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WSKAZÓWKI

Komisja Kontroli Budżetowej zwraca się do Komisji Spraw Konstytucyjnych, właściwej dla 
tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

Ogólna koncepcja Komisji

1. zwraca uwagę, że Komisja definiuje lobbing jako „działania mające na celu wywarcie 
wpływu na procesy kształtowania polityki i podejmowania decyzji przez instytucje 
europejskie”;

2. przypomina, że instytucje Unii Europejskiej podejmują decyzje nie tylko w związku 
z przyjmowanym prawodawstwem, ale również dotyczące:

 zamówień;

 dotacji;

 naruszeń;

 kar finansowych oraz

 windykacji należności i odstąpienia od niej;

w odniesieniu do których zainteresowane strony mogą wyrażać swoje poglądy lub wywierać 
wpływ; jest zdania, że ewentualne przyszłe regulaminy lub kodeksy postępowania powinny 
być sporządzane tak, aby obejmowały wszystkie dziedziny działalności instytucji UE, na 
które mogą wywierać wpływ organy i osoby z zewnątrz;

3. zwraca uwagę, że zgodnie z wnioskiem Komisji firmy doradcze w zakresie spraw 
publicznych, jednostki lobbystyczne w przedsiębiorstwach („in-house representatives”), 
organizacje pozarządowe, niezależne ośrodki badawcze, stowarzyszenia branżowe 
i kancelarie prawne będą zachęcane do rejestrowania się w bazie i będą miały możliwość 
wskazania kategorii, do której należą;

4. podkreśla, że w wykazie zawartym w ust. 3 nie uwzględniono pozostałych kategorii grup 
interesu, których obecność w Brukseli jest wyraźnie widoczna, takich jak a) władze 
regionalne, okręgowe i lokalne, które prowadzą działalność lobbystyczną w imieniu własnym 
lub w imieniu przedsiębiorstw i innych podmiotów położonych na ich obszarze, czy b) biura 
audytorskie oferujące pełen zakres usług biznesowych, z lobbingiem włącznie, lub c) związki 
zawodowe;

5. na podstawie wykazu kategorii lobbystów, do których Komisja kieruje swoje działania, 
wnioskuje, że jej koncepcja polega przede wszystkim na uregulowaniu lobbingu sektora 
prywatnego, natomiast nie zamierza ona wprowadzać podobnej przejrzystości w przypadku 
lobbingu ze strony przedstawicieli sektora publicznego, np. władz regionalnych, dyplomatów, 
ministrów, parlamentarzystów krajowych;
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6. zwraca uwagę, że zgodnie z wnioskiem Komisji lobbystom, którzy dobrowolnie umieściliby 
w rejestrze określone informacje na swój temat, przyznano by możliwość wskazania 
konkretnych obszarów interesów, w zamian zaś byliby oni powiadamiani o konsultacjach 
w tych szczególnych obszarach;

7. przypomina, że w wielu opiniach, które Komisja otrzymała w odpowiedzi na zieloną księgę 
w sprawie przejrzystości, szczególnie ze strony organizacji pozarządowych, zalecano 
podejście obligatoryjne (zamiast dobrowolnego) jako jedyny sposób na zapewnienie pełnej 
przejrzystości;

Ujawnienie informacji finansowych

8. popiera wniosek Komisji, który wymagałby od lobbystów wpisanych do rejestru podania:

- w przypadku specjalistycznych firm doradczych i kancelarii prawnych zaangażowanych 
w lobbing wśród instytucji UE – obroty powiązane z tego rodzaju lobbingiem, jak 
również względny udział klientów w tych obrotach;

- w przypadku reprezentantów przedsiębiorstw i stowarzyszeń branżowych 
zaangażowanych w lobbing – szacunkowy koszt związany z bezpośrednią działalnością 
lobbingową wśród instytucji UE oraz

- w przypadku organizacji pozarządowych i niezależnych ośrodków badawczych – kwotę 
budżetu ogółem oraz w podziale na główne źródła finansowania (wysokość kwot i źródła 
finansowania publicznego, darowizny, składki członkowskie itp.);

9. jest zdania, że posłowie do Parlamentu Europejskiego, jak również inne osoby powinny 
koniecznie wiedzieć, dla kogo pracują lobbyści, skąd czerpią udzielane i rozpowszechniane 
informacje oraz jakiego rodzaju interesy reprezentują;

10. proponuje, by ewentualny kodeks postępowania zawierał wymóg, aby na początku każdego 
spotkania lub rozmowy zorganizowanej dla celów lobbingu lobbyści wyraźnie informowali 
o tym, na rzecz jakiego klienta, organizacji, ruchu czy kampanii działają oraz czy są wpisani 
do rejestru; 

11. zwraca się do Komisji o określenie ewentualnych konsekwencji braku lub odmowy wpisu do 
dobrowolnego rejestru, a przede wszystkim:

- czy brak lub odmowa rejestracji byłaby wpisywana i wyraźnie zaznaczana 
w odpowiedniej części rejestru;

- czy dana organizacja byłaby wówczas wykluczana z lobbingu w Komisji;

12. uważa, że rejestr powinien zawierać prosty system usuwania wpisów i powiadamiania 
zainteresowanych osób lub instytucji o powodach usunięcia;

Kodeks postępowania

13. popiera zdanie Komisji, zgodnie z którym samoregulacja lobbystów nie jest rozwiązaniem 
wykonalnym; zwraca uwagę na wyrażony przez Komisję zamiar dokonania przeglądu 
i aktualizacji obowiązujących wymogów przyjętych w 1992 r.; zgadza się, że przestrzeganie 



AD\704455PL.doc 5/7 PE390.742v03-00

PL

kodeksu powinno być obowiązkowe dla lobbystów, którzy chcą zostać wpisani do nowego 
rejestru, zgodnie z praktyką stosowaną przez Parlament;

14. uważa, że jeżeli kodeks postępowania ma być skutecznym narzędziem oraz jeżeli obywatele 
europejscy mają mieć zaufanie do systemu, konieczne jest wykrywanie naruszeń kodeksu i 
ich odpowiednie karanie; dostrzega konieczność przeprowadzania kontroli przez całkowicie 
niezależne podmioty;

Obowiązujące w Parlamencie przepisy dotyczące lobbingu

15. podkreśla, że w Parlamencie obowiązuje już kodeks postępowania (art. 3 załącznika IX do 
Regulaminu) w zakresie lobbingu;

16. podkreśla, że w kwestii definicji lobbystów na mocy art. 9 ust. 4 Regulaminu Kolegium 
Kwestorów może wydawać identyfikatory dla osób, które chciałyby mieć częsty dostęp do 
lokali Parlamentu w celu dostarczania informacji posłom w ramach ich mandatu 
parlamentarnego, w interesie własnym lub osób trzecich;

17. przypomina, że zgodnie ze stroną internetową Parlamentu „Grupy lobbingowe są to 
stowarzyszenia prywatne, publiczne lub pozarządowe. Dostarczają one Parlamentowi wiedzy 
i specjalistycznych ekspertyz w licznych dziedzinach takich jak gospodarcza, społeczna, 
ekologiczna, naukowa”;

18. wzywa Sekretarza Generalnego do przeniesienia wykazu akredytowanych przedstawicieli 
grup interesu ze strony 
http://www.europarl.europa.eu/parliament/expert/staticDisplay.do?id=65&language w bardziej 
dostępne miejsce na stronie internetowej Parlamentu;

Współpraca międzyinstytucjonalna

19. zwraca uwagę na wyrażone przez Komisję pragnienie, aby przyszły rejestr i kodeks 
postępowania były wspólne przynajmniej dla Komisji i Parlamentu, oraz jej przekonanie, że 
jednorazowa rejestracja stanowiłaby dla zainteresowanych podmiotów lepszą zachętę;

20. zauważa, że gdyby każda z instytucji prowadziła odrębny rejestr, mogłoby to prowadzić do 
niespójności informacji udzielanych przez lobbystów na temat ich organizacji, klientów, na 
rzecz których działają, oraz poziomu finansowania przeznaczonego na daną inicjatywę 
lobbystyczną; przyznaje zatem, że istnieją mocne argumenty przemawiające za 
ustanowieniem w odpowiednim czasie wspólnego, ujednoliconego systemu rejestracji;

21. podkreśla, że Parlament musi zachować autonomię w podejmowaniu decyzji co do akceptacji 
lub odmowy rejestracji grup interesu lub lobbystów, gdyż ma to znaczenie dla jego roli 
politycznej polegającej na reprezentowaniu obywateli UE;

22. proponuje, aby w przypadku braku uzgodnienia wspólnego rejestru lobbystów przez 
instytucje umieszczane w Internecie rejestry poszczególnych instytucji zawierały odnośniki 
do rejestrów innych instytucji, tak aby możliwe było porównanie informacji podanych przez 
lobbystów;
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23. przypomina o celu, jakim jest większy stopień przejrzystości w stosunku do obywateli 
europejskich i wobec tego domaga się łatwego dostępu do rejestrów lobbystów – czy to 
wspólnych, czy też dających się przyporządkować konkretnym instytucjom – za 
pośrednictwem stron internetowych oraz żąda, aby rejestry te miały standardową formę i aby 
można je było z łatwością zrozumieć i porównać.
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