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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan parlamentin ja komission välisen toimielinten sopimuksen tekemisestä 
yhteisestä avoimuusrekisteristä
(2010/2291(ACI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon puheenjohtajakokouksen 18. marraskuuta 2010 tekemän päätöksen,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja komission sopimusluonnoksen (johon tästä 
eteenpäin viitataan "sopimuksena")"avoimuusrekisterin" perustamisesta,

– ottaa huomioon 8. toukokuuta 2008 antamansa päätöslauselman sääntöjen kehittämisestä 
edunvalvojien (lobbaajien) toiminnalle Euroopan unionin toimielimissä1,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 127 artiklan 1 kohdan,

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön 
(A7-0000/2011),

A. ottaa huomioon, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 11 artiklan 2 kohdassa 
todetaan seuraavaa: "toimielimet käyvät avointa ja säännöllistä vuoropuhelua 
etujärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan kanssa",

B. ottaa huomioon, että EU:n politiikan suunnitteluun ja täytäntöönpanoon osallistuvien 
järjestöjen ja yksityishenkilöiden yhteinen rekisteri lisää kyseisen vuoropuhelun 
avoimuutta,

C. ottaa huomioon, että edellä mainitussa 8. toukokuuta 2008 annetussa parlamentin 
päätöslauselmassa asetettiin periaatteet, joiden pohjalta parlamentti ryhtyi 
neuvottelemaan komission kanssa yhteisestä rekisteristä,

D. ottaa huomioon, että tarvittavat muutokset parlamentin työjärjestykseen esitellään sen 
........... 2011 tehdyssä päätöksessä työjärjestyksen muuttamisesta parlamentin ja 
komission yhteisen avoimuusrekisterin luomisen johdosta2,

1. pitää sopimusta tärkeänä askeleena kohti avoimuuden lisäämistä;

2. toteaa, että yhteisessä rekisterissä kaikki tieto löytyy yhdestä paikasta ja näin ollen 
kansalaisten on helpompi saada tietoonsa, mitkä toimijat ovat yhteydessä toimielimiin; 
huomauttaa, että yhteinen rekisteri helpottaa myös edunvalvojien tehtävää, koska heidän 
täytyy rekisteröityä vain kerran;

3. toistaa kuitenkin, että parlamentin vapaa oikeus päättää, kenelle annetaan kulkulupa sen 

                                               
1 EUVL C 271 E, 12.11.2009, s. 48.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0000.
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tiloihin, säilyy;

4. on sitä mieltä, että sopimus tosiasiassa vastaa parlamentin pakollisen rekisteröitymisen 
vaatimusta, koska kenenkään ei ole edelleenkään mahdollista saada kulkulupaa 
parlamenttiin rekisteröitymättä ensin;

5. muistuttaa toiveestaan, että neuvoston pitäisi liittyä sopimukseen;

6. pitää myönteisinä erityisesti seuraavia sopimukseen sisältyviä näkökohtia:

a) rekisterin nimen muuttamista "avoimuusrekisteriksi";

b) rekisterin soveltamisalaa, joka kattaa kaikki olennaiset toimijat lukuun ottamatta muun 
muassa työmarkkinaosapuolia niiden väliseen vuoropuheluun osallistujina kuten myös 
kirkkoja, poliittisia puolueita ja paikallisia, alueellisia sekä kunnallisia viranomaisia;

c) rekisterin jakamista erillisiin osioihin ja alaosioihin, mikä mahdollistaa erilaisten 
järjestöjen ja yhdistysten syöttämisen rekisteriin;

d) oleellisten taloudellisten tietojen antamisen vaatimusta;

7. hyväksyy liitteenä olevan sopimuksen tekemisen ja päättää liittää sen työjärjestykseen;

8. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen tiedoksi neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

Poliittisten toimielinten avoimuus on legitimiteetin edellytys. Olisi oltava helppoa valvoa sitä, 
miten päätökset tehdään, mitkä ovat niiden vaikuttimet sekä miten voimavarat, 
ts. veronmaksajien rahat, kohdennetaan. Siksi lobbaamista koskevat säännöt ovat viime 
kädessä legitimiteettikysymys.

Parlamentti oli ensimmäinen yhteisön toimielin, joka puuttui eturyhmien kasvavaan määrään 
Euroopassa ja erityisesti tämän kehityksen seurauksiin lainsäädäntöprosessin kannalta.
Lukuisten mietintöjen ja perusteellisten keskustelujen jälkeen parlamentti otti käyttöön 
edunvalvojien rekisterin 1996.

Stubbin ja Friedrichin mietintö

Vuonna 2006 komissio julkaisi vihreän kirjan "Euroopan avoimuusaloite", jossa se ehdotti 
yhteistä keskitettyä rekisteriä edunvalvojille komissiossa ja parlamentissa.

Parlamentin vastaus kyseiseen komission aloitteeseen oli perussopimus-, työjärjestys- ja 
toimielinasioiden valiokunnan mietintö sääntöjen kehittämisestä edunvalvojien (lobbaajien) 
toiminnalle unionin toimielimissä. Esittelijänä toimi Alexander Stubb (PPE, FI), mutta kun 
hänet nimitettiin Suomen ulkoasiainministeriksi, mietintö siirtyi Ingo Friedrichille (PPE, DE). 
Päätöslauselma hyväksyttiin täysistunnossa 8. toukokuuta 2008.

Päätöslauselmassa pidettiin tervetulleena komission ehdotusta ja vaadittiin parlamentin, 
komission ja neuvoston välistä toimielinten sopimusta yhteisestä rekisteristä. Siinä pyydetään 
komissiota neuvottelemaan parlamentin kanssa yhteisistä käytännesäännöistä edunvalvojille 
ja korostetaan, että seuraamuksia (vakavissa tapauksissa rekisteristä poistamista) tulee 
soveltaa edunvalvojiin, jotka ovat rikkoneet sääntöjä. Päätöslauselmassa ehdotetaan kaikkien 
kolmen toimielimen yhteisen korkean tason työryhmän perustamista pohtimaan yhteisen 
rekisterin luomista.

Yhteinen korkean tason työryhmä

Yhteinen korkean tason työryhmä perustettiin marraskuussa 2008 parlamentin ja komission 
kesken; neuvosto ei ole katsonut tarpeelliseksi osallistua ryhmään. Työryhmä hyväksyi 
huhtikuussa 2009 yhteisen julistuksen ja ehdotuksen yhteisiksi käytännesäännöiksi. Euroopan 
parlamentin vaalien jälkeen perustettiin uusi työryhmä parlamentin ja komission kesken. 
Euroopan parlamentin valtuuskuntaa johti varapuhemies Diana Wallis jäsenten Carlo Casinin, 
Isabelle Durantin ja Jo Leinenin kanssa.

Työryhmä hyväksyi marraskuussa 2010 sopimusluonnoksen "avoimuusrekisterin" luomisesta.
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Parlamentti saavutti keskeiset tavoitteensa

Saavutettu tulos vastaa parlamentin asettamia tavoitteita olennaisimmilta osin:

1. Vaikka rekisteröityminen ei ole pakollista, mikä oli parlamentin tavoite, sitä voidaan pitää 
tosiasiassa pakollisena, koska pysyvä kulkulupa parlamentin tiloihin sallitaan vain 
rekisteröityneille edunvalvojille.

2. Yhteisen rekisterin avulla varmistetaan kaikkien toimijoiden ryhmien mahdollisimman 
laaja osallistuminen kunnioittaen samalla heidän erilaisia tai erityisiä identiteettejään. Uusi 
nimi "avoimuusrekisteri" helpottaa ei-kaupallisten järjestöjen liittymistä rekisteriin.

3. Uusi järjestelmä tarjoaa lisätietoja, kuten kaikkeen rekisterin kattamaan toimintaan 
osallistuvien henkilöiden määrän ja rekisteröityneen henkilön tai järjestön saaman unionin 
varojen määrän. Se antaa myös selvennyksiä tukikelpoisista toimista, jotka kuuluvat rekisterin 
soveltamisalaan, ja valitusten käsittelymenettelyistä.

Päätelmä

Esittelijä on valmis suosittelemaan sopimusluonnoksen hyväksymistä avoimuusrekisterin 
luomisesta. Yhteinen rekisteri on askel kohti avoimuuden lisäämistä unionin toimielimissä, 
mikä toivon mukaan auttaa lisäämään Euroopan yhdentymishankkeen legitimiteettiä 
kansalaisten silmissä.


