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2014 m. balandžio 16 d. pasirašyto Tarpinstitucinio susitarimo dėl skaidrumo registro 28 

straipsnyje nustatyta, kad Skaidrumo registro veiklos metinė ataskaita teikiama atitinkamiems 

Europos Parlamento ir Europos Komisijos pirmininkų pavaduotojams.  

 

Šioje ataskaitoje aprašoma Skaidrumo registro jungtinio sekretoriato veikla, visų pirma susijusi 
duomenų kokybės užtikrinimu, elgesio kodekso laikymosi priežiūra ir informuotumo apie 

registrą didinimu, ir pateikiami 2020 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d. laikotarpio statistiniai 

duomenys apie Skaidrumo registrą. 
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I. Įvadas 

Skaidrumo registras – tai Europos Parlamento ir Europos Komisijos bendrai naudojama viešoji 
duomenų bazė. Registras buvo sukurtas 2011 m., kad būtų lengviau užtikrinti abiejų institucijų ir 
interesų grupių atstovų santykių skaidrumą. Jis reglamentuojamas atitinkamu Europos Parlamento 

ir Europos Komisijos tarpinstituciniu susitarimu1 ir, kaip pagrindinė abiejų institucijų skaidrumo 
priemonė, didina interesų grupės atstovų veiklos skaidrumą ir gerina suinteresuotųjų subjektų ir 
pilietinės visuomenės atstovų dalyvavimo Sąjungos institucijų demokratiniame sprendimų 
priėmimo procese matomumą.  

 
Skaidrumo registras suteikia piliečiams, žiniasklaidai ir suinteresuotiesiems subjektams galimybę  
pamatyti, kuriems interesams atstovaujama Sąjungos lygmeniu, kas ir kieno vardu atstovauja 
šiems interesams ir kokie ištekliai skiriami susijusiai lobizmo veiklai ir pastangoms, todėl ES 

sprendimų priėmimo procesas tampa skaidresnis ir atviresnis.  
 
Registruojamasi savanoriškai. Registruotis gali visos organizacijos ir savarankiškai dirbantys 
asmenys, vykdantys veiklą, kuria siekiama daryti įtaką Sąjungos institucijų priimamiems 

sprendimams ir politikos įgyvendinimo procesams, ir tai darydami jie pasirašo bendrą elgesio 
kodeksą įsipareigodami laikytis jo nuostatų dėl šios veiklos vykdymo metodų.  
 
Šioje ataskaitoje aprašoma su Skaidrumo registro valdymu susijusi veikla, visų pirma susijusi su 

duomenų kokybės užtikrinimu, elgesio kodekso laikymosi ir susijusios veiklos priežiūra, ir 
pateikiami 2020 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d. laikotarpio statistiniai duomenys. 

  

                                              
1  Europos Parlamento ir Europos Komisijos susitarimas dėl skaidrumo registro organizacijoms ir savarankiškai 
dirbantiems asmenims, dalyvaujantiems formuojant ir įgyvendinant ES politiką (OL L 277, 2014 9 19, p. 11). 
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II. Jungtinio sekretoriato veikla 

Kad galėtų tvarkyti Skaidrumo registrą, Europos Parlamentas ir Europos Komisija išlaiko jungtinę  
veiklos struktūrą – Skaidrumo registro jungtinį sekretoriatą (toliau – Jungtinis sekretoriatas). 
Jungtiniame sekretoriate dirba abiejų institucijų darbuotojai, t. y. maždaug aštuoni visą darbo laiką  

dirbantys samdomi darbuotojai.  
 
Jungtinis sekretoriatas atsakingas už kasdienį Skaidrumo registro tvarkymą. Visų pirma jis: 
 

 atlieka pagalbos interesų grupių atstovams ir visuomenei tarnybos funkcijas; 

 skelbia gaires, kuriose užsiregistravusiems subjektams pateikiama praktinės informacijos; 

 prižiūri registro turinio kokybę; 

 tiria, kaip užsiregistravę interesų grupių atstovai laikosi elgesio kodekso; 

 koordinuoja registro duomenų bazės informacinių technologijų tobulinimą;  

 vykdo informuotumo didinimo ir kitą komunikacijos veiklą. 

 
Jungtinio sekretoriato veiklą koordinuoja Europos Komisijos Generalinio sekretoriato Skaidrumo, 
dokumentų tvarkymo ir galimybės susipažinti su dokumentais skyriaus vadovas.  

1. Pagalbos tarnybos funkcijos 

Jungtinis sekretoriatas atlieka pagalbos tarnybos funkcijas: atsako į su Skaidrumo registru 

susijusius klausimus, kuriuos bet kas gali pateikti daugiakalbėje registro svetainėje. Paprastai 
informacijos apie Skaidrumo registrą teiraujasi būsimi užsiregistravę subjektai, visuomenė arba 
tyrėjai. Be to, vykstant registracijos procesui, gaunama pagalbos ir patarimų prašymų iš interesų 
grupių atstovų, kai jie atnaujina savo pateiktą informaciją arba jų prašoma ją patikslinti arba kai 

tai susiję su prisijungimui reikalingais asmens duomenimis. 2020 m. jungtinis sekretoriatas atsakė 
į 1 117 fizinių asmenų pateiktų užklausų, palyginti su vos daugiau nei 1 000 2019 m. 

2. Duomenų kokybė 

Skaidrumo registras suteikia galimybę apžvelgti interesų grupių atstovų lobizmo veiklą, susijusią  

su politikos ciklo (-ų) formulavimu arba įgyvendinimu ir susijusiais Sąjungos institucijų 
sprendimų priėmimo procesais, įskaitant konkrečią išsamią informaciją apie pagrindinius 
teisėkūros pasiūlymus arba politikos sritis, su kuriais susiję Tarpinstituciniame susitarime minimi 
užsiregistravusių subjektų veiksmai. Tampa aišku, kodėl vieni interesų grupių atstovai 

registruojasi tik konkrečiam arba ribotam laikotarpiui, o kiti duomenų bazėje lieka ilgam. Jeigu 
užsiregistravęs subjektas neatnaujina savo registracijos kartą per metus, jis iš duomenų bazės 
automatiškai pašalinamas. Užsiregistravę subjektai gali būti pašalinami ir jungtiniam sekretoriatui 
atlikus patikrinimą, tačiau interesų grupių atstovai gali iš naujo užsiregistruoti, kai (vėl) norės 

vykdyti susijusią interesų atstovavimo veiklą. Tokiu atveju jungtinis sekretoriatas vėl tikrina naują  
registraciją (žr. 2.1 skirsnį „Duomenų kokybės tikrinimas“). 
 
Registruodamiesi interesų grupių atstovai pasirašo užsiregistravusių subjektų elgesio kodeksą  

(Tarpinstitucinio susitarimo priedas). Taip jie įsipareigoja laikytis etiškos lobizmo praktikos ir 
registravimosi metu bei vėliau teikti informaciją apie savo veiklą pagal Tarpinstitucinį susitarimą, 
ir užtikrinti, kad ši informacija būtų išsami, nepasenusi ir neklaidinanti. Tam, kad užsiregistravę  
subjektai nebūtų pašalinti iš duomenų bazės, jie raginami nuolat peržiūrėti savo pateiktą  

informaciją ir atnaujinti ją bent kartą per metus – jie ir toliau yra atsakingi už savo registracijos 
duomenų tikslumą. 
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2.1.  Duomenų kokybės  tikrinimas 

Jungtinio sekretoriato užduotis – užtikrinti kuo aukštesnę Skaidrumo registro duomenų kokybę, 
todėl jis nuolat peržiūri užsiregistravusių subjektų pateikiamą informaciją. Jis kasdien tikrina visų 

duomenų bazėje naujai ir anksčiau užsiregistravusių subjektų registracijos duomenis ir ad hoc 
pagrindu atlieka kitus tikslinius patikrinimus. Siekdamas padidinti duomenų bazės, kaip 
informacijos priemonės, patikimumą, jungtinis sekretoriatas kiekvienu konkrečiu atveju susisiekia 
su užsiregistravusiais subjektais, kad patikrintų jų pateiktos informacijos tikslumą, paprašytų 

pataisyti netikslumus ir užtikrintų, kad būtina informacija būtų paskelbta pagal 
užsiregistravusiems subjektams skirtas gaires.  
 
2020 m., vykdydamas savo tikrinimo veiklą, jungtinis sekretoriatas patikrino 4 973 

užsiregistravusių subjektų registracijos duomenų kokybę. Šis skaičius apima: 
 

 2020 m. užsiregistravusių interesų grupių atstovų duomenų2 tyrimą (2 843 patikrinimai); 

 tikslinę nuo 2016 m. užsiregistravusių interesų grupių atstovų duomenų peržiūrą, kuria 

siekta užtikrinti, kad jie atitiktų dabartines gaires (1 748 patikrinimai)3; 

 atsitiktinius kokybės patikrinimus (382 patikrinimai). 
 

Vykdant šiuos tikrinimus pavyko iš esmės pagerinti Skaidrumo registro turinio kokybę. Kiekvienu 
atveju, kai jungtinis sekretoriatas išsiaiškindavo, kad pateiktų duomenų kokybė nėra nuosekli, jis 
kreipdavosi į konkretų užsiregistravusį subjektą su prašymu atnaujinti įvestus duomenis pagal 
paskelbtas gaires. Per 2020 m. patikrintų 4 973 užsiregistravusių subjektų duomenų rezultatai: 

 

 43 proc. patikrintų duomenų, kuriuos pateikė užsiregistravę subjektai, buvo patenkinamos 
kokybės; 

 30 proc. užsiregistravusių subjektų, su kuriais buvo susisiekta, atnaujino įvestus duomenis 

pagal gaires; 

 27 proc. po patikrinimo buvo pašalinti iš registro, nes neatitiko reikalavimų arba 
neatnaujino duomenų.  

 
Vis dėlto už savo registracijos duomenų tikslumą lieka atsakingi užsiregistravę subjektai, todėl 
sekretoriato pastangomis galima užtikrinti tik patikrintų užsiregistravusių subjektų optimalią 
duomenų kokybę, o klaidų, kurių užsiregistravę subjektai galėtų padaryti ateityje, atnaujindami 

savo registracijos duomenis, išvengti neįmanoma. 

                                              
2 2020 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d. laikotarpiu aktyvuotos registracijos duomenų. 
3Vykdant šią peržiūrą, pašalinti 407 užsiregistravę subjektai, kurie nebuvo deklaravę atitinkamos interesų grupių 
atstovų veiklos. 
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3. Tyrimai 

Neskaitant Skaidrumo registro duomenų kokybės tikrinimo, jungtinis sekretoriatas tiria gaunamus 

perspėjimus bei skundus ir savo iniciatyva vykdo tyrimus pagal Tarpinstitucinio susitarimo IV 
priede išdėstytas procedūras, deramai atsižvelgdamas į proporcingumo ir gero administravimo 
principus. 
 

Perspėjimą arba skundą dėl įtariamo elgesio kodekso nesilaikymo gali pateikti bet kuris asmuo, 
atitinkamą informaciją įvesdamas registro svetainėje. 
 
Registruodamiesi interesų grupių atstovai sutinka, kad su jais susiję perspėjimai arba skundai bus 

tvarkomi vadovaujantis elgesio kodeksu, kurio jie sutiko laikytis, ir pripažįsta, kad elgesio kodekso 
nesilaikymo atveju jiems gali būti taikomos Tarpinstitucinio susitarimo IV priede nurodytos 
priemonės. 
 

Perspėjimas yra mechanizmas, susijęs tik su Elgesio kodekso d punktu4. Jį taikydamos trečiosios  
šalys gali informuoti jungtinį sekretoriatą apie registre esančias faktines klaidas.  
 
2020 m. jungtinis sekretoriatas išnagrinėjo 19 perspėjimų (6 iš pradžių buvo gauti kaip skundai), 

kuriuos pateikė 15 skirtingų organizacijų arba fizinių asmenų, atkreipdami dėmesį į galimas 
klaidas 23 užsiregistravusių subjektų duomenyse. Šie perspėjimai buvo susiję su užsiregistravusių 
subjektų finansinėmis deklaracijomis, nurodytais klientais, atitinkama kategorija, į kurią jie  
užsiregistravo, arba informacija apie jų narystę. Beveik visi užsiregistravę subjektai, į kuriuos 

kreipėsi jungtinis sekretoriatas, tinkamai atnaujino savo duomenis, išskyrus keturis, kurie dėl 
duomenų neatnaujinimo iš registro buvo pašalinti. 
 

Skundas  – tai procedūra, susijusi su trečiųjų šalių įtarimais, kad užsiregistravęs subjektas 

nesilaikė elgesio kodekso, išskyrus įtarimus tik dėl faktinių klaidų, kurie nagrinėjami kaip 
perspėjimai (žr. pirmiau).  
 

                                              
4 „[Interesų grupių atstovai] užtikrina, kad, kiek jiems žinoma, registravimosi metu ir vėliau dėl jų vykdomos į registrą 

įtrauktos  veiklos teikiama informacija būtų išsami, nepasenusi ir neklaidinanti; sutinka, kad visa informacija, kurią jie 
pateikia, būtų peržiūrima, ir sutinka bendradarbiauti, kai pateikiami administraciniai prašymai pateikti papildomą 
informaciją ir ją atnaujinti“. 

43%

30%

27%

Result of monitoring activities

Satisfactory data quality

Updated data

Removed from Register
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2020 m., jungtinio sekretoriato prašymu atitinkamiems užsiregistravusiems subjektams atnaujinus 
savo registracijos duomenis arba kitais būdais pateikus patenkinamų paaiškinimų, jungtinis 
sekretoriatas baigė nagrinėti tris skundus, kurie buvo likę iš ankstesnių metų. 

 
Be to, jungtinis sekretoriatas gavo 15 naujų skundų, iš kurių šeši buvo išnagrinėti kaip perspėjimai, 
nes buvo susiję tik su duomenų kokybės klausimais. Iš devynių likusių skundų penki buvo 
pripažinti nepriimtinais, nes buvo susiję su klausimais, nepatenkančiais į registro taikymo sritį.  

Keturių priimtinų skundų (trys iš jų buvo susiję su tuo pačiu subjektu) tyrimai 2020 m. pabaigoje 
dar buvo vykdomi ir po patenkinamo bendradarbiavimo su užsiregistravusiais subjektais 2021 m. 
pradžioje buvo baigti nagrinėti. 
 

Galiausiai 2020 m. jungtinis sekretoriatas užbaigė 2019 m. savo iniciatyva pradėtą įtariamų 
elgesio kodekso pažeidimų tyrimąir pradėjo naują šiurkštaus įmonės „Euro Guarantees Group 
Ltd“ elgesio kodekso pažeidimo tyrimą. Vykdant šį tyrimą pirmą kartą buvo pritaikyta ir 
Skaidrumo registro svetainėje paskelbta pašalinimo iš registro dvejiems metams priemonė5.  

 
Tyrimo metu, deramai atsižvelgdamas į proporcingumo ir gero administravimo principus, 
jungtinis sekretoriatas siekia užtikrinti, kad konstruktyvus dialogas su atitinkamu (-ais) 
užsiregistravusiu (-iais) subjektu (-ais) siekiant išsiaiškinti ir išspręsti nustatytas problemas vyktų, 

kai tai įmanoma, dar prieš imantis priemonių prieš užsiregistravusį subjektą.  

 
Ataskaitoje apžvelgiamu laikotarpiu nagrinėtų klausimų, priskiriamų prie skundų ir savo 
iniciatyva vykdomų procedūrų, pavyzdžiai: 

  

 registracija naudojama siekiant sudaryti oficialių santykių su ES institucijomis įvaizdį; 

 interesų grupės atstovavimo veikla atliekama Europos Parlamento patalpose negavus 
atitinkamos akreditacijos; 

 nepateikiama pakankamai ataskaitų dėl lobistinės veiklos išlaidų; 

 nepranešama apie visus klientus, kuriems teikiamos paslaugos, siekiant nuslėpti 
sutartinius santykius; 

 interesų grupių atstovavimo veikla vykdoma nesilaikant institucijų saugumo taisyklių; 

 deklaruojama ne visa atitinkama interesų grupių atstovavimo veikla, vykdoma ES 
institucijų atžvilgiu. 

4. Gairės ir informuotumo didinimas 

Jungtinis sekretoriatas skelbia įgyvendinimo ir kitas gaires, kuriose užsiregistravusiems  
subjektams pateikiama praktinė informacija, kad būtų paaiškintos ir išsamiau išdėstytos tam tikros 
Tarpinstitucinio susitarimo nuostatos. Tokiomis gairėmis, parengtomis nuolat bendraujant su 
suinteresuotaisiais subjektais, siekiama padėti užsiregistravusiems asmenims pateikti tikslią  

informaciją ir išvengti dažniausių klaidų. Po nežymaus internetinės registracijos formos pakeitimo 
jungtinis sekretoriatas pasinaudojo proga atnaujinti daugiakalbes gaires pagal peržiūrėtą 6 
registracijos formą ir pasirūpino, kad gairėmis vizualiai būtų lengviau vadovautis. 
 

Parlamente jungtinio sekretoriato nariai parengė informacinį pranešimą apie Skaidrumo registrą  
dviejų frakcijos delegacijų nariams ir darbuotojams ir surengė ad hoc mokymą vienam Parlamento 
nariui. Be to, 2020 m. Parlamento grupė darbuotojams surengė aštuonias informavimo apie 
Skaidrumo registrą sesijas ir didino informuotumą apie registrą: Parlamento darbuotojams 

organizavo tris mokymo kursus apie etiką ir apie tai, kaip elgtis su lobistais. Visos sesijos vyko 

                                              
5 https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?locale=en&reference=NEWS  
6 Taip pat žr. III skyriaus 3 dalį „Techniniai patobulinimai“. 

https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?locale=en&reference=NEWS
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tiesiogiai arba internetu, laikantis Parlamento nustatytų su COVID-19 sveikatos krize susijusių 
saugos ir saugumo priemonių.  
 

Parlamento grupė taip pat teikė informaciją apie Skaidrumo registrą ir tuo tikslu vykdė  
informacijos mainus su studentų grupėmis, mokslininkais arba nacionalinių parlamentų, pvz., 
Vokietijos Bundestago arba Jungtinių Amerikos Valstijų Senato, darbuotojais. 
 

Europos Komisijoje jungtinio sekretoriato nariai 2020 m. surengė aštuonis pusdienio trukmės  
nuotolinius tiesioginius mokymus, kaip elgtis su lobistais (dėl COVID-19 krizės kursai, kuriuose 
būtinas fizinis dalyvavimas, buvo sustabdyti). Komisijos grupė taip pat surengė vieną tiesioginį 
pristatymą savo kolegijos narių kabinetų nariams. 

 
Kalbant apie išoriniams suinteresuotiesiems subjektams skirtą informuotumo didinimo veiklą, 
jungtinio sekretoriato koordinatorius surengė pristatymą Alkalos del Henareso universiteto 
Politinės komunikacijos ir rinkimų rinkodaros magistro programos dalyviams. 

 
Be to, jungtinis sekretoriatas dalyvavo Europos lobizmo registrų tinklo internetinėje  
konferencijoje, kuri buvo skirta pasidalyti geriausia veiksmų valdymo patirtimi sveikatos krizės  
metu. 
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III.  Statistika 

Nuo sukūrimo Skaidrumo registras labai išsiplėtė ir dabar jame yra daugiau kaip 12 000 subjektų.  
Toliau pateikiami statistiniai duomenys atspindi 2020 m. gruodžio 31 d. padėtį. 

1. Užsiregistravusių subjektų tipai 

Skaidrumo registrą sudaro interesų grupių atstovai, vykdantys Sąjungos institucijoms skirtus 

veiksmus. Jie gali būti suskirstyti į šešias kategorijas ir 14 subkategorijų, kurios yra apibrėžtos  
Tarpinstitucinio susitarimo I priede. Interesų grupės atstovas registruodamasis pats pasirenka, kuri 
kategorija arba subkategorija geriausiai atitinka jo darbo pobūdį. 
 

2020 m. gruodžio 31 d. viešojoje duomenų bazėje iš viso buvo užregistruoti 12 187 užsiregistravę  
subjektai. Palyginti su 2019 m., užsiregistravusių subjektų skaičius šiek tiek padidėjo, bet jų dalis 
kiekvienoje iš šešių kategorijų beveik nepakito.  
 

I kategorijai, apimančiai profesionalias konsultavimo įmones, advokatų kontoras arba 
savarankiškai dirbančius konsultantus, priskiriamų konsultantų viešaisiais klausimais, kurie už 
užmokestį atstovauja tam tikriems interesams, registre šiek tiek sumažėjo: nuo devynių iki 
septynių procentų. 

 
Tradiciškai didžiausią (II) registro kategoriją sudaro vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei 
profesinės asociacijos. Jai ir toliau priklauso šiek tiek daugiau negu pusė visų užsiregistravusių 
subjektų. Paprastai didžiausia šios kategorijos subkategorija būdavo „Prekybos ir verslo 

asociacijos“, bet 2020 m. su ja susilygino subkategorija „Įmonės ir įmonių grupės“, ir jose abiejų 
tipų interesų grupių atstovai drauge sudaro 80 proc. užsiregistravusių II kategorijos subjektų. 
 
Kaip įprasta, kitoje registro pusėje, kurioje daugiausiai atstovaujamos pilietinės visuomenės  

grupės, III kategorija „Nevyriausybinės organizacijos“ vėl yra didžiausia ir, palyginti su praeitais 
metais, net viena procentine dalimi padidėjusi. 
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1.1. Užsiregistravusių subjektų pasiskirstymas įvairiose kategorijose 

Pirmiau minėtą pasiskirstymą galima pavaizduoti pagal absoliutųjį kiekvienoje registro 
kategorijoje ir subkategorijoje užsiregistravusių asmenų skaičių.  

 

2020 m. gruodžio 31 d. Skaidrumo registre buvo 12 187 užsiregistravę  subjektai, 

pasiskirstę pagal šias  kategorijas ir subkategorijas: 

I. Profesionalios konsultavimo įmonės, advokatų kontoros, savarankiškai 

dirbantys konsultantai 
859 

Profesionalios konsultavimo įmonės 558 

Advokatų kontoros 88 

Savarankiškai dirbantys konsultantai 213 

II. Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos  6 487 

Įmonės ir įmonių grupės 2 622 

Prekybos ir verslo asociacijos 2 578 

Profesinės sąjungos ir profesinės asociacijos 956 

Kitos organizacijos 331 

III. Nevyriausybinės organizacijos  3 306 

Nevyriausybinės organizacijos, platformos ir tinklai bei panašios organizacijos 3 306 

IV. Ekspertų grupės, mokslinių tyrimų ir akademinės  įstaigos 921 

Ekspertų grupės ir mokslinių tyrimų įstaigos 580 

Akademinės įstaigos 341 

V. Organizacijos, atstovaujančios bažnyčioms  ir religinėms  bendruomenėms 59 

VI. Organizacijos, atstovaujančios  vietos, regioninėms ir savivaldos 

institucijoms, kiti viešieji arba mišraus  pobūdžio subjektai ir kt. 
555 

Regionų struktūros 113 

Kitos subnacionalinės viešosios institucijos 95 

Tarptautinės regioninių ar kitų subnacionalinių viešųjų institucijų asociacijos ir 

tinklai 
76 

Kiti viešieji arba mišraus pobūdžio subjektai, kurie įsteigti pagal teisės aktus ir 
kurių tikslas yra veikti viešojo intereso labui 

271 
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1.2 Užsiregistravusių subjektų pasiskirstymas pagal kategorijas 

Siekiant aiškiau pavaizduoti statistinę informaciją, toliau pateikiamoje diagramoje parodytas 
užsiregistravusių subjektų pasiskirstymas pagal kategorijas, į kurias jie pasirinko registruotis. 

 

  

Section I - Professional

consultancies/law firms/self-

employed consultants

Section II - In-house lobbyists and

trade/business professional

associations

Section III - Non-governmental

organisations

Section IV - Think tanks, research

and academic institutions

Section V - Organisations

representing churches and

religious communities

Section VI - Organisations

representing local, regional and

municipal authorities, other public

or mixed entit ies
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1.3. Užsiregistravusių subjektų pasiskirstymas pagal subkategorijas 

Šioje diagramoje parodyti užsiregistravusių subjektų tipai pagal subkategorijas 7 , į kurias jie 
pasirinko registruotis. 

I kategorija „Profesionalios  konsultavimo įmonės, advokatų kontoros, savarankiškai 

dirbantys konsultantai“ 

 

II kategorija „Vidaus  lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos“ 

 

  

                                              
7 III ir V kategorijose subkategorijų nėra, todėl jos nėra įtrauktos į šį suskirstymą. 
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IV kategorija „Ekspertų grupės, mokslinių tyrimų ir akademinės  įstaigos“ 

 

VI kategorija „Organizacijos, atstovaujančios vietos, regioninėms  ir savivaldos 

institucijoms, kiti viešieji arba mišraus  pobūdžio subjektai ir kt.“  

 

  

63%

37%

Think tanks and research institutions

Academic institutions

20%

17%

14%

49%

Regional structures

Other sub-national public authorities

Transnational associations and
networks of public regional or other
sub-national authorities

Other public or mixed entities,
created by law whose purpose is to
act in the public interest
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1.4. Skaidrumo registro raida 

Nuo tada, kai Skaidrumo registras pradėtas naudoti kaip Europos Parlamento ir Europos Komisijos 
bendra viešoji duomenų bazė, jis sparčiai augo ir dabar, 2020 m. gruodžio 31 d. duomenimis, jame 

yra 12 187 užsiregistravę subjektai. Nors ši raida rodo absoliutųjį augimą, duomenų bazė kasdien 
kinta – priklausomai nuo konkrečiu metu vykdomos lobizmo veiklos, vieni interesų grupių 
atstovai registruojasi, kiti išsiregistruoja, treti užsiregistruoja iš naujo arba yra pašalinami.  

 

1.5. Nauja registracija 

Šioje diagramoje pavaizduota užsiregistravusių naujų subjektų skaičiaus raida. Skaičiuoti tik tie 
interesų grupių atstovai, kurie užsiregistravo per 12 mėnesių nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. 

gruodžio 31 d. ir vis dar vykdė veiklą šio laikotarpio pabaigoje8.  

 

                                              
8 Iš viso bandė užsiregistruoti 2 843 subjektai. 
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Iš 2020 m. užsiregistravusių naujų subjektų daugiausia jų registravosi į II kategoriją – daugiau 
kaip 900 naujų subjektų, iš kurių daugiau kaip pusė buvo įmonės ir jų grupės. Tai atspindi bendras 

pirmiau minėtas registro interesų grupių atstovų tipų tendencijas. Į šią kategoriją užsiregistravo ir 
daugiau kaip 500 nevyriausybinių organizacijų, o kur kas mažesnis naujų užsiregistravusių 
subjektų skaičius pasirinko registruotis į kitas kategorijas. 

1.6. Geografiniai duomenys 

Skaidrumo registre gali registruotis ne tik Sąjungoje įsisteigę interesų grupių atstovai, nors 
didžiausia jų dalis išties savo veiklą vykdo iš padalinio Belgijoje, nes pagrindinės Sąjungos 
institucijos yra Briuselyje. Vis dėlto, kadangi Sąjungos teisės aktai ir politika gali daryti įtaką ne 
tik ES piliečiams ir gali paveikti prekybos ir kitus išorės santykius už 27 valstybių narių sienų, ši 

pasaulinė aprėptis atsispindi ir Skaidrumo registre. 

 

Registruodamiesi visi interesų atstovai nurodo savo pagrindinės buveinės vietą ir pateikia 

informaciją apie papildomą biurą Belgijoje, jei tokį turi. 
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2. Paskatos registruotis 

Skaidrumo registre registruojamasi savanoriškai. Tačiau Parlamentas ir Komisija suteikia tam 
tikrų pranašumų, kuriais gali naudotis tik užsiregistravę interesų grupių atstovai. Galimybė  
interesų grupių atstovams susitikti su sprendimus priimančiais Europos Parlamento ir Europos 

Komisijos pareigūnais, patekti į šių institucijų patalpas ir dalyvauti tam tikruose jų forumuose 
(pagal kiekvienos institucijos vidaus taisykles ir sprendimus) priklauso nuo registracijos 
Skaidrumo registre. 
 

Parlamento atveju su registracija susiję pranašumai yra šie: 
 

 ilgalaikis leidimas patekti į jo patalpas gali būti išduodamas tik užsiregistravusiems  

interesų grupių atstovams dirbantiems asmenims, kai jį patvirtina jo saugumo tarnyba. Ir 
patvirtinimo, ir atnaujinimo procedūros atliekamos internetu. Parlamento akreditacijos 
tarnyba duomenis paprastai sutvarko per tris darbo dienas; 

 kad interesų grupių atstovai gautų leidimą kalbėti viešuose Parlamento komitetų 

posėdžiuose, jie turi būti įtraukti į registrą; 

 užsiregistravę subjektai registracijos metu gali užsisakyti pranešimus e. paštu apie Europos 
Parlamento komitetų veiklą; 

 tik užsiregistravę interesų grupių atstovai gali remti Parlamento jungtinių arba neoficialių 

grupių veiklą arba joje dalyvauti; 

 kai atitinkami interesų grupių atstovai Europos Parlamento patalpose padeda organizuoti 
frakcijų renginius, jų gali būti paprašyta pateikti registracijos informaciją; 

 iš atitinkamų interesų grupių atstovų, prašančių Europos Parlamento pirmininko 
patronažo, prašoma pateikti įrodymų, kad jie yra užsiregistravę. 

 
Ilgalaikis leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas: 

 
asmenims, kurie dirba užsiregistravusiems interesų grupių atstovams, akreditacija patekti į 
Europos Parlamento patalpas gali būti suteikiama ne ilgesniam kaip vienų metų laikotarpiui.  
2020 m. Europos Parlamentas patvirtino daugiau kaip 3 600 prašymų išduoti ilgalaikį leidimą  

patekti į jo patalpas (prašymus dėl naujų leidimų ir dėl leidimų atnaujinimo), kuriuos pateikė  
beveik 1 500 užsiregistravusių interesų grupių atstovų. Palyginti su 2019 m., šis skaičius yra 
40 proc. mažesnis – greičiausiai tai susiję su fiziniais apribojimais patekti į Parlamento patalpas 
dėl institucijos priemonių COVID-19 pandemijai suvaldyti. 

 
Komisijos atveju su registracija susiję pranašumai yra šie: 
 

 susitikimai su Komisijos nariais, kabinetų nariais, generaliniais direktoriais ir tarnybų 

vadovais: interesų grupių atstovai turi būti užsiregistravę, kad galėtų dalyvauti tokiuose 
susitikimuose; 

 viešos konsultacijos ir veiksmų gairės: užsiregistravę interesų grupių atstovai gali 

pasirinkti, kad jiems būtų automatiškai pranešama apie jų interesus atitinkančias  
konsultacijas ir gaires. Per viešas konsultacijas ir dėl veiksmų gairių pateiktos nuomonės  
įtraukiamos į užsiregistravusio subjekto profilį; 

 ekspertų grupės: registracija yra paskyrimo tam tikro tipo ekspertų grupių nariu sąlyga;  

 patronažas: Europos Komisija globoja tik užsiregistravusius interesų grupių atstovus; 

 bendravimas su pareigūnais: pareigūnams rekomenduojama prieš priimant kvietimą į 
susitikimą arba į renginį patikrinti, ar interesų grupių atstovai yra užsiregistravę.  

Bendravimas su neužsiregistravusių organizacijų atstovais gali būti ribojamas. 
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3. Techniniai patobulinimai 

Jungtinis sekretoriatas koordinuoja Skaidrumo registrui tobulinti skirtų IT sprendimų kūrimą.  
 
Siekiant užtikrinti užsiregistravusiems subjektams galimybę registruojantis pateikti svarbią ir 

tikslią visuomenei naudingą informaciją, 2020 m. buvo šiek tiek pakoreguota internetinė  
registracijos forma, tam tikruose jos laisvos formos tekstiniuose laukuose sumažinant galimą  
ženklų skaičių. Skatinant užsiregistravusius subjektus prižiūrėti, kad registracijos duomenys būtų 
atnaujinami, ir nenorint, kad būtų įvedama informacija, kuri nėra susijusi su jų interesų grupių 

atstovavimo veikla, vykdoma Sąjungos lygmeniu, užsiregistravę subjektai dabar primygtina i 
raginami internetinėje formoje aprašyti savo tikslus bei įgaliojimus ir tiksliau nurodyti Sąjungos 
politikos sritis ir iniciatyvas, į kurias yra orientuota jų veikla. 
 

Taip pat buvo supaprastinta užsiregistravusių subjektų teikiamai finansinei informacijai skirta 
registracijos formos dalis, kad visas su užsiregistravusių subjektų darbu susijusių išlaidų per 12 
mėnesių laikotarpį sąmatas būtų galima deklaruoti kaip sumos intervalą, o ne kaip absoliučius  
dydžius. 

 
Pakoreguotoje registracijos formoje pateiktas Europos Parlamento jungtinių grupių sąrašas ir 
numatyta galimybė nurodyti kitas neoficialias grupes, kad užsiregistravę subjektai galėtų 
deklaruoti, ar siūlo paramą tokioms grupėms arba dalyvauja jų veikloje. Ši informacija įtraukta į 

duomenų rinkinius, kurie skelbiami Atvirųjų duomenų portale 9 . Be to, Skaidrumo registro 
svetainėje visuomenei suteikta galimybė vykdyti tikslinę užsiregistravusių subjektų, 
dalyvaujančių jungtinių grupių ir neoficialių grupių veikloje, paiešką.  
 

Šie pakeitimai nurodyti peržiūrėtose įgyvendinimo gairėse10, kurios skirtos užsiregistravusiems  
subjektams. Atliekant peržiūrą buvo siekiama labiau padėti užsiregistravusiems subjektams 
pateikti ir prižiūrėti atitinkamus įvestus duomenis. Kad būtų lengviau, atnaujintose gairėse yra 
ištraukų iš internetinės registracijos formų su išsamiais paaiškinimais, kokio pobūdžio informacija  

yra reikalinga. Šios gairės yra paskelbtos Skaidrumo registro svetainėje visomis oficialiosiomis 
Sąjungos kalbomis. 
 
Neskaitant jau esančios galimybės importuoti informaciją apie užsiregistravusių subjektų 

nuomones, pateiktas per Komisijos viešas konsultacijas, su atitinkamais registracijos duomenimis 
taip pat buvo susietos užsiregistravusių subjektų nuomonės apie veiksmų gaires nuo 2018 m. 
liepos mėn. Užsiregistravusių subjektų profilio puslapyje rodoma tokio pobūdžio informacija  
suteikia galimybę išsamiau apžvelgti, kurie užsiregistravę interesų grupių atstovai aktyviai 

bendrauja su Komisija teisėkūros ciklo pradžioje. 
 
2020 m. buvo atlikta ir kitų techninių patobulinimų, įskaitant IT saugumo tyrimo išvadų 
įgyvendinimą, įvairius techninius patobulinimus ir techninio aptarnavimo aplinkos atnaujinimą, 

kad jungtiniam sekretoriatui būtų lengviau nagrinėti iš trečiųjų šalių gaunamus perspėjimus ir 
skundus. 

                                              
9 https://data.europa.eu/euodp/lt/data/dataset/transparency-register 
10http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=GUIDELINES&locale=
lt#lt  

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=GUIDELINES&locale=lt%23lt
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=GUIDELINES&locale=lt%23lt
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3.1. Apsilankymai svetainėje 

2020 m. Skaidrumo registro svetainėje apsilankė daugiau kaip 366 400 lankytojų. Statistinės  
apžvalgos sumetimais „apsilankymas“ apibrėžiamas kaip apsilankymas svetainėje pirmą kartą. Jei 

tas pats lankytojas viename puslapyje lieka daugiau kaip 30 minučių po paskutinio savo 
apsilankymo, tai skaičiuojama kaip naujas apsilankymas. Vidutiniškai tai sudaro maždaug 30 500 
apsilankymų per mėnesį ir, palyginti su ankstesniais metais, srautas šiek tiek padidėjo.  
 

Maždaug 36 proc. svetainės lankytojų paieškos funkcija naudojosi anglų kalba, o pradžios puslapis 
irgi dažniausiai buvo lankomas anglų kalba. Kitos kalbos, kurias rinkosi lankytojai (mažėjančia  
tvarka): prancūzų, vokiečių, italų, ispanų ir nyderlandų.  
 

Beveik 80 proc. lankytojų buvo iš Europos ir beveik 16 proc. – iš Šiaurės Amerikos. Europoje 
21 proc. svetainės lankytojų buvo iš Belgijos, taip pat nemažai buvo iš Airijos, Prancūzijos arba 
Vokietijos (iš kiekvienos šalies maždaug po 8 proc.).  
 

Palyginti su ankstesniais metais, atrodo, kad Skaidrumo registras tapo labiau matomas ir žinomas, 
nes šiek tiek padaugėjo tiesioginių apsilankymų (nuo 74 proc. 2019 m. iki 76 proc. 2020 m.), o 
17 proc. lankytojų svetainę rado per paieškos sistemas. 
2020 m. į Atvirųjų duomenų portalą perkelti Skaidrumo registro duomenys sudarė dešimtadalį 

daugiausiai peržiūrėtų duomenų iš daugiau kaip 15 000 jame skelbiamų duomenų rinkinių.  
Duomenų rinkiniai sudaryti taip, kad naudotojai galėtų atsisiųsti (XML arba Excel formatu) 
asmenų, akredituotų patekti į Europos Parlamento patalpas, sąrašą ir organizacijų, buvusių 
Skaidrumo registre prieš kelerius metus, sąrašą.  
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IV.  Išvados 

2020 m. buvo išskirtiniai daugeliu aspektų – daug įprastų lobizmo veiksmų persikėlė į skaitmeninę  
erdvę, o įprastas ryšių mezgimas, renginiai ir tiesioginiai susitikimai dėl COVID-19 pandemijos 
daugiausiai vyko virtualioje erdvėje arba buvo atidėti. Didžiąją metų dalį interesų grupių atstovai 

negalėjo paspausti rankų sprendimus priimantiems asmenims, tačiau registracija nenutrūko ir 
užsiregistruojančiųjų daugėjo, nes lobizmo veikla persikėlė į vaizdo konferencijas ir viešuosius  
renginius internete.  
 

Skaidrumo registras yra internetinė duomenų bazė, todėl pandemija neturėjo tiesioginio poveikio 
pačios duomenų bazės darbui. Tiesą sakant, interesų grupių atstovai ir toliau galėjo bet kada 
registruotis arba atnaujinti savo registraciją internetu. Neigiamo poveikio nepadaryta ir jungtinio 
sekretoriato vykdomai registro skaitmeninio valdymo operacijoms ir nepablogėjo jo galimybės  

vykdyti kasdienes užduotis.  

Svarbiausia buvo ir toliau gerinti bendrą Skaidrumo registro duomenų kokybę, nes visuomenė, 
žurnalistai, mokslininkai bei suinteresuotieji subjektai ir toliau kasdien naudoja ir tikrina šią  
duomenų bazę. Jungtinis sekretoriatas iš tiesų deda vis daugiau pastangų registro turiniui gerinti.  
Tai apima ir naujų bei esamų registracijos duomenų tikrinimą, taip pat praktinės informacijos 
gairių užsiregistravusiems subjektams atnaujinimą, kad jie galėtų dar labiau pagerinti savo 

teikiamos informacijos kokybę.  

Nors kasdien stebėti ir tikrinti daugiau kaip 12 000 užsiregistravusių subjektų duomenų 
neįmanoma, 2020 m. jungtinis sekretoriatas sugebėjo patikrinti 40 proc. registro įrašų kokybę, 
išnagrinėti visus iš trečiųjų šalių per metus gautus perspėjimus bei skundus ir užbaigti du savo 

iniciatyva pradėtus tyrimus. Atsižvelgdamas į registro svarbą bendrai Parlamento ir Komisijos 
skaidrumo politikai ir į abiejų institucijų įsipareigojimą Sąjungos lygmeniu rodyti skaidraus 
lobizmo pavyzdį, jungtinis sekretoriatas įsipareigoja ir toliau kelti jo turinio patikimumą bei 
kokybę. 
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V.  Naujas tarpinstitucinis susitarimas 

Didelės įtakos Skaidrumo registro ateičiai turės ir kitas 2020 m. įvykęs svarbus pokytis. 2020 m. 
gruodžio 15 d. Europos Parlamentas, Europos Sąjungos Taryba ir Europos Komisija susitarė dėl 
naujo tarpinstitucinio susitarimo dėl privalomo skaidrumo registro, priimdami susijusį Komisijos 

pasiūlymą ir taip užbaigdami dar 2016 m. pradėtą derybų procesą11.  
 
Dokumentų rinkinį, dėl kurio susitarta ir kurį preliminariai patvirtino Komisijos narių kolegija, 
Europos Parlamento pirmininkų sueiga 12  ir COREPER 13 , sudaro naujas tarpinstitucinis 

susitarimas ir jungtinis visų trijų institucijų politinis pareiškimas. Naujas tarpinstitucinis 
susitarimas įsigalios tik tada, kai jį patvirtins kiekviena institucija. Nors susitarimu interesų grupių 
atstovams negali būti nustatyta juridinė prievolė registruotis, institucijos susitarė parengti 
suderinto požiūrio taikymo sistemą bei principus ir papildomai nustatyti, kad registracija būtų 

būtina sąlyga interesų grupių atstovams, jeigu jie nori vykdyti tam tikrus numatytus veiksmus.  
Šiuo tikslu pagal naują susitarimą sukurta sistema apima vidinius sprendimus, kaip kiekviena 
institucija įgyvendins šį susitarimą. 

Institucijos taip pat gali nustatyti papildomas skaidrumo priemones registracijai skatinti, pvz., 

internete skelbti informaciją apie susitikimus, užtikrindamos, kad tokios priemonės atitiktų 
susitarimą ir padėtų užtikrinti aukštą skaidraus ir etiško interesų grupių atstovavimo standartą. 
Visas lobizmo veiklos, kurių interesų grupių atstovai negali vykdyti, jeigu nėra užsiregistravę, 
sąlygų sąrašas ir papildomos skaidrumo priemonės bus paskelbtos Skaidrumo registro svetainėje. 

2020 m. gruodžio mėn. visos trys institucijos surengė įvairių tipų užsiregistravusių subjektų 
(ekspertų grupių, nevyriausybinių organizacijų, verslo asociacijų ir kt.) techninio lygmens 
apskritojo stalo posėdį, kad sužinotų jų požiūrį, nuomones ir lūkesčius dėl naujojo tarpinstitucinio 
susitarimo įgyvendinimo.  

 
Kai naująjį tarpinstitucinį susitarimą patvirtins visos trys jį pasirašiusios institucijos, jis pakeis 
dabartinį dvišalį Parlamento ir Komisijos susitarimą ir pirmą kartą į privalomo pobūdžio trišalį 
susitarimą bus įtraukta ir ES Taryba. 
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