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POBUDE

Odbor za proračunski nadzor poziva Odbor za ustavne zadeve kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

Splošni pristop Komisije

1. ugotavlja, da Komisija opredeljuje lobiranje kot „dejavnosti, ki se opravljajo z namenom 
vplivati na oblikovanje politike in odločanje v evropskih institucijah“;

2. opozarja, da institucije Evropske unije ne sprejemajo samo odločitev v zvezi z 
zakonodajo, ampak tudi v zvezi s:

 pogodbami;

 nepovratnimi sredstvi;

 kršitvami;

 globami ter

 izterjatvami in odpovedmi izterjatev;

v zvezi s katerimi bi lahko zainteresirane strani izrazile svoja stališča ali uporabile svoj 
vpliv; meni, da bi morala biti vsa prihodnja pravila ali kodeksi ravnanja pripravljeni tako, 
da bi zajemali vsa področja dejavnosti institucij EU, na katera bi lahko vplivali zunanji 
organi ali osebe;

3. ugotavlja, da je treba svetovalne službe o javnih zadevah, podjetniške lobistične enote 
(notranje zastopnike), nevladne organizacije, strokovne enote, trgovinska združenja in 
odvetniške družbe v skladu s predlogom Komisije spodbujati, da se vpišejo v register, pri 
čemer bodo imeli možnost izbire kategorije, v katero spadajo;

4. poudarja, da na seznam iz odstavka 3 niso vključene druge kategorije interesnih skupin, 
ki so v Bruslju precej navzoče, kot so (a) regionalni, provincialni ali lokalni organi, ki 
lobirajo v svojem imenu ali v imenu podjetij ali drugih subjektov na njihovem ozemlju, 
ali (b) računovodska podjetja, ki ponujajo veliko različnih poslovnih storitev, vključno z 
dejavnostmi lobiranja, ali (c) sindikati;

5. na podlagi seznama kategorij lobistov, ki jih je določila Komisija, ugotavlja, da temelji 
njen pristop predvsem na urejanju lobiranja v zasebnem sektorju, pri čemer ne poskuša 
enake preglednosti uporabiti tudi za lobiranje predstavnikov javnega sektorja, na primer 
regionalnih organov, diplomatov, ministrov ali poslancev nacionalnih odborov;

6. ugotavlja, da bi lobisti, ki se prostovoljno registrirajo z navedbo nekaterih podatkov o 
sebi, v skladu s predlogom Komisije imeli možnost navesti svoje posebne interese in bi 
bili obveščeni o posvetovanjih v zvezi s področji, ki zadevajo njihove posebne interese;
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7. opozarja, da je Komisija kot odziv na zeleno knjigo o preglednosti prejela veliko število 
prispevkov, zlasti od nevladnih organizacij, ki zagovarjajo obvezno (raje kot 
prostovoljno) registracijo kot edini način, s katerim bi se zagotovila popolna preglednost;

Finančno razkritje

8.  podpira predlog Komisije, po katerem bi morali registrirani lobisti navesti: 

 za poklicne svetovalne službe in odvetniške družbe, ki lobirajo v institucijah EU, 
promet, povezan s takšnim lobiranjem, in relativni posamezni delež strank v tem 
prometu;

 za notranje lobiste in trgovinska združenja, ki delujejo na področju lobiranja, oceno 
stroškov, povezanih z neposrednim lobiranjem v institucijah EU; ter

 za nevladne organizacije in strokovne enote skupni proračun in razčlenitev sredstev 
glede na glavne vire financiranja (zneske in vire javnega financiranja, donacije, 
članarine itd.);

9. meni, da je za poslance Evropskega parlamenta in za druge bistveno, da vedo, za koga 
lobisti delajo, kaj je vir posameznih informacij, ki jih posredujejo ali spodbujajo lobisti, 
in da prepoznajo interese, ki jih zastopajo lobisti;

10. predlaga, da bi moral vsak prihodnji kodeks ravnanja od lobistov zahtevati, da na začetku 
vsakega sestanka ali pogovora, ki je namenjen lobiranju, jasno navedejo stranko, 
organizacijo, gibanje ali kampanjo, v imenu katere delujejo, in ali so registrirani kot 
lobisti;

11. poziva Komisijo, naj določi, kakšne bi bile posledice, če se lobist ne uspe ali ne želi 
vključiti v prostovoljni register, in zlasti:

 ali bi bila nevključitev ali zavrnitev vključitve v register zabeležena in jasno vidna v 
enem od razdelkov registra;

 ali bi bila zadevna organizacija potem izključena iz lobiranja pri Komisiji; 

12. meni, da bi moral register razpolagati z enostavnim sistemom za izločanje vpisov in za 
obveščanje o razlogih izbrisa zadevne osebe ali organa;

Kodeks ravnanja

13. soglaša z mnenjem Komisije, da samourejanje lobistov ni zadostno; upošteva namen 
Komisije, da pregleda in posodobi obstoječe zahteve, sprejete leta 1992; se strinja, da bi 
se moralo od lobistov, ki bi se želeli vključiti v novi register, zahtevati, da sprejmejo 
kodeks v skladu z zgledom Parlamenta;

14. meni, da je treba kršitve kodeksa ravnanja odkrivati in verodostojno kaznovati, če naj bo 
ta kodeks učinkovit in če naj evropski državljani zaupajo v sistem; opozarja, da je 
pomembno, da nadzor izvajajo popolnoma neodvisni akterji; 
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Sedanja pravila lobiranja v Parlamentu

15. poudarja, da Parlament že ima kodeks ravnanja za lobiranje (člen 3 Priloge IX k 
Poslovniku);

16. v zvezi z opredelitvijo lobistov poudarja, da je za izdajo poimenskih izkaznic osebam, ki 
želijo pogosto vstopati v prostore Parlamenta, da poslancem v okviru njihovega 
parlamentarnega mandata posredujejo informacije v svojem interesu ali v interesu tretjih 
oseb, v skladu s členom 9(4) Poslovnika pooblaščen kolegij kvestorjev;

17. opozarja, da spletna stran Parlamenta navaja, da so „lobisti lahko zasebne, javne ali 
nevladne skupine. Parlamentu lahko omogočijo dostop do informacij in specifičnega 
strokovnega znanja z različnih gospodarskih, družbenih, okoljskih in znanstvenih 
področij“;

18. poziva generalnega sekretarja, naj seznam predstavnikov pooblaščenih interesnih skupin, 
ki ga je oblikoval Parlament in se zdaj nahaja na: 
http://www.europarl.europa.eu/parliament/expert/staticDisplay.do?id=65&language, prestavi na 
lažje dostopno lokacijo na spletni strani Parlamenta;

Medinstitucionalno sodelovanje

19. je seznanjen z željo Komisije, da bi imela v prihodnosti vsaj skupaj s Parlamentom 
enoten register in kodeks ravnanja; seznanjen je tudi z njenim stališčem, da bi 
registracija, ki se lahko v celoti opravi na enem mestu, interesne skupine bolj spodbudila 
k registraciji;

20. priznava, da bi lahko prišlo do nedoslednosti v informacijah lobistov v zvezi z njihovimi 
organizacijami, strankami, za katere delajo, in stopnjami finančnih sredstev, namenjenih 
lobiranju, če bi imele različne institucije ločene ureditve registracije lobistov; zato se 
strinja, da nedvomno so trdni argumenti za prihodnjo vzpostavitev enotnega sistema 
registracije; 

21. poudarja, da mora Parlament obdržati svojo avtonomijo pri sprejemanju odločitev o 
odobritvi ali neodobritvi takšnih interesnih skupin ali lobijev glede na svojo politično 
vlogo pri zastopanju državljanov EU;

22. predlaga, da se vse dokler institucije ne bodo imele skupnega registra lobistov, v njihove 
spletne registre vnesejo povezave na registre drugih institucij, s čimer se bo omogočila 
primerjava vpisov lobistov;

23. opozarja na cilj povečanja preglednosti v odnosu do evropskih državljanov in zato 
vztraja, da bi morali biti registri lobistov – bodisi skupni, bodisi posebni za posamezne 
institucije – zlahka dostopni na svetovnem spletu, standardizirani ter zlahka razumljivi in 
primerljivi. 
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