
AD\690247BG.doc PE392.127v02-00

BG BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
2004 










 2009

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

2007/2115(INI)

29.11.2007

СТАНОВИЩЕ
на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на 
храните

на вниманието на комисията по конституционни въпроси

относно развитието на регулаторната рамка за дейността на 
представителите на интереси (лобисти) в институциите на Европейския 
съюз
(2007/2115(INI))

Докладчик по становище: Claude Turmes



PE392.127v02-00 2/6 AD\690247BG.doc

BG

PA_NonLeg



AD\690247BG.doc 3/6 PE392.127v02-00

BG

EXPLANATORY STATEMENT

Ensuring transparency around lobbying the European institutions, as well as ensuring that the 
European Commission truly serves the general and only the general interest of the 
Community are prerequisites for gaining back the confidence of citizens into its Institutions.

Lobbying transparency

The professional lobbying sector - with the objective of influencing EU policy-making - is 
developing fast and constantly in Brussels. It is therefore necessary to establish clear rules in 
this field, ensuring transparency on whose interests lobbyists represent and preventing 
unethical practices as far as possible.

The core element of the European Transparency Initiative is the creation of a register for 
lobbyists, including financial disclosure, but the Commission proposes a voluntary approach.

The Environment Committee, as one of the most intensely lobbied Committees in the 
Parliament, considers that such an approach is bound to fail. Instead it requires a mandatory 
registration and reporting system. Such an approach will not allow anyone to stay out of the 
system and not to comply with the rules, and will put all lobbyists on a same level playing 
field. Financial disclosure will provide comparable and easily accessible information to 
decision-makers and the public on how much money is paid by whom and to whom to lobby 
on which issue.

The European Commission

Given its monopoly to initiate legislation and its obligation to serve the general interest of the 
Community in a completely independent manner, the Commission must increase its own 
transparency. In a first time it should step up its efforts to effectively prevent conflict of 
interests of its staff, its advisory and implementation bodies, and ensure balanced 
representation of sectors of society.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по конституционни въпроси да включи в предложението за 
резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. Съзнава значителното влияние на лобирането върху вземането на решения в ЕС и, 
следователно, необходимостта от ясни правила; счита, че надеждна и ефективна 
система за регистрация и отчетност във всички европейски институции, 
включително разкриване на финансова информация, както и разгласяване на 
всички документи, които са изпратени на членове на институциите, трябва да бъде 
задължителна за всички лобисти и обвързана с общ етичен кодекс; тя следва да 
включва в себе си и независим механизъм за нейното прилагане и за налагане на 
санкции; призовава за осигуряване на обществен достъп в рамките на електронен 
регистър до документите във връзка с лобистите, по-специално общия етичен 
кодекс, до декларациите за финансови интереси, както и до всички документи, 
изпращани от лобисти;

2. Счита, че задължителната система за регистрация и отчетност трябва да включва 
най-малко следната информация1:

- името(ната) на лобиста(ите);

- данни за осъществяване на контакт;

- представлявани интереси и/или органи;

3. Призовава за общ кодекс за поведение за всички лобисти, който да бъде одобрен от 
Комисията, Европейския парламент и Съвета;

4. Счита, че и самите членове на Европейския парламент носят отговорност за 
гарантиране на това, че те получават обективна информация; подчертава, че трябва 
да се приеме, че членовете на Европейския парламент са в състояние да вземат 
политически решения независимо от лобистите;

5. Призовава Комисията да разяснява ролята и професионалния опит на своите 
специални консултанти, да оповестява техните биографии и недвусмислено да 
определя кое представлява свързани интереси или конфликт на интереси; счита, че 
е недопустимо специалните консултанти, които се намират в положение на 
конфликт на интереси, да работят за европейските институции; приканва 
Комисията да разясни точните цели на своите групи на високо равнище и на 
експертните си групи, както и да определи насоки за осигуряване на балансирано 
представителство на различни сектори от обществото и различните националности; 
подчертава, че експертите, които се намират в положение на конфликт на интереси, 
не могат да участват в експертни комисии; приканва Комисията да публикува на 
своите интернет сайтове регистър, предоставящ възможност за търсене на 

                                               
1 Информацията се актуализира веднъж годишно.
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информация, за членовете на всички групи, включително комитетите в рамките на 
„комитологията“, дневния ред на заседанията им и документите от тях, както и да 
гарантира наличието на прозрачност при създаването на нови подобни групи;

6. Призовава Комисията да създаде централизирана база данни, която да предоставя 
възможност за търсене на информация и да съдържа цялата значима информация за 
фондовете със съвместно управление и техните бенефициери;

7. Призовава Комисията да докладва за всички длъжностни лица, напуснали службите 
на Комисията, окончателно, за целите на творчески отпуск с определена 
продължителност или за започване на нова работа, свързана с предходната им 
сфера на дейност, в рамките на две години от напускането им на службата, като се 
обърне специално внимание върху извършването на дейност във дружества за 
лобиране на съветнически, консултантски или асистентски длъжности, както и за 
всички условия или забрани, които Комисията е приела съгласно член 16 от 
Правилника за длъжностните лица;

8. Призовава Комисията да представи подробен списък на всички служители или 
експерти, които работят в Комисията и в кабинетите на членовете на Комисията и 
които получават възнаграждения от частния, правителствения или 
неправителствения сектор, в т.ч. кой им плаща, за какъв срок са били наети и на 
какъв трудов договор, за кои служби и по кои случаи работят, с цел да се 
предостави информация на европейско равнище относно дейностите на персонала, 
командирован от националните правителства, и други експерти;

9. Призовава Парламента да публикува на своя интернет сайт пълен и изчерпателен 
списък на съществуващите смесени групи, техните членове, дневния ред на 
заседанията им и документите от тях;

10. Счита, че Европейският парламент следва да играе водеща роля, като приеме 
политика за следване на най-добрите практики по отношение на изискванията за 
регистриране на интересите на членовете му; призовава Бюрото на Европейския 
парламент да възложи проучване на политиките на парламентите на всички 
държави-членки и впоследствие да препоръча какви подобрения могат да се окажат 
необходими за неговите процедури;

11. Призовава Парламента да изготви въпросник за членовете на ЕП във връзка с 
техните декларации на финансовите интереси, с ясни критерии за неговото 
попълване с цел да се гарантира последователно и съпоставимо изпълнение на 
правилата относно конфликтите на интереси. 
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