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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k vytvoreniu rámca pre činnosť zástupcov záujmových skupín (lobistov) v európskych 
inštitúciách
(2007/2115(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 9 ods. 1 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na zelenú knihu o „Európskej iniciatíve za transparentnosť“, ktorú predložila 
Komisia (KOM(2006)0194),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Opatrenia nadväzujúce na zelenú knihu o 
„Európskej iniciatíve za transparentnosť“ (COM(2007)0127),

– so zreteľom na svoje rozhodnutie zo 17. júla 1996 o zmene a doplnení rokovacieho 
poriadku (lobing v Parlamente) 1

– so zreteľom na svoje rozhodnutie z 13. mája 1997 o zmene a doplnení rokovacieho 
poriadku (Kódex správania lobistov)2

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci a stanoviská Výboru pre kontrolu 
rozpočtu, Výboru pre hospodárske a menové veci, Výboru pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín, Výboru pre právne veci a Výboru pre občianske slobody, 
spravodlivosť a vnútorné veci (A6-0000/2007),

A. keďže v dôsledku rozšírenia jeho právomocí sa v Európskom parlamente v nebývalej 
miere zvýšil lobing,

B. keďže zástupcovia záujmových skupín zohrávajú veľmi významnú úlohu v otvorenom 
a pluralitnom dialógu, na ktorom je založený systém demokracie, a pre poslancov sú 
významným zdrojom infomácií,

C. keďže podľa odhadov pôsobí v Bruseli približne 15 000 lobistov a 2 500 lobistických 
organizácií,

D. keďže Komisia navrhla zaviesť pre zástupcov záujmových skupín v európskych 
inštitúciách spoločný register ako súčasť svojej Európskej iniciatívy za transparentnosť,

E. keďže Parlament má svoj vlastný register lobistov3 už od roku 1996, ako aj svoj kódex 
správania4, na základe ktorého musí činnosť lobistov spĺňať vysoké etické kritériá,

                                               
1 Ú. v. ES C 261, 9.9.1996, s. 52.
2 Ú. v. ES C 167, 2.6.1997, s. 14.
3 článok 9 ods. 4 rokovacieho poriadku
4 príloha IX, článok 3 rokovacieho poriadku
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F. keďže v Parlamente je približne 5 000 registrovaných lobistov,

Zvýšenie transparentnosti Parlamentu

1. zdôrazňuje, že transparentnosť vo všetkých európskych inštitúciách je absolútnou 
podmienkou zaručenia legitimity Únie a dôvery jej občanov; zdôrazňuje, že 
transparentnosť musí byť zaručená v oboch smeroch, vo fungovaní samotných inštitúcií, 
ako aj medzi lobistami;

2. je rozhodnutý preskúmať realizovateľnosť zavedenia tzv. „legislatívnej stopy“, t. j. 
orientačného zoznamu zástupcov záujmových skupín, s ktorými sa konzultovalo počas 
prípravy príslušnej správy, ktorý by sa prikladal k správam Parlamentu;

3. vyzýva kvestorov, aby vypracovali plán zlepšenia implementácie a kontroly pravidiel 
Parlamentu, na základe ktorých je poslanec povinný predložiť vyhlásenie o každej 
finančnej, personálnej alebo materiálnej podpore, ktorú dostáva1; 

4. vyzýva na transparentnosť pokiaľ ide o medziskupiny, t. j. požaduje uverejnenie zoznamu 
registrovaných a neregistrovaných medziskupín na webovej stránke Parlamentu vrátane 
vyhlásení o finančných záujmoch ich predsedov;

5. vyzýva kvestorov, aby sprehľadnili pravidlá, ktoré zakazujú návštevníkom bez sprievodu 
pohyb po priestoroch Parlamentu (napríklad v kanceláriách poslancov) a aby zlepšili 
zabezpečovanie ich dodržiavania;

Návrh Komisie

6. víta návrh Komisie týkajúci sa štruktúrovanejšieho rámca pre činnosť zástupcov 
záujmových skupín ako súčasť Európskej iniciatívy za transparentnosť;

7. súhlasí s definíciou lobingu Komisie, ktorá ho považuje za „ činnosti vykonávané s 
cieľom ovplyvniť tvorbu politiky a rozhodovacie procesy v európskych inštitúciách“; 
zastáva názor, že táto definícia je v súlade s článkom 9 ods. 4 rokovacieho poriadku;

8. zdôrazňuje, že všetky subjekty, na ktoré sa vzťahuje táto definícia, by sa mali považovať 
za lobistov, a malo by sa s nimi zaobchádzať rovnakým spôsobom: profesionálni lobisti, 
interní lobisti spoločností, mimovládne organizácie, strediská odborníkov (think-tanky), 
obchodné združenia, odborové združenia a združenia zamestnávateľov a právnici, 
v prípade ak ich hlavným cieľom je ovplyvňovanie politiky a nie judikatúry;

9. v zásade víta návrh Komisie na registráciu „na jednom mieste“, kde by sa lobisti mohli 
zaregistrovať zároveň pre Komisiu aj Parlament; zároveň však pripomína, že medzi 
Komisiou a Parlamentom jestvujú zásadné rozdiely; vyhradzuje si preto právo posúdiť 
návrh Komisie po jeho dopracovaní a až vtedy rozhodnúť, či ho podporí alebo nie;

10. navrhuje ustanovenie spoločnej pracovnej skupiny hneď ako to bude možné, s tým, že 
zástupcovia Parlamentu, ako aj Komisie, by mali posúdiť dôsledky spoločného registra;

                                               
1 príloha I, článok 2 rokovacieho poriadku
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11. navrhuje, aby do prípadného spoločného registra vstúpila aj Rada;

12. uvedomuje si argumenty za dobrovoľnú, ako aj povinnú registráciu lobistov; berie na 
vedomie rozhodnutie Komisie začať s dobrovoľným registrom a po uplynutí jedného roku 
systém zhodnotiť; považuje ustanovenie povinného registra za komplikované z právneho 
hľadiska; pripomína, že register Parlamentu je už v súčasnosti de facto povinný, pretože 
registrácia je podmienkou na získanie vstupu do Parlamentu;

13. vyzýva Komisiu, aby s Parlamentom rokovala o navrhovanom kódexe správania pre 
lobistov; pripomína Komisii, že Parlament takýto kódex už má viac než 10 rokov;

14. uvedomuje si, že najväčšou možnou sankciou pre lobistov, ktorí v registri uvedú 
nepravdivé informácie alebo nepostupujú v súlade s kódexom správania, je vymazanie 
z registra; 

15. zdôrazňuje potrebu, aby sa register dal jednoducho používať; verejnosť musí mať 
možnosť register jednoducho nájsť a vyhľadávať v ňom; 

16. berie na vedomie rozhodnutie Komisie požiadať zástupcov záujmových skupín, ktorí si 
želajú zápis do registra, o zverejnenie finančných informácií týkajúcich sa:

– obratu profesionálnych poradenských firiem a právnických firiem súvisiaceho 
s lobingom v inštitúciách EÚ, ako aj relatívneho podielu ich najväčších klientov na 
tomto obrate;

– odhadu nákladov interných lobistov spoločností a obchodných združení súvisiacich 
s priamym lobingom v inštitúciách EÚ;

– celkového rozpočtu a prehľadu hlavných zdrojov financovania MVO a stredísk 
odborníkov (think-tankov) 

17. zdôrazňuje, že požiadavka zverejňovania finančných informácií musí platiť rovnako pre 
všetkých zástupcov záujmových skupín;

18. žiada Komisiu o poskytnutie konkrétnejších informácií o forme zverejnenia finančných 
informácií, predtým ako Parlament prijme akékoľvek rozhodnutie o zapojení sa do 
registra;

19. pripomína Komisii, že číselné finančné údaje nie sú vždy najlepším spôsobom 
poskytovania informácií o rozsahu lobistickej činnosti, predovšetkým pokiaľ ide o MVO, 
ktoré vo veľkej miere využívajú neplatenú prácu; žiada Komisiu, aby zvážila možnosť, či 
by nebol písomný opis lobistickej činnosti vyhovujúcejší z pohľadu poskytovania 
informácií;

20. žiada svoje príslušné orgány, aby navrhli potrebné zmeny rokovacieho poriadku;

21. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii a Rade.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Základnou podmienkou legitimity je transparentnosť politických inštitúcií. Malo by sa dať 
jednoducho zistiť ako sa prijímajú rozhodnutia, čo na tieto rozhodnutia vplýva a, napokon, 
ako sa rozdeľujú zdroje, t. j. peniaze daňových poplatníkov. Pravidlá lobingu sú preto 
v konečnom dôsledku otázkou legitimity.

Podľa súčasných odhadov v Bruseli pôsobí približne 15 000 lobistov a 2 500 lobistických 
organizácií. Podľa počtu visačiek pre návševníkov a „krátkodobých“ visačiek sa dá odhadnúť, 
že v Európskom parlamente pôsobí približne 5 000 lobistov.

Komisia začala diskusiu o lobingu Európskou iniciatívou za transparentnosť (ETI). Hlavnou 
ideou tohto návrhu je otvorenejšie poukázať na subjekty a „cesty ovplyvňovania“, ktoré 
pôsobia v čase prípravy a prijímania legislatívnych aktov v inštitúciách EÚ. Komisia navrhuje 
dobrovoľný register a kódex správania pre lobistov. Parlament už používa register a kódex 
správania, ktorý je zakotvený v článku 4 Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu.

Táto správa je odpoveďou na ETI Komisie. Od Európskeho parlamentu ako 
spoluzákonodarcu sa očakáva, že k otázke zastupovania záujmových skupín v EÚ zaujme 
pevný postoj.

História pravidiel lobingu v Európskom parlamente

Lobing je dlhotrvajúcou a spornou témou diskusií Parlamentu. Názory a tradície 27 členských 
štátov sa do veľkej miery odlišujú. Vo väčšine členských štátov nie je spôsob jednania s 
týmito skupinami na parlamentnej ani vládnej úrovni žiadnym spôsobom upravený. Lobista 
v USA musí na druhej strane prečítať takmer 600 strán vysvetľujúcich informácií, aby 
všetkému porozumel. V každom prípade jestvuje všeobecný konsenzus, že záujmové skupiny 
sú hodnotným zdrojom odborných informácií pre zákonodarcov EÚ.

Parlament bol prvou európskou inštitúciou, ktorá začala riešiť otázku zvyšujúceho sa počtu 
záujmových skupín na európskej úrovni a najmä dôsledkov tohto vývoja pre legislatívny 
proces. Prvá písomná otázka o prípadnom zavedení regulácie lobingu bola predložená v roku 
1989. Výbor pre rokovací poriadok, overovanie poverovacích listín a imunity vypracoval 
v roku 1991 návrh správy, v ktorej sa navrhovalo vytvorenie kódexu správania a registra 
lobistov. Návrhy však neboli po veľmi komplikovaných diskusiách vo výboroch predložené 
do pléna.

Diskusia o regulácii lobingu sa obnovila po voľbách do Európskeho parlamentu v roku 1994.
V ďalšej správe toho istého výboru sa podarilo vyhnúť terminologickým konfliktom a použila 
sa dobrovoľná samodefinícia záujmových skupín. V porovnaní s návrhmi uvedenými v 
správe z roku 1993 boli návrhy regulácie menej obmedzujúce a považovali sa za otvorenejšie 
lobingu. Zrodila sa myšlienka registra, v ktorom mali byť zástupcovia záujmových skupín 
povinní zverejňovať svoje činnosti a záujmy. Zástupcovia záujmových skupín mali platiť 
poplatok za svoju registráciu, dodržiavať kódex správania a register podpísať. Za to mali 
získať povolenie na vstup a prístup do častí EP a prístup k dokumentom Parlamentu. Správa 
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bola na plenárnej schôdzi v januári 1996 z veľkej časti pozmenená a vrátená späť výboru.

V júli 1996 sa podarilo nájsť kompromis. Pokiaľ ide o finančné záujmy, každý poslanec EP je 
teraz povinný podrobne zverejniť svoje profesionálne aktivity. Poslanci EP nesmú počas 
vykonávania svojej činnosti prijať žiaden dar alebo požitok. Zverejniť svoju platenú činnosť 
musia taktiež registrovaní asistenti. Tieto pravidlá sa včlenili do rokovacieho poriadku 
Parlamentu (článok 9 a prílohy I a IX). Neskôr sa vykonali ďalšie praktické kroky týkajúce sa 
zverejnenia niektorých týchto informácií na webovej stránke Parlamentu. Dnes sú k dispozícii 
zoznamy registrovaných lobistov, vyhlásenia poslancov týkajúce sa ich finančných záujmov 
a vyhlásenia registrovaných asistentov.

Návrhy spravodajcu

V rámci prípravy na túto správu zorganizoval Výbor pre ústavné veci 8. októbra 2007 
workshop o lobingu v Európskej únii, aby preskúmal aktuálnu situáciu v oblasti zastupovania 
záujmových skupín a získal odpovede od strán zainteresovaných do ETI Komisie.
Spravodajca počas tohto procesu identifikoval nasledujúce základné otázky, ktoré musia byť 
predmetom správy:

1. Ako definovať lobistu?

Pod pojmom lobing Komisia rozumie „činnosti vykonávané s cieľom ovplyvniť tvorbu 
politiky a rozhodovacie procesy v európskych inštitúciách“. Definícia je v súlade s článkom 9 
ods. 4 Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu, ktorý definuje lobistov ako „osoby, 
ktoré chcú pravidelne vstupovať do priestorov Parlamentu s cieľom poskytovať poslancom 
informácie súvisiace s výkonom poslaneckého mandátu, a to v ich vlastnom záujme alebo v 
záujme tretej strany“.

Spravodajca sa nazdáva, že nie je potrebné robiť žiaden veľký rozdiel medzi tým, či do 
Parlamentu prichádzajú zástupcovia priemyselných skupín alebo environmentalisti, či ide 
o zastupovanie záujmov výrobcov alebo spotrebiteľov alebo o dialóg súkromných alebo 
verejných subjektov s poslancami EP. Za lobistov je potrebné pokladať aj právnické 
spoločnosti, ktoré sa snažia ovplyvniť budúcu legislatívu a nevystupujú pritom ako právni 
zástupcovia v súdnych prípadoch.

2. Mala by byť registrácia záujmových skupín dobrovoľná alebo povinná?

Komisia navrhuje zaviesť systém dobrovoľnej registrácie. Stimuly by zahŕňali automatické 
upozorňovanie na konzultácie týkajúce sa otázok, ktoré stoja v centre záujmu lobistov. 
Komisia spustila proces širokých konzultácií, na ktorom sa zúčastnilo takmer 200 organizácií. 
Mnohé z nich podporili zavedenie dobrovoľného registra, avšak niektoré organizácie (išlo 
najmä o MVO) navrhovali povinnú registráciu.

Aby bolo možné register zaviesť včas, ako sa to navrhuje v ETI Komisie, register by mal byť 
dobrovoľný. Povinný register by si vyžadoval vytvorenie právneho základu. Spravodajca 
preto súhlasí s Komisiou a s jej návrhom dobrovoľného registra.
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Celá otázka je však dosť akademická. Register Parlamentu je napríklad podľa zákona 
dobrovoľný, t. j. aby sa niekto stal lobistom, na to nepotrebuje byť zapísaný v registri.
Dôveryhodní lobisti sa však registrujú. Registrácia v registri Parlamentu je teda de facto 
povinná. Register Komisie sa v každom prípade po jednom roku prehodnotí a systém 
dobrovoľnosti sa samozrejme môže prehodnotiť tiež.

3. Mali by byť za porušenie kódexu správania sankcie?

V dobrovoľnom systéme je najvyššou sankciou vymazanie z registra. Bez existencie právneho 
základu nie je možné uvažovať o pokutách a iných podobných sankciách. Z pohľadu 
zachovania dôveryhodnosti lobistov nejde v žiadnom prípade o zbytočnú sankciu. Mohol by 
sa však sprísniť dohľad nad dodržiavaním pravidiel.

4. V akom rozsahu by sa mali finančné informácie zverejňovať?

Podľa Komisie sú finančné informácie indikátorom vplyvu záujmových skupín. Komisia 
rozhodla, že je potrebné a primerané žiadať od jednotlivých subjektov, aby uviedli príslušné 
údaje o rozpočte a celkový prehľad najdôležitejších klientov a/alebo finančných zdrojov. 
Hlavným cieľom týchto informácií je zabezpečiť, aby subjekty s rozhodovacími právomocami 
a široká verejnosť mohli určiť a posúdiť veľkosť najdôležitejších hnacích síl, ktoré stoja v 
pozadí konkrétnej lobistickej činnosti. Komisia požaduje zverejňovanie týchto finančných 
informácií:

– profesionálne poradenské firmy a právnické firmy zverejňujú obrat súvisiaci s lobingom 
v inštitúciách EÚ, ako aj relatívny podiel najväčších klientov na tomto obrate;

– „interní“ lobisti a obchodné združenia zverejňujú odhad nákladov súvisiacich s 
priamym lobingom v inštitúciach EÚ;

– MVO a think-tanky zverejňujú celkový rozpočet a prehľad hlavných zdrojov svojho 
financovania.

O detailoch sa bude dať diskutovať potom ako Komisia predloží beta verziu rozhrania svojej 
databázy a konkrétnejšie informácie o požadovaných údajoch. Číselné finančné údaje nie sú 
vždy najlepším spôsobom poskytovania informácií o rozsahu lobistickej činnosti, keďže 
napríklad MVO využívajú vo veľkom rozsahu prácu dobrovoľníkov. 

K otázkam, ktoré je ešte potrebné jednoznačne zodpovedať, patrí to, ktoré informácie sú 
užitočné na účely zhodnotenia vonkajších vplyvov na legislatívny proces a ako je ich možné 
získať bez porušenia zákonných pravidiel týkajúcich sa dôvernosti alebo príliš náročných 
administratívnych postupov.

5. Mal by mať Európsky parlament spoločný register s Komisiou?

Komisia požaduje zavedenie spoločného registra medzi Komisiou a Parlamentom.
Spravodajca sa domnieva, že v očiach verejnosti inštitúcie splývajú v jednu. Aj všetky 
zainteresované subjekty si želajú registráciu „na jednom mieste“. Aj keď sú medzi týmito 
inštitúciami zásadné rozdiely a každá z nich môže zaviesť rozdielne požiadavky týkajúce sa 
lobistov, napríklad pokiaľ ide o zverejňovanie finančných informácií, túto otázku je potrebné 
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vnímať z administratívneho pohľadu. Spravodajca preto navrhuje zostavenie spoločnej 
pracovnej skupiny na posúdenie dôsledkov spoločného registra.

6. Zvýšenie transparentnosti Parlamentu

Spravodajca považuje transparentnosť za „obojsmernú cestu“. Znamená to, že ak Parlament 
žiada väčšiu transparentnosť od lobistov, mal by sám vyvíjať úsilie o jej zvýšenie.
Spravodajca preto požaduje sprehľadnenie registrovaných a neregistrovaných medziskupín, 
ktoré sú často financované záujmovými skupinami.

Spravodajca ďalej požaduje preskúmať myšlienku „legislatívnej stopy“ ako osvedčeného 
postupu, t. j. orientačného zoznamu zástupcov záujmových skupín, s ktorými sa konzultovalo 
počas prípravy konkrétnej správy, ktorý by sa prikladal k správam Parlamentu. Ideovým 
zámerom je poskytnutie obrazu o rozličných záujmoch, ktoré boli mobilizované legislatívnym 
procesom, a pomôcť tým verejnosti, médiam, ostatným poslancom a komukoľvek so 
záujmom o kontrolu práce Parlamentu. Relevantné informácie sa na druhej strane často 
získavajú dôverným spôsobom a musí sa chrániť nezávislosť poslancov EP. Mala by sa preto 
najprv preskúmať realizovateľnosť takejto myšlienky.

Počas prípravy tejto správy sa napríklad vykonali konzultácie prinajmenšom s nasledujúcimi 
organizáciami: Niekoľko ďalších organizácií zaslalo emaily a poskytli rýchle informácie 
neformálnym spôsobom.

1) Business Europe,
2) Európske združenie poskytovateľov 
poradenských služieb (EPACA),
3) Aliancia za transparentnosť lobingu a 
etickú reguláciu (ALTER-EU) (Priatelia 
zeme Európa, Európska federácia 
novinárov),
4) Európska rada chemického priemyslu 
(Cefic),
5) Združenie profesionálov v oblasti 
európskych záležitostí (SEAP),

6) Francúzska obchodná komora,
7) Rada komôr advokátov a združení 
právnikov Európy (CCBE)
8) Medzinárodné združenie public relations 
(IPRA)
9) Združenie právnikov Spojeného 
kráľovstva
10) White&Case
11) Americká obchodná komora,
12) Európska komisia 

Nasledujúce zainteresované subjekty sa navyše zúčastnili workshopu o lobingu v EÚ, ktorý 8. 
októbra zorganizoval Výbor pre ústavné veci. Ďalší prezentovali svoje názory na diskusii pri 
okrúhlom stole.

1) Business Europe,
2) Európska organizácia spotrebiteľov 
(BEUC)
3) SEAP
4) EPACA

5) Organizácia Corporate Europe 
Observatory (CEO) 
6) ALTER-EU
7) Daimler (interný lobista spoločnosti)
8) CCBE

Záver
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Spravodajca sa vyjadruje k významu transparentnosti, vyzýva na rovnosť pri zaobchádzaní 
so zástupcami záujmových skupín, pri konkrétnych návrhoch Komisie (týkajúcich sa 
registra a jeho detailov) navrhuje použiť prístup „počkať a vidieť“ a uvádza príklady, ako 
môže  Parlament sám zvýšiť svoju transparentnosť.
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