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SELETUSKIRI

Lobitöö läbipaistvuse tagamine Euroopa Liidu institutsioonides ja selle tagamine, et Euroopa 
Komisjon tegutseks tõepoolest ainult ühenduse üldistes huvides, on eeltingimused, et taastada 
kodanike usaldus institutsioonide vastu.

Lobitöö läbipaistvus

Professionaalne lobisektor, mille eesmärk on mõjutada ELi poliitika kujundamist, areneb 
Brüsselis kiiresti ja pidevalt. Seetõttu on oluline koostada lobitöövaldkonnas selged eeskirjad, 
mis aitaksid muuta läbipaistvaks küsimuse, kelle huvisid lobistid esindavad, ning vältida nii 
palju kui võimalik ebaeetilist tegevust. 

Euroopa läbipaistvuse algatuse põhielement on lobistide registri loomine, sh finantsandmete 
avalikustamine, kuid komisjoni ettepaneku põhjal oleks register vabatahtlik. 

Keskkonnakomisjon, keda parlamendikomisjonidest lobitöö kõige rohkem puudutab, 
sellisesse lahendusse ei usu. Selle asemel nõuab keskkonnakomisjon, et registreerimis- ja 
aruandlussüsteem oleks kohustuslik. Selline lahendus ei võimalda kellelgi süsteemist välja 
jääda ega eeskirju eirata, vaid annab kõikidele lobistidele võrdsed võimalused. 
Finantsandmete avaldamine annab otsusetegijatele ja avalikkusele samaväärset ja kergesti 
kättesaadavat teavet selle kohta, kui palju raha keegi maksab ja kelle huvides konkreetses 
küsimuses lobitööd tehakse. 

Euroopa Komisjon 

Kuna komisjonil on õigusaktide algatamise ainuõigus ja kohustus teenida täiesti sõltumatult 
ühenduse üldiseid huve, peab komisjon oma tegevuse läbipaistvust suurendama. Esimest 
korda tuleks tal teha suuremaid pingutusi, et vältida tõhusamalt oma töötajate, nõuandvate ja 
rakendusorganite huvide konflikti ning tagada ühiskonnakihtide tasakaalustatud esindamine.
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ETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval põhiseaduskomisjonil 
lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tunnistab, et lobitööl on oluline mõju ELi otsuste tegemise protsessile ja seega on selleks 
vaja selgeid eeskirju; on arvamusel, et usaldusväärne ja tõhus registreerimis- ja 
aruandlussüsteem (sealhulgas finantsandmete ja institutsioonide liikmetele saadetud 
kõikide dokumentide avalikustamine) kõikides ELi institutsioonides peab olema 
lobistidele kohustuslik ning seotud ühise eetilise käitumisjuhendiga; see süsteem peaks 
sisaldama ka sõltumatut rakendus- ja sanktsioonimehhanismi; nõuab, et lobitööga seotud 
dokumendid, eelkõige ühine eetikajuhend, huvide deklaratsioonid ja kõik lobistide 
saadetud dokumendid oleksid elektroonilises registris avalikkusele kättesaadavad;

2. on arvamusel, et kohustuslik registreerimis- ja aruandlussüsteem peaks sisaldama 
vähemalt järgmist teavet1:

– lobisti nimi / lobistide nimed;

– kontaktandmed;

– milliseid huve ja/või organeid nad esindavad;

3. nõuab, et komisjon, parlament ja nõukogu lepiksid kokku kõikidele lobistidele määratud 
ühise käitumisjuhendi osas;

4. on arvamusel, et Euroopa Parlamendi liikmed vastutavad ise selle eest, et neile edastatud 
teave on tasakaalustatud; rõhutab asjaolu, et Euroopa Parlamendi liikmed peavad olema 
suutelised tegema poliitilisi otsuseid huvide esindajatest sõltumatult;

5. kutsub komisjoni üles selgitama oma erinõunikute rolli ja tausta, avalikustama nende 
elulookirjelduse ning selgelt määratlema seotud huvide ja huvide konflikti mõiste; on 
arvamusel, et Euroopa institutsioonid ei tohi tööle võtta mitte ühtegi erinõunikku, kelle 
puhul on tekkinud huvide konflikt; kutsub komisjoni üles selgitama kõrgetasemeliste 
ekspertrühmade täpset otstarvet ning kehtestama suunised eesmärgiga tagada ühiskonna 
erinevate kihtide ja erinevate rahvuste tasakaalustatud esindatus; rõhutab, et mitte ükski 
erinõunik, kelle puhul on tekkinud huvide konflikt, ei tohi olla ekspertkomisjoni liige;
kutsub komisjoni üles avaldama oma veebisaidil otsingusüsteemi, mille kaudu leiab teabe 
kõikide töörühmade liikmete, sealhulgas komiteemenetluse raames tegutsevatesse 
komiteedesse kuuluvate liikmete kohta, ning koosolekute päevakorrad ja dokumendid, 
ning tagama läbipaistvuse uute selliste rühmade moodustamisel;

6. kutsub komisjoni üles looma otsingumootoriga tsentraliseeritud andmebaasi, mis 
sisaldaks kogu asjakohast teavet ELi ühiselt hallatavate rahaliste vahendite ja nendest abi 
saajate kohta;

                                               
1 Teavet tuleks uuendada üks kord aastas.
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7. kutsub komisjoni üles teatama kõikidest ametnikest, kes kahe aasta jooksul pärast 
komisjoni teenistusest lahkumist (kas lõplikult või teadustööks võetud ajaliselt piiratud 
puhkusele) asuvad uuele ametikohale, mis on seotud nende eelmise töövaldkonnaga, 
eelkõige tööle nõuniku, konsultandi või assistendina lobifirmadesse, ning tingimustest või 
keeldudest, mida komisjon on personalieeskirjade artikli 16 raames vastu võtnud;

8. kutsub komisjoni üles esitama üksikasjalikku nimekirja kõikidest komisjonis ja volinike 
kabinettides töötavatest töötajatest või ekspertidest, kellele makstakse palka era- , 
riiklikus või valitsusvälises sektoris, sealhulgas teavet selle kohta, kes neile palka 
maksab, kui kaua nad on nende heaks töötanud ja missuguse lepingu alusel, millistes 
talitustes nad töötavad ning mis tööd nad teevad ja on teinud pärast komisjonis tööle 
asumist, et esitada Euroopa tasandil teave liikmesriikide valitsuste poolt lähetusse 
saadetud töötajate ja teiste ekspertide tegevuse kohta;

9. kutsub parlamenti üles avaldama oma veebisaidil olemasolevate fraktsioonidevaheliste 
töörühmade ja nende liikmete põhjaliku ja täieliku nimekirja ning koosoleku päevakorrad 
ja dokumendid;

10. on arvamusel, et Euroopa Parlament peaks olema eeskujuks ja töötama välja parima tava 
poliitika seoses liikmete huvide registreerimise nõudega; kutsub Euroopa Parlamendi 
juhatust üles tellima uurimuse kõikide liikmesriikide parlamentide poliitika kohta ning 
seejärel soovitama, missuguseid parandusi tuleks sisse viia parlamendi 
menetlustoimingutesse;

11. kutsub parlamenti üles koostama oma liikmetele nende huvide deklaratsiooni esitamiseks 
küsimustiku, mille täitmise kohta oleksid selged kriteeriumid, et tagada huvide konflikti 
käsitlevate eeskirjade ühtne ja samaväärne rakendamine.
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