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INDOKOLÁS

Az európai intézményekben történő lobbitevékenységek átláthatóságának biztosítása, 
valamint annak garantálása, hogy az Európai Bizottság valóban és kizárólag a Közösség 
általános érdekeit szolgálja, előfeltételei annak, hogy visszanyerjük az állampolgároknak az 
intézményekbe vetett bizalmát.

A lobbitevékenységek átláthatósága

A hivatásos lobbiágazat, melynek célja az EU politikai döntéshozatalának befolyásolása, 
gyorsan és folyamatosan fejlődik Brüsszelben. Ezért világos szabályozás kidolgozására van 
szükség ezen a téren, amely biztosítja az átláthatóságot azzal kapcsolatban, hogy kinek az 
érdekeit képviselik a lobbisták, és amely a lehetőségekhez mérten megelőzi az etikátlan 
gyakorlatokat. 

Az európai átláthatósági kezdeményezés központi eleme a lobbisták nyilvántartásának 
létrehozása, amelybe beletartozik a pénzügyi közzététel, a Bizottság azonban önkéntes alapú 
megközelítést javasol. 

A Környezetvédelmi Bizottság, amely a legintenzívebb lobbizásnak kitett bizottságok közé 
tartozik, úgy véli, hogy ez a fajta megközelítés eleve kudarcra van ítélve. Ezért helyette 
kötelező nyilvántartási és jelentési rendszert követel. Egy ilyen megközelítés 
megakadályozná, hogy bárki is kimaradjon a rendszerből, és ne feleljen meg a szabályoknak, 
és a lobbistákat egyenlő feltételek elé állítaná. A pénzügyi közzététel összehasonlítható és 
könnyen hozzáférhető információkkal látja el a döntéshozókat és a közvéleményt azzal 
kapcsolatosan, hogy ki kinek mely üggyel kapcsolatos lobbizásért mennyi pénzt fizet. 

Az Európai Bizottság 

Tekintettel arra, hogy a Bizottság kizárólagos joga a jogalkotási kezdeményezés, valamint 
hogy kötelessége teljes mértékben független módon szolgálni a Közösség általános érdekeit, 
növelnie kell saját átláthatóságát. Elsőként fokoznia kell arra irányuló erőfeszítéseit, hogy 
hatékonyan megelőzze alkalmazottai, tanácsadó és végrehajtó szervei összeférhetetlenségét, 
és biztosítsa a társadalom minden rétegének kiegyensúlyozott képviseletét.
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JAVASLATOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság  felhívja az 
Alkotmányügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. elismeri a lobbizás jelentős hatását az EU döntéshozatali folyamataira és ezért a világos 
szabályozás szükségességét; úgy véli, hogy az EU valamennyi intézményében hiteles és 
hatékony nyilvántartási és jelentési rendszert kell kötelezővé tenni minden lobbista 
számára, beleértve a pénzügyi közzétételt és az intézmények tagjainak küldött 
valamennyi dokumentum közzétételét is, összekapcsolva egy közös etikai kódexszel; a 
rendszernek ezenkívül tartalmaznia kell egy független végrehajtási és szankcionálási 
mechanizmust is; felhív a lobbizással kapcsolatos dokumentumok, különösen a közös 
etikai kódex és az érdeknyilatkozatok nyilvánosságra hozatalára, továbbá arra, hogy a 
lobbisták által kibocsátott valamennyi dokumentumhoz a nyilvánosság egy elektronikus 
nyilvántartó rendszeren keresztül hozzáférhessen;

2. úgy ítéli meg, hogy a kötelező nyilvántartási és jelentési rendszernek legalább az alábbi 
információkat kell tartalmaznia1:

– a lobbista (lobbisták) neve;

– a kapcsolatfelvételhez szükséges adatok;

– a képviselt érdekek és/vagy szervezetek;

3. felhív egy, a Bizottság, az Európai Parlament és a Tanács által elfogadandó, valamennyi 
lobbistára vonatkozó közös magatartási kódex létrehozására;

4. úgy ítéli meg, hogy az európai parlamenti képviselők saját személyükben felelősek annak 
biztosításáért, hogy kiegyensúlyozott tájékoztatásban részesüljenek; hangsúlyozza, hogy 
az Európai Parlament tagjait alkalmasnak kell ítélni a lobbistáktól függetlenül történő 
politikai döntéshozatalra;

5. felhívja a Bizottságot, hogy pontosítsa szaktanácsadói szerepét és hátterét, tegye 
nyilvánosan hozzáférhetővé önéletrajzukat, és világosan határozza meg, hogy mi számít 
érdekeltségnek vagy összeférhetetlenségnek; úgy ítéli meg, hogy az európai intézmények 
nem alkalmazhatnak olyan szaktanácsadót, akinek az esetében összeférhetetlenség áll 
fenn; felhívja a Bizottságot, hogy világítson rá magas szintű munkacsoportjainak és 
szakértői csoportjainak pontos rendeltetésére, és adjon iránymutatást a társadalom 
különféle rétegei és a különböző nemzetiségek kiegyensúlyozott képviseletének 
biztosítására; hangsúlyozza, hogy a szakértői bizottságnak nem lehet olyan tagja, akinek 
az esetében összeférhetetlenség áll fenn; felhívja a Bizottságot, hogy internetes oldalain 
tegyen közzé kereshető nyilvántartást valamennyi csoport – beleértve a komitológiai 
bizottságokat – tagságáról, üléseik napirendjéről és dokumentumaikról, és hogy biztosítsa 
az ilyen csoportok alapításának átláthatóságát;

                                               
1 Évente egy alkalommal frissítendő információ.
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6. felhívja a Bizottságot, hogy hozzon létre kereshető, központosított adatbázist, melyben 
minden lényeges információ megtalálható a megosztott kezelésű forrásokról és azok 
kedvezményezettjeiről;

7. felhívja a Bizottságot, hogy tegyen jelentést minden olyan tisztviselőről, aki véglegesen 
vagy határozott időtartamú alkotószabadság céljából elhagyta e bizottság szolgálatait, és a 
szolgálat elhagyásától számított két éven belül olyan új munkát vállalt, amely 
kapcsolódik előző munkaterületéhez, különösen figyelemmel a lobbicégeknél 
tanácsadóként, konzulensként vagy asszisztensként történő foglalkoztatásra, és minden 
olyan feltételre vagy tilalomra, amelyet a személyzeti szabályzat 16. cikke alapján 
elfogadott;

8. felhívja a Bizottságot, hogy készítsen részletes listát a Bizottságnál és a biztosok 
kabinetjeiben dolgozó valamennyi olyan alkalmazottról és szakértőről, akinek a magán-, 
a nemzeti kormányzati vagy a nem kormányzati szektor ad fizetést, feltüntetve azt is, 
hogy ki fizeti őket, mióta és milyen szerződéssel alkalmazzák őket, valamint hogy mely 
szolgálatoknak és milyen dokumentumokon dolgoznak illetve dolgoztak a Bizottságnál 
történt hivatalba lépésük óta, annak érdekében, hogy a nemzeti kormányok és más 
szakértők által kiküldött alkalmazottak európai szintű tevékenységeiről információk 
álljanak rendelkezésre;

9. felhívja a Parlamentet, hogy honlapján tegyen közzé egy átfogó és teljes listát a létező 
frakcióközi csoportosulásokról, tagjaikról, üléseik napirendjéről és dokumentumaikról;

10. úgy véli, hogy az Európai Parlamentnek vezető szerepet kell vállalnia a képviselői 
érdekek nyilvántartására vonatkozó követelményekkel kapcsolatos bevált gyakorlat 
szerinti politika elfogadása révén; felhívja a Parlament elnökségét, hogy készíttessen 
tanulmányt minden egyes tagállam parlamentje által folytatott politikákról, és ezt 
követően tegyen javaslatot azzal kapcsolatban, hogy saját eljárásait illetően milyen 
fejlesztések lehetnek szükségesek;

11. felhívja a Parlamentet, hogy dolgozzon ki kérdőívet képviselői számára, melynek 
segítségével nyilatkoznak érdekeltségeikről, világos kitöltési feltételekkel, hogy biztosítsa 
az összeférhetetlenségi szabályok következetes és összehasonlítható betartását. 
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