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FÖRSLAG

Budgetkontrollutskottet uppmanar utskottet för konstitutionella frågor att som ansvarigt 
utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

Kommissionens övergripande strategi

1. Europaparlamentet noterar att kommissionen definierar lobbying som ”verksamhet som 
drivs med målet att påverka utformningen av politiken och den politiska beslutsgången 
inom EU:s institutioner”.

2. Europaparlamentet påminner om att Europeiska unionens institutioner fattar beslut inte 
bara om lagstiftning, utan även om

– upphandlingar,

– bidrag,

– överträdelser,

– böter, och

– inkasseringar och avståenden från inkassering,

beslut som de berörda parterna kan vilja yttra sig över eller påverka. Parlamentet anser att 
framtidens regler eller uppförandekodex bör utformas så att alla de av EU-institutionernas 
verksamhetsområden som utomstående organ eller personer kan försöka påverka omfattas.

3. Europaparlamentet noterar att konsultföretag för offentliga angelägenheter, 
lobbyavdelningar inom företag (interna företrädare), icke-statliga organisationer, 
tankesmedjor, branschorganisationer och advokatbyråer enligt kommissionens förslag
kommer att uppmuntras att ingå i registret och erbjudas möjligheten att meddela vilken 
kategori de tillhör.

4. Europaparlamentet påpekar att förteckningen i punkt 3 inte inbegriper andra kategorier av 
intressegrupper med betydande inflytande i Bryssel, såsom a) regionala, provinsiella eller 
lokala myndigheter, som bedriver lobbyverksamhet för egen räkning eller för företag eller 
andra enheter som är belägna inom deras territorium, b) revisionsbyråer som erbjuder ett 
komplett utbud av företagstjänster, däribland lobbyverksamhet, eller c) fackföreningar.

5. Europaparlamentet drar av den förteckning över lobbyistkategorier som kommissionen
inriktar sig på slutsatsen att dess strategi i allt väsentligt bygger på att reglera 
lobbyverksamhet i den privata sektorn, utan något synbart försök att låta likvärdig 
öppenhet gälla för lobbyverksamhet av företrädare för den offentliga sektorn, t.ex. 
regionala myndigheter, diplomater, ministrar och nationella parlamentsledamöter.
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6. Europaparlamentet noterar att lobbyister som frivilligt registrerar vissa upplysningar om 
sig själva enligt kommissionens förslag skulle ges möjlighet att ange sina särskilda 
intressen och i gengäld bli informerade när det anordnas samråd inom dessa särskilda 
områden.

7. Europaparlamentet påminner om att ett betydande antal av de inlagor som kommissionen 
mottog som svar på sin grönbok om öppenhet, särskilt från icke-statliga organisationer, 
innefattade rekommendationer om en tvingande (i stället för frivillig) strategi som det 
enda sättet att garantera full öppenhet.

Redovisning av ekonomisk information

8. Europaparlamentet stöder kommissionens förslag enligt vilket registrerade lobbyister 
skulle behöva uppge följande:

– Vid professionellt konsultarbete och advokatbyråer som sysslar med lobbying mot 
EU-institutionerna, den omsättning som är kopplad till sådan lobbying samt 
klienternas relativa betydelse i denna omsättning.

– Interna lobbyister och branschorganisationer som sysslar med lobbying, en 
uppskattning av kostnaden i samband med direkt lobbying mot EU-institutionerna.

– Icke-statliga organisationer och tankesmedjor, den totala budgeten och fördelningen 
per huvudsaklig finansieringskälla (storleken på och ursprung för offentlig 
finansiering, donationer, medlemsavgifter osv.).

9. Europaparlamentet anser att det är mycket viktigt att såväl Europaparlamentets ledamöter 
som andra vet för vem lobbyisterna arbetar, varifrån information som lämnas eller 
framhålles av lobbyister kommer och vilka intressen de företräder.

10. Europaparlamentet föreslår att en framtida uppförandekodex bör innebära att lobbyister i 
början av varje möte eller samtal som anordnas i lobbysyfte tydligt måste uppge den 
klient, organisation, rörelse eller kampanj de företräder och om de är registrerade 
lobbyister eller inte.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att specificera vilka följderna skulle bli av 
underlåtenhet eller vägran att ingå i det frivilliga registret, särskilt

– om underlåtenheten eller vägran skulle offentliggöras väl synligt i en del av registret,

– om den berörda organisationen därefter skulle vara förbjuden att bedriva lobbying 
gentemot kommissionen.

12. Europaparlamentet anser att registret bör innehålla ett enkelt system för att ta bort 
uppgifter och för att underrätta den berörda personen eller organisationen om skälen till att 
uppgifterna tagits bort.
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Uppförandekodex

13. Europaparlamentet stöder kommissionens uppfattning att självreglering genom 
lobbyisternas egen försorg inte är tillräckligt. Parlamentet noterar dess avsikt att se över 
och uppdatera de redan befintliga kraven, som antogs 1992. Parlamentet håller med om att 
anslutning till kodexen borde bli ett krav för lobbyister som vill ingå i det nya registret, i 
linje med parlamentets lösning.

14. För att en uppförandekodex ska vara effektiv och för att EU-medborgarna ska ha 
förtroende för systemet anser Europaparlamentet att det är nödvändigt att brott mot koden 
upptäcks och straffas på ett trovärdigt sätt. Parlamentet noterar vikten av att helt fristående 
aktörer leder övervakningen.

Parlamentets nuvarande regler om lobbyverksamhet

15. Europaparlamentet påpekar att man redan har en uppförandekodex (artikel 3 i bilaga IX
till arbetsordningen) om lobbyverksamhet.

16. Europaparlamentet påpekar gällande definitionen av lobbyister att kvestorerna, enligt 
artikel 9.4 i arbetsordningen, får utfärda passerkort till personer som regelbundet vill ha 
tillträde till parlamentets lokaler för att i eget eller tredje mans intresse förse ledamöter 
med information inom ramen för ledamöternas mandat.

17. Europaparlamentet påminner om att följande anges på parlamentets webbplats: 
”Lobbygrupperna är privata, offentliga eller icke-statliga grupperingar. De kan ge 
parlamentet kunskaper och specifik expertis inom bland annat det ekonomiska, sociala, 
ekologiska och vetenskapliga området.”

18. Europaparlamentet uppmanar generalsekreteraren att flytta parlamentets förteckning över 
företrädare för ackrediterade intressegrupper, som för närvarande finns på 
http://www.europarl.europa.eu/parliament/expert/staticDisplay.do?id=65&language=SV
till en mer lättillgänglig plats på parlamentets webbplats.

Interinstitutionellt samarbete

19. Europaparlamentet noterar att kommissionen vill att registret och uppförandekodexen i 
framtiden blir gemensamma för kommissionen och åtminstone Europaparlamentet samt 
dess uppfattning att aktörernas vilja att registrera sig skulle öka om det bara skulle 
behövas en enda registrering.

20. Europaparlamentet inser att det, om var och en av de olika institutionerna har skilda 
ordningar för registrering av lobbyister, kan finnas en risk för inkonsekvens i den 
information som lobbyister lämnar om sina egna organisationer, de klienter de företräder 
och den finansiering som finns tillgänglig för ett givet lobbyinitiativ. Parlamentet medger 
därför att det kan finnas goda argument för att i sinom tid inrätta ett enda enhetligt 
registreringssystem.
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21. Europaparlamentet poängterar att man måste behålla sin autonomi vid beslut om huruvida 
sådana intressegrupper eller lobbyister ska godtas eller inte som parlamentet kan anse vara 
relevanta för sin politiska roll såsom företrädare för EU-medborgare.

22. Europaparlamentet föreslår att institutionernas enskilda webbaserade register, så länge 
institutionerna inte ordnar med ett gemensamt register över lobbyister, bör inbegripa 
länkar till de andra institutionernas register, så att det går att jämföra de uppgifter som 
lobbyisterna lämnat.

23. Europaparlamentet påminner om syftet med ökad insyn för EU:s medborgare och 
insisterar därför på att registren över både gemensamma lobbyister och specifika 
lobbyister för EU:s enskilda institutioner ska vara enkelt tillgängliga på Internet, att de ska 
vara standardiserade samt lätta att förstå och jämföra.
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RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande 22.1.2008
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