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EHDOTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa perussopimus-, työjärjestys- ja 
toimielinasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. katsoo, että lobbauksella on poliittisissa menettelyissä merkittävä ja perusteltu asema;

2. pitää olennaisena, että kansalaisyhteiskunnan edustajilla on pääsy Euroopan unionin 
toimielimiin ja ennen kaikkea Euroopan parlamenttiin;

3. muistuttaa, että Euroopan parlamentissa on sovellettu jo vuodesta 1996 sääntöjä, jotka 
koskevat edunvalvojia ja heidän kirjaamistaan julkiseen rekisteriin; katsoo kuitenkin, että 
tarve saada aikaan entistä jäsennellympi ja tiukempi kehys eri eturyhmien edustajien 
toiminnalle on keskeinen kysymys paitsi avoimen ja demokraattisen unionin toiminnan 
kannalta myös liittyen kansalaisten ja muiden osapuolten julkiseen käsitykseen sen työstä; 
katsoo, että koska lobbauskäytännöt kehittyvät edelleen ajan mittaan, tällaista toimintaa 
koskevien sääntöjen on oltava riittävän joustavia, jotta niitä voitaisiin mukauttaa nopeasti 
muutoksiin;

4. katsoo, että Euroopan parlamentissa lobbausta koskevia sääntöjä olisi sovellettava myös 
valiokuntien sihteeristöihin, poliittisten ryhmien henkilökuntaan sekä parlamentin jäsenten 
neuvonantajiin ja avustajiin kohdistuvaan lobbaustoimintaan;

5. epäilee komission ehdottaman järjestelmän puolueettomuutta ja tehokkuutta ja toteaa 
tarkastelevansa rekisterin toimintaa vuoden kuluttua sen käyttöönotosta;

6. katsoo, että mikäli rekisteröintijärjestelmästä tulee pakollinen, kaikkia edunvalvojia olisi 
kohdeltava tasapuolisesti ja käsitteen ”edunvalvoja” olisi sisällettävä ammattimaisten 
lobbausyritysten ja niiden PR-asiantuntijoiden lisäksi myös teollisuusyritysten sisäiset 
työntekijät, alakohtaiset kattojärjestöt, mietintäryhmät, kansalaisjärjestöjen edustajat, 
kansalliset/alueelliset viranomaiset sekä edunvalvojina toimivat lakimiehet; katsoo, että 
lobbausta olisi tarkasteltava laajimmassa muodossaan, eli siinä voidaan muun muassa 
pyrkiä vaikuttamaan poliittiseen päätöksentekoon yrittämättä tulla valituksi vaaleissa sekä 
tavoitella suoraan taloudellista etua tai ei, minkä vuoksi myös vapaaehtoisten 
edunvalvojien olisi rekisteröidyttävä pakolliseen järjestelmään;

7. katsoo, että on instituutioiden yhteisen edun mukaista saada lisäselvyyttä lobbaukseen, ja 
on siksi sitä mieltä, että olisi luotava tehokas yhteys molempien toimielinten asiaa 
koskevien toimien välille; katsoo, että tällöin etuna olisi yhden ainoan "toimipisteen" 
luominen käyttäjille, ja samalla taattaisiin tulevien menettelysääntöjen mahdollisten 
rikkomistapausten yhdenmukainen käsittely;

8. katsoo, että on kiinnitettävä erityistä huomiota lobbaajien ja eturyhmien toimiin 
neuvostoon nähden yhteispäätösmenettelyn piiriin kuuluvien kysymysten yhteydessä;
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9. katsoo, että parlamentin on joka tapauksessa säilytettävä riippumattomuutensa muista 
toimielimistä suhteissaan edunvalvojiin mukaan lukien sen oman toiminnan avoimuutta 
koskevat säännöt;

10. pitää olennaisena, että lobbaajina toimivat lakimiehet kuuluvat myös tämän aloitteen 
piiriin ja heihin sovelletaan sen mukaisia rekisteröintivaatimuksia; kehottaa komissiota 
määrittämään menettelytavan, jonka avulla lakimiehet ja heidän asiakkaansa saavat omien 
ammatillisten menettelysääntöjensä mukaisen asianmukaisen suojelun, kun he todella 
toimivat lakiasioiden ammattilaisina, mihin sisältyvät erityisesti kaikki lakimiesten toimet 
heidän edustaessaan asiakkaitaan oikeudellisissa, tuomioistuintyyppisissä, hallinnollisissa, 
kurinpidollisissa ja muissa menettelyissä esimerkiksi lakimiesten antaessa lainopillisia 
neuvoja henkilöstöön liittyvissä, polkumyynnin vastaisissa tai kilpailulainsäädäntöön 
liittyvissä asioissa yritysten sulautumiset ja valtion tuet mukaan lukien ja heidän 
antaessaan lainopillisia neuvoja liittyen unionin toimielinten poliittisten prosessien ja 
päätöksentekomenettelyjen toimintaan;

11. katsoo, että vaikka jonkinlainen raha-asioita koskevien tietojen julkistaminen onkin 
tarpeen selvällä ja syrjimättömällä tavalla, tämän tulisi olla vain osa kokonaiskuvaa; 
katsoo, että rahallisen tuen ohella muut seikat voivat olla yhtä tärkeitä, ja uskoo siksi, että 
lobbaajien ja heidän asiakkaidensa identiteettiä koskevalla avoimuudella on mitä suurin 
merkitys; vaatii kuitenkin, että jäsenvaltioissa sovellettavia ammattisääntöjä, joilla tietyt 
lobbaajaryhmät velvoitetaan määrättyyn pidättyvyysvelvollisuuteen asiakkaitaan kohtaan, 
on ehdottomasti valvottava;

12. katsoo, että raha-asioita koskevissa ilmoituksissa olisi otettava huomioon niitä koskevat 
liiketoiminnalliset ja kilpailulliset seikat ja että niiden ei tarvitsisi olla liian seikkaperäisiä; 
katsoo myös, että lobbaustoiminnan kokonaismäärä ja asiakkaista koottu luettelo 
riittäisivät eikä yksittäisiä palkkioita ja asiakaskohtaisia suhteellisia määriä tarvitsisi 
mainita;

13. katsoo olevan tarpeen tehdä myös kansalaisjärjestöjen usein harjoittamasta 
vapaaehtoisesta lobbaustoiminnasta samantasoiset raha-asioita koskevat ilmoitukset, ja 
vaatii suurelle yleisölle annettavan enemmän tietoa voittoa tavoittelemattomien järjestöjen 
raha-asioista sekä niiden lobbauskampanjoiden ja -materiaalien rahoituksesta;

14. tukee ajatusta, jonka mukaan parlamentin esittelijöiden tulisi esittää toimiaan koskeva 
"lainsäädännöllinen sormenjälki", joka osoittaisi avoimella tavalla heihin heidän 
esittelijöinä toimiessaan kohdistuneen lobbaamisen ja neuvonannon sekä heille annetut 
tiedot;

15. vaatii, että Euroopan parlamentin on saatava päättää täysin itsenäisesti, miten se ottaa 
huomioon kansalaisyhteiskunnasta tulevat mielipiteet;

16. katsoo, että tässä lausunnossa sekä asiasta vastaavan valiokunnan laatimassa mietinnössä 
esitetyt suositukset edellyttävät, että parlamentti tarkastelee omia määräyksiään ja 
menettelysääntöjään ja ryhtyy toimiin ja että se tekee yhteistyötä komission ja neuvoston 
kanssa; suosittelee vastaavasti, että viimeistään vuoden 2008 ensimmäisen neljänneksen 
aikana perustetaan parlamenttiin jäsenten työryhmä, joka toimii asiassa yhdessä komission 
ja neuvoston kanssa.
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