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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Základním předpokladem pro opětovné získání důvěry občanů v orgány EU je zajistit, aby 
lobbování u těchto orgánů bylo transparentní a aby Evropská komise skutečně pracovala 
pouze v obecném zájmu Společenství.

Transparentnost lobbování

Profesionální lobby, jehož cílem je ovlivňovat tvorbu politiky EU, se v Bruselu vyvíjí rychle 
a nepřetržitě. Je proto nezbytné stanovit pro tuto oblast jasná pravidla, která zajistí 
transparentnost, pokud jde o zájmy, jež lobbisté zastupují, a která v co největší míře zabrání 
neetickému jednání. 

Základem evropské iniciativy pro transparentnost je vytvoření rejstříku lobbistů obsahujícího 
také finanční údaje, které však Komise navrhuje ponechat na bázi dobrovolnosti. 

Výbor pro životní prostředí, jenž patří mezi nejintenzivněji lobbované výbory Parlamentu, se 
domnívá, že dobrovolný přístup je odsouzen k nezdaru. Požaduje naopak systém s povinnou 
registrací a oznamováním údajů. Takovýto přístup by nikomu neumožňoval zůstávat mimo 
systém a porušovat pravidla a vytvořil by pro všechny lobbisty stejné podmínky.  
Rozhodovací orgány a veřejnost budou mít díky systému poskytování finančních údajů 
k dispozici srovnatelné a snadno dostupné informace o tom, kolik peněz je při lobbování 
vynakládáno, kým, komu a v zájmu čeho. 

Evropská komise 

Vzhledem ke svému monopolu na zahajování legislativního procesu a ke své povinnosti 
jednat zcela nezávisle v obecném zájmu Společenství musí Komise zvýšit svou vlastní 
transparentnost. Měla by především vynaložit větší úsilí, aby účinným způsobem zabránila 
střetu zájmů u svých zaměstnanců a poradních a prováděcích orgánů, a zajistit rovnoměrné 
zastoupení různých oblastí společnosti.
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NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro ústavní 
záležitosti jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. uznává, že lobbování značně ovlivňuje rozhodovací proces EU, a že je proto třeba 
stanovit jasná pravidla; je přesvědčen, že důvěryhodný a účinný systém registrace 
a oznamování údajů ve všech orgánech EU, včetně finančních údajů, a dále poskytování 
všech dokumentů zaslaných členům těchto orgánů musí být pro všechny lobbisty závazné 
a musí vycházet ze společného etického kodexu; měl by zde být rovněž zahrnut 
mechanismus nezávislého provádění a postihů; vyzývá k tomu, aby všechny dokumenty 
vztahující se k lobbování, zejména společný etický kodex, prohlášení o zájmech a 
všechny dokumenty zaslané lobbisty byly zpřístupněny veřejnosti v elektronickém 
rejstříku;

2. domnívá se že je třeba, aby povinný systém registrace a oznamování údajů zahrnoval 
minimálně následující informace1:

- jméno(a) lobbisty(ů),

- kontaktní informace,

- zastupované zájmy a/nebo subjekty;

3. vyzývá k tomu, aby Komise, Evropský parlament a Rada schválily společný kodex 
chování, který by byl závazný pro všechny lobbisty;

4. domnívá se, že odpovědnost za získávání vyvážených informací nesou poslanci 
Evropského parlamentu sami; zdůrazňuje, že je třeba považovat poslance Evropského 
parlamentu za schopné činit politická rozhodnutí nezávisle na lobbistech;

5. vyzývá Komisi, aby vyjasnila úlohu a profesní pozadí svých zvláštních poradců, 
zpřístupnila veřejnosti jejich životopisy a jednoznačně definovala, co se rozumí 
souvisejícími zájmy nebo střetem zájmů; domnívá se, že evropské orgány nemohou 
využívat služeb žádných zvláštních poradců, kteří jsou ve střetu zájmů; vyzývá Komisi, 
aby vyjasnila, jaký je přesný účel jejích skupin na vysoké úrovni a skupin odborníků, 
a stanovila zásady pro zajištění rovnoměrného zastoupení různých oblastí společnosti 
a národnostních skupin; zdůrazňuje, že členem výboru odborníků nemůže být žádný 
odborník, který je ve střetu zájmů; vyzývá Komisi aby na svých internetových stránkách 
zveřejnila rejstřík, v němž by bylo možno vyhledávat členství ve všech skupinách, včetně 
komitologických výborů, pořadů jednání jejich schůzí a jejich dokumentů, a aby zajistila 
transparentnost vytváření takovýchto nových skupin;

6. vyzývá Komisi, aby vytvořila centralizovanou databázi, v níž by bylo možno vyhledávat 
všechny příslušné informace o fondech sdíleného řízení a příjemcích jejich finančních 
prostředků;

                                               
1 Informace by měly být aktualizovány jednou ročně.
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7. vyzývá Komisi, aby informovovala o všech pracovnících, kteří z Komise odešli natrvalo 
nebo z důvodu dlouhodobého volna a nastoupili během následujících dvou let na jiné 
pracovní místo ve stejném oboru, se zvláštním upozorněním na případy, kdy nastoupili 
jako poradci, konzultanti nebo asistenti u lobbistické společnosti, a o jakýchkoli 
podmínkách a zákazech, které přijala podle článku 16 služebního řádu;

8. vyzývá Komisi, aby předložila podrobný seznam všech pracovníků či odborníků, kteří 
pracují pro Komisi a v kabinetech komisařů a jsou placeni soukromým, vnitrostátním 
vládním nebo nevládním sektorem, jež by také obsahoval informace o tom, kdo tyto 
pracovníky platí, jak dlouho jsou zde zaměstnáni, jakého typu je jejich pracovní smlouva 
a pro jaký útvar a na jakých dokumentech tito pracovníci pracují a pracovali od doby 
svého nástupu do Komise, aby byly k dispozici informace o činnosti pracovníků 
vyslaných vnitrostátními vládami a ostatních odborníků na evropské úrovni;

9. vyzývá Parlament, aby na svých internetových stránkách zveřejnil podrobný a úplný 
seznam stávajících meziskupin, jejich členů, pořadů jednání a dokumentů;

10. je přesvědčen, že Evropský parlament by měl jít příkladem a přijmout, pokud jde 
o požadavky týkající se registrace zájmů poslanců, politiku osvědčených postupů; vyzývá 
předsednictvo Evropského parlamentu, aby si nechalo vypracovat studii o politikách 
všech parlamentů členských států a aby následně doporučilo, jaká zlepšení postupů 
Evropského parlamentu by mohla být požadována;

11. vyzývá Parlament, aby zavedl dotazník obsahující prohlášení poslanců o jejich zájmech 
a stanovil jednoznačná kritéria, jak jej vyplnit, a zajistil tak systematické a srovnatelné 
provádění pravidel o střetu zájmů. 
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