
gyományai kihatnak az európai uniós érdekképviseletükre.
Gyakorlatilag minden brüsszeli ír politikus vagy magas beosz-
tású hivatalnok tiszteletbeli tagja valamely civil szervezetnek.

Ezek közül is kiemelésre méltó a hívõk egyesülete (CORI)17,
amely lobbierejénél és társadalmi elfogadottságánál fogva is az
egyik legtekintélyesebb ír civil szervezet.

A legfontosabb segítség természetesen a civil szervezetek fo-
lyamatos informálása és olyan informális pontok kiépítése,
amelyek segítenek az uniós ügyek és események eligazodásá-
ban. Nem véletlen, hogy a mélyen vallásos Írországban minden
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MELLÉKLET

Az érdekérvényesítés háromdimenziós mátrixa

ország szervezet téma

ország

szervezet

téma 
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nemzeti
érdek

témák/ügyek

gazdasági
és civi
szervezetek

A Lobbiszervezetek Európai Szövetségének etikai kódexe20

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 tisztviselõivel folytatott érintkezés során nem

közölhet félrevezetõ információt sem státusáról, sem a megkere-
sés céljáról.

4. Akár közvetlenül, akár közvetve nem tálalhatja félrevezetõen az
unió intézményeihez fûzõdõ kapcsolatait.

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

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

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

8. Tisztességtelen eszközökkel nem szerezhet információkat az unió
intézményeitõl.

9. El kell kerülnie mindenféle szakmai és professzionális érdekütkö-
zést.

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

11. Tartózkodnia kell minden olyan cselekedettõl, amely megenged-
hetetlen eszközökkel helyezi nyomás alá az eurokratákat.

12. Csak olyan személyt alkalmazhatnak, aki betartja a közösségi in-
tézmények szabályzatait és titokvédelmi elõírásait.

A kódex aláírójának önként vissza kell lépnie, ha bebizonyosodik, hogy
vétett a fenti szabályok ellen.

Szervezeti felépítések

elnökség
(elnök + 2 alelnök)

büró titkárság

fõigazgatóságok

írja be a nevetszekciókplenáris ülés

plenáris ülés

adminisztráció
1 fõtitkár

8 fõigazgató

1 elnök
14 alelnök

büró17 állandó bizottságpolitikai csoportok
7 frakció

eseti bizottságok

GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG

elnökség
(elnök, alelnök, bürótag)

6 szakosított
bizottság

EP-frakciók
delegáltjai

büró

GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG

EURÓPAI PARLAMENT
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1 Ábra a mellékletben. 
2 Az Értelmezõ kéziszótár szóhasználatát követve a lobbi, valamint ezen szótõ-

vel rendelkezõ összetett szavak helyesírása „i”-vel történik.
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EN.

4 Guéguen, D., „Governance and the Role of Associations in Economic
Management: A Response rom an EU
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Az Európai Parlament jelenlegi és jövõbeni összetétele

Jelenlegi
állapot

Románia
és Bulgá-
ria csatla-

kozása
elõttOrszág

Mandátumok száma az Európai Parlamentben

Románia és Bulgária
csatlakozása után

EU 15

A 2004-es
választások

elõtt

EU 25

A 2004-es
választások

után

EU 28

A 2009-es
választá-
sok elõtt

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
Hollandia 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 626 732 786 736

A nizzai szerzõdésben meghatározott tagországi mandátumok

Ország Európai Gazd. és szoc. Régiók
Tanács bizottság bizottsága

Németország 29 24 24
Egyesült Királyság 29 24 24
Franciaország 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.



HALMAI PÉTER

Az agrárgazdaság EU-adaptációja
Várható feszültségek, gazdaság- 

és társadalompolitikai kihívások

Az agrárgazdaság különösen fontos helyet foglal el az európai
integrációban. A közös agrárpolitika több mint négy évtizede
mûködõ, szupranacionális rendszer. A közösségi jog több mint
50%-a, a közös költségvetés közel 50%-a az agrárgazdasággal és
az élelmiszer-elõállítással kapcsolatos.

A közös agrárpolitika átvétele, az európai agrárrendszerbe
történõ beilleszkedés alaposan próbára teszi az új tagországo-
kat. A közös agrárpolitika két pillérét kell átvenni: egyrészt a
piacszabályozást (a közös piaci szervezeteket), másrészt az in-
tegrált vidékfejlesztési politikát. (Ez utóbbi keretébe egyrészt a
strukturális alapokból finanszírozott, jellemzõen beruházásokat
is tartalmazó akciók, másrészt az EMOGA garanciarészlegébõl
fedezett úgynevezett „kísérõ intézkedések” tartoznak.)

Az adaptáció nemcsak új szabályozási mechanizmusok (s
azok keretében új támogatási formák) átvételét jelenti, hanem
egyúttal a belsõ piacon, a korábbinál jóval intenzívebb verseny-
közegben történõ helytállás igényét. A siker fontos feltétele a
szabályozási technikák átvétele, a támogatások abszorpciója,
ám a döntõ tényezõ a piaci versenyképesség.

A magyar agrárgazdaságra a jelentõs visszaeséssel járó
transzformációs krízist követõen a tartós depresszió, labilis
struktúrák, a jövõkép hiánya a jellemzõ. Mindezek a tényezõk
további nehézségeket jelentenek az EU-adaptáció területén is.

A következõkben a transzformáció, a rövidebb távú, majd a
tartósabb feszültségpontok, végül a gazdaság- és a társadalom-
politika fõ feladatai kerülnek áttekintésre. 

Public Affairs Practitioner”, in: Greenwood, J. (ed.). The Effectiveness of EU

Business Associations, Palgrave,
Basingstoke, 2002, p. 47.

5 Annex IX. (részletesen a mellékletben).
6 The Amsterdam Treaty, Protocol No 7.
7 A jegyzõkönyv a közzétételi esetektõl való eltekintést a bizottság döntési jog-

körébe utalja.
8 Economic and Social Committee (ECOSOC).
9 Committee of the Regions (CoR).

10 Committee of Representatives Permanent.
11 Assembly of European Regions (AER).
12 Council of European Municipalities and Regions (CEMR).
13 Település és városfejlesztés.
14 Határokon átívelõ regionális együttmûködések.
15 www.europarl.ie
16 www.chambersireland.ie
17 Conference of Religious of Ireland (www.cori.ie).
18 Pat Cox tanulmánya a CORI honlapján: www.cori.ie/justice/civil_society/ire-

land_future_europe/1_euro_persp.pdf.
19 www.ecic.ie
20 Greenwood: Regulating lobbying in the European Union, in: Parliamentary

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