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BEGRUNDELSE

Det er en forudsætning for at genvinde borgernes tillid til EU-institutionerne, at det sikres, at 
der er åbenhed i forbindelse med lobbyvirksomhed i disse institutioner, og at EU-
Kommissionen tjener fællesskabets almene og udelukkende dets almene interesse.

Gennemsigtighed i lobbyvirksomhed

Den professionelle lobbysektor - der har til formål at påvirke beslutningstagningen i EU - er 
under hurtig og konstant udvikling i Bruxelles. Derfor er det nødvendigt at udarbejde klare 
regler på dette område for således at sikre gennemsigtighed med hensyn til de interesser, 
lobbyister repræsenterer, og for at forebygge uetisk praksis så vidt som muligt.

Det centrale i det europæiske åbenhedsinitiativ er at oprette et register over lobbyister, der 
også omfatter fremlæggelse af finansielle oplysninger, men Kommissionen foreslår en 
frivillig løsningsmodel.

Miljøudvalget, som er et af de udvalg i Parlamentet, som er mest udsat for lobbyvirksomhed, 
anser en sådan løsningsmodel som dømt til at mislykkes. I stedet for er det nødvendigt med et 
obligatorisk registrerings- og indberetningssystem. En sådan løsningsmodel vil ikke give 
nogen som helst nogen mulighed for at undvige systemet og for ikke at overholde reglerne og 
vil stille alle lobbyister ens med samme spilleregler. Fremlæggelse af finansielle oplysninger 
vil give beslutningstagerne og offentligheden sammenlignelige og lettilgængelige oplysninger 
om, hvor mange penge der betales af hvem og til hvem med henblik på at udøve 
lobbyvirksomhed i hvilken sag.

Europa-Kommissionen

I betragtning af Kommissionens monopol på at iværksætte lovgivning og dens forpligtelse til 
at tjene EU's almene interesser på en fuldstændig uafhængig måde bør Kommissionen øge sin 
egen åbenhed. Som første skridt bør den øge sin indsats for på effektiv vis at forebygge, at 
dens medarbejdere, dens rådgivende og dens gennemførende organer bringes i en 
interessekonflikt, og for at sikre ligelig repræsentation af de forskellige samfundssektorer.
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FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om 
Konstitutionelle Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i 
det beslutningsforslag, det vedtager:

1. erkender den betydelige indflydelse, lobbyvirksomhed har på beslutningstagningen i EU 
og det deraf følgende behov for klare regler; finder, at et pålideligt og effektivt 
registrerings- og indberetningssystem i alle EU-institutioner, også for så vidt angår 
fremlæggelse af finansielle oplysninger samt fremlæggelse af alle dokumenter sendt til 
institutionernes medlemmer, bør være obligatorisk for alle lobbyister og bør være kædet 
sammen med en fælles etisk adfærdskodeks; systemet bør også omfatte en uafhængig 
gennemførelses- og sanktionsmekanisme; opfordrer til, at dokumenter vedrørende 
lobbyvirksomhed, navnlig den fælles etiske kodeks, interesseerklæringerne og alle 
dokumenter udsendt af lobbyister, gøres offentligt tilgængelige i et elektronisk register;

2. er af den opfattelse, at det obligatoriske registrerings- og indberetningssystem som et 
minimum skal indeholde følgende oplysninger1:
- navnet på lobbyisten/lobbyisterne;

- kontaktinformation;
- repræsenterede interesser og/eller organisationer;

3. anmoder om indførelse af en fælles adfærdskodeks, som Kommissionen, Europa-
Parlamentet og Rådet bliver enige om;

4. mener, at medlemmer af Europa-Parlamentet selv har et ansvar for at sikre, at de lader 
sig informere på en afbalanceret måde; understreger, at medlemmer af Europa-
Parlamentet bør anses for at være i stand til at tage politiske beslutninger uafhængigt af 
lobbyister;

5. opfordrer Kommissionen til at afklare sine særlige rådgiveres rolle og baggrund, at gøre 
deres curriculum vitae offentligt tilgængeligt og til klart at definere, hvad der udgør 
sammenkædede interesser eller en interessekonflikt; mener, at der i EU-institutionerne 
ikke bør ansættes nogen særlig rådgiver, der befinder sig i en interessekonflikt; 
opfordrer Kommissionen til at afklare, præcist hvad formålet er med dens grupper på 
højt niveau og ekspertgrupper samt opstille retningslinjer for, hvordan samfundets 
forskellige sektorer og forskellige nationaliteter kan sikres ligelig repræsentation; 
understreger, at en ekspert, der befinder sig i en interessekonflikt, ikke bør være medlem 
af et ekspertudvalg; opfordrer Kommissionen til på sin webside at offentliggøre et 
register med søgemulighed over alle gruppers sammensætning, herunder 
komitologiudvalg, deres mødedagsordener og dokumenter, og til at sikre 
gennemsigtighed i forbindelse med oprettelse af nye sådanne grupper;

6. opfordrer Kommissionen til at oprette en central database med søgemuligheder, som 
indeholder alle relevante oplysninger om fonde under delt forvaltning og modtagerne af 

                                               
1 Oplysningerne skal opdateres én gang årligt. 
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fondenes midler;

7. opfordrer Kommissionen til at indberette alle tjenestemænd, der har forladt 
Kommissionens tjeneste, det være sig endegyldigt eller for en begrænset orlovsperiode, 
for at påbegynde et nyt arbejde, som har forbindelse med hans/hendes tidligere 
arbejdsområde, inden for to år efter udtrædelsen af tjenesten, navnlig for så vidt angår 
ansættelse i lobbyfirmaer som rådgiver, konsulent eller assistent, samt alle betingelser 
eller forbud, som den har vedtaget i medfør af tjenestemandsvedtægtens artikel 16;

8. opfordrer Kommissionen til at udarbejde en detaljeret liste over samtlige ansatte eller 
eksperter, som arbejder i Kommissionen og i kommissærernes kabinetter og aflønnes af 
den private sektor, den statslige sektor eller den ikke-statslige sektor i en medlemsstat, 
herunder hvem de aflønnes af, hvor længe de har været ansat, og hvilken type kontrakt 
de har haft, hvilke tjenester de arbejder for, samt hvad de arbejder med og har arbejdet 
med, siden de begyndte at arbejde i Kommissionen, med henblik på at skaffe
oplysninger om aktiviteter på EU-plan forestået af ansatte, der er udstationeret af de 
nationale regeringer, samt af andre eksperter;

9. opfordrer Parlamentet til på sin webside at offentliggøre en omfattende og fuldstændig 
liste over de eksisterende tværpolitiske grupper, deres medlemmer, mødedagsordener og 
dokumenter;

10. mener, at Europa-Parlamentet bør gå foran og vedtage en politik for, hvad der er bedste 
praksis med hensyn til kravene til registrering af medlemmernes interesser; opfordrer 
Europa-Parlamentets Præsidium til at iværksætte en undersøgelse af praksis i hver 
enkelt medlemsstats parlament og derefter at anbefale eventuelle nødvendige 
forbedringer af Europa-Parlamentets egne procedurer;

11. opfordrer Europa-Parlamentet til at udarbejde et spørgeskema til medlemmerne, hvori 
de angiver deres interesser, og med klare bestemmelser om, hvordan det skal udfyldes, 
med henblik på at sikre en sammenhængende og sammenlignelig gennemførelse af
reglerne.
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