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TOELICHTING

Het creëren van transparantie omtrent het doen en laten van lobby's die bij de Europese 
instellingen actief zijn en het bieden van de nodige garanties dat de Commissie daadwerkelijk 
en uitsluitend het algemeen belang van de Gemeenschap dient zijn essentiële voorwaarden om 
het vertrouwen van de burgers in de EU-instellingen terug te winnen.

Transparantie omtrent lobbyactiviteiten

De in Brussel opererende professionele lobbysector - wiens doel erin bestaat de 
beleidsvorming van de EU te beïnvloeden - ontwikkelt zich constant en in een snel tempo. 
Daarom moeten er ter wille van de transparantie op dit gebied duidelijke regels worden 
vastgesteld om te bepalen welke belangen de respectieve lobbyisten precies 
vertegenwoordigen en om eventuele onethische praktijken zoveel mogelijk tegen te gaan.

De centrale component van het Europees transparantie-initiatief bestaat erin een 
lobbyistenregister in te stellen met de verplichting financieel openheid van zaken te geven, 
terwijl de Commissie daarentegen juist een vrijwillige aanpak voorstaat.

De Milieucommissie is als een van de intensiefst door lobby's bewerkte commissies van het 
Parlement echter van mening dat een dergelijke opzet gedoemd is om te mislukken. Zij dringt 
dan ook aan op een verplicht registratie- en rapportagesysteem, zodat niemand buiten het 
systeem kan blijven of zich aan de regels kan onttrekken, en alle lobbyisten aan dezelfde 
voorwaarden worden onderworpen. Financiële openheid biedt bovendien het voordeel van 
goed vergelijkbare en gemakkelijk toegankelijke informatie voor besluitvormers en publiek 
omtrent de vraag wie welke bedragen heeft betaald en bij wie voor welk doel moet worden 
gelobbyd.

De Europese Commissie

Aangezien de Commissie het alleenrecht heeft om wetgeving te initiëren en zij verplicht is het 
algemene belang van de Gemeenschap op een volstrekt onafhankelijke manier te dienen, moet 
zij zelf transparanter gaan functioneren. Om te beginnen moet zij zich krachtiger inspannen 
om belangenconflicten bij haar personeel en haar advies- en uitvoeringsinstanties te 
voorkomen en te zorgen voor een evenwichtige vertegenwoordiging van alle sectoren van de 
samenleving.
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SUGGESTIES

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie constitutionele zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie 
op te nemen:

1. onderkent de belangrijke invloed van lobbyactiviteiten op de besluitvorming van de EU en 
derhalve de noodzaak van duidelijke regels; is van mening dat een geloofwaardig en 
doelmatig registratie- en rapportagesysteem, dat ook publicatie van financiële gegevens 
inhoudt alsmede bekendmaking van alle aan de leden van de instellingen toegezonden 
documenten, voor alle lobbyisten verplicht moet worden gesteld en moet worden
gekoppeld aan een gemeenschappelijke gedragscode; tevens zou dit systeem een 
onafhankelijk uitvoerings- en sanctiemechanisme moeten omvatten; dringt erop aan
documenten met betrekking tot lobbyactiviteiten, met name de gemeenschappelijke 
gedragscode, de belangenverklaringen en alle andere van lobbyisten afkomstige 
documenten via een elektronisch register voor het publiek toegankelijk te maken;

2. is van oordeel dat het verplichte registratie- en rapportagesysteem ten minste de volgende 
gegevens dient te bevatten1:

- de naam of namen van lobbyist(en);

- hun contactgegevens;

- de belangen en/of organen die zij vertegenwoordigen;

3. dringt aan op een gemeenschappelijke gedragscode voor alle lobbyisten, waarover 
overeenstemming moet worden bereikt door de Commissie, het Europees Parlement en de 
Raad;

4. beschouwt het als de eigen verantwoordelijkheid van de leden van het Europees Parlement 
zich op een evenwichtige manier te laten informeren; onderstreept dat de leden van het 
Europees Parlement in staat moeten worden geacht om onafhankelijk van lobbyisten 
politieke beslissingen te nemen;

5. dringt er bij de Commissie op aan duidelijkheid te scheppen omtrent de rol en de 
achtergrond van haar speciale adviseurs, hun curriculum vitae openbaar te maken en 
helder te definiëren wanneer er sprake is van belangenverstrengeling of van een 
belangenconflict; is van mening dat speciale adviseurs met een belangenconflict niet in 
dienst van de Europese instellingen horen te staan; roept de Commissie ertoe op 
duidelijkheid te scheppen omtrent de precieze doeleinden van haar groepen op hoog 
niveau en deskundigengroepen en richtsnoeren vast te stellen met het oog op een 
evenwichtige vertegenwoordiging van de verschillende sectoren van de samenleving en 
van de diverse nationaliteiten; onderstreept dat deskundigen die zich in een 
belangenconflictsituatie bevinden geen lid mogen zijn van een comité van deskundigen; 
dringt er bij de Commissie op aan op haar websites een register met zoekfunctie te 

                                               
1 Deze informatie dient eenmaal per jaar te worden geactualiseerd. 
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publiceren met de namen van de leden van alle groepen, inclusief de comitologiecomités, 
alsmede hun vergaderagenda's en -documenten en te zorgen voor transparantie bij de 
oprichting van dergelijke groepen;

6. verzoekt de Commissie een gecentraliseerde databank met zoekfunctie op te zetten met 
alle relevante informatie omtrent onder gedeeld beheer vallende gelden en de
begunstigden daarvan;

7. verzoekt de Commissie verslag uit te brengen over alle ambtenaren die de diensten van de 
Commissie definitief of voor een tijdelijk sabbatsverlof hebben verlaten en binnen twee 
jaar na het verlaten van de dienst een nieuwe baan aanvaarden die in verband staat met 
hun vroegere werkterrein, in het bijzonder de functie van adviseur, consultant of assistent 
bij lobbybedrijven, alsmede over alle voorwaarden of verbodsbepalingen die zij heeft 
ingesteld uit hoofde van artikel 16 van het Statuut van de ambtenaren;

8. roept de Commissie ertoe op een uitvoerige lijst te overleggen van alle personeelsleden of 
deskundigen die bij de Commissie en in de kabinetten van de commissarissen werken en 
een salaris ontvangen uit de particuliere, de nationale overheids- of niet-gouvernementele 
sector, met vermelding van de uitbetalende instanties, de periodes gedurende welke zij 
daarbij in dienst zijn geweest en het soort contract waaronder zij stonden, de diensten 
waarvoor zij werken en de dossiers die zij te behandelen krijgen en te behandelen hebben 
gekregen sinds zij bij de Commissie in dienst zijn getreden, met als doel informatie te 
verschaffen over de activiteiten op Europees niveau van personeel dat wordt gedetacheerd 
door nationale regeringen en andere deskundigen;

9. dringt er bij het Parlement op aan, op zijn website een uitvoerige en volledige lijst te 
publiceren van de bestaande interfractiewerkgroepen, hun leden, vergaderagenda's en -
documenten;

10. is van oordeel dat het Europees Parlement het voortouw moet nemen door een beleid van 
beste praktijken te voeren met betrekking tot de registratieregels voor belangen van EP-
leden; roept het Bureau van het Parlement ertoe op een studie te laten verrichten naar het 
beleid van elk van de parlementen van de lidstaten en aan de hand daarvan aanbevelingen 
te doen voor eventueel in zijn eigen procedures aan te brengen verbeteringen;

11. roept het Parlement op een vragenlijst voor de leden op te stellen waarin zij opgave
kunnen doen van hun belangen, met duidelijke criteria omtrent de manier waarop deze 
moet worden ingevuld, zodat kan worden gegarandeerd dat de regels inzake 
belangenconflicten op een consistente en vergelijkbare manier worden toegepast.
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