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Οι πολιτικοί που κατέχουν κορυφαία αξιώματα δεν πρέπει να διορίζονται εκ νέου σε αυτά 
χωρίς  να  αξιολογούνται  τα  έργα  τους.  Εάν  εξετάσουμε  τις  επιδόσεις  του  José  Manuel 
Barroso,  του  Προέδρου  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής,  θα  αποδειχθούν  κατώτερες  των 
περιστάσεων.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής πολύ συχνά απεκδύθηκε των ευθυνών του, υποβαθμίζοντας την 
Επιτροπή από «θεματοφύλακα των Συνθηκών» σε κόλακα των ισχυρότερων κρατών και των 
βιομηχανιών με τη μεγαλύτερη επιρροή. Όταν επιχείρησε να αναλάβει καθοδηγητικό ρόλο, 
κινήθηκε προς τη λάθος κατεύθυνση. Οι πολιτικές του συνέβαλαν στη χρηματοπιστωτική και 
οικονομική κρίση και, στη συνέχεια, δεν μπόρεσαν να δώσουν καμία απάντηση σ’ αυτήν. Οι 
εν  λόγω  πολιτικές  έδιναν,  επί  μονίμου  βάσεως,  προτεραιότητα  στα  συμφέροντα  του 
απρόσκοπτου εμπορίου και των μεγάλων επιχειρήσεων σε βάρος του περιβάλλοντος, των 
κοινωνικών  ζητημάτων  και  των  προσώπων.  Οι  Πράσινοι  απευθύνουν  έκκληση  στην 
Ευρωπαϊκή  Ένωση  να  αντισταθεί  και  να  μην  ακολουθήσει  λάθος  δρόμο  για  μία  ακόμη 
πενταετία.

Η υποψηφιότητα Barroso για δεύτερη θητεία στο αξίωμα του Προέδρου της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής  έχει  ήδη  λάβει  τη  στήριξη  της  πολιτικής  οικογένειας  του  Ευρωπαϊκού  Λαϊκού 
Κόμματος και ορισμένων επικεφαλής κυβερνήσεων, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και 
σοσιαλιστές. Το γεγονός αυτό προδικάζει το αποτέλεσμα των εκλογών για το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. Απευθυνόμενοι σε όλους όσους επιθυμούν να αλλάξει η ευρωπαϊκή πολιτική 
προς το καλύτερο, παραθέτουμε εδώ 25 λόγους για τους οποίους πρέπει να εναντιωθούμε 
στην υποψηφιότητα Barroso.

Υιοθέτηση παθητικής προσέγγισης στη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση

• Ο  Barroso  και  ο  Επίτροπος  McCreevy  αγνόησαν  επίμονα  τις  ανησυχίες  του 
Κοινοβουλίου σχετικά με τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου και τα κεφάλαια ιδιωτικών 
συμμετοχών.

• Επί σειρά ετών, η Επιτροπή Barroso απέρριπτε κινήσεις για την καλύτερη διασφάλιση 
των  αποταμιεύσεων  μέσω  της  αναθεώρησης  του  καθεστώτος  εγγύησης  των 
καταθέσεων, και τελικά ανέλαβε δράση μόνο όταν η κρίση βρισκόταν πια σε εξέλιξη.

• Η  Επιτροπή  πρότεινε  μέτρα  για  την  άμβλυνση  των  επιπτώσεων  της 
χρηματοπιστωτικής κρίσης μόνο όταν δέχτηκε πιέσεις από το Συμβούλιο.

Απερίσκεπτη απορρύθμιση σε βάρος της κοινωνικής πολιτικής

• Η  Επιτροπή  αρνήθηκε  να  υποβάλει  οδηγία  σχετικά  με  τις  Υπηρεσίες  Κοινής 
Ωφέλειας.  Οι  πολίτες,  οι  ΜΚΟ  και  οι  συνδικαλιστικές  οργανώσεις  επιθυμούν  να 
προστατεύσουν  τις  υπηρεσίες  αυτές  και  να  παράσχουν  στις  Τοπικές  Αρχές  το 
δικαίωμα  να  τις  χρηματοδοτούν  και  να  τις  οργανώνουν  όπως  εκείνες  κρίνουν 
κατάλληλο.  Η  Επιτροπή  Barroso  προτιμά  οι  βασικές  ανάγκες  να  υπόκεινται  σε 
δυνάμεις και κανόνες της αγοράς, διατηρώντας τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας στο 
πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τις υπηρεσίες.

• Η Επιτροπή Barroso αγνόησε τα επαναλαμβανόμενα αιτήματα του Κοινοβουλίου για 
αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με την απόσπαση των εργαζομένων, παρότι η αρχή 
της «ισότητας της αμοιβής για όμοια εργασία στον ίδιο εργασιακό χώρο» απειλήθηκε 



από  πρόσφατες  αποφάσεις  του  Δικαστηρίου  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  που 
ευνοούν την ελεύθερη αγορά έναντι της προστασίας των καταναλωτών.

•  Ο  Barroso  ιδιοποιήθηκε  το  πρόγραμμα  για  τη  «βελτίωση  της  νομοθεσίας» 
προκειμένου  να προωθήσει  την  απορρύθμιση στο όνομα της  ανταγωνιστικότητας. 
«Ομάδες  υψηλού  επιπέδου»  αποτελούμενες  από  εμπειρογνώμονες  χωρίς  καμία 
υποχρέωση λογοδοσίας,  οι  οποίες  συχνά τάσσονταν υπέρ της ελεύθερης αγοράς, 
άνθισαν υπό την Επιτροπή Barroso.  Η πρακτική αυτή αποδυναμώνει  όχι  μόνο το 
Κοινοβούλιο, αλλά και την ίδια την Επιτροπή.                                                 

Ανταγωνισμός και απελευθέρωση σε βάρος της ανάπτυξης και της αλληλεγγύης
• Η ρύθμιση του χρόνου εργασίας στις οδικές μεταφορές είχε ως στόχο την αύξηση της 

εγρήγορσης των οδηγών και την αύξηση της ασφάλειας των οδικών δικτύων.  Μια 
οδηγία του 2002 για τη συμπερίληψη των αυτοαπασχολούμενων οδηγών δεν τέθηκε 
ποτέ  σε  ισχύ  από  την  Επιτροπή  και  οι  αυτοαπασχολούμενοι  οδηγοί  απλώς 
αγνοήθηκαν σε μια αναθεώρηση που πραγματοποίησε η Επιτροπή το 2008. Αυτό 
ανοίγει ταυτόχρονα τον δρόμο για κοινωνικό ντάμπινγκ στο όνομα του ανταγωνισμού.

• Η Επιτροπή Barroso διαπραγματεύεται «συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης» 
(ΣΟΕΣ) με χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ), στις οποίες 
περιλαμβάνονται  ορισμένα από τα οικονομικά ασθενέστερα κράτη της υφηλίου.  Οι 
ΣΟΕΣ έχουν ως στόχο την  επιθετική  αύξηση  του  ανταγωνισμού,  το  άνοιγμα  των 
αγορών  δημοσίων  συμβάσεων  και  την  απελευθέρωση  των  χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών και  των  ροών κεφαλαίων.  Ηγέτες  των χωρών ΑΚΕ καταγγέλλουν  την 
απεμπόληση  της  αναπτυξιακής  πολιτικής  και  τις  τακτικές  εκφοβισμού  των 
διαπραγματευτών του Barroso.

• Εν μέσω της κατάρρευσης της χρηματοπιστωτικής αγοράς τον Οκτώβριο του 2008, η 
Επιτροπή σύναψε εμπορική συμφωνία με 14 κράτη της Καραϊβικής, εκ των οποίων τα 
8  έχουν  χαρακτηριστεί  φορολογικοί  παράδεισοι  από  τον  ΟΟΣΑ.  Η  συμφωνία 
περιλαμβάνει  την  ελεύθερη  τοποθέτηση  οποιουδήποτε  νέου  χρηματοπιστωτικού 
προϊόντος,  όπως κερδοσκοπικά  παράγωγα,  στην  αγορά της  ΕΕ.  Αυτό  ενέχει  τον 
κίνδυνο κάθε μελλοντική ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα στην ΕΕ να αποτελεί 
αντικείμενο  διαφορών  και  αιτία  επιβολής  κυρώσεων.  Η  Επιτροπή  συνεχίζει  να 
διαπραγματεύεται την πλήρη απελευθέρωση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών με 
χώρες από την Ασία έως τη Νότια Αμερική.

• Ενώ  η  οικονομική  ύφεση  αποκτά  παγκόσμιες  διαστάσεις,  η  Επιτροπή  Barroso 
συνιστά στους εμπορικούς εταίρους να μην προστατεύσουν τις αγορές τους και να 
συνεχίσουν τη διαδικασία απελευθέρωσής τους. Στο μεταξύ, η Επιτροπή επανέφερε 
τις εξαγωγικές επιδοτήσεις για τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τα προϊόντα κρέατος, 
οι οποίες προκαλούν στρέβλωση στις γεωργικές αγορές πολλών αναπτυσσόμενων 
χωρών.

Αδιαφορία για την αλλαγή του κλίματος και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος
• Μετά από καθυστέρηση πολλών ετών, η Επιτροπή Barroso πρότεινε υποχρεωτικούς 

στόχους για τις εκπομπές CO2 των αυτοκινήτων. Επιπλέον, παρενέβη μόνον αφότου 
η ίδια η αυτοκινητοβιομηχανία παραδέχτηκε ότι δεν επρόκειτο να επιτύχει ούτε καν 
τους εθελοντικούς στόχους που είχε θέσει η ίδια. Ο Barroso αγνόησε τον Επίτροπο 
Περιβάλλοντος,  ο  οποίος  πρότεινε  τον  στόχο  των  120g/km  έως  το  2012,  ενώ 
υποστήριξε  τον  Επίτροπο  Επιχειρήσεων,  ο  οποίος  αμφισβήτησε  ανοικτά  τον 
συγκεκριμένο στόχο, ανέβαλε τη δημοσίευση της πρότασης της Επιτροπής και εντέλει 
περιόρισε τον στόχο στα 130g/km.
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• Υπερβαίνοντας τις εξουσίες της Επιτροπής, ο Barroso προσπαθεί να ασκήσει πιέσεις 
μέσω της έγκρισης της καλλιέργειας γενετικά τροποποιημένων ποικιλιών στην ΕΕ, 
αντίθετα  προς  τη  βούληση  της  πλειονότητας  των  κρατών  μελών  και  των 
καταναλωτών,  οι  οποίοι  εκφράζουν  ανησυχίες  σχετικά  με  τη  δημόσια  υγεία,  τη 
βιοποικιλότητα  και  τη  γεωργία.  Το  Συμβούλιο  Υπουργών απορρίπτει  διαρκώς  τις 
προσπάθειες αυτές, ωστόσο ο Barroso συνεχίζει να υποστηρίζει ότι μια απόφαση του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), σχετικά με τη νομοθεσία της ΕΕ για τους 
Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς (ΓΤΟ), θέτει υπό αμφισβήτηση το δικαίωμα 
των  κρατών  μελών  της  ΕΕ  να  απαγορεύουν  τους  ΓΤΟ.  Πρόκειται  για  ψευδή 
ισχυρισμό  καθώς  η  απόφαση  περιορίζεται  μόνο  στον  καθορισμό  των  κριτηρίων 
απαγόρευσης των ΓΤΟ.

 
• Το 2005 ο Barroso προώθησε μια αναπροσαρμογή της στρατηγικής της Λισαβόνας, 

που  ήταν  αποκλειστικά  προσανατολισμένη  σε  μια  κοντόφθαλμη  προσέγγιση  της 
ανάπτυξης  και  της  απασχόλησης  και  ανέβαλλε  την  αντιμετώπιση  των 
περιβαλλοντικών  ζητημάτων.  Αντίθετα  θα  έπρεπε  να  ασχοληθεί  σοβαρά  με  την 
υλοποίηση της στρατηγικής για την αειφορία που προβλεπόταν στις συμφωνίες της 
Λισαβόνας και του Γκέτεμποργκ.

• Ο Barroso τάχθηκε  δημοσίως υπέρ της  πυρηνικής  ενέργειας,  σηματοδοτώντας  το 
τέλος  της  παραδοσιακά  ουδέτερης  θέσης  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  επί  του 
συγκεκριμένου  θέματος.  Η  Επιτροπή  προώθησε  τη  δημιουργία  ενός  Ευρωπαϊκού 
Φόρουμ για την Πυρηνική Ενέργεια (ENEF), το οποίο θεσμοθέτησε το προνομιακό 
καθεστώς των Ομάδων Πίεσης (Lobbying) και  του Τομέα Πυρηνικής Ενέργειας, οι 
οποίοι σχεδιάζουν μια πυρηνική αναγέννηση.

• Αντιμέτωπη με την ανάγκη να μειωθεί η παραγωγή αποβλήτων και να προστατευτεί η 
ανθρώπινη υγεία μέσω της καλύτερης επεξεργασίας τους, η Επιτροπή υπέβαλε μια 
απερίσκεπτη πρόταση απορρύθμισης  καίριων διατάξεων της υφιστάμενης  οδηγίας 
πλαίσιο για τα απόβλητα. Επίσης, δεν συνέστησε την ανάληψη καμίας δράσης σε 
κοινοτικό  επίπεδο  αναφορικά  με  την  πρόληψη,  την  επαναχρησιμοποίηση  και  την 
ανακύκλωση  των  αποβλήτων,  ενώ  αντίθετα  ενίσχυσε  την  αποτέφρωση 
μετονομάζοντάς την σε «ανάκτηση».

• Η  Επιτροπή  Barroso  δεν  τήρησε  την  υπόσχεσή  της,  προς  τα  άλλα  Νομοθετικά 
Σώματα, να αναλάβει δράση έως τα τέλη του 2008 για τον περιορισμό των εκπομπών 
NOx και την υπαγωγή των αερομεταφορών στη νομοθεσία σχετικά με το Σύστημα 
Εμπορίας  Εκπομπών  (ΣΕΕ).  Αγνόησε  ακόμα  και  την  ισχυρή  δέσμευση  του 
Κοινοβουλίου,  ενώ  μέχρι  σήμερα,  δεν  έχει  θεσπίσει  ούτε  ένα  μέτρο  για  τον 
περιορισμό  των  περιβαλλοντικών  επιπτώσεων  των  εκπομπών  NOx από  τις 
αερομεταφορές.

• Από το 2007 ο Barroso αναβάλλει την προτεινόμενη αναθεώρηση της νομοθεσίας για 
τα ανώτατα εθνικά όρια εκπομπών ως προς την ατμοσφαιρική ρύπανση, ένα ζήτημα 
ζωτικής  σημασίας για  το  περιβάλλον και  τη  δημόσια  υγεία.  Η Επιτροπή έχει  ήδη 
περιορίσει  τις  αρχικές φιλοδοξίες της όπως τις εξέφρασε το 2005 στο πλαίσιο της 
Στρατηγικής για την Ατμοσφαιρική Ρύπανση (που κι’ αυτή αποδυναμώθηκε κατόπιν 
αιτήματος της βιομηχανίας).

• Υπό την ηγεσία Barroso, οι εκτιμήσεις για τα περιβαλλοντικά ζητήματα συστηματικά 
υπερτονίζουν τα βραχυπρόθεσμα οικονομικά κέρδη σε βάρος των μακροπρόθεσμων 
περιβαλλοντικών στόχων. Η επανεξέταση του «6ου Κοινοτικού Προγράμματος Δράσης 
για  το  Περιβάλλον»  ήταν  τόσο  διαστρεβλωμένη  που  οδήγησε  το  Κοινοβούλιο  να 
εγκρίνει ψήφισμα, όπου αναφέρει ότι «τέτοιου είδους μη σταθμισμένες εκτιμήσεις των 
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επιπτώσεων είναι αντιπαραγωγικές τόσο όσον αφορά την περιβαλλοντική πολιτική 
αυτή καθαυτή όσο και την ενσωμάτωσή της σε άλλες πολιτικές της ΕΕ».

• Βασικός  στόχος  του  κανονισμού  REACH  είναι  η  αντικατάσταση  ουσιών  που 
προκαλούν  πολύ  σοβαρή  ανησυχία  για  τη  Δημόσια  Υγεία  (SVHC)  και 
χαρακτηρίζονται ως καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες, τοξικές για την αναπαραγωγή, ή 
ανθεκτικές - βιοσυσσωρευτικές και τοξικές. Ο REACH περιλαμβάνει έναν κατάλογο 
800 περίπου ουσιών που πληρούν σαφώς τα κριτήρια  των SVHC. Ωστόσο,  στον 
κατάλογο υποψήφιων ουσιών που εγκρίθηκε τον Οκτώβριο 2008 περιλαμβάνονται 
μόνο 15 ουσίες. Η σχεδόν απόλυτη αδράνεια της Επιτροπής καταργεί τους στόχους 
του  REACH,  στερεί  από  τους  καταναλωτές  το  δικαίωμα  στην  ενημέρωση,  και 
εθελοτυφλεί όσον αφορά τους SVHC που περιέχονται σε εισαγόμενα προϊόντα.

• Τον  Ιούνιο  2008,  η  Επιτροπή  Barroso  ενέκρινε  ανακοίνωση,  σχετικά  με  τις 
ρυθμιστικές πτυχές των νανοϋλικών, δηλώνοντας (παρόλα τα επιστημονικά στοιχεία) 
ότι η υφιστάμενη νομοθεσία καλύπτει τους ενδεχόμενους κινδύνους για την υγεία, την 
ασφάλεια  και  το  περιβάλλον.  Το  Κοινοβούλιο  κατηγόρησε  την  Επιτροπή  ότι 
«ουσιαστικά δεν έχει καμία εικόνα των κινδύνων αυτών» και επέμεινε στην αρχή της 
«απαγόρευσης μη καταχωρημένων ουσιών» για όλες τις εφαρμογές νανοϋλικών σε 
καταναλωτικά προϊόντα.

• Ο Κανονισμός για τους ισχυρισμούς περί  υγιεινών ιδιοτήτων ορισμένων τροφίμων 
ορίζει ότι τα τρόφιμα δεν μπορούν να διαφημίζονται ως υγιεινά εάν ορισμένες τιμές 
αναφοράς,  όπως  π.χ.  το  αλάτι,  τη  ζάχαρη  και  τα  λιπαρά,  υπερβαίνουν  τις 
ενδεικνυόμενες. Η Επιτροπή θέτει για ορισμένες από αυτές τις τιμές τόσο υψηλά όρια 
που  ακόμη  και  προδήλως  ανθυγιεινά  τρόφιμα  δεν  τις  υπερβαίνουν.  Ο  Barroso 
επιδείνωσε μια ήδη άσχημη κατάσταση υποκύπτοντας στις πιέσεις της βιομηχανίας 
τροφίμων και  παρεμβαίνοντας  προσωπικά με υποσχέσεις  εξαιρέσεων για  βασικές 
τροφές όπως το ψωμί, τα φρούτα και το κρέας.

Αδυναμία προώθησης της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ΕΕ

• Ο  Barroso  ξεκίνησε  πολύ  ελπιδοφόρα  όσον  αφορά  το  ζήτημα  των  θεμελιωδών 
δικαιωμάτων,  διακηρύσσοντας  ότι  η  Επιτροπή  θα  γίνει  «υπέρμαχος»  των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων  και  δεσμευόμενος  να  συγκροτήσει  μια  ομάδα εργασίας 
Επιτρόπων σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μέχρι σήμερα, τέτοια ομάδα δεν 
έχει συσταθεί. Η Επιτροπή υιοθέτησε επίσης παθητική στάση μετά τις συστάσεις που 
διατύπωσε  κοινοβουλευτική  επιτροπή  για  τις  έκτακτες  παραδόσεις  της  CIA,  που 
παραβιάζουν  τις  συνθήκες  της  ΕΕ  και  τις  διεθνείς  συμβάσεις  για  τα  ανθρώπινα 
δικαιώματα.  Στον  ανίσχυρο νέο Οργανισμό  Θεμελιωδών Δικαιωμάτων  δεν δόθηκε 
εντολή να παρακολουθεί  την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στα κράτη 
μέλη. Ο Barroso υποσχέθηκε,  το 2004,  τη θέσπιση οδηγίας για την επέκταση της 
προστασίας  κατά  των διακρίσεων,  αλλά  χρειάστηκε  να περάσουν 4  επιπλέον  έτη 
έντονων πιέσεων για να την παρουσιάσει.

• Ο Barroso εξήγγειλε  το 2006 ότι  η  ορθή εφαρμογή και  η  επιβολή των νόμων θα 
αποτελούσε  «πρώτη  προτεραιότητα»,  όπως  και  η  «ανάγκη  αποτελεσματικής 
διαχείρισης  των  διαδικασιών  για  παραβάσεις  (των  Κρατών  μελών)».  Στην 
πραγματικότητα, η Επιτροπή ουσιαστικά ανέθεσε τον ρόλο του θεματοφύλακα των 
Συνθηκών  της  ΕΕ  στα  κράτη  μέλη,  τα  οποία  η  ίδια  η  Επιτροπή  υποτίθεται  ότι 
επιβλέπει.  Ομοίως,  η  Επιτροπή  Barroso  ουδέποτε  απείλησε  ότι  θα  κινήσει 
διαδικασίες  για  παραβάσεις  (των  Κρατών  μελών)  σχετικά  με  την  οδηγία  για  την 
ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή των πολιτών της ΕΕ, η οποία εγκρίθηκε το 2004 
και η οποία δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί πλήρως από κανένα κράτος μέλος. Επιπλέον, 
η  Επιτροπή  δεν  εφάρμοσε  τη  νομοθεσία  της  ΕΕ  και  συγκεκριμένα  άρθρα  της 
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Συνθήκης για την ισότητα των φύλων, παρά τις ταχέως αυξανόμενες διαφορές στις 
αμοιβές μεταξύ των φύλων που διαπιστώνονται στην ΕΕ τα τελευταία 5 χρόνια.

• Η Επιτροπή  αντιμετώπισε  πολλές  προσφυγές  σχετικά  με  έλλειψη  πρόσβασης  σε 
δημόσια έγγραφα,  όπως π.χ.  για τις  μυστικές διαπραγματεύσεις  της με σκοπό τη 
σύναψη διεθνούς συμφωνίας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε κράτηση στα σύνορα 
όσων διαπράττουν ελάσσονος σημασίας παραβιάσεις των δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας (συμφωνία ACTA). Μια έκθεση του Κοινοβουλίου στην οποία ζητήθηκε 
ρητά πλήρης πρόσβαση στα έγγραφα της ACTA δεν απέφερε κανένα αποτέλεσμα. 
Παρά  το  γεγονός  ότι  έχασε  πολλές  υποθέσεις,  η  Επιτροπή  αντί  να  βελτιώσει  τη 
διαφάνεια,  επιδίωξε  την  αναθεώρηση της  υφιστάμενης  νομοθεσίας  με  έμμεσο  και 
συγκεκαλυμμένο τρόπο, αλλάζοντας τον ορισμό του «δημόσιου εγγράφου».

• Οι ακαθόριστες δραστηριότητες των Ομάδων Πίεσης (lobbying group) στις Βρυξέλλες 
αποτελούν έναν από τους βασικούς προβληματισμούς των πολιτών της ΕΕ, πολλοί 
από  τους  οποίους  αισθάνονται  αποκλεισμένοι  από  οποιαδήποτε  ουσιαστική 
συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ. Τον Μάιο 2008 το Κοινοβούλιο 
πρότεινε  έναν  εκτενή  κατάλογο  εποικοδομητικών  δράσεων.  Η  απάντηση  της 
Επιτροπής ήταν η δημιουργία ενός εξ ολοκλήρου προαιρετικού μητρώου, ασκώντας 
ελάχιστη  πίεση  και  παρέχοντας  ελάχιστα  κίνητρα  για  πραγματική  δημοσιοποίηση 
στοιχείων. Έως τον Ιανουάριο 2009 μόλις το 20% των 2.600, όπως υπολογίζονται, 
Ομάδων Πίεσης με έδρα τις Βρυξέλλες είχαν καταχωριστεί και μόνο οι μισές επί του 
συνόλου των Ομάδων Πίεσης  σκοπεύουν να το  πράξουν.  Σε κάθε περίπτωση,  ο 
κώδικας συμπεριφοράς που προτείνει η Επιτροπή είναι λιγότερο απαιτητικός και από 
τους υφιστάμενους εθελοντικούς κώδικες που έχουν θεσπίσει οι ίδιες οι Ενώσεις των 
Ομάδων Πίεσης.
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