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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Predpokladom na to, aby občania znovu nadobudli dôveru vo svoje inštitúcie, je zaručenie 
transparentnosti lobizmu v európskych inštitúciách, rovnako ako to, aby Európska komisia 
skutočne slúžila výhradne všeobecným záujmom Spoločenstva.

Transparentnosť lobizmu

Odvetvie profesionálneho lobizmu, ktorého cieľom je ovplyvňovať tvorbu politiky EÚ, sa v 
Bruseli rozvíja rýchlo a neprestajne. Preto treba v tejto oblasti vytvoriť jasné pravidlá, s 
cieľom zaručiť transparentnosť v otázke koho záujmy lobisti zastupujú a v čo najväčšej 
možnej miere predchádzať neetickým praktikám.

Zatiaľ čo kľúčovým prvkom Európskej iniciatívy za transparentnosť je vytvorenie registra 
záujmových skupín – lobistov vrátane zverejňovania finančných informácií, Komisia 
navrhuje dobrovoľný princíp.

Výbor pre životné prostredie, ako jeden z výborov v Parlamente, ktorých sa lobizmus týka 
najviac, zastáva názor, že takýto prístup je odsúdený na nezdar. Požaduje namiesto toho 
zavedenie povinného systému registrácie a podávania správ. Takýto prístup by nikomu 
neumožňoval ostať mimo systému a nedodržiavať pravidlá a vytvoril by rovnaké podmienky 
pre všetkých lobistov. Zverejňovanie finančných informácií poskytne porovnateľné a ľahko 
prístupné informácie subjektom s rozhodovacími právomocami a verejnosti o výške 
vyplatených finančných prostriedkov, ich pôvode a adresátovi a o záujmoch lobizmu.

Európska komisia

Vzhľadom na svoje výsadné právo navrhovať legislatívu a povinnosť úplne nezávisle slúžiť 
všeobecným záujmom Spoločenstva musí Komisia zvýšiť vlastnú transparentnosť. Ako prvý 
krok by mala vystupňovať úsilie o efektívne predchádzanie konfliktom záujmov svojich 
zamestnancov i poradných a výkonných orgánov a zaručiť vyvážené zastúpenie 
spoločenských odvetví.
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NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 
ústavné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. uznáva významný vplyv lobizmu na rozhodovací proces v EÚ, a teda aj potrebu jasných 
pravidiel; domnieva sa, že pre všetkých lobistov musí vo všetkých inštitúciách EÚ 
povinne platiť dôveryhodný a efektívny systém registrácie a podávania správ prepojený 
na spoločný kódex etického správania, pričom tento systém bude zahŕňať aj 
zverejňovanie informácií finančného charakteru a všetkých dokumentov zaslaných 
zamestnancom inštitúcií; tento systém by mal zahŕňať aj nezávislý vykonávací a sankčný 
mechanizmus; požaduje, aby boli všetky dokumenty týkajúce sa lobizmu, najmä 
spoločný etický kódex, vyhlásenia o záujmoch a všetky dokumenty odoslané lobistami, 
verejne dostupné v elektronickom registri; 

2. domnieva sa, že povinný systém registrácie a podávania správ by mal obsahovať aspoň 
tieto informácie1:

- meno (mená) lobistu (lobistov);

- kontaktné informácie;

- zastupované záujmové skupiny a (alebo) orgány;

3. žiada, aby Komisia, Európsky parlament a Rada schválili spoločný kódex správania pre 
všetkých lobistov;

4. zastáva názor, že poslanci Európskeho parlamentu sú sami zodpovední za to, aby boli 
informovaní vyváženým spôsobom; zdôrazňuje, že poslancov Európskeho parlamentu 
treba považovať za schopných prijímať politické rozhodnutia nezávisle od lobistov;

5. vyzýva Komisiu, aby objasnila úlohu svojich osobitných poradcov, uviedla bližšie 
informácie o nich, verejne sprístupnila ich životopisy a jednoznačne určila, čo sa rozumie 
pod súvisiacimi záujmami alebo konfliktom záujmov; zastáva názor, že európske 
inštitúcie nesmú zamestnať žiadneho osobitného poradcu s konfliktom záujmov; vyzýva 
Komisiu, aby ozrejmila presný účel svojich skupín na vysokej úrovni a expertných skupín 
a stanovila pravidlá vyváženého zastúpenia rôznych odvetví spoločnosti a národnostných 
skupín; zdôrazňuje, že členom výboru expertov nesmie byť expert s konfliktom záujmov;
vyzýva Komisiu, aby na svojej internetovej stránke uverejnila zoznam členov všetkých 
skupín s možnosťou vyhľadávania, ktorý by zahŕňal aj komitologické výbory, programy a 
dokumenty z ich schôdzí a aby zabezpečila transparentnosť vytvárania nových skupín 
tohto druhu;

6. vyzýva Komisiu, aby vytvorila centralizovanú databázu s možnosťou vyhľadávania, 
obsahujúcu všetky podstatné informácie týkajúce sa spoločne spravovaných finančných 
prostriedkov a ich príjemcov;

                                               
1 Informácie treba raz za rok aktualizovať.
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7. vyzýva Komisiu, aby informovala o všetkých úradníkoch, ktorí natrvalo alebo na určitú 
dobu odišli z útvarov Komisie a do dvoch rokov od ich odchodu nastúpili do nového 
zamestnania súvisiaceho s ich predchádzajúcou sférou pôsobnosti, s osobitným zreteľom 
na zamestnanie v lobistických firmách na pozícii poradcu, konzultanta alebo asistenta, 
ako aj o podmienkach a zákazoch, ktoré prijala v súlade s článkom 16 služobného 
poriadku;

8. vyzýva Komisiu, aby s cieľom informovať o činnosti zamestnancov vyslaných 
národnými vládami a o činnosti expertov poskytla podrobný zoznam všetkých 
zamestnancov alebo expertov pracujúcich v Komisii a v kabinetoch komisárov, ktorých 
platí súkromný sektor, vláda alebo mimovládny sektor, a aby pritom uviedla aj to, kto ich 
odmeňuje, ako dlho sú zamestnaní a na aký druh zmluvy, pre ktoré útvary pracujú a 
ktorým spisom sa venujú a venovali od nástupu na dané pracovné miesto v Komisii;

9. vyzýva Parlament, aby na svojej internetovej stránke uverejnil podrobný a úplný zoznam 
existujúcich medziskupín, ich členov, programov schôdzí a dokumentov;

10. domnieva sa, že Európsky parlament by mal ísť príkladom tým, že prijme politiku 
najlepších postupov s ohľadom na požiadavky na registráciu záujmov poslancov EP; 
vyzýva predsedníctvo Parlamentu, aby dalo vypracovať štúdiu o politikách parlamentov 
všetkých členských štátov a následne odporučilo, aké zlepšenia si vyžadujú jeho postupy;

11. vyzýva Parlament, aby vytvoril dotazník pre poslancov EP pre ich vyhlásenia o záujmoch 
s jasnými kritériami ako ho vyplniť, aby sa zaručilo súdržné a porovnateľné uplatňovanie 
pravidiel týkajúcich sa konfliktu záujmov.
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