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ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

institutsioonidevahelise kokkuleppe sõlmimise kohta Euroopa Parlamendi ja komisjoni 
vahel ühise läbipaistvusregistri kohta
(2010/2291(ACI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse esimeeste konverentsi 18. novembri 2010. aasta otsust;

– võttes arvesse läbipaistvusregistri loomist käsitleva Euroopa Parlamendi ja komisjoni 
vahelise kokkuleppe projekti (edaspidi „kokkulepe”);

– võttes arvesse oma 8. mai 2008. aasta resolutsiooni huvigruppide esindajate (lobistide) 
tegevust Euroopa institutsioonides käsitleva raamistiku väljatöötamise kohta1;

– võttes arvesse kodukorra artikli 127 lõiget 1;

– võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit (A7-0000/2011),

A. arvestades, et Euroopa Liidu lepingu artikli 11 lõikes 2 on sätestatud, et „institutsioonid 
peavad esindusühenduste ja kodanikuühiskonnaga avatud, läbipaistvat ja korrapärast 
dialoogi”;

B. arvestades, et ühine register ELi poliitika kujundamises ja rakendamises osalevate 
organisatsioonide ja üksikisikute kohta suurendab kõnealuse dialoogi läbipaistvust;

C. arvestades, et Euroopa Parlamendi eespool nimetatud 8. mai 2008. aasta resolutsioonis 
sätestati põhimõtted, mille alusel asus parlament komisjoniga ühise registri üle 
läbirääkimisi pidama;

D. arvestades, et vajalikud muudatused Euroopa Parlamendi kodukorda tehakse parlamendi 
........... 2011. aasta otsusega kodukorra muutmise kohta pärast Euroopa Parlamendi ja 
komisjoni vahel ühise läbipaistvusregistri loomist2,

1. peab asjaomast kokkulepet oluliseks sammuks suurema läbipaistvuse suunas;

2. juhib tähelepanu asjaolule, et ühise registri puhul on kogu teave kättesaadav ühest kohast, 
mistõttu on kodanikel lihtsam teada saada, millised osalejad on institutsioonidega 
kontaktis; märgib, et ühine register hõlbustab ka huvigruppide esindajate tegevust, kuna 
neilt nõutakse registreerumist ainult üks kord;

3. kinnitab siiski veel kord, et Euroopa Parlament säilitab vaba õiguse otsustada, kellele ta 
annab sissepääsuloa oma hoonetesse;

                                               
1 ELT C 271 E, 12.11.2009, lk 48.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0000.
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4. on seisukohal, et leping vastab tegelikult Euroopa Parlamendi nõudmisele muuta 
registreerimine kohustuslikuks, kuna jätkuvalt ei ole kellelgi võimalik saada parlamendi 
hoonetesse sissepääsuluba ilma eelneva registreerimiseta;

5. kordab oma soovi, et nõukogu peaks kokkuleppega liituma;

6. hindab eriti positiivselt uue kokkuleppe järgmisi aspekte:

a) registri nime muutmist läbipaistvusregistriks;

b) registri ulatust, mis hõlmab kõiki asjakohaseid osalejaid, kuid jätab välja muu 
hulgas tööturu osapooled kui sotsiaaldialoogis osalejad, samuti kirikud, erakonnad 
ning kohalikud, piirkondlikud ja munitsipaalasutused;

c) registri jagamist eraldi jagudeks ja alajagudeks, mis võimaldab registrisse sisestada 
eri organisatsioone ja ühinguid;

d) asjakohase finantsteabe esitamise nõuet;

7. kiidab lisatud kokkuleppe sõlmimise heaks ja otsustab lisada selle oma kodukorrale;

8. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus teavitamise eesmärgil nõukogule ja 
komisjonile.
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SELETUSKIRI

Poliitiliste institutsioonide läbipaistvus on õiguspärasuse eeltingimus. Peaks olema lihtne 
kontrollida, kuidas langetatakse otsused, mis neid mõjutab, ja lõpuks seda, kuidas vahendeid –
s.t maksumaksja raha – eraldatakse. Seega on lobitöö reeglid lõppkokkuvõttes õiguspärasuse 
küsimus.

Parlament oli esimene Euroopa institutsioon, mis hakkas tegelema üha arvukamate 
üleeuroopaliste huvigruppide küsimusega ja eriti selle arengu tagajärgedega 
õigusloomeprotsessi jaoks. Pärast mitmeid raporteid ja põhjalikku arutelu käivitas parlament 
1996. aastal huvigruppide esindajate registri.

Stubbi ja Friedrichi raport

Komisjon avaldas 2006. aastal „Euroopa läbipaistvuse algatuse”, milles tehti ettepanek luua 
komisjoni ja parlamendi lobistide kohta ühine keskne register.

Euroopa Parlamendi vastus komisjonipoolsele algatusele oli põhiseaduskomisjoni raport 
huvigruppide esindajate (lobistide) tegevust Euroopa institutsioonides käsitleva raamistiku 
väljatöötamise kohta. Raportöör oli Alexander Stubb (PPE, FI), kuid pärast tema Soome 
välisministriks nimetamist võttis raporti üle Ingo Friedrich (PPE, DE). Resolutsioon võeti 
vastu 8. mai 2008. aasta täiskogu istungil. 

Resolutsioonis väljendatakse heameelt komisjoni ettepaneku üle ja nõutakse Euroopa 
Parlamendi, komisjoni ja nõukogu vahel institutsioonidevahelise kokkuleppe sõlmimist ühise 
registri kohta. Selles palutakse komisjonil pidada Euroopa Parlamendiga läbirääkimisi ühise 
lobistide käitumisjuhendi üle ja rõhutatakse, et juhendit rikkunud lobistide suhtes tuleks 
kohaldada sanktsioone (tõsisematel juhtudel nad registrist eemaldada). Resolutsioonis tehakse 
ettepanek, et kõigi kolme institutsiooni ühine kõrgetasemeline töörühm kaaluks ühise registri 
loomist.

Kõrgetasemeline ühine töörühm

Asjaomane töörühm loodi Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahel 2008. aasta novembris; 
nõukogu ei pidanud osalemist vajalikuks. Töörühm võttis 2009. aasta aprillis vastu 
ühisdeklaratsiooni ja ettepaneku ühise käitumisjuhendi kohta. Pärast Euroopa Parlamendi 
valimisi moodustati parlamendi ja komisjoni vahel uus töörühm. Euroopa Parlamendi 
delegatsiooni juhtis asepresident Diana Wallis ja sinna kuulusid liikmetena Carlo Casini, 
Isabelle Durant ja Jo Leinen. 

Töörühm suutis 2010. aasta novembris võtta vastu läbipaistvusregistri loomist käsitleva 
kokkuleppe projekti.
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Parlament saavutas enda jaoks olulised eesmärgid

Saavutatud tulemus vastab Euroopa Parlamendi seatud eesmärgile enamikus olulistes 
aspektides:

1. Kuigi registreerimine ei ole kohustuslik – mis oli Euroopa Parlamendi eesmärk – võib seda 
tegelikult pidada kohustuslikuks, kuna alaline sissepääs parlamendi hoonetesse antakse ainult 
registreeritud huvigruppide esindajatele. 

2. Ühine register tagab kõigi osalejate rühmade suurima võimaliku osalemise, austades samas 
nende erinevat või spetsiifilist identiteeti. Uus nimi „läbipaistvusregister” lihtsustab 
mittekaubanduslike organisatsioonide registriga liitumist.

3. Uus mehhanism annab lisateavet, näiteks kõigis registriga seotud tegevustes osalevate 
inimeste arvu ja registreeritud isiku saadud ELi rahaliste vahendite summa kohta. See annab 
ka selgitusi registri kohaldamisalasse kuuluvate abikõlblike tegevuste ja kaebuste lahendamise 
korra kohta. 

Järeldus

Raportöör on valmis soovitama läbipaistvusregistri loomist käsitleva kokkuleppe projekti 
vastuvõtmist. Ühine register on samm Euroopa Liidu institutsioonide suurema läbipaistvuse 
suunas, mis loodetavasti aitab kaasa Euroopa projekti suurema õiguspärasuse saavutamisele 
liidu kodanike seas.


