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MOTIVERING

För att vi ska kunna återvinna medborgarnas förtroende för unionens institutioner är det en 
förutsättning att insynen i lobbyverksamheten vid dessa institutioner garanteras, liksom också 
att det ses till att kommissionen verkligen tjänar endast gemenskapens allmänna intresse och 
ingenting annat.

Insyn i lobbyverksamheten

Den professionella lobbybranschen – som arbetar för att påverka utformandet av EU:s politik 
– utvecklar sig snabbt och oavbrutet i Bryssel. Därför behövs det klara regler för branschen så 
att det garanteras insyn i vilkas intressen lobbyisterna arbetar för och så att oetiska 
förfaranden hindras så långt sig göra låter.

Kärnpunkten i det europeiska initiativet till förmån för insyn är att det upprättas ett register 
över lobbyister där det också ska ingå ekonomisk information, men kommissionen föreslår att 
detta ska ske på frivillig väg.

Miljöutskottet är ett av de parlamentsutskott som lobbyverksamheten allra mest inriktar sig på
och anser att kommissionens förslag inte har framtiden för sig. I stället kräver utskottet ett 
obligatoriskt system för registrering och rapportering. På det sättet kommer ingen åt att dra sig 
undan systemet och underlåta att följa bestämmelserna och då får alla lobbyister likadana 
förutsättningar för sin verksamhet. Den ekonomiska informationen kommer att ge 
beslutsfattarna och politikerna jämförbar och lättåtkomlig information om hur mycket pengar 
som betalas ut till var och en samt om vem man kan hänvända sig till med lobbyverksamhet i 
någon viss fråga.

Kommissionen

Eftersom kommissionen har monopol på att ta initiativ till lagstiftning och skyldighet att 
fullständigt fritt från utomståendes inflytande tjäna gemenskapens allmänna intresse måste 
kommissionen ge ökad insyn i sin egen verksamhet. Till att börja med bör kommissionen göra 
mer för att effektivt förebygga intressekonflikter bland dess anställda och dess rådgivande 
organ och genomförandeorgan och se till att olika sektorer inom samhället finns företrädda på 
ett väl avvägt sätt.
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FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för konstitutionella 
frågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet erkänner att lobbyverksamheten utövar ett betydande inflytande på 
beslutsfattandet inom EU och att det därför behövs klara regler. Parlamentet anser att ett 
trovärdigt och effektivt system för registrering och rapportering, med tillhörande krav på 
att lämna ut ekonomisk information samt information om alla handlingar som skickats ut 
till institutionernas ledamöter, måste göras obligatoriskt för lobbyister inom alla 
EU-institutioner och kopplas till gemensamma etiska förhållningsregler (en så kallad 
uppförandekod) och att systemet också bör innefatta en oberoende mekanism för 
genomförande och sanktionering. Parlamentet begär att handlingarna som hänför sig till 
lobbyverksamheten, framför allt de gemensamma etiska förhållningsreglerna och 
intresseförklaringarna samt alla handlingar som skickats ut av lobbyisterna, ska finnas 
tillgängliga för allmänheten i ett elektroniskt register.

2. Europaparlamentet anser att minst följande information ovillkorligen måste ingå i det 
obligatoriska systemet för registrering och rapportering1:

– namn på lobbyisten/lobbyisterna,

– kontaktuppgifter,

– intressen och/eller organ som företräds.

3. Europaparlamentet vill att kommissionen, Europaparlamentet och rådet ska komma 
överens om gemensamma förhållningsregler för alla lobbyister. 

4. Europaparlamentet anser att ledamöterna av Europaparlamentet själva är ansvariga för att 
de får väl avvägd information och poängterar att ledamöterna av Europaparlamentet måste 
anses klara av att välja mellan olika politiska alternativ oberoende av lobbyisterna.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen klarlägga vilken roll och bakgrund dess 
särskilda rådgivare har, föra ut deras biografier till allmänhetens kännedom och klart 
definiera begreppen intresseanknytning och intressekonflikt. Parlamentet anser att de 
europeiska institutionerna inte kan anlita några som helst särskilda rådgivare som är jäviga 
till följd av en intressekonflikt samt uppmanar kommissionen klarlägga exakt vilka syften 
dess högnivågrupper och expertgrupper har och fastställa riktlinjer för att olika sektorer 
inom samhället och olika nationaliteter ska finnas företrädda på ett väl avvägt sätt och 
understryker att ingen expert som är jävig till följd av en intressekonflikt kan vara medlem 
av en expertkommitté. Parlamentet uppmanar kommissionen att på sina webbplatser 
offentliggöra ett sökbart register över medlemmarna i alla grupper, bland dem också 
kommittéer som tillsatts inom ramen för kommittéförfarandet, samt över 
föredragningslistorna för deras sammanträden, liksom över deras handlingar och se till att 
det råder insyn när nya sådana grupper tillsätts.

                                               
1 Informationen ska uppdateras en gång om året. 
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6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inrätta en sökbar centraliserad databas 
med all relevant information om stödmedel som står under delad förvaltning samt 
mottagarna av sådana medel.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att rapportera om alla tjänstemän som avgått 
från tjänst hos kommissionen, antingen slutgiltigt eller för en tidsbegränsad sabbatsperiod,
för att ta ny anställning med anknytning till deras tidigare arbetsområde, varvid 
rapporteringen ska ske inom två år efter vederbörandes avgång och innefatta uppgifter om 
eventuella villkor eller förbud som kommissionen antagit med stöd av artikel 16 i 
tjänsteföreskrifterna och särskild uppmärksamhet inriktas på deras arbete för lobbyfirmor 
såsom rådgivare, konsulter och assistenter.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillhandahålla en ingående förteckning 
över alla anställda eller experter som arbetar för kommissionen och 
i kommissionsledamöternas kanslier och avlönas av den privata sektorn, de nationella 
regeringarna eller frivilligorganisationerna, varvid förteckningen ska innefatta uppgifter 
om vem som avlönar dem, deras anställningstid och anställningsavtal, vilka tjänstegrenar 
de arbetar för och vilka ärenden de handlägger och har handlagt sedan de tillträtt en tjänst 
vid kommissionen, för att man på det sättet ska få insikt i vilken verksamhet som bedrivs 
på europeisk nivå av utsända från nationella myndigheter och andra experter.

9. Europaparlamentet uppmanar parlamentet att på sin webbplats offentliggöra en 
uttömmande och fullständig förteckning över alla nuvarande intergrupper, deras 
medlemmar, föredragningslistorna för deras sammanträden och deras handlingar.

10. Europaparlamentet anser att parlamentet bör gå i täten för utvecklingen genom att anta en 
politik för bästa praxis för kraven på registrering av ledamöternas intressen. Parlamentet 
uppmanar sitt presidium att ge i uppdrag en utredning av hur det går till i detta hänseende i 
vart och ett av medlemsländernas parlament och sedan lägga fram rekommendationer om 
vilka förbättringar i Europaparlamentets rutiner som kunde vara påkallade.

11. Europaparlamentet uppmanar parlamentet att införa ett frågeformulär för 
ledamöternas anmälningar om ekonomiska intressen med klara ifyllningskriterier, för att 
reglerna verkligen ska genomföras med konsekvens och möjligheter till jämförelse.
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