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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING 

 

om gennemsigtighed, ansvarlighed og integritet i EU-institutionerne 

(2015/2041(INI)) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til sin afgørelse af 15. april 2014 om ændring af den interinstitutionelle 

aftale om åbenhedsregistret1 (EU's lobbyregister), 

– der henviser til Kommissionens afgørelse af 25. november 2014 om ikke at mødes med 

uregistrerede lobbyister og om at offentliggøre information om lobbymøder, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 52, 

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender og udtalelser 

fra Udvalget om International Handel, Budgetkontroludvalget, Udvalget om Miljø, 

Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, Retsudvalget og Udvalget om Borgernes 

Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0000/2015), 

A. der henviser til, at Unionen "i alle sine aktiviteter (respekterer) princippet om lighed 

mellem dens borgere, der nyder lige stor opmærksomhed fra EU-institutionernes, -

organernes, -kontorernes og -agenturernes side" (artikel 9 i traktaten om Den 

Europæiske Union), og at "enhver borger har ret til at deltage i Unionens demokratiske 

liv", og at "beslutningerne træffes så åbent som muligt og så tæt på borgerne som 

muligt" (artikel 10, stk. 3); 

B. der henviser til, at EU-institutionerne i de fleste henseender allerede er foran de 

nationale og regionale politiske institutioner, når det drejer sig om gennemsigtighed, 

ansvarlighed og integritet; 

C. der henviser til, at EU-institutionerne på grund af den større afstand mellem EU og EU-

borgerne må stræbe efter de højest mulige standarder for gennemsigtighed, ansvarlighed 

og integritet; 

D. der henviser til, at uigennemsigtig og ensidig lobbyisme er en betydelig trussel mod 

politikudformningen og almenvellet; 

Indførelse af et lovgivningsfodspor, obligatorisk brug af lobbyregistret i videst muligt 

omfang  

1. mener, at Kommissionen, Parlamentet og Rådet bør registrere og offentliggøre enhver 

form for input, som de modtager fra lobbyister/interesserepræsentanter om udkast til 

politikker, lovgivning og ændringsforslag som et "lovgivningsfodspor"; foreslår, at dette 

lovgivningsfodspor bør bestå af en blanket, der bliver vedføjet som bilag til 

betænkninger og indeholder oplysninger om alle de lobbyister, som de ansvarlige for 

dossieret har haft møder med i forbindelse med udarbejdelsen af hver enkelt 

                                                 
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0376.  



 

PE567.666v01-00 4/11 PR\1072568DA.doc 

DA 

betænkning, samt et andet dokument med en fortegnelse over alle skriftlige bidrag; 

2. opfordrer Kommissionen til at udbygge og forbedre sit eksisterende initiativ, således 

som det fremgår af Kommissionens afgørelse af 25. november 2014, om 

offentliggørelse af oplysninger om møder mellem medlemmer af Kommissionen og 

organisationer eller selvstændige; mener, at registreringen af mødedata bør udvides til at 

omfatte alle, der deltager i EU's politiske beslutningsproces; 

3. opfordrer Kommissionen til at gøre alle oplysninger om lobbyisme lettilgængelig for 

offentligheden via én enkelt centraliseret onlinedatabase; 

4. mener, at de medlemmer af Europa-Parlamentet, der bliver udpeget som ordførere eller 

udvalgsformænd, har et særligt ansvar for at være åbne med hensyn til deres kontakter 

til lobbyister på grund af den rolle, de spiller for EU-lovgivningen; 

5. foreslår, at adfærdskodeksen bliver ændret for at gøre det obligatorisk for ordførere og 

udvalgsformænd at følge den samme praksis med udelukkende at mødes med 

registrerede lobbyister og offentliggøre oplysninger om sådanne møder online og for 

ligeledes at gøre det obligatorisk for ordførere at offentliggøre et lovgivningsfodspor; 

6. mener, at der bør foretages en ændring, som indfører obligatorisk månedlig ajourføring 

af lobbyudgifter; 

7. gentager sit længe fremsatte krav om, at EU's lobbyregister bør styrkes ved hjælp af en 

retsakt, som lukker alle smuthuller og sikrer en fuldstændig obligatorisk registrering af 

alle lobbyister; mener, at forslaget til denne retsakt kan tage højde for de fremskridt, der 

er gjort i forbindelse med ændringer i den interinstitutionelle aftale og Parlamentets 

adfærdskodeks; 

8. gentager sin opfordring til Rådet om snarest muligt at tilslutte sig lobbyregistret; 

Gennemsigtighed, ansvarlighed og integritet i forhold til lobbyister 

9. mener, at det må være et centralt krav til det fremtidige EU-lovgivningsarbejde, at 

lobbyisme skal være foregå på en gennemsigtig måde, således at lobbyisterne hver 

måned skal aflægge beretning om deres mødevirksomhed; 

10. mener, at begrebet "utilbørlig optræden" som omhandlet i litra b) i adfærdskodeksen bør 

fortolkes som omfattende afslag på officielle indbydelser til høringer eller udvalg uden 

en fyldestgørende begrundelse; 

11. fastholder, at registrerede advokatfirmaer bør give oplysninger om alle klienter, på hvis 

vegne de udøver de registeromfattede aktiviteter, til lobbyregistret; 

12. anmoder Præsidiet om at begrænse adgangen til Parlamentets bygninger for ikke-

registrerede organisationer eller enkeltpersoner ved at lade alle besøgende i disse 

bygninger underskrive en erklæring om, at de ikke er lobbyister, som falder inden for 

registrets anvendelsesområde, eller alternativt tilkendegive, at de er registreret; 

13. anser det for påkrævet, at der omgående indføres et passende system til at kontrollere de 

indgivne oplysninger for at sikre, at de oplysninger, som de registrerede afgiver, er 
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meningsfulde, korrekte, ajourførte og omfattende;  

14. mener, at mindst 5 % af erklæringerne bør kontrolleres hvert år; 

15. mener, at nationale, regionale og lokale myndigheders repræsentationer ikke bør falde 

ind under EU's lobbyregister, hvis de har deres eget lovpligtige lobbyregister og ikke 

giver plads til enkeltpersoner eller aktører fra det private erhvervsliv i deres 

repræsentationer; 

Beskyttelse af integritet mod interessekonflikter 

16. mener, at de medlemmer af det rådgivende udvalg, der udvælges blandt medlemmerne 

af Europa-Parlamentet, bør suppleres med et flertal af eksternt valgte medlemmer, som 

skal være kvalificerede eksperter inden for etikregulering, og som bør udvælges via en 

åben procedure og omfatte medlemmer af civilsamfundet; 

17. mener, at adfærdskodeksen bør ændres for at give det udvidede rådgivende udvalg 

bemyndigelse til at træffe endelige afgørelser i stedet for formanden; 

18. mener, at forretningsordenen bør ændres med hensyn til medlemmernes erklæringer om 

økonomiske interesser, således at det rådgivende udvalg og den tilhørende forvaltning 

får til opgave at lave stikprøvekontroller af oplysninger og bemyndigelse til at kræve 

dokumentation om nødvendigt; 

19. mener, at artikel 3 i adfærdskodeksen for Europa-Parlamentets medlemmer bør 

omformuleres til at indeholde et klart forbud mod, at medlemmer har beskæftigelse 

sideløbende med varetagelsen af deres mandat eller udfører andet betalt arbejde, som 

kan føre til interessekonflikter; 

20. mener, at medlemmernes vederlag fra Parlamentet bør reduceres med halvdelen af det 

beløb, som de tjener, hvad enten det er som ansatte eller selvstændige, i forbindelse med 

eksterne aktiviteter, som de udfører sideløbende med varetagelsen af deres mandat som 

medlemmer af Europa-Parlamentet;  

Karensperioder for at sikre integritet blandt hvervsindehavere og personale 

21. mener, at adfærdskodeksen bør ændres for at indføre en treårig karensperiode, hvor 

medlemmer ikke må påtage sig lobbyopgaver inden for deres parlamentariske 

arbejdsområder; 

22. mener, at karensperioden for medlemmer af Kommissionen bør forlænges til tre år, og 

at der endvidere bør gælde en toårig karensperiode for alle medarbejdere i 

Kommissionen, heriblandt kontraktansatte, som beskæftiger sig med at udarbejde eller 

gennemføre EU-lovgivning eller traktater; 

En afbalanceret sammensætning af ekspertgrupper 

23. støtter Kommissionens planer om at følge op på Ombudsmandens henstillinger til 

bekæmpelse af interessekonflikter i ekspertgrupper; 

24. støtter Ombudsmandens forslag om, at indførelse i lobbyregistret skal gøres til en 
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forudsætning for at blive udnævnt til en ekspertgruppe, forudsat at de pågældende 

medlemmer ikke er statsansatte og ikke modtager hele eller størstedelen af deres øvrige 

indtægter fra statslige institutioner som f.eks. universiteter; 

Integritet via uafhængig kontrol med finansieringen af europæiske politiske partier 

25. mener, at Parlamentets kontrol med finansieringen af de europæiske politiske partier 

udgør en unødvendig interessekonflikt; 

26. går ind for, at kontrollen med finansieringen af de europæiske politiske partier bliver 

overdraget til et neutralt organ; 

Opfyldelse af målsætningen om fuld aktindsigt 

27. mener, at borgerne bør have den samme klageadgang, når de anmoder om oplysninger, 

som når de anmoder om konkrete dokumenter; 

28. anser det for eksemplarisk, at Parlamentet opfører alle tilgængelige dokumenter i et 

onlineregister, og opfordrer Kommissionen og Rådet til at følge dette eksempel med 

hensyn til alle deres dokumenter; 

29. mener, at forordning (EF) nr. 1049/2001 bør ajourføres snarest muligt, således som det 

er bestemt i Lissabontraktaten, ved at udvide forordningens anvendelsesområde til at 

omfatte alle de EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer, der ikke er omfattet i 

øjeblikket, som f.eks. Det Europæiske Råd, Den Europæiske Centralbank, Den 

Europæiske Unions Domstol, Europol og Eurojust; 

30. anmoder om, at Kommissionen sikrer sig, at ikke-EU-aktører, som modtager EU-

midler, kan drages til ansvar på samme måde som EU-institutioner med hensyn til 

brugen af disse midler; 

31. mener, at Parlamentets ret til adgang til dokumenter fra andre EU-institutioner aldrig 

bør betragtes som havende en lavere status end de enkelte borgeres ret til aktindsigt, jf. 

forordning (EF) nr. 1049/2001; 

Gennemsigtighed som et redskab til at sikre ansvarlighed i lovgivningsprocessen 

32. beklager, at den manglende gennemsigtighed omkring Rådets arbejde forhindrer 

borgere og nationale parlamenter i at drage regeringerne til ansvar på grund af 

manglende oplysninger om de enkelte medlemsstaters holdninger; 

33. mener derfor, at de forberedende møder i Rådets regi bør være lige så offentlige som 

møderne i Parlamentets udvalg; 

34. mener, at formændene for Parlamentets udvalg bør være proaktive ved at offentliggøre 

protokoller og alle de dokumenter, der anvendes i forbindelse med triloger;  

35. opfordrer Rådets formandskab til at inkludere alle trilogdokumenter i dokumentregistret 

for at skabe grundlag for aktindsigt i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 

1049/2001; 
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Gennemsigtighed vedrørende EU's repræsentation og forhandlinger udadtil 

36. er af den opfattelse, at medlemmerne bør have adgang til alle Kommissionens 

dokumenter, under ekstraordinære omstændigheder om nødvendigt i et læseværelse; 

37. anser det for uacceptabelt, at Parlamentet har mindre – eller mindre udstrakt – adgang til 

dokumenter i handelsforhandlinger end visse medlemmer af de nationale parlamenter; 

38. opfordrer Kommissionen til at omsætte alle Ombudsmandens henstillinger om større 

gennemsigtighed i handelsforhandlinger til praksis; 

39. anerkender, at der er gjort fremskridt for at skabe større gennemsigtighed omkring 

handelsforhandlinger, men understreger, at disse fremskridt med hensyn til TTIP bør 

udvides til at omfatte alle handelsforhandlinger; 

40. mener, at Kommissionen i forbindelse med handelsforhandlinger bør offentliggøre 

forhandlingsmandaterne, alle forhandlingspositioner, alle anmodninger og tilbud og alle 

konsoliderede udkast til forhandlingstekster forud for hver enkelt forhandlingsrunde, 

således at Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter såvel som civilsamfundets 

organisationer og den brede offentlighed kan fremsætte henstillinger desangående, 

inden der bliver lukket af for kommentarer til forhandlingerne, og aftalen går videre til 

ratificering;  

41. opfordrer Kommissionen til at foreslå en interinstitutionel aftale for at kodificere disse 

principper som gældende for alle handelsforhandlinger; 

Gennemsigtighed og ansvarlighed i forbindelse med økonomisk styring i eurozonen 

42. mener, at der skal skabes gennemsigtighed og ansvarlighed omkring de afgørelser, som 

bliver truffet eller forberedt i Eurogruppen og i Det Økonomiske og Finansielle Udvalg, 

på "uformelle" møder i Rådet for Økonomi og Finans og på eurotopmøder, bl.a. via 

offentliggørelse af mødeprotokollerne; 

Beskyttelse af informanter og bekæmpelse af korruption 

43. beklager, at Ombudsmanden har konstateret, at de fleste EU-institutioner stadig ikke på 

fyldestgørende vis har gennemført regler til beskyttelse af informanter; påpeger, at det 

indtil videre kun er Kommissionen, Ombudsmanden og Revisionsretten, der har 

vedtaget sådanne regler; 

44. mener, at en effektiv beskyttelse af informanter er et vigtigt redskab til bekæmpelse af 

korruption, og gentager derfor sin opfordring til Kommissionen om at forberede et 

direktiv om beskyttelse af informanter, som bl.a. skal omfatte 

minimumsbeskyttelsesstandarder overalt i EU; 

45. mener, at den igangværende revision af EU's valglovgivning bør omfatte en regel om, at 

personer, der bliver kendt skyldige i korruption i forhold til EU's finansielle interesser 

eller inden for medlemsstaterne, ikke kan stille op til valg til Europa-Parlamentet i de to 

efterfølgende valgperioder; 

46. mener, at personer eller selskaber, hvis ledere eller ejere er blevet kendt skyldige i 
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korruption i EU, i et tidsrum af mindst tre år bør være afskåret fra at indgå offentlige 

kontrakter med Den Europæiske Union og fra at få adgang til EU-midler; 

Styrkelse af den parlamentariske kontrol med Kommissionen og dens agenturer 

47. opfordrer Kommissionen til at udarbejde en rammeforordning vedrørende alle EU-

agenturer, som giver Parlamentet kompetence til at deltage i fælles beslutningstagning 

ved udvælgelse eller afskedigelse af direktørerne for disse agenturer samt en direkte ret 

til at udspørge og høre dem; 

48. støtter de nationale parlamenter i at indbyde medlemmer af Kommissionen til at blive 

udspurgt; 

49. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen. 
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BEGRUNDELSE 

Afstand til borgerne kræver de højeste standarder for gennemsigtighed, ansvarlighed og 

integritet 

EU-institutionerne er mere gennemsigtige og ansvarlige og har større integritet end de fleste 

andre politiske institutioner på nationalt og regionalt plan i Europa. Borgerne kan følge med i 

næsten alle udvalgsmøder via webstreaming: Det er en grad af gennemsigtighed, der ikke 

findes i de fleste medlemsstaters parlamenter i øjeblikket. Kommissionen er en åben 

forvaltning, som er meget mere gennemsigtig og tilgængelig, end man er vant til fra de fleste 

medlemsstater. Af flere årsager er det politiske liv i Bruxelles alligevel en mere fjern størrelse 

for EU-borgerne. Borgernes tillid til EU-institutionerne ligger ifølge Eurostat på 42 % som 

målt i 2014. Dette er en stigning i forhold til det foregående år, men et historisk set lavt 

niveau; i 2002 var det tilsvarende tal på 59 %. I et flertal på 20 medlemsstater har borgerne nu 

mere tillid til de nationale institutioner. Kun i et mindretal på 8 medlemsstater har borgerne 

mere tillid til EU-institutionerne end til de nationale institutioner. 

Lokal og national politik er tættere på borgerne: Medierne rapporterer mere om disse emner, 

borgerne har i højere grad personlig kontakt til deres repræsentanter, emnerne virker til tider 

mindre abstrakte, og sproget udgør i reglen ikke en barriere i national og lokal politik. Ud 

over disse strukturelt betingede forskelle oplever mange borgere EU-politik som en mere fjern 

størrelse, fordi de føler sig sat uden for indflydelse. Endnu værre er det, at EU i sin nuværende 

skikkelse snarere bliver betragtet som et EU for lobbyister end som et EU for borgerne. Der er 

flere aktive lobbyister i Bruxelles end i Washington D.C. Forskningen viser, at der er en 

kæmpestor skævhed, når man ser på, i hvilket omfang magtfulde erhvervsinteresser har 

adgang til og indflydelse på EU's beslutningstagere i forhold til svagere samfundsinteresser. 

For at mindske den afstand, der således manifesterer sig, bliver der i denne betænkning 

foreslået en trestrenget strategi: EU-institutionerne må satse på øget gennemsigtighed, 

ansvarlighed og integritet og sætte de højest mulige standarder på disse områder.  

Integritet er fair og ligelig behandling af borgernes interesser 

Ifølge Lissabontraktaten skal Unionen "i alle sine aktiviteter (respektere) princippet om lighed 

mellem dens borgere, der nyder lige stor opmærksomhed fra EU-institutionernes, -organernes, 

-kontorernes og -agenturernes side" (artikel 9), og "enhver borger har ret til at deltage i 

Unionens demokratiske liv". Virkelighedens verden ser anderledes ud: De magtfulde lobbyer 

nyder godt af en privilegeret adgang til EU's beslutningstagere, hvilket står i skarp kontrast til 

kravet om lige behandling af borgernes interesser. De grupper, der allerede har flere penge og 

større magt, kan med lethed få adgang til at udøve større indflydelse. For at slå bro over denne 

kløft må EU-institutionerne gøre en indsats for at styrke deres integritet. Integritet betyder lige 

adgang og indflydelse til borgerne i beslutningsprocessen. At fremme særskilte interesser i 

stedet for almenvellet er det modsatte af integritet. Formålet med denne betænkning er at 

bidrage til at adskille den økonomiske magt og den politiske magt. En sådan tilgang er også til 

gavn for det store flertal af små og mellemstore virksomheder i Europa. Når multinationale 

selskaber laver reglerne, kan små virksomheder ikke trives. 
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Større indflydelse til borgerne via adgang til oplysninger og dokumenter 

Kravet om integritet i EU's politik kommer til udtryk i traktaterne, hvor denne målsætning er 

konkretiseret med eftertryk i artikel 10, stk. 3, i TEUF: "Beslutningerne træffes så åbent som 

muligt og så tæt på borgerne som muligt". Gennemsigtighed må således betyde, at borgerne så 

hurtigt som muligt får adgang til alle relevante oplysninger for at sikre den mindst mulige 

divergens mellem borgernes og lobbyisternes informationsniveau og mellem 

informationsniveauet hos repræsentanter for særskilte erhvervsinteresser og repræsentanter 

for mere generelle samfundsinteresser. Ifølge traktaternes ånd og bogstav må der lægges 

særlig vægt på tidsfaktoren i forbindelse med adgang til information. Når beslutningerne skal 

træffes "så tæt på borgerne som muligt" må det betyde, at borgerne skal have tid til at sætte 

sig ind i oplysningerne, inden der træffes beslutninger. Desuden er spørgsmålet om lighed 

mellem borgerne tidsrelateret. Beslutningstagning er almindeligvis en kontinuerlig proces, og 

derfor gør det en forskel, om man har adgang til dokumenter og information, inden der indgås 

aftaler. De forskelle, der findes mellem ressourcestærke og professionelle aktører på den ene 

side og borgerne og endog medlemmer af Europa-Parlamentet på den anden side, er i 

modstrid med traktaterne og virker undergravende på integriteten. Det er uacceptabelt, at 

hemmelige og uformelle dokumenter cirkulerer blandt et privilegeret mindretal. Traktaterne 

kræver en klar sondring: Enten er dokumenterne offentligt tilgængelige, eller de er 

undtagelsesvis klassificerede. Dette indebærer følgende: Alle oplysninger, som lobbyister har 

adgang til, bør være offentligt tilgængelige. 

Processen omkring udarbejdelsen af EU-lovgivning har en central placering i bestræbelserne 

på at skabe større gennemsigtighed i EU. Offentligheden har ret til at vide, hvem der har 

indflydelse på udarbejdelsen af lovgivning. Et vigtigt redskab til at opnå større 

gennemsigtighed i EU-lovgivningen er at indføre et lovgivningsfodspor. Dette fodspor viser, 

hvilke interesser der har haft indflydelse på hvert enkelt stykke lovgivning, og gør det muligt 

at danne sig et indtryk af en muligvis skævvreden adgang til indflydelse. Desuden må det 

konstateres, at jo mere de relevante oplysninger om møder og input bliver umiddelbart 

tilgængelige, jo bedre muligheder bliver der for at rette op på eventuelle skævheder, inden 

lovgivningen vedtages. Temaafdelingens studie “Institutional and Constitutional aspects of 

Special Interest Representation”, der er udarbejdet for AFCO, indeholder en henstilling 

desangående. 

Ansvarlighed i EU-institutionerne via gennemsigtighed 

Skandaler, eksempelvis om kontant betaling for ændringsforslag, har givet anledning til nye 

regler om beskyttelse af integriteten i EU's politik. Ifølge traktaterne skal alt arbejde i 

institutionerne foregå som følger: "Under udførelsen af deres opgaver støtter Unionens 

institutioner, organer, kontorer og agenturer sig på en åben, effektiv og uafhængig europæisk 

forvaltning" (artikel 298, stk. 1, i TEUF). Ansvarlighed kan kun tilvejebringes gennem 

bestemmelser, som sikrer, at institutioner, hvervsindehavere og medarbejdere rapporterer om 

deres arbejde på gennemsigtig vis.  

Selv om mange faser i EU-lovgivningsarbejdet er mere gennemsigtige end i medlemsstaterne, 

foregår en afgørende fase i procedurerne med fælles beslutningstagning for lukkede døre. Den 

øgede anvendelse af uformelle drøftelser i trilogformat har resulteret i, at 80 % af EU-

lovgivningen nu bliver aftalt ved førstebehandlingen. Disse hemmelige møder giver anledning 

til en gennemsigtighedsproblematik: Der foreligger ingen protokoller fra disse møder, 
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deltagerne og deres holdninger er ukendte, og hemmelige dokumenter kommer af og til visse 

lobbyister i hænde, men ikke den brede offentlighed. Denne selektive gennemsigtighed for 

privilegerede aktører virker undergravende på integriteten i den eksisterende procedure, 

eftersom borgerne ikke bliver behandlet på lige fod. 

Beskyttelse af integritet med et uafhængigt opsyn til bekæmpelse af interessekonflikter 

Der er behov for de bedste standarder for at beskytte integriteten hos EU-institutionernes egne 

medlemmer og medarbejdere. Disse standarder skal gælde for medlemmernes og 

medarbejdernes aktiviteter inden for og uden for EU-institutionerne såvel under deres aktive 

karriere i EU-institutionerne som bagefter, f.eks. ved at der indføres en karenstid, hvis de 

ønsker at fortsætte deres karriere inden for områder, som er tæt forbundet med deres arbejde 

for EU-institutionerne.  

Neutralitet er et vigtigt kriterium for at sikre et effektivt opsyn med reglerne. I 

Kommissionens rapport for 2014 om bekæmpelse af korruption i EU konkluderes det, at det 

er helt afgørende, at de organer, der beskæftiger sig med bekæmpelse af korruption, er 

uafhængige: " I nogle tilfælde, hvor de pågældende organer havde et stærkt mandat og 

uafhængige og engagerede ledere, medførte det et gennembrud, således at de kunne 

retsforfølge korruptionssager på højt niveau." (s. 44). De eksisterende integritetssystemer har 

således vist, at tilsynet med regler i forhold til medlemmer og medarbejdere skal placeres hos 

eksterne og neutrale iagttagere. Et sådant uafhængigt tilsyn foregår nu i medlemsstater som 

Frankrig og Kroatien. Desuden er det nødvendigt at interessere sig for potentielle 

interessekonflikter ved sammensætningen af ekspertgrupper og kontrollen med finansieringen 

af de europæiske politiske partier. Ekspertgrupper må ikke give særlige interessegrupper 

mulighed for at optræde som direkte medforfattere til lovgivning, som berører deres 

interesser. Europa-Parlamentet bør ikke overvåge finansieringen af de partier, som 

størstedelen af dets medlemmer tilhører. 

Opbygning af fornyet tillid til handelsforhandlinger via gennemsigtighed 

I forhold til europæisk politik foregår internationale handelsforhandlinger på endnu større 

afstand af borgerne. Handelsaftaler er bindende for EU, og det kan være vanskeligt at ændre 

sådanne beslutninger, når det politiske flertal eller den offentlige opinion ændrer sig. Netop 

fordi handelsaftaler har vidtrækkende konsekvenser, er det så meget desto mere nødvendigt, 

at handelsforhandlinger lever op til de højeste standarder med hensyn til gennemsigtighed og 

ansvarlighed. Som et argument mod gennemsigtighed er det blevet fremført, at det er lettere at 

opnå et godt forhandlingsresultat, hvis forhandlingerne foregår i hemmelighed. Eksempler fra 

Verdenshandelsorganisationen (WTO), De Forenede Nationers rammekonvention om 

klimaændringer (UNFCCC) eller Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret (WIPO) 

viser imidlertid, at det kan lade sig gøre at forhandle internationale traktater med et godt 

resultat med offentligt tilgængelige dokumenter og endda offentlige møder. I lyset af den 

voksende utilfredshed i Europa med de igangværende TTIP-forhandlinger samt med 

færdiggørelsen af CETA-aftalen bør EU vedtage disse bedste praksisser for at skabe større 

gennemsigtighed, ansvarlighed og integritet i alle sine handelsforhandlinger. 

 


