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Lobis: el poder que actua a l’ombra de
la UE
Un exèrcit de professionals treballen a Brussel·les per a grups que volen incidir
en la política comunitària
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No tenen cara, no es presenten a les
eleccions dins de cap partit polític, però, tot i
això, manen i disposen de la capacitat
suficient per aconseguir normatives o dirigir
el vot d’eurodiputats que es deixen guiar
quan desconeixen la matèria sobre la qual
voten. És el poder a l’ombra que exerceixen
els lobis o grups de pressió, organitzacions
que han assolit una presència significativa a
Brussel·les i que ara múltiples veus
assenyalen com una de les principals
amenaces per a la qualitat democràtica de
les institucions europees. El sector
financer, amb 700 lobistes a sou i 120
milions d’euros d’inversió anual -segons
estimacions de les ONG-, és un dels més
actius, de vegades amb mètodes d’ètica
dubtosa, asseguren els més crítics, que els
consideren un autèntic exèrcit a les ordres
dels interessos financers o de companyies
multinacionals que xoquen amb l’interès general.

Les oficines d’aquests grups -passa en altres centres de poder, com ara Washington- envolten
literalment les seus de les principals institucions de la UE a la capital belga i es calcula que
actualment per cada eurodiputat hi ha sis lobistes. Es concentren en consultories, despatxos
d’advocats o seus de think tanks, que reben encàrrecs per fer informes de caràcter tècnic o
econòmic que, en realitat, disfressarien l’interès particular d’algun sector industrial, una multinacional
o una empresa privada. Tenen la capacitat d’invertir molts diners per influir en el que els afecta.
Molta més capacitat que la de qualsevol ciutadà corrent de cap dels estats membres o
d’organitzacions de la societat civil. Així ho denuncien organitzacions com Corporate Europe
Observatory, una ONG creada per ecologistes holandesos que es dedica a investigar l’activitat dels
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lobis. L’organització calcula que actualment a Brussel·les hi operen uns 30.000 professionals, cosa
que converteix els grups de pressió en una indústria en què hi ha molts interessos en joc.

Tot i que la denúncia sobre aquests grups ve de lluny, les alarmes van saltar el març del 2011, quan
una investigació periodística amb càmera oculta del diari anglès The Sunday Times va destapar que
alguns eurodiputats havien acceptat diners a canvi de presentar esmenes a una directiva europea o
fer de consultors per a grups de pressió. L’escàndol va esquitxar també un europarlamentari
espanyol del PP, Pablo Zalba, que apareixia en un dels vídeos. Aquesta denúncia, que va acabar als
tribunals en els casos provats, va precipitar algunes mesures en el terreny polític, com la posada en
marxa d’un registre de lobis i l’aprovació d’un codi de conducta per als eurodiputats.

Passos insuficients

Eva Arauzo, portaveu de Corporate Europe, explica, en declaracions a l’ARA, que les mesures que
s’han pres fins ara resulten del tot “insuficients”. Per començar, el registre és voluntari. “Per
disposar de dades fiables sobre quins sectors inverteixen més, necessitaríem que fos obligatori i la
informació fiable”. Actualment hi ha 6.000 lobistes inscrits, segons dades de l’organització ALTER-
EU, una aliança de 200 entitats civils que treballen per un augment de la transparència en els lobis.

Des de Corporate Europe es jutja com a “força preocupant” la presència d’aquests grups a la capital
europea per la influència que poden arribar a exercir sobre els mateixos eurodiputats. “Molts
parlamentaris -explica Arauzo- no disposen de prou experiència en certes matèries i no tenen accés
a informació independent de les mateixes institucions que els ajudin a prendre una decisió”. Aquesta
llacuna l’omplen de vegades lobis que fan seguiment de la feina dels europarlamentaris, fins a tal
punt que alguns afirmen que “els necessiten” perquè obtenen informació sobre temes que
desconeixen.

L’europarlamentari d’ICV Raül Romeva explica que “el lobisme forma part de la participació
ciutadana i inclou també les ONG”, però el conflicte s’origina “quan no és transparent i es
desconeixen els interessos que defensa”. Perdre la “capacitat de control” sobre el que fan és, en
aquest sentit, el problema, sobretot quan aconsegueixen “influenciar en la creació de normatives”
que s’allunyen de l’interès general.

10 BCN World ja té l'aval del Parlament
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Aquesta influència es cola de vegades també a través dels grups d’experts que la Comissió
Europea forma per obtenir assessorament sobre determinades polítiques. Pamela Bartlett, de la
plataforma Access Info Europe, explica que, quan es va estudiar una nova regulació del mercat
financer, el grup d’experts que es va formar l’integraven majoritàriament persones provinents de la
banca. “Les propostes finals que donaven mantenien l ’statu quo, per això cal que la Comissió faci
un esforç per consultar un conjunt més ampli de sectors”.

Responsabilitat política

Des de l’òptica política, Romeva creu que el problema no és tant la pràctica lobista com “la
permeabilitat institucional, que ho fa menys democràtic”. El polític creu que els lobistes “poden dir el
que vulguin”, però cap eurodiputat ha de perdre de vista que qui legisla és el Parlament, escollit
democràticament per la ciutadania.
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 Respon  0  0

22/05/2014 18:44

La UE esta podrida , un gegant corrupte, els lobbys han salvat els bancs i
multinacionals, han enterrat l'estat del benestar... El dit gegant amb peus de
fang!víctima d'una corrupció sense precedents.

 Respon  0  0

22/05/2014 18:06

Els lobis han convertit Brusseles en una enorme casa de barrets. Això si, els
"finde", tanquen la barraca i tots cap a casa, a preparar la martingala de la
setmana entrant.

 Respon  1  0

22/05/2014 11:54

Visca la democràcia,...ja comencem.....
Sempre igual.
Doncs jo fotaria unes lleis ben clares perqué això no pugui passar , si no estem a
l'ho de sempre. Els quatre poderosos i surten guanyant i els altres que els
bombin,...una mica de pinsu, aigua i ha callar, NO?

Això és Europa?

Marxem !!! D'espanya i d'Europa.

Si volemn continuar, s'ha de fer tot molt diferent i molt transparent, si no MERDA
!!

22/05/2014 16:59
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 Respon  0  0

JosepR.- El lobistes estan sempre aprop de tot poder, sigui a Europa,
Espanya o Catalunya, el problema és que alguns polítics estan al seu servei

 Respon  0  0

22/05/2014 18:46

S'ha d'acabar amb aquesta lacra social de polítics corruptes i impunitat per
part dels corruptors, tan perjudicial per la comunitat

 Respon  0  0

22/05/2014 20:37

Si hem de marxar d'Europa, doncs a on estarà Catalunya?
A l'espai sideral com deia Margallo?
Catalunya i els catalans som europeistes per naturalesa, una altra cosa és
si estem d'acord amb el model actual, o preferiries tenir l'escenari anterior de
constants guerres entre estats?

 Respon  3  0

22/05/2014 11:32

'cap eurodiputat ha de perdre de vista que qui legisla és el Parlament, escollit
democràticament per la ciutadania.'
Es practiquen revisions d'oftalmologia als 'eurodiputats'? Sortirem del foc dels
governs estatals per a caure a les brases del Parlament Europeu?

 Respon  1  0

22/05/2014 10:34

L’únic que posa en evidencia es que les votacions, a part d’un teatre democràtic
no serveixen de res, es igual votar esquerra que dreta, el que surt elegit es una
titella manipulada que ambiciona el poder, amb cara i ulls i sense cervell, ja que
es mou per els interessos dels Lobis i EL POBLE LI APLICAN L’ARTICLE 26 I
NO REACCIONA

22/05/2014 10:09

Que no us enganyin, justament són els " lobis " els que mouen els fils de la
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 Respon  2  0

economia mundial, i de pas els intereswos dels governs del món. No us heu
preguntat mai per què es venen armes, i encara, per què es permet la fabricaciò
d'elles? Per què Espanya va correr a salvar les malversacions dels bancs amb
diner públic, sensa cap tipus de pudor, i no hi ha cap culpable? Penseu una mica
i trobareu infinitat de cassos.

 Respon  2  0

22/05/2014 10:02

no m'estranya gens ni mica....aquests sí que són el poder...sabut és que són
capaços de posar o de treure "presidents de govern"...."i iniciar guerres i
crisis"...o qui és penseu que ha generat aquesta????

 Respon  5  0

22/05/2014 09:43

Excel·lent i necessari reportatge. Cap partit ni cap candidat parlarà d'això durant
la campanya i és, probablement, una de les qüestions que més afecten la qualitat
democràtica europea.

 Respon  0  0

22/05/2014 20:33

És ben cert el que dius, d'aixó és del que haurien de parlar els aspirants a
eurodiputats. Com funiona realment la UE i les pressions del Parlament
Europeu.

 Respon  3  0

22/05/2014 09:01

El problema és que la ciutadania vota cada 4 anys, i aquests lobis hi estan ficats
de ple (amb sou a més). Dels vots sen'obliden ben aviat. S'hauria de saber,
almenys, qui són i en nom de qui pressionen. (així sabríem si parla-actua
l'eurodiputat o el lobi) 
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