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En ram för den verksamhet som bedrivs av företrädare för intressegrupper 

(lobbyverksamhet) vid Europeiska unionens institutioner  

Europaparlamentets resolution av den 8 maj 2008 om utvecklingen av en ram för den 

verksamhet som bedrivs av företrädare för intressegrupper (lobbyverksamhet) vid 

Europeiska unionens institutioner (2007/2115(INI)) 

 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av artikel 9.4 i arbetsordningen, 

– med beaktande av grönboken med titeln Europeiska öppenhetsinitiativet som har lagts 

fram av kommissionen (KOM(2006)0194), 

– med beaktande av kommissionens meddelande med titeln Uppföljning av grönboken 

”Europeiska öppenhetsinitiativet” (KOM(2007)0127), 

– med beaktande av kommissionens utkast till uppförandekod för företrädare för 

intressegrupper, av den 10 december 2007, 

– med beaktande av sitt beslut av den 17 juli 1996 om ändring av arbetsordningen 

(lobbyverksamhet i parlamentet)1, 

– med beaktande av sitt beslut av den 13 maj 1997 om ändring av arbetsordningen 

(uppförandekodex för lobbyister)2, 

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor och yttrandena 

från budgetkontrollutskottet, utskottet för ekonomi och valutafrågor, utskottet för miljö, 

folkhälsa och livsmedelssäkerhet, utskottet för rättsliga frågor och utskottet för 

medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A6-0105/2008), och 

av följande skäl: 

A. Lobbyverksamheten i Europaparlamentet har ökat betydligt i takt med att parlamentets 

befogenheter har utvidgats. 

B. Lobbying syftar till att påverka inte enbart politiken och beslut om lagstiftning, utan 

också fördelningen av gemenskapens medel och övervakningen och tillämpningen av 

lagstiftning. 

C. Efter den förväntade ratificeringen av Lissabonfördraget kommer Europaparlamentets 

befogenheter att utökas så att det blir medlagstiftare i nästan alla områden genom det 

vanliga lagstiftningsförfarandet, och kommer därmed locka till sig än fler lobbygruppers 

uppmärksamhet. 

                                                 
1  EGT C 261, 9.9.1996, s. 75. 
2  EGT C 167, 2.6.1997, s. 20. 



D. Företrädare för olika intressegrupper spelar en viktig roll i den öppna och pluralistiska 

dialog som ett demokratiskt system vilar på, och utgör en viktig informationskälla för 

parlamentets ledamöter när de fullgör sina uppgifter. 

E. Lobbygrupper bedriver inte bara lobbyverksamhet gentemot parlamentets ledamöter utan 

försöker också påverka parlamentets beslut genom lobbying mot tjänstemän vid 

parlamentsutskottens sekretariat, de politiska gruppernas personal och ledamöternas 

assistenter. 

F. Enligt beräkningar finns det cirka 15 000 lobbyister och 2 500 lobbyorganisationer 

i Bryssel. 

G. Kommissionen har föreslagit att ett gemensamt register ska införas för företrädare för 

olika intressegrupper i EU:s institutioner, som en del av kommissionens europeiska 

öppenhetsinitiativ. 

H. Parlamentet har ända sedan 1996 haft ett eget register över lobbyister1, samt 

ordningsregler2 som innehåller ett åtagande för de registrerade lobbyisterna att följa höga 

etiska normer i sin verksamhet. 

I. Cirka 5 000 lobbyister är för närvarande registrerade hos parlamentet. 

J. Bland lobbygrupperna finns lokala och nationella organisationer, vilkas verksamhet 

medlemsstaterna ansvarar för att reglera. 

Att förbättra Europaparlamentets öppenhet 

1. Europaparlamentet är medvetet om lobbygruppernas inflytande på beslutsfattandet i EU, 

och anser därför att parlamentets ledamöter bör känna till vilka organisationer som 

lobbygrupperna företräder. Parlamentet framhåller att öppen och lika tillträde till alla 

EU-institutioner är en nödvändig förutsättning för att unionen ska kunna åtnjuta 

legitimitet och förtroende bland sina medborgare. Parlamentet betonar att öppenhet ska 

gälla i båda riktningarna och att den är nödvändig både i institutionernas eget arbete och 

bland lobbyisterna. Parlamentet understryker att genom att lobbygrupperna ges lika 

tillträde till EU-institutionerna får EU:s verksamhet ökad tillgång till sakkunskap, och 

parlamentet anser det vara av avgörande betydelse att det civila samhällets företrädare får 

tillträde till EU:s institutioner, i synnerhet till parlamentet. 

2. Europaparlamentet anser att parlamentets ledamöter själva är ansvariga för att de får väl 

avvägd information och poängterar att ledamöterna av Europaparlamentet måste anses 

klara av att välja mellan olika politiska alternativ oberoende av lobbyisterna. 

3. Om en föredragande finner det lämpligt kan han eller hon välja att använda en ”legislative 

footprint”, dvs. en vägledande förteckning (som bifogas till ett parlamentsbetänkande) 

över de registrerade företrädarna för intressegrupper som har rådfrågats och i hög grad har 

bidragit under utarbetandet av betänkandet. Europaparlamentet anser att en sådan 

förteckning i synnerhet bör bifogas lagstiftningsbetänkanden, men betonar att det är lika 
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viktigt att kommissionen bifogar sådana vägledande förteckningar då den lägger fram 

förslag till rättsakter. 

4. Europaparlamentet vidhåller att parlamentet måste vara helt oberoende i sitt beslut om 

vilken hänsyn det ska ta till åsikter från det civila samhället. 

5. Enligt de gällande reglerna måste parlamentets ledamöter redogöra för sina ekonomiska 

intressen. Europaparlamentet uppmanar sitt presidium att på grundval av ett förslag från 

kvestorerna utarbeta en plan för hur man ytterligare skulle kunna förbättra efterlevnaden 

och övervakningen av parlamentets regler, enligt vilka en ledamot måste lämna uppgifter 

om varje typ av stöd som han eller hon mottar, oavsett om stödet är ekonomiskt eller 

i form av personal eller material1. 

6. Europaparlamentet noterar de gällande reglerna om tvärpolitiska grupper, enligt vilka 

förklaringar om finansieringen krävs. Parlamentet kräver att parlamentets webbplats blir 

tydligare i fråga om tvärpolitiska grupper, med en förteckning över samtliga registrerade 

och icke registrerade tvärpolitiska grupper och en fullständig redogörelse för de bidrag 

från utomstående som erhållits av de tvärpolitiska grupperna samt en förklaring om de 

olika tvärpolitiska gruppernas övergripande syften. Parlamentet betonar emellertid att de 

tvärpolitiska grupperna inte på något sätt bör betraktas som några parlamentariska organ. 

7. Europaparlamentet uppmanar presidiet att, på grundval av ett förslag från kvestorerna, 

undersöka hur man ska kunna förhindra att obehöriga får tillträde till de våningsplan 

i parlamentets byggnader, där parlamentets ledamöter har sina kontor. Allmänhetens 

tillträde till utskottens lokaler bör begränsas endast i undantagsfall. 

Kommissionens förslag 

8. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag till ett mer strukturerat regelverk 

för olika intressegruppers företrädare som ett led i det europeiska öppenhetsinitiativet. 

9. Europaparlamentet instämmer i kommissionens definition av lobbyverksamhet som ”all 

verksamhet som avser att påverka de politiska lösningarna och EU-institutionernas 

beslutsprocess”. Parlamentet anser att denna definition är i överensstämmelse med 

artikel 9.4 i arbetsordningen. 

10. Europaparlamentet understryker att alla aktörer, inbegripet företrädare för såväl offentliga 

som privata intressen, utanför EU-institutionerna, som omfattas av denna definition och 

påverkar institutionerna på regelbunden basis, bör betraktas som lobbyister och behandlas 

på samma sätt: Professionella lobbyister, lobbyavdelningar inom företag (”in-house-

lobbyister”), icke-statliga organisationer, tankesmedjor, branschorganisationer, 

fackförbund, arbetsgivarorganisationer, vinstdrivna och icke-vinstdrivna organisationer 

samt jurister när deras syfte är att påverka politiken snarare än att vara ombud och 

försvarare i rättegångar eller att ge juridisk rådgivning. Parlamentet betonar emellertid 

också att medlemsstaternas regioner och kommuner samt politiska partier på nationell 

nivå och gemenskapsnivå och organ som har rättslig ställning enligt fördragen inte 

omfattas av dessa bestämmelser då de agerar inom ramen för den roll och utför de 

uppgifter som fastställs i fördragen. 
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11. Europaparlamentet välkomnar i princip kommissionens förslag om ett enda register som 

innebär att lobbyister samtidigt kan registrera sig hos både kommissionen och parlamentet 

och begär att rådet, kommissionen och parlamentet ingår en interinstitutionell 

överenskommelse om ett gemensamt obligatoriskt register av den typ som de facto redan 

finns i parlamentet. Överenskommelsen skulle gälla samtliga institutioner och omfatta 

fullständig ekonomisk information, en gemensam mekanism för borttagande från registret 

och en gemensam etisk uppförandekod. Parlamentet erinrar emellertid om att det finns 

viktiga institutionella skillnader mellan rådet, kommissionen och parlamentet och 

förbehåller sig därför rätten att utvärdera kommissionens förslag när det har fått sin 

slutgiltiga utformning samt att först då besluta om det ska stödja förslaget eller inte. 

12. Europaparlamentet påpekar att antalet lobbyister som får tillträde till parlamentets lokaler 

måste hållas inom rimliga gränser, och föreslår därför att man inför regler om att 

lobbyisterna bara behöver registrera sig en gång hos samtliga institutioner, men att varje 

enskild institution kan besluta om de vill ge lobbyisterna tillträde till sina lokaler. På så 

sätt skulle parlamentet även i fortsättningen kunna ge varje organisation eller företag 

högst fyra passerkort. 

13. Europaparlamentet begär att rådet, kommissionen och parlamentet erkänner varandras 

register om det inte är möjligt att komma överens om ett gemensamt register. Om 

institutionerna inte lyckas införa ett gemensamt register bör deras respektive 

Internetbaserade register ha länkar till de övriga registren så att det går att jämföra 

lobbyisternas uppgifter. Generalsekreteraren uppmanas att flytta parlamentets 

förteckningar över företrädarna för de ackrediterade intressegrupperna till en plats på 

parlamentets webbplats som är lättare att komma åt. 

14. Europaparlamentet föreslår att det snarast inrättas en gemensam arbetsgrupp med 

företrädare från rådet och kommissionen samt ledamöter av Europaparlamentet som utses 

av talmanskonferensen. Arbetsgruppen bör senast före utgången av 2008 diskutera 

följderna av ett gemensamt register för samtliga lobbyister som vill ha tillträde till rådet, 

kommissionen eller parlamentet, och utarbeta en gemensam uppförandekod. Parlamentets 

generalsekreterare uppmanas att vidta de åtgärder som krävs. 

15. Europaparlamentet uppmanar rådet att ansluta sig till ett eventuellt gemensamt register. 

Parlamentet anser att lobbyisternas verksamhet gentemot rådets sekretariat när det gäller 

medbeslutandeärenden bör ägnas särskild uppmärksamhet. 

16. Europaparlamentet noterar kommissionens beslut att börja med ett frivilligt register och 

att utvärdera systemet efter ett år, men är oroat över att ett helt frivilligt system skulle 

göra det möjligt för mindre ansvarsfulla lobbyister att inte följa bestämmelserna. 

Parlamentet uppmanar de tre institutionerna att se över bestämmelserna om 

lobbyverksamheten senast tre år efter att ett gemensamt register har upprättats, för att på 

så sätt fastställa om det ändrade systemet leder till den öppenhet som krävs i fråga om 

lobbyverksamheten. Parlamentet är medvetet om den rättsliga grund som 

Lissabonfördraget innehåller för ett obligatoriskt register och är därför under tiden villigt 

att samarbeta med institutionerna genom en interinstitutionell överenskommelse på 

grundval av de befintliga registren. Parlamentet anser att obligatorisk registrering bör 

gälla som krav för de lobbyister som vill få tillträde till institutionerna på regelbunden 

basis, såsom redan är fallet hos parlamentet. 



17. Europaparlamentet anser att eftersom lobbyverksamheten utvecklas kontinuerligt måste 

alla bestämmelser som rör denna verksamhet vara tillräckligt flexibla och lätta att anpassa 

till förändringar. 

18. Europaparlamentet har tagit del av kommissionens utkast till uppförandekod för 

företrädare för intressegrupper. Parlamentet påminner kommissionen om att parlamentet 

redan har haft ordningsregler i tio år och uppmanar kommissionen att förhandla med 

parlamentet om införandet av en gemensam uppförandekod. Parlamentet anser att en 

sådan kod bör garantera en effektiv övervakning av lobbyisternas uppförande och 

sanktioner bör införas mot lobbyister som bryter mot uppförandekoden. Tillräckliga 

resurser (personal och ekonomiska medel) måste avsättas för att möjliggöra kontroll av 

uppgifterna i registret. Vad gäller kommissionens register skulle påföljderna kunna bestå 

i en tillfällig uteslutning från registret, i allvarligare fall permanent uteslutning från 

registret. När ett gemensamt register väl har upprättats bör sanktioner införas mot 

lobbyister som bryter mot koden, och sanktionerna ska avse tillträdet till samtliga 

institutioner som registret avser. 

19. Europaparlamentet betonar att registret måste vara användarvänligt och lätt att få tillträde 

till via Internet. Allmänheten måste ha möjlighet att lätt finna uppgifter och göra 

sökningar i registret, och det måste innehålla namnen på lobbyorganisationer såväl som 

på de enskilda lobbyisterna. 

20. Europaparlamentet betonar att registret bör innehålla olika kategorier så att lobbyister kan 

registreras efter det slags intresse de företräder (t.ex. yrkesorganisationer, företag, 

fackföreningar, arbetsgivarorganisationer, advokatbyråer, icke-statliga organisationer). 

21. Europaparlamentet välkomnar kommissionens beslut att begära att kravet på ekonomisk 

information av företrädare för intressegrupper som förs in i registret ska gälla följande 

grupper: 

– Professionella konsulter och advokatbyråer som bedriver lobbyverksamhet 

i EU-institutionerna ska redogöra för den omsättning som är kopplad till 

lobbyverksamheten gentemot EU-institutionerna samt de viktigaste klienternas 

andel av denna omsättning. 

– ”In-house-lobbyister” och branschorganisationer som bedriver lobbyverksamhet ska 

redogöra för de uppskattade kostnaderna i samband med direkt lobbying vid 

EU-institutionerna. 

– Icke-statliga organisationer och tankesmedjor ska redovisa sin totala budget och 

fördelningen mellan de huvudsakliga finansieringskällorna. 

22. Europaparlamentet betonar att kravet på ekonomisk redovisning måste gälla på samma 

sätt för alla registrerade företrädare för intressegrupper. 

23. Europaparlamentet uppmanar den ovannämnda arbetsgruppen att föreslå specifika 

kriterier rörande kravet om att lämna finansiell information, till exempel lämpliga 

parametrar (inte nödvändigtvis några exakta belopp) för vad som är rimliga kostnader för 

lobbyverksamhet. 

24. Europaparlamentet uppmanar det ansvariga utskottet att lägga fram förslag till eventuella 

erforderliga ändringar av parlamentets arbetsordning. 



o 

o     o 

25. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 

kommissionen. 


