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UZASADNIENIE

Zapewnienie przejrzystości w zakresie lobbingu w instytucjach europejskich oraz 
zagwarantowanie, że Komisja Europejska rzeczywiście służy ogólnemu i wyłącznie 
ogólnemu interesowi Wspólnoty są warunkami koniecznymi do odzyskania zaufania 
obywateli do instytucji.

Przejrzystość w zakresie lobbingu

Profesjonalny sektor lobbingu, którego celem jest wpływanie na proces kształtowania polityki 
UE, rozwija się szybko i nieprzerwanie w Brukseli. Konieczne jest w związku z tym 
ustanowienie jasnych zasad w tym zakresie, gwarantujących przejrzystość kwestii, czyje 
interesy reprezentują lobbyści, oraz zapobiegających możliwie najlepiej nieetycznym 
praktykom. 

Zasadniczym elementem inicjatywy na rzecz przejrzystości jest stworzenie spisu lobbystów 
ujawniającego informacje finansowe, jednak Komisja proponuje podejście do tej kwestii na 
zasadzie dobrowolności. 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego jako jedna z komisji Parlamentu, na których 
skupiają się najbardziej intensywne działania lobbystów, uważa, że takie podejście skazane 
jest na niepowodzenie. W jego miejsce komisja ta domaga się obowiązkowej rejestracji 
i obowiązkowego systemu sprawozdawczości. Tego typu podejście nie pozwoli na pozostanie 
kogokolwiek poza systemem i na nieprzestrzeganie zasad, a także postawi wszystkich 
lobbystów na tym samym poziomie na polu ich działalności. Ujawnienie informacji 
finansowych dostarczy decydentom i opinii publicznej porównywalnych i łatwo dostępnych 
informacji na temat tego, kto zapłacił ile i komu, i w jakiej sprawie prowadził działania 
lobbingowe. 

Komisja Europejska 

Z uwagi na monopol Komisji w zakresie inicjatywy prawodawczej oraz obowiązek służenia 
ogólnemu interesowi Wspólnoty w sposób całkowicie niezależny musi ona poprawić własną 
przejrzystość. W pierwszej kolejności powinna zwiększyć wysiłki na rzecz skutecznego 
zapobiegania konfliktom interesów swoich pracowników, organów doradczych i 
wykonawczych oraz zagwarantować zrównoważony udział przedstawicieli grup społecznych.
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WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
zwraca się do Komisji Spraw Konstytucyjnych, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie 
w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. dostrzega znaczny wpływ lobbingu na proces podejmowania decyzji w UE, a w związku 
z tym – potrzebę określenia jasnych zasad; uważa, że wiarygodny i skuteczny system 
rejestracji i sprawozdawczości we wszystkich instytucjach UE, łącznie z ujawnianiem 
informacji finansowych i wszelkich dokumentów nadsyłanych do członków instytucji, 
musi obowiązywać wszystkich lobbystów oraz wiązać się ze wspólnym kodeksem 
postępowania etycznego; powinien on obejmować również niezależny mechanizm 
wykonawczy i mechanizm sankcji; postuluje, aby dokumenty dotyczące lobbingu, 
szczególnie wspólny kodeks etyczny, oświadczenia dotyczące interesów i wszelkie 
dokumenty wysyłane przez lobbystów były publikowane i łatwo dostępne dla obywateli;

2. uważa, że obowiązkowy system rejestracji i sprawozdawczości powinien zawierać co 
najmniej następujące informacje1:

- nazwisko(-a) lobbysty(-ów);

- dane kontaktowe;

- reprezentowane interesy i/lub podmioty;

3. wzywa do uzgodnienia przez Komisję, Parlament Europejski i Radę wspólnego kodeksu 
postępowania dotyczącego wszystkich lobbystów;

4. jest zdania, że posłowie do Parlamentu Europejskiego sami są odpowiedzialni za 
zapewnienie sobie dopływu wyważonych informacji; podkreśla, że posłowie do 
Parlamentu Europejskiego muszą być uznawani za zdolnych do podejmowania 
politycznych decyzji niezależnie do lobbystów;

5. wzywa Komisję do sprecyzowania roli i pochodzenia swoich doradców specjalnych oraz 
do podawania do publicznej wiadomości ich życiorysów i do jasnego zdefiniowania 
kwestii powiązania interesów i konfliktu interesów; uważa, że żaden doradca specjalny 
znajdujący się w sytuacji konfliktu interesów nie może być zatrudniony przez instytucje 
europejskie; wzywa Komisję do wyjaśnienia dokładnych celów jej grup wysokiego 
szczebla i grup eksperckich oraz do ustalenia wytycznych na rzecz zapewnienia 
zrównoważonej reprezentacji różnych grup społecznych; podkreśla, że żaden ekspert 
będący w konflikcie interesów nie może być członkiem komitetu ekspertów; wzywa 
Komisję do opublikowania na swoich stronach internetowych pozwalającego na 
wyszukiwanie danych rejestru członków wszystkich grup, łącznie z komitetami 
działającymi w ramach procedury komitologii, harmonogramem ich posiedzeń 
i dokumentami oraz do zagwarantowania przejrzystości przy tworzeniu nowych grup 
tego typu;

                                               
1 Informacje te powinny być aktualizowane raz w roku.
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6. wzywa Komisję do stworzenia scentralizowanej bazy pozwalającej wyszukiwać dane, 
zawierającej istotne informacje dotyczące funduszy na wspólne zarządzanie i ich 
beneficjentów;

7. wzywa Komisję do udzielenia informacji na temat wszystkich urzędników, którzy odeszli 
z obecnych służb Komisji i podjęli pracę związaną z ich poprzednią dziedziną pracy, 
definitywnie lub w ramach czasowo ograniczonego urlopu, w ciągu dwóch lat od chwili 
opuszczenia służby ze szczególnym uwzględnieniem świadczenia pracy w firmach 
lobbingowych na stanowiskach doradców, konsultantów lub asystentów oraz na temat 
wszelkich warunków i zakazów przyjętych przez Komisję na mocy art. 16 regulaminu 
pracowniczego;

8. wzywa Komisję do przedstawienia szczegółowego spisu wszystkich pracowników lub 
specjalistów pracujących w Komisji i w gabinetach komisarzy, a otrzymujących 
wynagrodzenie z sektora prywatnego, rządowego lub pozarządowego, łącznie 
z informacją o podmiocie wypłacającym wynagrodzenie, dotychczasowym okresie 
zatrudnienia, rodzaju umowy, służbach, dla których pracują, zagadnieniach, którymi się 
zajmują i nad którymi pracują od czasu zatrudnienia w Komisji, w celu udzielenia 
informacji dotyczących działalności, jaką na poziomie europejskim prowadzą pracownicy 
oddelegowani przez rządy krajowe oraz inni specjaliści;

9. wzywa Parlament Europejski do opublikowania na swojej stronie internetowej 
zrozumiałego i wyczerpującego spisu istniejących grup w Parlamencie, ich członków, 
harmonogramu posiedzeń i dokumentów.

10. uważa, że Parlament Europejski powinien podjąć inicjatywę, przyjmując politykę 
najlepszych praktyk w zakresie wymogów dotyczących rejestracji interesów posłów; 
wzywa Prezydium Parlamentu do zamówienia badania dotyczącego polityki każdego 
z parlamentów państw członkowskich, a następnie do zalecenia ulepszeń, jakie byłyby 
pożądane w jego własnych procedurach;

11. wzywa Parlament do opracowania kwestionariusza dla posłów, dotyczącego 
oświadczenia w sprawie ich interesów, zawierającego jasne kryteria odnośnie do jego 
wypełnienia w celu zagwarantowania spójnego i porównywalnego wykonania zasad w 
zakresie konfliktów interesów; 
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