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FORSLAG

Budgetkontroludvalget opfordrer Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

Kommissionens overordnede tilgang

1. bemærker, at Kommissionen definerer lobbyvirksomhed som "aktiviteter, der 
gennemføres med det formål at øve indflydelse på formuleringen af politikker og 
beslutningstagningen i EU's institutioner"; 

2. minder om, at EU-institutionerne ikke blot træffer beslutninger vedrørende lovgivning, 
men også vedrørende:

- kontrakter

- tilskud

- lovovertrædelser

- bøder, og

- inddrivelse og fritagelse

med hensyn til hvilke de interesserede parter eventuelt ønsker at give udtryk for deres 
holdning eller gøre deres indflydelse gældende; mener, at enhver fremtidig regel eller 
adfærdskodeks bør udarbejdes således, at alle de af EU-institutionernes aktiviteter, som 
organer eller personer udefra eventuelt ønsker at øve indflydelse på, omfattes heraf;

3. bemærker, at PR-konsulentfirmaer, erhvervslivets lobbyorganer ("internt ansatte 
repræsentanter"), ngo'er, tænketanke, brancheforeninger og advokatkontorer ifølge 
Kommissionens forslag vil blive opfordret til at lade sig registrere og få mulighed for at 
angive, hvilken kategori de tilhører;

4. påpeger, at listen i punkt 3 ikke omfatter andre kategorier af interessegrupper med en 
betydelig tilstedeværelse i Bruxelles såsom a) regionale myndigheder, 
provinsmyndigheder og lokale myndigheder, der udøver lobbyvirksomhed på egne vegne 
eller på vegne af virksomheder eller andre enheder, der er etableret inden for deres 
område, b) revisionsfirmaer, der tilbyder et komplet sæt af tjenesteydelser til 
virksomheder, herunder lobbyvirksomhed, eller c) fagforeninger;

5. konkluderer ud fra listen over lobbyistkategorier, som Kommissionens forslag har som 
målgruppe, at dens tilgang hovedsageligt tager sigte på at regulere lobbyvirksomhed i den 
private sektor uden tilsyneladende at forsøge at få indført en lignende åbenhedsgrad for 
lobbyvirksomhed udøvet af repræsentanter for den offentlige sektor, f.eks. regionale 
myndigheder, diplomater, ministre og nationale parlamentsmedlemmer;

6. bemærker, at lobbyister, der frivilligt lader visse oplysninger om sig selv registrere, ifølge 
Kommissionens forslag vil få mulighed for at angive deres særlige interesseområder og 
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for til gengæld at blive underrettet om høringer på disse specifikke områder;

7. minder om, at en væsentlig del af de bidrag, som Kommissionen modtog som respons på 
sin grønbog om åbenhed, navnlig fra ngo'er, gik ind for en tvungen (frem for en frivillig) 
tilgang som det eneste middel til at sikre fuld åbenhed;

Finansielle oplysninger

8. støtter Kommissionens forslag, som vil forpligte registrerede lobbyister til at oplyse:

- for så vidt angår konsulentfirmaer og advokatkontorer, der er involveret i 
lobbyvirksomhed i EU-institutionerne, den omsætning, der er forbundet med denne 
lobbyvirksomhed, samt klienternes relative andel af denne omsætning

- for så vidt angår "internt ansatte" lobbyister og brancheforeninger, der er aktive inden 
for lobbyvirksomhed, et skøn over de omkostninger, der er forbundet med direkte 
lobbyvirksomhed i EU-institutionerne, 

- for så vidt angår ngo'er og tænketanke, det samlede budget samt en oversigt over de 
væsentligste finansieringskilder (omfanget af offentlig finansiering og kilderne hertil, 
donationer, medlemsgebyrer osv.);

9. mener, at det er af afgørende betydning, at medlemmer af Parlamentet og andre ved, hvem 
lobbyisterne arbejder for, hvor de oplysninger, som lobbyisterne tilvejebringer eller 
fremmer, kommer fra, og hvis interesser lobbyisterne repræsenterer;

10. foreslår, at enhver fremtidig adfærdskodeks kommer til at indeholde krav om, at
lobbyister ved begyndelsen af møder eller samtaler arrangeret med lobbyvirksomhed for 
øje klart skal anføre, hvilken klient, organisation, bevægelse eller kampagne de arbejder 
for, og om de er registreret som lobbyister;

11. anmoder Kommissionen om nærmere at angive, hvilke konsekvenser en lobbyists 
undladelse eller nægtelse af at lade sig registrere i det frivillige register vil få, og navnlig:

- om denne undladelse eller nægtelse vil blive opført og være klart synlig i en del af 
registeret, og

- om den pågældende organisation derefter vil blive nægtet tilladelse til at udøve 
lobbyvirksomhed i Kommissionen;

12. er af den opfattelse, at registeret bør omfatte et simpelt system for slettelse af registrerede 
oplysninger og for underretning af den berørte person eller det berørte organ om grundene 
hertil;

Adfærdskodeks

13. støtter Kommissionens synspunkt om, at selvregulering af lobbyister ikke er nok; 
bemærker Kommissionens hensigt om at revidere og ajourføre de eksisterende krav, der 
vedtoges i 1992; er enig i, at en tilslutning til kodeksen bør være et krav for lobbyister, der
ønsker at lade sig opføre i det nye register, i overensstemmelse med den løsning, 
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Parlamentet har valgt;

14. mener, at det, hvis en adfærdskodeks skal være effektiv, og hvis EU-borgerne skal have 
tillid til systemet, er nødvendigt at opdage overtrædelser af kodeksen og straffe disse på 
troværdig vis; bemærker betydningen af, at overvågning foretages af fuldstændig 
uafhængige aktører;

Parlamentets nuværende regler for lobbyvirksomhed

15. påpeger, at Parlamentet allerede har en adfærdskodeks for lobbyvirksomhed (artikel 3 i 
forretningsordenens bilag IX);

16. påpeger med hensyn til definitionen af en lobbyist, at kvæstorerne ifølge 
forretningsordenens artikel 9, stk. 4, er bemyndiget til at udstede adgangskort til personer, 
der regelmæssigt ønsker adgang til Parlamentet for i egen eller tredjemands interesse at 
informere dets medlemmer som led i disses parlamentariske mandat;

17. minder om, at det på Parlamentets hjemmeside hedder, at "Interessegrupper er private, 
offentlige eller ikke-statslige organer. De kan give Parlamentet oplysninger og specifik 
faglig viden om en lang række økonomiske, sociale, miljømæssige, videnskabelige og 
øvrige områder";

18. anmoder generalsekretæren om at flytte Parlamentets liste over repræsentanter for 
akkrediterede interessegrupper, der i øjeblikket er at finde på
http://www.europarl.europa.eu/parliament/expert/staticDisplay.do?language=DA&id=65 , 
til et lettere tilgængeligt sted på Parlamentets hjemmeside;

Interinstitutionelt samarbejde

19. bemærker Kommissionens ønske om, at det fremtidige register og den fremtidige 
adfærdskodeks skal være fælles for Kommissionen og, i det mindste, Parlamentet, og dens 
overbevisning om, at "one-stop-shop"-registrering vil være et øget incitament for de 
implicerede til at lade sig registrere;

20. erkender, at der, hvis de enkelte institutioner har hver deres ordning for registrering af 
lobbyister, måske vil være risiko for manglende konsekvens i de oplysninger, som 
lobbyisterne lader registrere om deres organisationer, de klienter, de arbejder for, og det 
beløb, de har til rådighed til et givet initiativ; accepterer derfor, at der kunne være solide
argumenter for at etablere en fælles registreringsordning, når tiden er inde;

21. understreger, at Parlamentet må bevare sin uafhængighed i forbindelse med afgørelser
vedrørende godkendelse eller ej af sådanne interessegrupper eller lobbyister, som det 
måtte finde relevante for sin politiske rolle som EU-borgernes repræsentant;

22. foreslår, at institutionerne, så længe de ikke har en fælles ordning for registrering af 
lobbyister, sørger for, at deres respektive internetbaserede registre indeholder links til de 
andre institutioners registre for at gøre det muligt at sammenligne lobbyisternes 
oplysninger;
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23. minder om målsætningen om at øge åbenheden over for EU-borgerne og insisterer derfor 
på, at lobbyistregistre - hvad enten de er fælles eller specifikke for de enkelte institutioner 
- bør være lettilgængelige på internettet, standardiserede og lette at forstå og 
sammenligne.
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RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse 22.1.2008
Resultat af den endelige afstemning +:

–:
0:
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Til stede ved den endelige afstemning –
medlemmer 

Jean-Pierre Audy, Herbert Bösch, Paul van Buitenen, Paulo Casaca, 
Jorgo Chatzimarkakis, Antonio De Blasio, Christofer Fjellner, 
Ingeborg Gräßle, Dan Jørgensen, Carl Lang, Marusya Ivanova 
Lyubcheva, Hans-Peter Martin, Jan Mulder, Francesco Musotto, Bill 
Newton Dunn, Borut Pahor, Bart Staes, Alexander Stubb, Kyösti 
Virrankoski

Til stede ved den endelige afstemning –
stedfortrædere

Carlo Casini, Valdis Dombrovskis, Edit Herczog, Cătălin-Ioan 
Nechifor, Pierre Pribetich, Petya Stavreva

Til stede ved den endelige afstemning –   
stedfortrædere, jf. artikel 178, stk. 2
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