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SUGESTII

Comisia pentru control bugetar recomandă Comisiei pentru afaceri constituţionale, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluţie ce urmează a 
fi adoptată:

Abordarea generală a Comisiei

1. remarcă faptul că, în definiţia Comisiei, activităţile de lobby sunt „activităţile desfăşurate 
în vederea influenţării formulării politicilor şi proceselor de luare a deciziilor ale 
instituţiile europene”;

2. reaminteşte că deciziile instituţiilor Uniunii Europene au ca obiect nu numai legislaţia, ci 
şi unele:

 contracte;

 subvenţii;

 încălcări ale prevederilor;

 amenzi precum şi

 sume recuperate şi derogări,

cu privire la care părţile interesate pot dori să îşi exprime punctul de vedere sau să îşi 
exercite influenţa; consideră că orice cod de conduită sau reglementări viitoare ar trebui 
întocmite astfel încât să acopere toate domeniile de activitate ale instituţiilor UE pe care 
ar dori să le influenţeze organisme sau persoane din afară;

3. remarcă faptul că, în conformitate cu propunerea Comisiei, societăţile de consultanţă în 
domeniul afacerilor publice, grupurile de lobby ale întreprinderilor („reprezentanţii 
interni”), organizaţiile neguvernamentale (ONG), grupurile de reflecţie, asociaţiile 
profesionale şi cabinetele de avocatură vor fi încurajate să se înscrie în registru, oferindu-
li-se posibilitatea de a preciza din ce categorie fac parte;

4. subliniază că lista de la punctul 3 nu include alte categorii de grupuri de interese cu o 
prezenţă semnificativă la Bruxelles, cum ar fi: a) autorităţi regionale, provinciale sau 
locale, cu activitate de lobby în nume propriu sau în numele companiilor sau altor entităţi 
situate pe teritoriul lor, b) firme de contabilitate care oferă o gamă completă de servicii de 
afaceri, inclusiv activităţi de lobby sau c) sindicate;

5. concluzionează, din lista de categorii de grupuri de interese vizate de către Comisie, că 
abordarea Comisiei se bazează, în principal, pe reglementarea lobby-ului din sectorul 
privat, fără nicio încercare vizibilă de a aplica o transparenţă echivalentă activităţii de 
lobby desfăşurate de reprezentanţi ai grupurilor de interese din sectorul public, cum ar fi 
autorităţile regionale, diplomaţii, miniştrii, membrii parlamentelor naţionale;  
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6. remarcă faptul că, în conformitate cu propunerea Comisiei, reprezentanţilor grupurilor de 
interese care înregistrează voluntar anumite informaţii referitoare la ei înşişi li s-ar acorda 
ocazia de a menţiona interesele lor specifice şi, în schimb, ar fi avertizaţi cu privire la 
consultările din domeniile respective;

7. reaminteşte faptul că un număr considerabil de contribuţii primite de către Comisie ca 
răspuns la Cartea sa verde privind transparenţa, în special de la ONG-uri, au susţinut că o 
abordare obligatorie (mai curând decât una voluntară) este singurul mod de a asigura 
transparenţa deplină;

Informare financiară

8.  sprijină propunerea Comisiei care ar obliga reprezentanţii grupurilor de interese înscrişi 
în registru să declare: 

 pentru societăţile de consultanţă profesională şi cabinetele de avocatură implicate în 
activitatea de lobby pe lângă instituţiile UE, cifra de afaceri aferentă activităţilor de 
lobby, precum şi ponderea relativă a clienţilor în realizarea acesteia;

 pentru lobbyiştii „interni” şi asociaţiile profesionale active în domeniul lobby-ului, o 
estimare a costurilor asociate activităţilor directe de lobby pe lângă instituţiile UE 
precum şi

 pentru organizaţiile neguvernamentale şi grupurile de reflecţie, bugetul total şi 
defalcarea pe principalele surse de finanţare (sumele şi sursele finanţării publice, 
donaţiilor, cotizaţiilor de membru etc.).

9. crede că este esenţial ca deputaţii în Parlamentul European şi alte persoane să ştie pentru 
cine lucrează reprezentaţii grupurilor de interese, să cunoască sursa oricărei informaţii 
furnizate sau promovate de către aceştia, precum şi identitatea intereselor pe care le 
reprezintă;

10. sugerează că orice viitor cod de conduită ar trebui să prevadă ca, la începutul oricărei 
reuniuni sau discuţii organizate în scopuri de lobby, reprezentaţii grupurilor de interese, 
să indice în termeni clari clientul, organizaţia, mişcarea sau campania în numele cărora 
acţionează şi dacă sunt sau nu înscrişi în registru;

11. solicită Comisiei să specifice care vor fi consecinţele omisiunii sau refuzului de a se 
înregistra voluntar şi, în special:

 dacă omisiunea sau refuzul vor fi înscrise şi vizibile în mod clar într-o secţiune a 
registrului;

 dacă organizaţiei implicate i se va interzice ulterior să facă lobby pe lângă Comisie; 

12. consideră că registrul ar trebui să includă un sistem simplu de suprimare a informaţiilor 
înscrise în registru şi de notificare a persoanei sau organizaţiei implicate despre motivele 
suprimării;
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Codul de conduită

13. sprijină opinia Comisiei conform căreia autoreglementarea grupurilor de interese nu este 
suficientă; remarcă intenţia Comisiei de a revizui şi de a actualiza cerinţele existente 
adoptate în 1992; este de acord că subscrierea la cod ar trebui să devină obligatorie pentru 
reprezentanţii grupurilor de interese care doresc să fie incluşi în noul registru, conform 
exemplului dat de Parlament;

14. consideră că, pentru a avea un cod de conduită eficient şi pentru ca cetăţenii europeni să 
câştige încredere în sistem, este necesar ca încălcările codului să fie depistate şi 
sancţionate în mod credibil; constată că este important ca monitorizarea să fie efectuată 
de agenţi complet independenţi; 

Normele curente ale Parlamentului privind grupurile de interese

15. subliniază că Parlamentul are deja un cod de conduită privind grupurile de interese 
(articolul 3 anexa IX din Regulamentul de procedură);

16. subliniază că, în ceea ce priveşte definiţia grupurilor de interese, articolul 9 alineatul (4) 
din Regulamentul de procedură autorizează Colegiul chestorilor să elibereze legitimaţii 
de acces persoanelor care doresc să aibă acces frecvent în localurile Parlamentului în 
vederea furnizării de informaţii deputaţilor în cadrul mandatului lor parlamentar, în nume 
propriu sau în numele unor terţi;

17. reaminteşte faptul că, în conformitate cu site-ul Parlamentului, „grupurile de interese pot 
fi organisme private, publice sau neguvernamentale. Acestea pot pune la dispoziţia 
Parlamentului cunoştinţe şi experienţă specifice în numeroase domenii economice, 
sociale, de mediu şi ştiinţifice”;

18. solicită Secretarului General să mute lista reprezentaţilor grupurilor de interese acreditate 
la Parlament, care în prezent se află la adresa: 
http://www.europarl.europa.eu/parliament/expert/staticDisplay.do?id=65&language la o adresă 
mai uşor accesibilă pe site-ul Parlamentului;

Cooperare interinstituţională

19. remarcă dorinţa Comisiei ca viitorul registru şi viitorul cod de conduită să fie comune 
Comisiei şi, cel puţin, Parlamentului şi convingerea Comisiei că înscrierea prin 
intermediul unui „ghişeu unic” ar stimula mai mult părţile interesate să se înscrie;

20. recunoaşte că, dacă instituţiile deţin sisteme separate de înregistrare a grupurilor de 
interese, poate exista riscul ca informaţiile furnizate de grupurile de interese privind 
propriile organizaţii, clienţii în numele cărora acţionează şi nivelul de finanţare disponibil 
pentru o anumită iniţiativă de lobby să fie lipsite de coerenţă; prin urmare, acceptă că pot 
exista argumente solide în favoarea realizării, în timp util, a unui sistem unic şi unificat 
de înregistrare; 
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21. subliniază că Parlamentul trebuie să-şi menţină autonomia în deciziile privind acceptarea 
sau nu a unor astfel de grupuri de interese sau lobby-işti, în funcţie de cum consideră 
relevant pentru rolul său politic de reprezentare a cetăţenilor UE;

22. sugerează că, în lipsa unui acord al instituţiilor privind un registru comun al grupurilor de 
interese, registrele online individuale ale instituţiilor respective ar trebui să includă link-
uri către registrele celorlalte instituţii, pentru a facilita compararea datelor furnizate de 
grupurile de interese;

23. reaminteşte scopul creşterii transparenţei în relaţia cu cetăţenii europeni şi, prin urmare, 
insistă ca registrele de lobby-işti, fie că sunt comune sau specifice unor instituţii, să fie 
uşor accesibile pe internet, standardizate, precum şi uşor de înţeles şi de comparat.
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