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AIŠKINAMOJI DALIS

Būtinos sąlygos siekiant atgauti piliečių pasitikėjimą institucijomis yra užtikrinti lobistinės 
veiklos Europos institucijose skaidrumą ir užtikrinti tai, kad Europos Komisija tarnautų vien 
tik bendriesiems Bendrijos tikslams. 

Lobizmo skaidrumas

Profesionalus lobistinės veiklos sektorius, siekiantis paveikti ES politikos formavimą, 
Briuselyje vystosi greitai ir nuolatos. Todėl šioje srityje svarbu numatyti aiškias taisykles, 
kurios užtikrintų interesų, kuriuos atstovauja lobistai, skaidrumą ir užkistų kelią neetiškai 
praktikai. 

Pagrindinis Europos skaidrumo iniciatyvos elementas – sukurti lobistų registrą, įskaitant 
finansinių duomenų atskleidimą, tačiau Komisija siūlo taikyti savanoriškumo principą. 

Aplinkos komitetas, vienas labiausiai lobistinės veiklos veikiamų Parlamento komitetų, mano, 
kad šis principas pasmerktas žlugti. Vietoj to jis reikalauja privalomos registracijos ir 
atsiskaitymo sistemos. Šis požiūris niekam nesudarys galimybių likti neregistruotam 
sistemoje, nepaisyti taisyklių ir sudarys visiems lobistams vienodas veiklos galimybes. 
Finansinių duomenų atskleidimas sudarys galimybes institucijoms, priimančioms sprendimus, 
ir visuomenei gauti palyginamą ir lengvai prieinamą informaciją apie tai kas, kiek ir kam 
sumokėjo už lobistinę veiklą konkrečiu klausimu. 

Europos Komisija 

Kadangi Komisija vienintelė turi tesėkūros iniciatyvos teisę, yra įsipareigojusi bendriesiems 
Sąjungos interesams ir yra visiškai nepriklausoma, ji turėtų padidinti savo pačios skaidrumą.
Visų pirma ji turėtų imtis priemonių, stengdamasi išvengti savo darbuotojų, patariamųjų ir 
vykdomųjų institucijų interesų konfliktų ir užtikrinti skirtingų visuomenės sektorių 
atstovavimo pusiausvyrą.



PE392.127v02-00 4/6 AD\690247LT.doc

LT

PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Konstitucinių 
reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pripažįsta, kad lobizmas turi didelės įtakos priimant ES sprendimus, taigi būtina numatyti 
aiškias taisykles; mano, kad patikima ir veiksminga registracijos ir atsiskaitymo sistema 
visose ES institucijose, įskaitant finansinių duomenų ir visų institucijų nariams nusiųstų 
dokumentų atskleidimą, turėtų būti privaloma visiems lobistams ir turėtų būti susieta su 
bendru Etikos kodeksu taip pat turėtų būti numatytas nepriklausomas įgyvendinimo ir 
sankcijų mechanizmas; ragina viešai paskelbti ir sudaryti galimybes visuomenei lengvai 
gauti dokumentus, susijusius su lobizmu, ypač bendrąjį etikos kodeksą ir interesų 
deklaracijas, o visus lobistų išsiųstus dokumentus viešai paskelbti elektroniniame registre;

2. mano, kad privalomą registracijos ir atsiskaitymo sistemą turi sudaryti bent jau ši 
informacija

– lobisto(-ų) pavardė(-ės);

– kontaktiniai duomenys;

– atstovaujami interesai ir (arba) organai; ir

– finansinių duomenų atskleidimas, įskaitant duomenis apie išlaidas;

3. ragina Komisiją parengti naują visiems lobistams bendrą elgesio kodeksą, o Europos 
Parlamentą ir Tarybą jam pritarti;

4. mano, kad patys Europos Parlamento nariai atsako už tai, kad būtų užtikrinta, kad jie 
gauna sklandžią informaciją; pabrėžia, kad reikia manyti, jog Europos Parlamento nariai 
gali priimti politinius sprendimus nepriklausomai nuo lobistų;

5. ragina Komisiją paaiškinti specialiųjų patarėjų vaidmenį ir kvalifikaciją bei viešai 
paskelbti jų gyvenimo aprašymus ir aiškiai apibrėžti atitinkamų interesų ar interesų 
konflikto sąvoką; mano, kad specialusis patarėjas, susijęs su interesų konfliktu, negali būti 
įdarbintas Europos institucijose; ragina Komisiją paaiškinti tikruosius aukšto rango ir 
ekspertų grupių tikslus ir numatyti proporcingo įvairių visuomenės ir nacionalinių grupių 
atstovavimo užtikrinimo gaires; pabrėžia, kad ekspertas, susijęs su interesų konfliktu, 
negali būti ekspertų komiteto; ragina Komisiją savo tinklavietėje paskelbti visų grupių, 
įskaitant komitologijos komitetus, narių sąrašą (numatant paieškos galimybę), jų posėdžių 
darbotvarkes ir dokumentus; užtikrinti naujų grupių sudarymo skaidrumą;

6. ragina Komisiją įdiegti centralizuotą duomenų bazę, kurioje būtų paieškos galimybė ir 
kurioje būtų visa reikalinga informacija apie pagal pasidalijamojo valdymo principą 
skirtas lėšas ir jų gavėjus;

7. ragina Komisiją atsiskaityti dėl visų pareigūnų, kurie išėjo iš šios Komisijos tarnybų 
visam laikui ar terminuotoms ilgalaikėms atostogoms ir per dvejus metus pradėjo dirbti 
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darbą, susijusį su jų anksčiau dirbtu darbu, ypač atsižvelgiant į patarėjo, konsultanto arba 
padėjėjo darbą lobistine veikla užsiimančiose įmonėse, ir visas sąlygas bei draudimus, 
kuriuos ji nustatė vadovaudamasi Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatų 16 
straipsniu;

8. ragina Komisiją pateikti detalų sąrašą darbuotojų ir ekspertų, dirbančių Komisijoje ir 
Komisijos narių kabinetuose ir gaunančių atlyginimą iš privataus, šalies vyriausybinio 
arba nevyriausybinio sektoriaus, įskaitant atlyginimus jiems mokančių asmenų 
pavadinimus, kiek laiko ir pagal kokią sutartį, kokioje tarnyboje ir su kokiomis bylomis jie 
dirba ir dirbo nuo tada kai pradėjo eiti pareigas Komisijoje, siekiant pateikti informaciją 
apie Europos lygiu vykdomą nacionalinių vyriausybių deleguotų ir kitų ekspertų veiklą;

9. ragina Parlamentą paskelbti savo tinklavietėje išsamų ir detalų esamų interesų grupių, jų 
narių, posėdžių darbotvarkių ir dokumentų sąrašą;

10. mano, kad Europos Parlamentas turėtų imtis iniciatyvos ir priimti pažangiosios praktikos 
politiką, atsižvelgdamas į Parlamento narių interesų registracijos reikalavimus; ragina 
Parlamento Biurą užsakyti visų valstybių narių parlamentų su tuo susijusios politikos 
tyrimą ir juo remiantis pateikti rekomendacijas, kaip galima pagerinti Parlamento 
procedūras;

11. ragina Parlamentą parengti Parlamento nariams klausimyną, pagal kurį jie pildytų interesų 
deklaracijas, kuriame būtų numatyti aiškūs kriterijai siekiant užtikrinti, tinkamą ir 
suderintą interesų konfliktų taisyklių įgyvendinimą;
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