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NÁVRHY

Výbor pre kontrolu rozpočtu vyzýva Výbor pre ústavné veci, aby ako gestorský výbor zaradil 
do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

Všeobecný prístup Komisie

1. berie na vedomie, že Komisia definuje lobovanie ako „činnosti uskutočňované s cieľom 
ovplyvniť tvorbu politiky a rozhodovacie procesy európskych inštitúcií“;

2. pripomína, že inštitúcie Európskej únie prijímajú rozhodnutia nielen v súvislosti 
s právnymi predpismi, ale aj rozhodnutia, ktoré sa týkajú:

 zmlúv,

 grantov,

 porušenia predpisov,

 pokút a

 spätných vymáhaní finančných prostriedkov a zrieknutí sa práv,

v súvislosti s ktorými by mohli zainteresované strany chcieť vyjadriť svoj názor či 
ovplyvniť konanie, je presvedčený, že všetky budúce pravidlá či kódexy správania by sa 
mali vypracúvať tak, aby pokrývali všetky oblasti činnosti inštitúcií EÚ, ktoré by sa 
externé subjekty či osoby mohli pokúsiť ovplyvniť;

3. konštatuje, že podľa návrhu Komisie sa budú konzultantské spoločnosti pre verejné 
záležitosti, podnikové lobistické skupiny („interní zástupcovia“), mimovládne 
organizácie (MVO), think-tanky, obchodné združenia a právnické kancelárie vyzývať, 
aby sa zaregistrovali, a ponúkne sa im možnosť uviesť, do ktorej kategórie patria;

4. upozorňuje, že zoznam v odseku 3 nezahŕňa ostatné kategórie záujmových skupín, 
významne zastúpených v Bruseli, ako napríklad a) regionálne, oblastné či miestne 
orgány, ktoré lobujú vo vlastnom mene alebo v mene spoločností či iných subjektov, 
ktoré sídlia na ich území, b) účtovné firmy ponúkajúce plný rozsah podnikateľských 
služieb vrátane lobistických činností, alebo c) odbory;

5. zo zoznamu kategórií lobistických skupín, ktorý vybrala Komisia, usudzuje, že jej prístup 
je v podstate založený na regulácii lobovania zo strany súkromného sektora, bez zjavnej 
snahy uplatniť rovnakú transparentnosť na lobovanie zo strany zástupcov verejného 
sektora, napríklad regionálnych orgánov, diplomatov, ministrov či poslancov národných 
parlamentov;

6. konštatuje, že podľa návrhu Komisie by sa lobistickým skupinám, ktoré dobrovoľne 
zaregistrujú určité informácie o sebe, mohla poskytnúť možnosť uviesť ich konkrétne 
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záujmy a ako protihodnota za to by boli informované o rokovaniach konaných v týchto 
konkrétnych oblastiach;

7. pripomína, že značný počet príspevkov, ktoré dostala Komisia v nadväznosti na svoju 
Zelenú knihu o transparentnosti, najmä od MVO, sa vyslovoval za povinný (a nie 
dobrovoľný) prístup ako jediný spôsob zabezpečenia úplnej transparentnosti;

Zverejnenia finančného charakteru

8. podporuje návrh Komisie, podľa ktorého by registrovaní lobisti mali uvádzať:

 v prípade profesionálnych konzultantských spoločností a právnických kancelárií 
lobujúcich v inštitúciách EÚ obrat spojený s týmto lobovaním a relatívny podiel
klientov na tomto obrate;

 v prípade „interných“ lobistických skupín a obchodných združení vykonávajúcich 
lobistickú činnosť odhad nákladov spojených s priamym lobovaním v inštitúciách EÚ 
a

 v prípade MVO a think-tankov celkový rozpočet a jeho rozdelenie podľa hlavných 
zdrojov financovania (sumy a zdroje verejného financovania, dary, členské poplatky 
atď.);

9. je presvedčený, že pre poslancov Európskeho parlamentu a ostatné osoby je dôležité, aby 
vedeli, pre koho lobistické skupiny pracujú, poznali zdroj každej informácie, ktorú 
lobistické skupiny poskytujú alebo šíria, a boli si byť vedomí toho, čie záujmy tieto 
skupiny zastupujú;

10. navrhuje, aby každý budúci kódex správania vyžadoval od lobistických skupín, aby 
na začiatku každého stretnutia alebo rozhovoru uskutočneného za účelom lobovania jasne 
uviedli klienta, organizáciu, hnutie alebo kampaň, ktorú zastupujú, a či sú registrovanými 
lobistickými skupinami;

11. žiada Komisiu, aby konkretizovala dôsledky nevykonania dobrovoľnej registrácie alebo 
jej odmietnutia a najmä:

 či by nevykonanie tohto kroku alebo jeho odmietnutie bolo zaznamenané a jasne 
vyznačené v určitej časti registra;

 či by dotknutej organizácii bolo následne znemožnené lobovať v Komisii;

12. domnieva sa, že súčasťou registra by mal byť jednoduchý systém na vymazávanie 
údajov, ktorý oznámi príslušnej osobe alebo orgánu dôvody takéhoto vymazania;

Kódex správania

13. podporuje názor Komisie, že samoregulácia lobistických skupín nestačí; konštatuje, že 
má v úmysle preskúmať a aktualizovať existujúce požiadavky schválené v roku 1992; 
súhlasí s tým, že záväzok dodržiavať kódex by sa v súlade s príkladom poskytnutým 
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Parlamentom mal stať podmienkou pre lobistické skupiny, ktoré chcú byť zapísané 
v novom registri;

14. domnieva sa, že nevyhnutným predpokladom toho, aby bol kódex správania účinný 
a občania Európy mali v neho dôveru, je, aby porušenia kódexu správania boli odhalené 
a presvedčivo potrestané; poznamenáva, že je dôležité, aby monitorovanie vykonávali 
úplne nezávislé subjekty;

Súčasné pravidlá lobovania v Parlamente

15. poukazuje na to, že Parlament už má kódex správania pre lobovanie (článok 3 prílohy IX 
rokovacieho poriadku);

16. upozorňuje na to, že čo sa týka vymedzenia pojmu lobistické skupiny, článok 9 ods. 4 
rokovacieho poriadku poveruje kolégium kvestorov, aby vystavili preukaz osobám, ktoré 
chcú pravidelne vstupovať do priestorov Parlamentu s cieľom poskytovať poslancom 
informácie súvisiace s výkonom poslaneckého mandátu, a to v ich vlastnom záujme alebo 
v záujme tretej strany;

17. pripomína, že podľa internetovej stránky Parlamentu sú „lobistické skupiny súkromné, 
štátne alebo nevládne zoskupenia, prostredníctvom ktorých Parlament získava poznatky 
a znalecké posudky z rôznych ekonomických, sociálnych, ekologických a vedeckých 
oblastí“;

18. vyzýva generálneho tajomníka, aby presunul parlamentný zoznam zástupcov 
akreditovaných záujmových skupín, ktorý sa v súčasnosti nachádza na adrese: 
http://www.europarl.europa.eu/parliament/expert/staticDisplay.do?id=65&language do časti 
internetovej stránky Parlamentu s ľahším prístupom;

Medziinštitucionálna spolupráca

19. berie na vedomie želanie Komisie, aby v budúcnosti existoval spoločný register a kódex 
správania aspoň pre Komisiu a Parlament, ako aj jej názor, že registrácia „na jednom 
mieste“ by zainteresované strany viac motivovala, aby sa zaregistrovali;

20. uznáva, že ak majú rôzne inštitúcie oddelené systémy registrácie lobistických skupín, 
môže existovať riziko, že lobistické skupiny poskytujú rozporné informácie o svojich 
organizáciách, klientoch, pre ktorých pracujú, a o výške finančných prostriedkov, ktoré 
sú pre danú lobistickú iniciatívu k dispozícii; uznáva preto, že existujú pádne argumenty 
v prospech vytvorenia jednotného registračného systému v blízkej budúcnosti;

21. zdôrazňuje, Parlament si musí zachovať svoju samostatnosť pri rozhodovaní o prijatí či 
neprijatí takýchto záujmových skupín alebo lobistov, čo považuje za dôležité pre výkon 
svojej politickej úlohy, ktorá spočíva v zastupovaní občanov EÚ;

22. navrhuje, aby v prípade, že inštitúcie nebudú mať spoločný register lobistických skupín, 
ich jednotlivé registre na internetových stránkach obsahovali odkazy na registre ostatných 
inštitúcií s cieľom umožniť porovnanie záznamov lobistických skupín;

23. pripomína cieľ, ktorým je zvýšenie transparentnosti voči európskym občanom a trvá 
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preto na tom, aby registre lobistických skupín – či už spoločné alebo vlastné jednotlivým 
inštitúciám – boli ľahko prístupné na internete, štandardizované, zrozumiteľné 
a porovnateľné.
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