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ETTEPANEKUD

Õiguskomisjon palub vastutaval põhiseaduskomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse 
järgmised ettepanekud:

1. on seisukohal, et lobitegevusel on poliitilises protsessis oluline ja õiguspärane roll;

2. peab esmatähtsaks, et kodanikuühiskonna esindajatele oleks tagatud juurdepääs Euroopa 
institutsioonidele, ennekõike aga Euroopa Parlamendile;

3. tuletab meelde, et alates 1996. aastast kehtivad Euroopa Parlamendis eeskirjad lobistide 
juurdepääsu ja nende avalikku registrisse kandmise kohta; on siiski seisukohal, et vajadus 
huvide esindajate tegevuse struktureerituma ja rangema raamistiku järele on fundamentaalse 
tähtsusega mitte üksnes avatud ja demokraatliku liidu toimimiseks, vaid ka seoses kodanike 
ja teiste osaliste arvamusega liidu tegevuse kohta; on seisukohal, et kuna lobitegevus areneb 
pidevalt, peavad seda reguleerivad eeskirjad olema muutustega kiireks kohanemiseks 
piisavalt paindlikud;

4. on seisukohal, et lobitegevust Euroopa Parlamendis käsitlevad eeskirjad peaksid hõlmama 
ka komisjonide sekretariaatidele, fraktsioonide töötajatele ning parlamendiliikmete 
nõunikele ja assistentidele suunatud lobitegevust;

5. kahtleb, kas komisjoni kavandatud vabatahtlik süsteem on õiglane ja tõhus, ning võtab 
teadmiseks, et komisjon vaatab läbi registri toimimise ühe aasta jooksul pärast selle 
käivitumist;

6. on seisukohal, et kui registreerimissüsteem tehakse kohustuslikuks, tuleks kõiki lobiste 
kohelda võrdselt ning lobisti määratlus peaks hõlmama mitte ainult professionaalseid 
lobiettevõtjaid ja nende PR-konsultante, vaid ka tööstuse palgal olevaid töötajaid, 
sektoripõhiseid katusorganisatsioone, eksperdirühmi, VVOde esindajaid, valitsus- ja 
piirkondliku tasandi ametivõimusid ja lobistidena tegutsevaid juriste; on seisukohal, et 
lobitegevust tuleks mõista selle sõna kõige laiemas tähenduses, sealhulgas poliitilise 
otsustusprotsessi mõjutamisena, mille eesmärk ei ole valituks osutuda ning mille 
tulemuseks on või ei ole otsene majanduslik kasu, nii et kohustusliku süsteemi puhul 
peaksid registreeruma ka vabatahtlikud lobistid;

7. on seisukohal, et institutsioonide ühistes huvides on heita rohkem valgust lobitegevusele 
ning on seetõttu seisukohal, et mõlema institutsiooni tegevus selles valdkonnas tuleks 
tõhusalt ühendada;

8. on seisukohal, et hoolega tuleks kaaluda lobistide ning huvirühmade tegevust nõukogu 
liikmete suhtes seoses küsimustega, kus kasutatakse kaasotsustamismenetlust;

9. on igal juhul seisukohal, et parlament peab suhetes huvide esindajatega säilitama 
sõltumatuse teistest institutsioonidest, kehtestades samas eeskirjad oma tegevuse 
läbipaistvuse kohta; 

10. peab oluliseks, et lobistidena tegutsevaid juriste ei vabastataks sellest algatusest ega 
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registreerimist käsitlevatest eeskirjadest; julgustab komisjoni kehtestama eeskirja, mis 
võimaldab juristidele ja nende klientidele nende ametialase käitumise reeglitest tulenevat 
õigustatud kaitset, kui nad tegutsevad oma ametialase õigusvõime piires, sealhulgas 
juristi mis tahes tegevuse puhul, mis on seotud kliendi mis tahes tüüpi esindamisega 
kohtu-, kohtulaadse, haldus-, distsiplinaar- jm menetluse käigus, näiteks pakkudes 
õigusabi personalialastes, dumpinguvastastes või konkurentsiõigust käsitlevates 
menetlustes, hõlmates ka ühinemisi ja riigiabi ning õigusalast nõustamist Euroopa 
institutsioonide poliitiliste ja otsustamisprotsesside kohta;

11. on seisukohal, et kuigi teatud finantsandmete avaldamine on vajalik ning see peaks olema 
selge ja mittediskrimineeriv, peaks see olema ainult osa üldpildist; on seisukohal, et 
finantstoetuste kõrval võivad sama olulised olla ka muud aspektid ning on seetõttu 
veendunud, et kõige olulisem tegur on läbipaistvus lobistide ja nende klientide identiteedi 
osas; rõhutab siiski vajadust järgida eranditult liikmesriikides kehtivaid erialaseid 
eeskirju, mille alusel peavad teatud kategooriate lobistid täitma kindlaid salastatuse 
nõudeid seoses oma klientide ja tellijatega;

12. on seisukohal, et finantsandmete avaldamisel tuleks arvesse võtta asjaomaseid äri- ja 
konkurentsiküsimusi ning see kohustus ei tohiks olla liiga piirav; arvab, et lobitegevuse 
üldmahu ja klientide nimekirja avalikustamisest peaks piisama, jättes välja konkreetsed 
teenustasud või proportsionaalsed summad klientide kaupa;

13. peab vajalikuks finantsandmete avalikustamist samasugusel määral ka vabatahtliku 
lobitegevuse puhul, mida VVOd sageli praktiseerivad, ja nõuab, et üldsusele antaks rohkem 
teavet kasumit mittetaotlevate organisatsioonide finantsvahendite ning nende 
lobikampaaniate ja -materjalide rahastamise kohta;

14. väljendab toetust kavale, mille kohaselt parlamendi raportöörid peaksid koostama oma 
tegevuse kohta nn õigusloomealaste mõjutuste aruande, kus kajastatakse läbipaistvalt 
lobitegevuse, nõustamise ja muu sekkumise ulatust raportöörina töötamise ajal;

15. rõhutab, et parlament peab otsustama täiesti sõltumatult, milliseid kodanikuühiskonna 
esitatud arvamusi ta arvesse võtab;

16. usub, et nii käesolevas arvamuses kui ka vastutava komisjoni koostatud raportis 
sisalduvad soovitused vajavad parlamendi poolt läbivaatamist ja meetmete võtmist, 
pidades silmas eeskirju ja käitumisjuhendit ning koostööd komisjoni ja nõukoguga; 
sellega seoses soovitab luua hiljemalt 2008. aasta esimeses kvartalis Euroopa Parlamendi 
liikmete töörühm, mis teeks selles valdkonnas komisjoni ja nõukoguga koostööd;
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