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Transparència i lluita contra la corrupció
Missatge
En una veritable democràcia, els ciutadans tenen el dret a saber què està passant, fer preguntes als
seus representants i donar feedback sobre el treball que fem regularment.

Context
Informe Giegold: vam aprovar l’informe Giegold (Verds/ALE) sobre transparència, integritat i
rendició de comptes a la UE, amb recomanacions importants sobre com millorar en aquestes àrees.
Des d'aleshores, el Parlament desactiva els passis als grups de pressió que es neguen a presentarse davant les comissions parlamentàries (com Monsanto).
Reglament del PE: durant aquesta legislatura hem aconseguir modificar el reglament per:
•

Obligar els eurodiputats a publicar les reunions amb grups de pressió .

•

Introduir normes més estrictes sobre les declaracions d’interessos dels diputats, augmentant
així la transparència sobre les activitats que exerceixen al marge del seu càrrec i podent exercir
un millor control sobre possibles conflictes d'interessos.

•

Prohibir que els eurodiputats cobrin de grups de pressió mentre exerceixen les seves funcions.

•

Arrel de l’escàndol del comissari Cañete com a Comissari de Clima i Energia el 2014, vam
aconseguit canviar les regles en relació a l’examen de possibles conflictes d'interès (incloses les
connexions familiars) per fer-les més restrictives i donar la capacitat al Parlament de bloquejar
un comissari si hi ha risc de conflicte d’interessos.

Codi de conducta dels comissaris: després de la nostra pressió, hem aconseguit assegurar un
període de 2 i 3 anys pels quals els ex-comissaris i el president de la Comissió, respectivament, no
pugin treballar per cap grup de pressió.

Dades
•

En el moment de ser nomenat Comissari de Clima i Energia, Cañete tenia accions a empreses
petroleres, que després va vendre al seu gendre.

•

Brussel·les té prop de 30.000 grups de pressió que han invertit col·lectivament més de mil
milions d'euros per influir en la política. Brussel·les és la segona concentració de lobbistes més
gran del món després de Washington.

•

Els periodistes Daphne Caruana Galizia (Malta) i Jan Kuciak (Eslovàquia) van ser assassinats el
2017 i el 2018, respectivament, mentre investigaven casos de corrupció.

Aspecte clau
1) La democràcia és molt més que un vot cada 5 anys. El mandat polític no és un xec en blanc
per 5 anys. En una veritable democràcia, els ciutadans tenen el dret a saber què està passant,
fer preguntes als seus representants i donar feedback sobre el treball que fem regularment.

Vicesecretaria General d'Acció Política
Política Internacional

2) Tenim el dret de saber qui decideix què, com es decideix i per què. La classe política ha de
respondre a les necessitats de les persones en comptes de servir als interessos de les
multinacionals. Volem que la transparència es converteixi en la norma.
3) Necessitem expulsar els corruptes i posar fi als conflictes d'interès. Necessitem controlar
de manera efectiva com es gasten els diners públics, posar límits als ingressos obtinguts en
l’exercici d’activitats paral·leles i castigar severament a aquells que abusen del càrrec pel seu
propi benefici.
4) Volem que els governs dels Estats Membres siguin transparents, rendeixin comptes i
siguin més democràtics en la presa de decisions a Brussel·les. La UE ha servit de cap de
turc pel cinisme dels governs dels Estats Membres que no volen assumir la responsabilitat de
les seves pròpies accions.
5) Hem de defensar la veritat: els alertadors de corrupció necessiten protecció i els
periodistes necessiten llibertat de premsa. Una democràcia no pot ser operativa sense la
protecció dels alertadors de corrupció o sense uns mitjans de comunicació forts que controlin
l’exercici del poder.

Propostes
1. Presa de decisions transparent al Consell. Les activitats del Consell (on els representants
dels Estats decideixen la legislació) han de ser tan transparents com les del Parlament. Les
posicions defensades s’haurien de fer públiques perquè els ciutadans, els mitjans de
comunicació i la societat civil puguin saber quina posició han assumit els governs a nivell de la
UE.
2. Registre obligatori de grups de pressió. L’actual registre no és suficient ja que no és
obligatori, no inclou el Consell i, per exemple, no permet la imposició de sancions en cas
d'incompliment. A més, actors importants, com els despatxos d'advocats, encara no compleixen
amb les normes amb l’argument que no poden revelar la seva llista de clients.
3. Transparència del fons de despeses generals. Els eurodiputats reben 4.000 € al mes per les
anomenades "despeses generals”, que no estan sotmeses a cap control. Cal que sigui
obligatori proporcionar documentació justificativa i, en cas d’ús indegut, els diners han de ser
retornats.
4. Protecció dels alertadors. Els alertadors que exposen corrupció, activitats il·legals,
l'assetjament, etc. han d'estar totalment protegits de qualsevol represàlia. Gràcies al grup
Verds/EFA finalment s’ha aconseguit una directiva que estableix un procediment per a les
denuncies i assegura una protecció adequada. Ara caldrà garantir la correcte transposició
d’aquesta directiva i que tots els Estats Membres la facin efectiva.
5. Autoritat europea sobre ètica i transparència. Actualment, les normes de conducta són
controlades per organismes interns de les institucions, la independència de les quals ha estat
qüestionada seriosament. Dins del Parlament Europeu, l'anomenat "comitè assessor", format
per eurodiputats, és l'encarregat de formular recomanacions al president en cas d'incompliment
del codi de conducta i el president és l'únic responsable de decidir si imposar sancions. Per fer
front a aquest situació, volem establir una autoritat independent.

