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ETTEPANEKUD

Eelarvekontrollikomisjon palub vastutaval põhiseaduskomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

Komisjoni üldine lähenemine

1. märgib, et komisjon määratleb lobitööd kui „igasugust tegevust, mille eesmärk on 
mõjutada Euroopa institutsioonide poliitika kujundamist ja otsustamisprotsessi”;

2. tuletab meelde, et Euroopa Liidu institutsioonid võtavad vastu otsuseid mitte ainult 
õigusloome vallas, vaid ka otsuseid, mis puudutavad

 lepinguid,

 toetusi,

 rikkumisi,

 trahve ning

 sissenõudmisi ja erandeid,

millega seoses võivad huvitatud pooled soovida oma arvamuse välja öelda või mõju 
avaldada; on veendunud, et kõik tulevased eeskirjad või tegevusjuhendid tuleks koostada 
nii, et need hõlmaksid kõiki Euroopa Liidu institutsioonide tegevusvaldkondi, milles 
institutsioonidevälised asutused või isikud võivad püüda mõju avaldada;

3. märgib, et komisjoni ettepaneku kohaselt julgustatakse avalike suhete 
konsultatsioonifirmasid, äriühingute lobiüksuseid (asutusesiseseid esindajaid), 
valitsusväliseid organisatsioone, mõttekodasid, kutseliite ja õigusbüroosid registriga 
liituma ning neile antakse võimalus valida, millisesse kategooriasse nad kuuluvad;

4. juhib tähelepanu sellele, et lõikes 3 ei ole märgitud muid mõjukaid Brüsselis esindatud 
huvirühmi, näiteks a) piirkondlikke, maakondlikke ja kohalikke omavalitsusi, kes teevad 
lobitööd iseenda nimel või nende territooriumil asuvate ettevõtete ja muude 
organisatsioonide nimel, b) kõiki erinevaid ettevõtlusteenuseid, sh lobitööteenust 
pakkuvaid raamatupidamisettevõtteid, või c) ametiühinguid;

5. järeldab komisjoni poolt esitatud lobistide kategooriate põhjal, et komisjoni eesmärk on 
peamiselt erasektori lobitöö reguleerimine, püüdmata ilmselt rakendada samasugust 
läbipaistvust avaliku sektori esindajate – piirkondlike asutuste, diplomaatide, ministrite, 
liikmesriikide parlamendiliikmete – lobitöö suhtes;  

6. märgib, et komisjoni ettepanekuga võimaldatakse lobistidel, kes vabatahtlikult 
registreerivad enda kohta teatud teabe, osutada oma erihuvidele ning saada vastutasuks 
teavet nõustamise kohta neis valdkondades;
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7. tuletab meelde, et märkimisväärses osas tagasisidest, mille komisjon sai vastuseks oma 
rohelisele raamatule läbipaistvuse kohta, eelkõige valitsusvälistelt organisatsioonidelt, 
toetati pigem kohustuslikku kui vabatahtlikku lähenemist kui ainsat võimalust tagada 
täielik läbipaistvus;

Finantsteabe avalikustamine

8.  toetab komisjoni ettepanekut, mille kohaselt nõutakse registreeritud lobistidelt järgmiste 
andmete deklareerimist: 

 ELi institutsioonide juures lobitööd tegevatelt professionaalsetelt nõustajatelt ja 
õigusbüroodelt – nimetatud lobitööga seotud käive ning üksikute klientide suhteline 
osakaal selles;

 siselobistidelt ja aktiivselt lobitööd tegevatelt kutseühingutelt – eeldatavad ELi 
institutsioonide juures tehtava otsese lobitööga kaasnevad kulud – ning

 valitsusvälistelt organisatsioonidelt ja mõttekodadelt – kogueelarve ja kulude 
jaotumine peamiste rahastamisallikate järgi (avaliku rahastamise, annetuste, 
liikmemaksude jne summad ja allikad);

9. usub, et nii Euroopa Parlamendi liikmete kui kõigi teiste jaoks on oluline teada, kelle 
heaks lobistid töötavad, millisest allikast pärineb lobistide poolt antud või reklaamitud 
teave ning kelle huvid on tegelikult mängus;

10. soovitab, et kõigis tulevastes tegevusjuhendites sisalduks nõue, et lobistid osutaksid iga 
lobitöö eesmärgil korraldatud kohtumise või vestluse alguses selgesõnaliselt, millise 
kliendi, organisatsiooni, liikumise või kampaania huvides nad tegutsevad ning kas nende 
puhul on tegemist registreeritud lobistidega või mitte;

11. palub komisjonil täpsustada, millised oleksid vabatahtliku registriga mitteliitumise või 
liitumisest keeldumise tagajärjed, eelkõige:

 kas mitteliitumise või liitumisest keeldumise kohta tehakse registrisse selgelt nähtav 
märge; kas asjassepuutuval organisatsioonil keelatakse seejärel lobitöö tegemine 
komisjonis;

 kas asjassepuutuval organisatsioonil keelatakse seejärel lobitöö tegemine komisjonis; 

12. on seisukohal, et register peaks sisaldama lihtsat süsteemi kannete registrist 
eemaldamiseks ja selle põhjuste kohta teate saatmiseks asjaomasele isikule või asutusele;

Käitumisjuhend

13. toetab komisjoni seisukohta, et lobistide iseregulatsioon ei ole piisav; võtab teadmiseks 
komisjoni kavatsuse uuesti läbi vaadata ja ajakohastada 1992. aastal vastu võetud 
kehtivad nõuded; nõustub, et Euroopa Parlamenti eeskuju järgides peaks juhendiga 
nõustumine olema lobistidele uude registrisse kandmise eelduseks;
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14. on seisukohal, et käitumisjuhendi tõhususe ja Euroopa kodanike usalduse tagamiseks 
süsteemi vastu tuleb käitumisjuhendi rikkumised avastada ja võtta rikkujad vastutusele; 
märgib, et oluline on järelevalve täiesti sõltumatu teostamine; 

Parlamendi praegused lobitöö eeskirjad

15. juhib tähelepanu, et Euroopa Parlamendil on juba lobitööd puudutav eetikakoodeks 
(kodukorra IX lisa artikkel 3);

16. juhib tähelepanu, et mis puutub lobistide määratlusse, volitatakse kodukorra artikli 9 
lõikes 4 kvestorite kogu väljastama läbipääsulubasid isikutele, kes soovivad sageli 
pääseda parlamendi valdustesse, et anda enda või kolmandate isikute huvides 
parlamendiliikmele tema ülesannete täitmiseks vajalikku teavet;

17. tuletab meelde, et Euroopa Parlamendi veebilehel on kirjas, et „Huvigrupid on era-, 
avalikud või valitsusvälised ühendused. Nende kaudu hoiab parlament sidemeid erinevate 
majandus-, sotsiaal-, keskkonna-, teadus- jm valdkondade ekspertidega”;

18. palub peasekretäril panna akrediteeritud huvigruppide esindajate nimekiri, mis hetkel on 
kättesaadav aadressil 
http://www.europarl.europa.eu/parliament/expert/staticDisplay.do?id=65&language=ET, 
üles paremini kättesaadavasse kohta Euroopa Parlamendi veebilehel;

Institutsioonidevaheline koostöö

19. võtab teadmiseks komisjoni soovi, et tulevane register ja käitumisjuhend oleksid 
vähemalt komisjonil ja Euroopa Parlamendil ühised, ning komisjoni arvamuse, et 
koondregister tõstaks huvirühmade motivatsiooni registreeruda;

20. tunnistab, et kui mitu institutsiooni korraldavad eraldi lobistide registreerimise, võib 
tekkida oht, et lobistid annavad vastukäivat teavet oma organisatsiooni, olemasolevate 
rahastamisvõimaluste ning klientide kohta, keda nad esindavad; tunnistab, et seetõttu 
võib ühe koondregisreerimissüsteemi loomine mingil hetkel olla vägagi põhjendatud; 

21. rõhutab, et parlament peab säilitama oma sõltumatuse selliste huvirühmade või lobistide 
suhtes langetatavate lubavate või teistsuguste otsuste osas vastavalt sellele, mida ta peab 
oluliseks lähtuvalt ELi kodanike esindamise poliitilisest rollist;

22. soovitab, et kuni institutsioonid ei ole loonud ühist lobistide registrit, peaksid 
institutsioonide veebipõhistes registrites olema viited teiste institutsioonide registritele, et 
anda võimalus võrrelda lobistide registrikandeid;

23. tuletab Euroopa kodanikke silmas pidades meelde läbipaistvuse suurendamise eesmärki 
ja seetõttu rõhutab, et lobistide nii ühised kui institutsioonide eraldiseisvad registrid 
peaksid olema Interneti vahendusel paremini kättesaadavad, standardiseeritud ning 
lihtsasti mõistetavad ja võrreldavad. 
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