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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA 

o preglednosti, odgovornosti in integriteti v institucijah EU 

(2015/2041(INI)) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju svojega sklepa z dne 15. aprila 2014 o spremembi medinstitucionalnega 

sporazuma o registru za preglednost1 (register lobistov EU), 

– ob upoštevanju sklepa Komisije z dne 25. novembra 2014, da se ne bo sestajala z 

neregistriranimi lobisti in bo objavljala informacije o sestankih, namenjenih lobiranju, 

– ob upoštevanju člena 52 svojega Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve ter mnenj Odbora za mednarodno 

trgovino, Odbora za proračunski nadzor, Odbora za okolje, javno zdravje in varnost 

hrane, Odbora za pravne zadeve in Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in 

notranje zadeve (A8-0000/2015), 

A. ker Unija „spoštuje načelo enakosti svojih državljanov, ki so deležni enake obravnave s 

strani njenih institucij“ (člen 9 Pogodbe o Evropski uniji) in ker ima vsak državljan 

„pravico sodelovati v demokratičnem življenju Unije“ in se „odločitve [...] sprejemajo 

kar najbolj odprto in v kar najtesnejši povezavi z državljani“ (člen 10(3)); 

B. ker so institucije EU večinoma že prehitele nacionalne in regionalne politične 

institucije, kar zadeva njihovo preglednost, odgovornost in integriteto; 

C. ker si morajo institucije EU glede na večji razkorak med EU in njenimi državljani 

prizadevati za kar najvišje standarde preglednosti, odgovornosti in integritete; 

D. ker nepregledno, enostransko lobiranje pomeni pomembno grožnjo za oblikovanje 

politik in javni interes; 

Uvedba zakonodajne sledi, kar najbolj zavezujoč register lobistov 

1. meni, da bi morali Komisija, Parlament in Svet vse prispevke lobistov/zastopnikov 

interesov o osnutkih politik, zakonov in sprememb zabeležiti kot „zakonodajno sled“ in 

razkriti; predlaga, naj zakonodajno sled sestavljata obrazec, ki je priložen poročilom in 

podrobno navaja vse lobiste, s katerimi so se osebe, odgovorne za posamezno področje, 

sestale v postopku priprave vsakega poročila, in dodaten dokument s seznamom vseh 

prejetih pisnih prispevkov; 

2. poziva Komisijo, naj razširi in izboljša svojo obstoječo pobudo, opredeljeno v njenem 

sklepu z dne 25. novembra 2014 o objavi informacij o sestankih članov Komisije z 

organizacijami ali samozaposlenimi osebami; meni, da bi bilo treba beleženje podatkov 

o sestankih razširiti, tako da bi vključevalo vse vpletene v postopek oblikovanja politik 

EU; 

                                                 
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2014)0376.  
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3. poziva Komisijo, naj poskrbi za to, da bodo vse informacije o vplivu lobistov enostavno 

dostopne javnosti v centralizirani bazi podatkov; 

4. meni, da imajo poslanci Evropskega parlamenta, ki so imenovani za poročevalce ali 

predsednike odborov, glede na svojo vlogo v zakonodaji EU posebno odgovornost, da 

ravnajo pregledno, ko gre za njihove stike z lobisti; 

5. predlaga, naj se kodeks ravnanja spremeni tako, da bi se smeli tudi poročevalci in 

predsedniki odborov sestajati izključno z registriranimi lobisti in bi morali informacije o 

takih sestankih obvezno objavljati na spletu, poročevalci pa bi morali objaviti tudi 

zakonodajno sled; 

6. meni, da bi bilo treba s spremembo uvesti obvezna mesečna obvestila o izdatkih za 

lobiranje; 

7. ponovno opozarja na svoj davno objavljeni poziv za dopolnitev registra lobistov EU s 

pravnim aktom, da bi zapolnili vse vrzeli in zagotovili register, ki je v celoti obvezen za 

vse lobiste; meni, da bi lahko predlog tega pravnega akta upošteval napredek, dosežen s 

spremembami medinstitucionalnega sporazuma in kodeksa ravnanja Parlamenta; 

8. znova poziva Svet, naj se čim prej pridruži registru lobistov; 

Preglednost, odgovornost in integriteta pri obravnavanju lobistov 

9. meni, da je preglednost lobiranja, zagotovljena z mesečnim poročanjem lobistov o 

njihovih sestankih, bistven element za prihodnjo zakonodajo EU; 

10. meni, da bi bilo treba pri tolmačenju „neprimernega vedenja“ v smislu točke (b) 

kodeksa ravnanja v pomen izraza vključiti zavračanje formalnih vabil na zaslišanja ali v 

odbore brez zadostnega razloga; 

11. vztraja, da bi morale registrirane odvetniške pisarne v registru lobistov navesti vse 

stranke, za katere izvajajo dejavnosti s področja uporabe registra; 

12. prosi predsedstvo, naj omeji dostop do prostorov Parlamenta za neregistrirane 

organizacije ali posameznike, tako da določi, da morajo vsi obiskovalci podpisati 

izjavo, da niso lobisti, kot je opredeljeno v registru, ali izjaviti, da so registrirani; 

13. meni, da je nujno potrebno uvesti ustrezen sistem nadzora nad predloženimi 

informacijami in s tem zagotoviti, da so informacije, ki jih predložijo registrirani lobisti, 

smiselne, točne, posodobljene in celovite; 

14. meni, da bi bilo treba vsako leto preveriti najmanj 5 odstotkov izjav; 

15. meni, da predstavništev nacionalnih, regionalnih in lokalnih oblasti ni treba vključiti v 

register lobistov EU, če imajo svoj obvezen register lobistov in na svojih 

predstavništvih ne ponujajo delovnega prostora za zasebne ali poslovne akterje; 

Varovanje integritete pred navzkrižji interesov 

16. meni, da bi bilo treba člane svetovalnega odbora, izbrane izmed poslancev Evropskega 
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parlamenta, dopolniti z večino zunanjih članov, ki bi morali biti usposobljeni 

strokovnjaki na področju regulacije v zvezi z etiko in bi jih bilo treba izbrati na javnem 

razpisu, med njimi pa bi morali biti tudi pripadniki civilne družbe; 

17. meni, da bi bilo treba kodeks ravnanja spremeniti tako, da bi pooblastila za sprejemanje 

končnih odločitev namesto predsednika dobil razširjeni svetovalni odbor; 

18. meni, da bi bilo treba poslovnik, kar zadeva izjave poslancev o finančnih interesih, 

spremeniti tako, da bi preverjanje dejanskega stanja pri vzorcih prevzela svetovalni 

odbor in podporna uprava, ki bi bila tudi pooblaščena, da po potrebi zahtevata dokazila; 

19. meni, da bi bilo treba besedilo člena 3 kodeksa ravnanja za poslance spremeniti tako, da 

bi vključevalo jasno prepoved dodatnih zaposlitev ali drugega plačanega dela 

poslancev, ki bi lahko povzročili navzkrižje interesov; 

20. meni, da bi bilo treba prejemke, ki jih poslancem plačuje Parlament, zmanjšati za 

polovico zneska, ki ga poslanci zaslužijo kot zaposleni ali samozaposleni delavci z 

zunanjimi dejavnostmi ob sočasnem opravljanju dolžnosti poslanca Evropskega 

parlamenta; 

Obdobje mirovanja za zagotavljanje integritete nosilcev funkcij in osebja 

21. meni, da bi bilo treba v kodeks ravnanja vključiti triletno „obdobje mirovanja“, v 

katerem poslanci ne bi smeli sodelovati pri lobiranju na področju svojih parlamentarnih 

odgovornosti; 

22. meni, da bi bilo treba za člane Komisije „obdobje mirovanja“ podaljšati na tri leta in da 

bi moralo dveletno obdobje mirovanja veljati tudi za vse osebje Komisije, vključeno v 

oblikovanje ali izvajanje zakonodaje ali pogodb EU, vključno s pogodbenim osebjem; 

Uravnotežena sestava strokovnih skupin 

23. pozdravlja namero Komisije, da bo ukrepala glede priporočil varuha človekovih pravic 

proti navzkrižjem interesov v strokovnih skupinah; 

24. podpira poziv varuha človekovih pravic, naj bo vpis v register lobistov obvezen pogoj 

za imenovanje v strokovne skupine, če zadevni člani niso vladni uradniki in ne 

prejemajo vseh ali velike večine svojih dohodkov od državnih institucij, kot so 

univerze; 

Do integritete z neodvisnim nadzorom nad financiranjem evropskih političnih strank 

25. meni, da je nadzor Parlamenta nad financiranjem evropskih političnih strank nepotrebno 

navzkrižje interesov; 

26. poziva, naj se nadzor nad financiranjem evropskih strank dodeli nepristranskemu 

organu; 

Uresničevanje cilja polnega dostopa do dokumentov 

27. poziva, naj imajo državljani enako pravico do pritožbe, ko zahtevajo informacije, kot jo 
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imajo pri zahtevanju posameznih dokumentov; 

28. meni, da Parlament ravna vzorno, ker vse dostopne dokumente navaja v spletnem 

registru, ter poziva Komisijo in Svet, naj sledita njegovemu vzoru, ko gre za njune 

dokumente; 

29. meni, da bi bilo treba Uredbo (ES) št. 1049/2001 nujno posodobiti, kot zahteva 

Lizbonska pogodba, in razširiti njeno področje uporabe, da bo zajemalo vse institucije, 

organe, urade in agencije EU, ki trenutno niso zajete, kot so denimo Evropski svet, 

Evropska centralna banka, Sodišče Evropske unije, Europol in Eurojust; 

30. zahteva, naj Komisija zagotovi, da bodo akterji zunaj EU, ki prejmejo sredstva EU, pri 

porabi teh sredstev prav tako odgovorni, kot so institucije EU; 

31. meni, da pravica Parlamenta do dostopa do dokumentov drugih institucij EU nikoli ne 

bi smela veljati za šibkejšo od pravice posameznih državljanov v skladu z Uredbo (ES) 

št. 1049/2001; 

Preglednost za potrebe odgovornosti v zakonodajnem postopku 

32. obžaluje, da državljani in nacionalni parlamenti zaradi pomanjkljive preglednosti Sveta 

ne morejo doseči, da bi vlade prevzele odgovornost, saj imajo premalo informacij o 

stališčih posameznih držav članic; 

33. zato meni, da bi morale biti pripravljalne seje v Svetu javne, kot so javne tudi seje 

odborov Parlamenta; 

34. meni, da bi morali predsedniki odborov Parlamenta proaktivno objavljati zapisnike in 

vse dokumente, uporabljene v tristranskih pogovorih; 

35. poziva predsedstvo Sveta, naj vse dokumente, uporabljene v tristranskih pogovorih, 

doda v register dokumentov in s tem omogoči dostop do njih v skladu z Uredbo (ES) št. 

1049/2001; 

Preglednost zunanjega zastopstva in pogajanj EU 

36. meni, da bi morali imeti poslanci dostop do vseh dokumentov Komisije, po potrebi v 

čitalnici, če gre za izjemne okoliščine; 

37. meni, da je nesprejemljivo, da ima Parlament manjši ali manj odprt dostop do 

dokumentov v trgovinskih pogajanjih kot nekateri poslanci nacionalnih parlamentov; 

38. poziva Komisijo, naj uvede vsa priporočila varuha človekovih pravic za večjo 

preglednost v trgovinskih pogajanjih; 

39. priznava napredek, dosežen pri preglednosti trgovinskih pogajanj, vendar vztraja, da je 

treba napredek pri pogajanjih o čezatlantskem partnerstvu za trgovino in naložbe 

razširiti na vsa trgovinska pogajanja; 

40. meni, da bi morala Komisija, ko sodeluje v trgovinskih pogajanjih, pred vsakim krogom 

pogajanj objaviti pogajalske mandate, vsa pogajalska stališča, vse zahteve in ponudbe 
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ter vse konsolidirane osnutke pogajalskih besedil, da lahko tako Evropski parlament in 

nacionalni parlamenti kot tudi organizacije civilne družbe in širša javnost na njihovi 

podlagi pripravijo poročila, preden se možnost podajanja pripomb na pogajanja konča 

in se začne ratifikacija sporazuma; 

41. poziva Komisijo, naj predlaga medinstitucionalni sporazum, da bi ta načela kodificirala 

za vsa trgovinska pogajanja; 

Preglednost in odgovornost ekonomskega upravljanja v evroobmočju 

42. meni, da je treba zagotoviti preglednost in odgovornost odločitev, sprejetih ali 

oblikovanih v Euroskupini, Ekonomsko-finančnem odboru, na „neformalnih“ 

zasedanjih Sveta za ekonomske in finančne zadeve ter srečanjih na evrskih vrhih, 

vključno z objavo njihovih zapisnikov; 

Zaščita prijaviteljev nepravilnosti in boj proti korupciji 

43. obžaluje ugotovitev varuha človekovih pravic, da večina institucij EU še ni ustrezno 

uvedla pravil za zaščito prijaviteljev nepravilnosti; opozarja, da so taka pravila zaenkrat 

sprejeli le Komisija, varuh človekovih pravic in Računsko sodišče; 

44. meni, da je učinkovita zaščita prijaviteljev nepravilnosti eno od poglavitnih orožij v 

boju proti korupciji, zato ponovno poziva Komisijo, naj pripravi direktivo o zaščiti 

prijaviteljev, vključno z minimalnimi vseevropskimi standardi zaščite; 

45. meni, da bi bilo treba v okviru tekočega pregleda volilne zakonodaje EU vključiti 

predpis, da osebe, spoznane za krive korupcije v zvezi s finančnimi interesi EU ali v 

državah članicah, ne smejo kandidirati na volitvah za naslednja dva mandata 

Evropskega parlamenta; 

46. meni, da bi bilo treba osebam, spoznanim za krive korupcije v EU, in podjetjem v lasti 

ali pod vodstvom takih oseb, za najmanj tri leta prepovedati sklepanje javnih naročil v 

Evropski uniji in izkoriščanje sredstev EU; 

Krepitev parlamentarne odgovornosti Komisije in njenih agencij 

47. poziva Komisijo, naj oblikuje okvirno uredbo za vse agencije EU, ki bo Parlamentu 

dodelila pristojnosti soodločanja pri izvolitvi ali razrešitvi direktorjev teh agencij ter 

neposredno pravico, da jih zasliši; 

48. podpira možnost nacionalnih parlamentov, da komisarje povabijo na zaslišanje; 

49. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji. 
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OBRAZLOŽITEV 

Razkorak med EU in njenimi državljani zahteva najvišje standarde preglednosti, 

odgovornosti in integritete 

Institucije EU so bolj pregledne, odgovorne in čistejše od večine drugih političnih ustanov na 

nacionalni ali regionalni ravni v Evropi. Državljani lahko skoraj vse seje odborov spremljajo 

prek spletnih pretočnih prenosov: večina parlamentov držav članic nima take stopnje 

preglednosti. Evropska komisija je odprta uprava, ki je veliko preglednejša in bolj dostopna 

kot uprave v večini držav članic. Kljub temu iz več razlogov obstaja velik razkorak med 

svetom politike v Bruslju in državljani v EU. Splošna raven zaupanja državljanov v institucije 

EU je bila leta 2014 po podatkih Eurostata 42-odstotna. To je več kot leto prej, vendar manj v 

primerjavi s preteklimi podatki; leta 2002 je raven dosegla 59 odstotkov. V večini 20 držav 

članic državljani zdaj bolj zaupajo nacionalnim institucijam. Le v manjšini, v 8 državah, 

imajo državljani več zaupanja v institucije EU kot v nacionalne institucije. 

Razkorak med lokalno in nacionalno politiko ter državljani je manjši: mediji pogosteje 

poročajo o njem, državljani imajo več osebnih stikov z njenimi predstavniki, vprašanja se 

včasih zdijo manj abstraktna in jezik v nacionalni in lokalni politiki običajno ne predstavlja 

ovire. Vendar je poleg teh strukturnih razlik razkorak med svetom politike EU in številnimi 

državljani večji tudi zaradi zaznanega pomanjkanja vpliva državljanov. Še slabše je, da 

današnja Evropska unija včasih obvelja za Evropo lobistov in ne Evropo državljanov. V 

Bruslju je več dejavnih lobistov kot v Washingtonu. Raziskave so pokazale, da obstaja veliko 

nesorazmerje med dostopom in vplivom močnih poslovnih interesov ter šibkejših družbenih 

interesov na nosilce odločanja v EU. Da bi zaznani razkorak zmanjšali, to poročilo poziva k 

pristopu na treh ravneh: institucije EU morajo okrepiti preglednost, odgovornost in integriteto 

ter na teh področjih postaviti kar najvišje standarde. 

Integriteta pomeni pošteno in enako obravnavo interesov državljanov 

Lizbonska pogodba zagotavlja, da „Unija spoštuje načelo enakosti svojih državljanov, ki so 

deležni enake obravnave s strani njenih institucij“ (člen 9) in da ima „vsak državljan [...] 

pravico sodelovati v demokratičnem življenju Unije“. Vendar je resničnost drugačna: 

prednostni dostop močnih lobijev do nosilcev odločanja v EU je v velikem nasprotju z enako 

obravnavo interesov državljanov. Tisti, ki že imajo več denarja in moči, z lahkoto dosegajo 

sorazmerno večji vpliv. Če želijo institucije EU ta razkorak odpraviti, morajo okrepiti svojo 

integriteto. Integriteta pomeni, da imajo državljani enak dostop in pomen v postopku 

odločanja. Dajanje prednosti posebnim interesom pred splošnim interesom je čisto nasprotje 

integritete. Cilj tega poročila je prispevati k ločitvi ekonomske in politične moči. To je tudi 

najbolj v interesu velike večine malih in srednjih podjetij v Evropi. Če zakone pišejo 

multinacionalke, mala podjetja ne morejo uspevati. 
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Vključevanje državljanov z dostopom do informacij in dokumentov 

Za zagotavljanje integritete v svetu politike EU vsebujejo Pogodbe dodatna navodila in 

zahteve v členu 10(3) PDEU: „Odločitve se sprejemajo kar najbolj odprto in v kar najtesnejši 

povezavi z državljani.“ Preglednost zato razumemo tako, da je treba državljanom pravočasno 

zagotoviti dostop do vseh ustreznih informacij, da bi zmanjšali morebitne razkorake v 

informacijah med državljani in lobisti, pa tudi med tistimi, ki zastopajo posebne poslovne 

interese, in tistimi, ki zastopajo splošnejše družbene interese. Besedilo in duh Pogodb 

pozivata, da je treba posebno pozornost nameniti času dostopa do informacij. Sprejemanje 

odločitev „v kar najtesnejši povezavi z državljani“ pomeni, da bi morali državljani imeti 

dovolj časa, da informacije predelajo, preden se začne odločanje. Poleg tega gre pri enakosti 

državljanov tudi za vprašanje časa. Ker je odločanje običajno neprekinjen proces, lahko 

dostop do dokumentov in informacij, preden so dogovori sklenjeni, veliko spremeni. Razlike 

med iznajdljivimi in poklicnimi akterji na eni strani ter državljani in celo poslanci Parlamenta 

na drugi so v nasprotju s Pogodbami in zmanjšujejo integriteto. Skrivni in neformalni 

dokumenti, ki krožijo med redkimi izbranci, zato niso sprejemljivi. Pogodbe zahtevajo jasno 

razlikovanje: dokumenti morajo biti javni ali izjemoma zaupni. To pomeni: kar vedo lobisti, 

mora biti javno za vse. 

Postopek oblikovanja zakonodaje EU je osrednjega pomena za krepitev preglednosti 

Evropske unije. Javnost ima pravico vedeti, kdo je vplival na oblikovanje zakonodaje. 

Pomembno orodje za doseganje večje preglednosti, ko gre za zakonodajo EU, je uvedba 

zakonodajne sledi. Ta beleži vpliv različnih interesov na vsak del zakonodaje in omogoča 

oceno morebitne neenakosti vplivov. Več kot je ustreznih informacij o sejah in prispevkih 

dostopnih v realnem času, v večji meri je mogoče odpraviti neravnovesje, preden se 

zakonodaja sprejme. Študija tematskega oddelka z naslovom „Institutional and Constitutional 

aspects of Special Interest Representation“ (Institucionalni in ustavni vidiki zastopanja 

posebnih interesov) za Odbor za ustavne zadeve priporoča razmislek o uvedbi zakonodajne 

sledi. 

Odgovornost institucij EU s pomočjo preglednosti 

Škandali, kot je bil škandal „gotovina za predloge sprememb“, so spodbudili sprejem novih 

predpisov za zaščito integritete politike EU. Pogodbe za vse delo v institucijah zahtevajo: 

„Institucije, organe, urade in agencije Unije pri izvajanju njihovih nalog podpira odprta, 

učinkovita in neodvisna evropska uprava“ (člen 298(1) PDEU). Odgovornost je mogoče 

doseči le z določbami, ki zagotavljajo, da institucije, nosilci funkcij in osebje o svojem delu 

pregledno poročajo.  

Mnoge stopnje zakonodaje EU so sicer bolj pregledne kot v državah članicah, vendar 

odločilna stopnja v postopkih soodločanja izgine za zaprta vrata. Povečana uporaba 

neformalnih pogovorov v tristranski obliki je pripeljala do položaja, ko je 80 % zakonodajnih 

aktov EU dogovorjenih na prvi obravnavi. Pri teh skrivnih sejah je težava v preglednosti: 

zapisniki s teh sej ne obstajajo, sodelujoči in njihova stališča so neznani, skrivni dokumenti pa 

včasih pridejo v roke nekaterih lobistov, ne pa tudi javnosti. Taka selektivna preglednost za 

izbrane akterje zmanjšuje integriteto obstoječega postopka, saj se državljani ne obravnavajo 

enako. 
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Varovanje integritete z neodvisnim pregledom proti navzkrižjem interesov 

Za zaščito integritete članov in osebja institucij EU so potrebni najboljši možni standardi. Ti 

standardi morajo zajemati dejavnosti članov in osebja v institucijah EU in zunaj njih ter v 

času opravljanja funkcije v institucijah EU in po njem, na primer z uvedbo obdobij mirovanja, 

če želijo kariero nadaljevati na področjih, ki so tesno povezana z njihovim delom v instituciji. 

Nevtralnost je pomembno merilo za učinkovit pregled nad pravili. Poročilo o boju proti 

korupciji v EU iz leta 2014 zaključuje, da je neodvisnost protikorupcijskih agencij poglavitni 

dejavnik za njihov uspeh: „V nekaterih primerih agencij z močnimi pooblastili se je 

neodvisno, predano vodstvo izkazalo za prebojno točko razvoja in je agencijam omogočilo 

pregon primerov korupcije na visoki ravni.“ (str. 40). Predajanje pregleda nad pravili za člane 

in osebje v zunanje, nevtralne roke je torej izkušnja, pridobljena iz obstoječih sistemov 

integritete. Take neodvisne preglede zdaj izvajajo države članice, kot sta Francija in Hrvaška. 

Poleg tega je treba obravnavati tudi morebitna navzkrižja interesov pri sestavi strokovnih 

skupin in nadzoru nad financiranjem evropskih političnih strank. Strokovne skupine ne smejo 

dopuščati neposrednega sodelovanja posebnih interesov pri oblikovanju zakonodaje, ki vpliva 

nanje. Evropski parlament ne bi smel nadzorovati financiranja strank, v katere je vključena 

večina njegovih poslancev. 

Vzpostavitev novega zaupanja v trgovinska pogajanja s preglednostjo 

V primerjavi z evropsko politiko je med mednarodnimi trgovinskimi pogajanji in državljani 

še večji razkorak. Trgovinski sporazumi so za Evropsko unijo praviloma zavezujoči in lahko 

otežijo spreminjanje odločitev, ko se zamenjajo politične večine ali javno mnenje. Zaradi 

daljnosežnih učinkov trgovinskih sporazumov je še toliko pomembneje, da pogajanja 

izpolnjujejo najvišje standarde preglednosti in odgovornosti. Argument proti preglednosti v 

trgovinskih pogajanjih je, da bi bilo morda na skrivnih pogajanjih lažje doseči uspeh. Vendar 

primeri Svetovne trgovinske organizacije, Okvirne konvencije ZN o spremembi podnebja ali 

Svetovne organizacije za intelektualno lastnino dokazujejo, da se je mogoče o mednarodnih 

pogodbah uspešno pogajati s povsem javnimi dokumenti in celo javnimi postopki. Glede na 

rastoče nezadovoljstvo povsod po Evropi s tekočimi pogajanji o čezatlantskem partnerstvu za 

trgovino in naložbe ter dokončnim usklajevanjem celovitega gospodarskega in trgovinskega 

sporazuma bi morala Evropska unija te najboljše prakse prilagoditi za izboljšanje 

preglednosti, odgovornosti in integritete vseh svojih trgovinskih pogajanj. 


