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EHDOTUKSET

Talousarvion valvontavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa perussopimus-, työjärjestys- ja 
toimielinasioiden valiokuntaa sisällyttämään päätöslauselmaesitykseensä seuraavat 
ehdotukset, joissa valiokunta:

Komission yleinen lähestymistapa

1. panee merkille, että komissio määrittää edunvalvonnan toiminnaksi, "jolla pyritään 
vaikuttamaan Euroopan unionin politiikan muotoutumiseen ja sen toimielinten 
päätöksentekoon";

2. muistuttaa, että Euroopan unionin toimielimet eivät tee ainoastaan lainsäädäntöön liittyviä 
vaan myös seuraavia asioita koskevia päätöksiä: 

 sopimukset,

 avustukset,

 rikkomukset,

 sakot,

 takaisinperinnät ja poikkeusluvat,

joiden osalta sidosryhmät voivat halutessaan ilmaista mielipiteensä tai joihin he voivat 
vaikuttaa; uskoo, että tulevat säännöt tai menettelysäännöt on laadittava siten, että ne kattavat 
EU:n toimielinten kaikki toiminta-alat, joihin ulkopuoliset tahot tai henkilöt voivat yrittää 
vaikuttaa;

3. panee merkille, että komission ehdotuksen mukaisesti julkishallinnon konsultteja, yritysten 
omia lobbausyksiköitä, kansalaisjärjestöjä, ajatushautomoita, ammattiyhdistyksiä ja 
lakiasiaintoimistoja kannustetaan liittymään rekisteriin ja niille tarjotaan mahdollisuus 
ilmoittaa, mihin ryhmään ne kuuluvat;

4. huomauttaa, että 3 kohdan luettelo ei sisällä muita eturyhmiä, joilla on merkittävä edustus 
Brysselissä kuten a) alue-, maakunta- ja paikallisviranomaiset, jotka lobbaavat omasta tai 
alueelleen sijoittuneiden yritysten tai muiden tahojen puolesta tai b) kirjanpitäjien yritykset, 
jotka tarjoavat kattavia yrityspalveluja mukaan lukien edunvalvontapalveluja tai c) 
ammattiyhdistykset;

5. toteaa komission toimien kohteena olevien edunvalvojaryhmien luettelosta, että komission 
lähestymistapa perustuu pääasiassa yksityissektorin edunvalvonnan sääntelyyn ilman ilmeistä 
yritystä soveltaa vastaavaa avoimuutta julkisen sektorin edustajien eli alueviranomaisten, 
diplomaattien, ministerien ja kansallisten parlamenttien tekemään edunvalvontaan;
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6. panee merkille, että komission ehdotuksen yhteydessä edunvalvojille, jotka antavat 
vapaaehtoisesti tietyt tiedot itsestään, tarjotaan mahdollisuus osoittaa erityiset 
kiinnostuksenkohteensa, ja heille ilmoitetaan kyseisillä aloilla järjestettävistä kuulemisista;

7. muistuttaa, että lukuisissa kannanotoissa, erityisesti kansalaisjärjestöjen kannanotoissa, joita 
komissio sai vastauksena avoimuutta koskevaan vihreään kirjaan, kannatettiin pakollista 
(pikemminkin kuin vapaaehtoista) lähestymistapaa ainoana tapana täydellisen avoimuuden 
varmistamiseksi;

Taloudelliset tiedot

8. kannattaa komission ehdotusta, että rekisteröityjen edunvalvojien olisi ilmoitettava:

– EU:n toimielimiä lobbaavien konsultti- ja asianajotoimistojen osalta kyseiseen 
edunvalvontaan liittyvä liikevaihto sekä asiakkaiden suhteellinen painoarvo kyseisessä 
liikevaihdossa;

– yritysten omien lobbausyksiköiden ja ammattiyhdistysten osalta arvio EU:n toimielinten 
suorasta edunvalvonnasta aiheutuvista kuluista ja

– kansalaisjärjestöjen ja ajatushautomoiden osalta, kokonaisbudjetti ja jakautuminen 
päärahoituslähteiden mukaan (julkisen rahoituksen, lahjoitusten, jäsenmaksujen jne. 
määrät ja lähteet);

9. katsoo, että on erityisen tärkeää, että Euroopan parlamentin jäsenet ja muut tahot tietävät, 
kenelle edunvalvojat tekevät töitä, edunvalvojien tarjoaman tai edistämän tiedon lähteet ja että 
heillä on tiedot niistä intresseistä, joita edunvalvojat edustavat;

10. ehdottaa, että tulevissa menettelysäännöissä vaaditaan, että edunvalvonnan takia järjestetyn 
kokouksen tai keskustelun aluksi edunvalvojat ilmoittavat selkeästi asiakkaan, järjestön, 
liikkeen tai kampanjan, jonka puolesta he toimivat ja sen ovatko he rekisteröityneitä 
edunvalvojia;

11. pyytää komissiota erittelemään seuraukset, jotka aihetuvat laiminlyönnistä tai 
kieltäytymisestä liittyä vapaaehtoiseen rekisteriin, ja erityisesti:

– merkittäisiinkö kyseinen laiminlyönti tai kieltäytyminen selkeästi rekisteriin,

– olisiko kyseistä järjestöä estettävä harjoittamasta edunvalvontaa komissiossa; 

12. katsoo, että rekisterissä olisi oltava yksinkertainen järjestelmä syötettyjen tietojen 
poistamiseksi ja poistamisen syiden ilmoittamiseksi kyseiselle henkilölle tai elimelle;

Menettelysäännöt

13. tukee komission kantaa, että edunvalvojien itsesääntely ei ole riittävä vaihtoehto; panee 
merkille komission aikomuksen vuonna 1992 hyväksymiensä nykyisten vaatimusten 
tarkistamiseksi ja ajantasaistamiseksi; katsoo, että menettelysääntöjen noudattamisen olisi 
oltava edellytyksenä uuteen rekisteriin pääsemiselle Euroopan parlamentin esimerkin 
mukaisesti;
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14. pitää tarpeellisena, että menettelysääntöjen loukkaamistapaukset havaitaan ja niistä 
langetetaan uskottavat seuraamukset, mikäli menettelysäännöistä aiotaan tehdä tehokkaat ja 
mikäli halutaan, että Euroopan kansalaiset tuntevat luottamusta tähän järjestelmään; pitää 
tärkeänä, että valvonnasta huolehtivat täysin itsenäiset toimijat;

Parlamentin nykyiset edunvalvontaa koskevat säännöt

15. huomauttaa, että parlamentilla on jo edunvalvontaa koskevat menettelysäännöt 
(työjärjestyksen IX liitteen 3 artikla);

16. huomauttaa, että mitä tulee edunvalvojien määritelmään työjärjestyksen 9 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti kvestorit antavat kulkulupia henkilöille, joiden on toistuvasti päästävä parlamentin 
tiloihin toimittamaan jäsenille näiden edustajantoimeen liittyviä tietoja oman etunsa 
mukaisesti tai muiden puolesta;

17. muistuttaa, että parlamentin verkkosivujen mukaisesti ”eturyhmät voivat olla yksityisiä, 
julkisia tai valtioista riippumattomia. Ne toimittavat parlamentille tietoja ja 
erityisasiantuntemusta lukuisilta talouden, yhteiskunnan, ympäristön ja tieteen aloilta”.

18. pyytää pääsihteeriä siirtämään akkreditoituja edunvalvojia koskevan parlamentin luettelon, 
joka sijaitsee tällä hetkellä osoitteessa: 
http://www.europarl.europa.eu/parliament/expert/staticDisplay.do?id=65&language helpommin 
saatavilla olevaan osioon parlamentin verkkosivuilla;

Toimielinten välinen yhteistyö

19. panee merkille komission toivomuksen, että tuleva rekisteri ja menettelysäännöt olisivat 
yhteisiä ainakin komissiolle ja parlamentille ja että rekisteröinti keskitetyssä palvelupisteessä 
kannustaisi asianosaisia rekisteröitymään;

20. tunnustaa, että jos eri toimielimillä on edunvalvojia koskevat omat rekisteröitymisjärjestelyt, 
edunvalvojien antamat tiedot niiden organisaatioista, asiakkaista, joiden puolesta he toimivat 
ja kutakin edunvalvontaa varten varatusta rahoituksesta voivat olla epäjohdonmukaisia; 
katsoo näin ollen, että yhden yhteisen rekisteröintijärjestelmän perustamiseksi on olemassa 
vankat perustelut;

21. korostaa, että parlamentin on jatkossakin tehtävä itsenäisesti päätökset edunvalvontaryhmien 
tai lobbaajien hyväksymisestä tai hyväksymättä jättämisestä siten kuin se pitää tarpeellisena 
edustaessaan poliittisena toimijana EU:n kansalaisia;

22. ehdottaa yhteyksien järjestämistä eri toimielinten verkkopohjaisten rekisterien välille, koska 
toimielimillä ei ole edunvalvojia koskevaa yhteistä rekisteröintijärjestelmää edunvalvojien 
antamien tietojen vertailemiseksi;

23. muistuttaa, että tavoitteena on lisätä avoimuutta Euroopan kansalaisia kohtaan, ja edellyttää 
siksi, että edunvalvojien rekisterien – luotiinpa ne sitten yhteisinä tai toimielinkohtaisina –
olisi oltava helposti saatavilla Internetissä, standardoituja ja helppotajuisia ja vertailukelpoisia.
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