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OBRAZLOŽITEV

Predpogoj za ponovno pridobitev zaupanja državljanov v institucije je zagotovitev, da se 
lobiranje Evropskih institucij izvaja na pregleden način in da Evropska komisija resnično 
služi le splošnemu interesu Skupnosti.

Preglednost lobiranja

Poklicni sektor lobiranja se z namenom, da bi vplival na oblikovanje politik EU, razvija v 
Bruslju hitro in brez prestanka. Zato je treba na tem področju postaviti natančna pravila, da se 
zagotovi preglednost o interesih, ki jih zastopajo lobisti, in prepreči neetične prakse, kolikor je 
to mogoče. 

Bistveni del pobude za preglednost v Evropi je ustanovitev registra za lobiste, ki bo 
vključeval finančno razkritje, vendar Komisija predlaga prostovoljni vpis v ta register. 

Odbor za okolje je eden od odborov Parlamenta, v katerem so lobisti najbolj aktivni, in zato 
meni, da tak pristop ne bo uspešen ter zahteva obvezno registracijo in sistem poročanja. Na ta 
način bodo vsi vključeni v sistem, nihče se ne bo mogel izogniti pravilom, vsi lobisti pa bodo 
delovali pod enakimi pogoji. S finančnim razkritjem bodo imeli nosilci odločanja in javnost 
na voljo primerljive in lahko dostopne podatke o količini denarja, plačniku, prejemniku 
plačila in področju lobiranja. 

Evropska komisija 

Glede na to, da lahko le Komisija podaja zakonodajne pobude in da mora popolnoma 
neodvisno služiti splošnim interesom Skupnosti, bi morala povečati preglednost svojega 
delovanja. Na prvem mestu bi morala bolj učinkovito preprečevati navzkrižje interesov svojih 
zaposlenih, svetovalnih organov in organov izvajanja ter zagotoviti uravnoteženo zastopanost 
družbenih sektorjev.
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POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za ustavne zadeve, kot pristojni 
odbor, naj v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. priznava pomemben vpliv lobiranja na sprejemanje odločitev EU in zato potrebo po 
jasnih pravilih; meni, da morata biti zanesljiva in učinkovita registracija ter sistem 
poročanja v vseh institucijah EU, tudi finančno razkritje in razkritje vseh poslanih 
dokumentov članom institucij, obveza za vse lobiste ter vezana na skupni kodeks etičnega 
ravnanja; sistem mora vključevati tudi neodvisno izvajanje in mehanizem sankcij; 
zahteva, da so dokumenti o lobiranju, zlasti kodeks etičnega ravnanja, izjave o interesih 
in vsi dokumenti, ki so jih poslali lobisti, javnosti na voljo v elektronskih registrih;

2. meni, da morata obvezna registracija in sistem poročanja vključevati najmanj naslednje 
informacije1: 

– ime(-na) lobista(-ov),

– kontaktne informacije,

– interese in/ali organe, ki so zastopani; 

3. zahteva skupen kodeks ravnanja za vse lobiste, ki ga določijo Komisija, Evropski 
parlament in Svet;

4. meni, da so poslanci Evropskega parlamenta sami odgovorni za to, da dobijo 
uravnotežene informacije; poudarja, da morajo biti poslanci Evropskega parlamenta 
sposobni sprejemati politične odločitve neodvisno od lobistov;

5. poziva Komisijo, naj pojasni vlogo in strokovne izkušnje svojih posebnih svetovalcev ter
objavi njihov življenjepis in jasno opredeli, kaj predstavlja povezane interese ali 
navzkrižje interesov; meni, da v evropskih institucijah ne sme biti zaposlen noben 
posebni svetovalec, pri katerem obstaja navzkrižje interesov; poziva Komisijo, naj 
pojasni natančne namene svojih skupin na visoki ravni in strokovnih skupin ter določi 
smernice za zagotavljanje uravnoteženega zastopanja različnih družbenih sektorjev in 
narodnosti; poudarja, da strokovnjak, pri katerem obstaja navzkrižje interesov, ne more 
postati član odbora strokovnjakov; poziva Komisijo, naj na svojih spletnih straneh objavi 
register članov vseh skupin, vključno s komitološkimi odbori, njihovimi dnevnimi redi 
sej in dokumenti ter naj zagotovi preglednost pri oblikovanju novih skupin;

6.  poziva Komisijo, naj vzpostavi osrednjo zbirko podatkov, po kateri bo mogoče iskati 
podatke in v kateri bodo vse ustrezne informacije o sredstvih deljenega upravljanja in 
njihovih prejemnikih;

7. poziva Komisijo, naj poroča o uradnikih, ki so za določen ali nedoločen čas zapustili 
njene službe, da bi prevzeli novo delovno mesto, povezano s prejšnjim področjem dela 

                                               
1 Informacija se letno posodablja.
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dve leti po prenehanju dela, zlasti v primerih, ko gre za delovno mesto strokovnjaka, 
svetovalca ali asistenta v lobističnem podjetju, ter o vseh pogojih ali prepovedih, ki jih je 
sprejela v skladu s členom 16 kadrovskih predpisov;

8. poziva Komisijo, naj zagotovi podroben seznam vsega osebja ali strokovnjakov, ki delajo 
na Komisiji in v kabinetih komisarjev ter so plačani iz zasebnega, nacionalnega vladnega 
ali nevladnega sektorja, vključno s tem, kdo jih plačuje, koliko časa so že zaposleni, na 
podlagi kakšne pogodbe, za katere službe delajo in s katerimi spisi se srečujejo odkar so 
zaposleni na Komisiji, da bi zagotovili informacije o dejavnostih osebja na evropski 
ravni, ki ga začasno dodelijo nacionalne vlade, in drugih strokovnjakov;

9. poziva Parlament, naj na svoji spletni strani objavi izčrpen in popoln seznam sedanjih 
medskupin, njihovih članov, dnevnih redov sej in dokumentov;

10. meni, da bi moral Evropski parlament imeti vodilno vlogo pri sprejetju politike najboljših 
praks glede zahtev za registracijo interesov poslancev; poziva predsedstvo Parlamenta, 
naj naroči izvedbo študije politik vseh parlamentov držav članic in na podlagi nje 
predlaga, kako bi se lahko izboljšali njegovi postopki;

11. poziva Parlament, naj za poslance oblikuje vprašalnik za njihove izjave o interesih, v 
katerem bo jasno določeno, kako se ga izpolni, da bo zagotovljeno skladno in primerljivo 
izvajanje pravil o navzkrižju interesov. 
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