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TARKISTUKSET 1-31

Lausuntoluonnos (PE392.127v01-00)
Claude Turmes
sääntöjen laatimisesta etujärjestöjen edustajien (lobbareiden) toiminnalle Euroopan unionin 
toimielimissä
(2007/2115(INI))

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 1
-1 kohta (uusi)

-1. ottaa huomioon edunvalvontaryhmien suuren lukumäärän EU:n toimielimissä ja 
niiden valtavan vaikutuksen päätöksentekoprosessiin,

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 2
-1 a kohta (uusi)

-1 a. ottaa huomioon, että edunvalvontaryhmien taustalla olevat motiivit ja tavoitteet on 
voitava tunnistaa selvästi, sillä edunvalvonnan ja korruption välinen raja on 
häilyvä,

Or. pl
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Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 3
1 kohta

1. tunnustaa lobbauksen merkittävän vaikutuksen EU:n päätöksentekoon sekä selkeiden 
sääntöjen tarpeen; kehottaa luomaan vapaaehtoisen edustus- ja lobbausrekisterin, 
joka kattaa EU:n kaikki toimielimet, ja varautumaan vapaaehtoisiin taloudellisia 
tietoja koskeviin ilmoituksiin;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 4
1 kohta

1. tunnustaa lobbauksen merkittävän vaikutuksen (poistetaan) päätöksentekoon EU:n 
toimielimissä ja niin ollen tarpeen laatia selkeät säännöt, jotka kattavat muun 
muassa lobbauksen ja korruption rajat, määritelmät ja erot, jotta voidaan ehkäistä 
korruptiota; katsoo, että kaikkiin lobbareihin on kaikissa EU:n toimielimissä 
ryhdyttävä soveltamaan uskottavaa ja tehokasta rekisteröinti- ja 
raportointijärjestelmää, taloudellisten tietojen ilmoittaminen mukaan lukien, ja että se 
on yhdistettävä eettistä käyttäytymistä koskeviin yhteisiin sääntöihin; katsoo, että 
järjestelmään olisi sisällytettävä myös riippumaton täytäntöönpano- ja 
sanktiointimekanismi;

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 5
1 kohta

1. tunnustaa lobbauksen merkittävän vaikutuksen EU:n päätöksentekoon sekä selkeiden 
sääntöjen tarpeen; katsoo, että kaikkiin lobbareihin on kaikissa EU:n toimielimissä 
ryhdyttävä soveltamaan uskottavaa ja tehokasta rekisteröinti- ja 
raportointijärjestelmää, taloudellisten tietojen ilmoittaminen mukaan lukien, ja että se 
on yhdistettävä eettistä käyttäytymistä koskeviin yhteisiin sääntöihin; katsoo, että 
järjestelmään olisi sisällytettävä myös riippumaton täytäntöönpano- ja 
sanktiointimekanismi; pyytää, että lobbausta koskevat asiakirjat, erityisesti yhteinen 
eettinen säännöstö ja taloudellisia etuja koskevat ilmoitukset, olisivat julkisia ja 
helposti yleisön saatavilla;

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Bairbre de Brún

Tarkistus 6
1 kohta

1. tunnustaa lobbauksen merkittävän vaikutuksen EU:n päätöksentekoon sekä selkeiden 
sääntöjen tarpeen; katsoo, että kaikkiin lobbareihin on kaikissa EU:n toimielimissä 
ryhdyttävä soveltamaan uskottavaa ja tehokasta sähköistä rekisteröinti- ja 
raportointijärjestelmää, taloudellisten tietojen ilmoittaminen mukaan lukien, ja että se 
on yhdistettävä eettistä käyttäytymistä koskeviin yhteisiin sääntöihin; katsoo, että 
järjestelmään on sisällytettävä myös riippumaton täytäntöönpano- ja 
sanktiointimekanismi;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Bairbre de Brún

Tarkistus 7
1 a kohta (uusi)

1 a. katsoo, että pakolliseen rekisteröinti- ja raportointijärjestelmään on sisällytettävä 
vähintään seuraavat tiedot1:
– lobbaajan(lobbaajien) nimi(nimet),
– yhteystiedot,
– edustetut intressit ja/tai elimet, ja
– ilmoitus taloudellisista tiedoista, joihin sisältyy yksityiskohtaiset tiedot menoista;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Bairbre de Brún

Tarkistus 8
1 a kohta (uusi)

1 a. kehottaa komissiota ehdottamaan kaikille lobbaajille yhteistä toimintasäännöstä, 
jonka Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyvät;

Or. en

  
1 Tiedot päivitetään kerran vuodessa. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 9
1 a kohta (uusi)

1 a. kiinnittää jäsenten huomion heidän kaikkein tärkeimpään tehtäväänsä, nimittäin 
jäsenvaltioiden kansalaisten arvokkuuden ja hyvinvoinnin turvaamiseen, joka on 
usein ristiriidassa ylikansallisten yhtiöiden ja liike-elämän ryhmien edun kanssa tai 
niiden uhkaama;

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 10
1 a kohta (uusi)

1 a. katsoo, että rekisteriä olisi päivitettävä viikoittain ja että se olisi annettava yleisön 
saataville, ja että kaikille EU:n toimielimissä edustus- tai lobbaustehtävissä 
vieraileville henkilöille kerrottaisiin sen olemassaolosta ja kannustettaisiin heitä 
täyttämään rekisterin vaatimukset avoimuuden edistämiseksi;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 11
1 a kohta (uusi)

1 a. kehottaa Euroopan parlamentin jäseniä ja EU:n toimielimissä työskenteleviä 
virkamiehiä tutustumaan rekisterin tietoihin ennen kuin tapaavat edustajia ja 
lobbaajia;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 12
1 a kohta (uusi)

1 a. katsoo, että Euroopan parlamentin jäsenet ovat itse vastuussa siitä, että he saavat 
tasapuolista tietoa; painottaa, että jäseniä on voitava pitää kykenevinä tekemään 
poliittisia päätöksiä lobbaajista riippumattomasti;
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Or. nl

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 13
1 a kohta (uusi)

1 a. katsoo, että Euroopan parlamentin jäsenet ovat myös itse vastuussa työnsä 
avoimuudesta; kannattaa sen vuoksi toimintatapaa, jossa – jos jäsenet esittävät 
tarkistuksen, jonka he ovat saaneet yritykseltä, kansalaisjärjestöltä tai muulta 
organisaatiolta – heidän olisi ilmoitettava siitä tarkistuksen perusteluissa;

Or. nl

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 14
2 kohta

2. kehottaa komissiota selkeyttämään erityisneuvonantajiensa roolia, määrittelemään 
selkeästi käsitteet ”taloudellinen side” ja "eturistiriita"; katsoo, että 
eturistiriitatilanteessa olevia erityisneuvonantajia ei saa ottaa yhteisön toimielinten 
palvelukseen; pyytää komissiota ilmoittamaan selkeästi korkean tason työryhmiensä 
ja asiantuntijaryhmiensä työn täsmälliset tavoitteet ja laatimaan suuntaviivat 
yhteiskunnan eri alojen tasapuolisen edustuksen varmistamiseksi; painottaa, että 
eturistiriitatilanteessa olevat asiantuntijat eivät saa olla asiantuntijaryhmien 
jäseninä ja että heitä voidaan kuulla vain heidän osaamisensa alalla; kehottaa 
komissiota julkaisemaan Internet-sivuillaan haut mahdollistavan rekisterin kaikkien 
ryhmien jäsenistä, komitologiamenettelyyn sisältyvät komiteat mukaan lukien, sekä 
niiden kokousten esityslistat ja asiakirjat ja varmistamaan avoimuuden tällaisia uusia 
ryhmiä perustettaessa;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 15
2 kohta

2. kehottaa komissiota selkeyttämään neuvonantajiensa erityisneuvonantajiensa roolia
ja taustaa ja antamaan heidän ansioluettelonsa yleisön saataville, määrittelemään 
selkeästi käsitteen "eturistiriita", ilmoittamaan selkeästi korkean tason työryhmiensä ja 
asiantuntijaryhmiensä työn täsmälliset tavoitteet, laatimaan suuntaviivat yhteiskunnan 
eri alojen ja kansallisuusryhmien tasapuolisen edustuksen varmistamiseksi, 
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julkaisemaan Internet-sivuillaan haut mahdollistavan rekisterin kaikkien ryhmien 
jäsenistä, komitologiamenettelyyn sisältyvät komiteat mukaan lukien, sekä niiden 
kokousten esityslistat ja asiakirjat ja varmistamaan avoimuuden tällaisia uusia ryhmiä 
perustettaessa;

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Andres Tarand

Tarkistus 16
2 kohta

2. kehottaa komissiota selkeyttämään erityisneuvonantajiensa roolia, määrittelemään 
selkeästi käsitteen "eturistiriita", puuttumaan asiaan, kun tällaisia ristiriitoja selvästi 
esiintyy, ilmoittamaan selkeästi korkean tason työryhmiensä ja asiantuntijaryhmiensä 
työn täsmälliset tavoitteet, laatimaan suuntaviivat yhteiskunnan eri alojen tasapuolisen 
edustuksen varmistamiseksi, julkaisemaan Internet-sivuillaan haut mahdollistavan 
rekisterin kaikkien ryhmien jäsenistä, komitologiamenettelyyn sisältyvät komiteat 
mukaan lukien, sekä niiden kokousten esityslistat ja asiakirjat ja varmistamaan 
avoimuuden tällaisia uusia ryhmiä perustettaessa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 17
2 a kohta (uusi)

2 a. kehottaa komissiota suojelemaan henkilöitä, jotka "soittavat hälytyskelloa", ja 
tunnustamaan heidät, samoin perustein kuin muita intressien edustajia;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 18
2 a kohta (uusi)

2 a. muistuttaa, että ”hälytyskellon soittajat” ovat aktiivisesti tutkimuksessa, yrityksissä 
tai kansalaisyhteiskunnassa toimivia henkilöitä, jotka päätyivät ”hälytyskellon 
soittamiseen” niiden vaarojen ja riskien takia, joita syntyy tietystä tutkimuksesta tai 
tuotekehityksestä, ja painottaa, että sen vuoksi olisi annettava määräyksiä 
"hälytyskellon soittajien" asemasta, samalla tavalla kuin on tehty eräissä 
jäsenvaltioissa;
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Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 19
4 kohta

4. kehottaa komissiota ilmoittamaan kaikista virkamiehistä, jotka ovat lähteneet 
komission palveluksesta ja siirtyneet uuteen tehtävään, jolla on yhtymäkohtia heidän 
aikaisempaan toimialaansa; kehottaa tekemään ilmoituksen kahden vuoden kuluessa, 
mainiten erityisesti työ lobbausyrityksissä neuvonantajina, konsultteina tai 
avustajina, ja sisällyttämään siihen tiedot mahdollisista henkilöstösääntöjen 16 
artiklan mukaisesti hyväksymistään ehdoista tai kielloista;

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Andres Tarand

Tarkistus 20
4 kohta

4. kehottaa komissiota ilmoittamaan kaikista virkamiehistä, jotka ovat lähteneet 
komission palveluksesta pysyvästi tai määrätyn pituiselle sapattivapaalle ja siirtyneet 
uuteen tehtävään, jolla on yhtymäkohtia heidän aikaisempaan toimialaansa; kehottaa 
tekemään ilmoituksen kahden vuoden kuluessa ja sisällyttämään siihen tiedot 
mahdollisista henkilöstösääntöjen 16 artiklan mukaisesti hyväksymistään ehdoista tai 
kielloista;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jules Maaten

Tarkistus 21
5 kohta

5. kehottaa komissiota toimittamaan yksityiskohtaisen luettelon kaikista henkilöistä tai 
asiantuntijoista, jotka työskentelevät komission palveluksessa ja joiden palkan maksaa 
yksityinen sektori, jäsenvaltion hallitus tai hallituksesta riippumaton organisaatio, 
mukaan lukien tiedot siitä, kuka palkan maksaa, mille yksiköille kyseiset henkilöt 
työskentelevät ja mitä asioita he käsittelevät, jotta voidaan tarjota tietoja kansallisten 
hallitusten komennukselle lähettämän henkilöstön ja muiden asiantuntijoiden 
toiminnasta Euroopan tasolla;

Or. nl
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Tarkistuksen esittäjä(t): Antonio De Blasio

Tarkistus 22
5 kohta

5. vaatii komissiota toimittamaan yksityiskohtaisen luettelon kaikista henkilöistä tai 
asiantuntijoista, jotka työskentelevät komission palveluksessa tai komission jäsenten 
kabineteissa ja joiden palkan maksaa yksityinen sektori tai hallituksesta riippumaton 
organisaatio, mukaan lukien tiedot siitä, kuka palkan maksaa, mille yksiköille kyseiset 
henkilöt työskentelevät ja mitä asioita he käsittelevät;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 23
5 kohta

5. vaatii komissiota toimittamaan yksityiskohtaisen luettelon kaikista henkilöistä tai 
asiantuntijoista, jotka työskentelevät komission palveluksessa ja joiden palkan maksaa 
yksityinen sektori tai hallituksesta riippumaton organisaatio, mukaan lukien tiedot 
siitä, kuka palkan maksaa, kuinka kauan he ovat olleet palveluksessa ja millaisella 
sopimuksella, mille yksiköille kyseiset henkilöt työskentelevät ja mitä asioita he 
käsittelevät;

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Bairbre de Brún

Tarkistus 24
5 kohta

5. vaatii komissiota toimittamaan yksityiskohtaisen luettelon kaikista henkilöistä tai 
asiantuntijoista, jotka työskentelevät komission palveluksessa ja joiden palkan maksaa 
yksityinen sektori tai hallituksesta riippumaton organisaatio, mukaan lukien tiedot 
siitä, kuka palkan maksaa, mille yksiköille kyseiset henkilöt työskentelevät ja mitä 
asioita he käsittelevät tai ovat käsitelleet siitä lähtien, kun tulivat komission 
palvelukseen;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Claude Turmes

Tarkistus 25
5 a kohta (uusi)

5 a. pyytää komissiota ja Euroopan parlamenttia julkaisemaan yksityiskohtaisen 
luettelon kaikista komennukselle lähetetyistä kansallisista asiantuntijoista, 
yksiköistä, joissa he työskentelevät ja asioista, joita he käsittelevät, sekä 
kansallisesta hallintoelimestä, joka heidät lähetti;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Andres Tarand

Tarkistus 26
6 kohta

6. kehottaa parlamenttia julkaisemaan Internet-sivullaan kattavan ja täydellisen luettelon 
kaikista olemassa olevista puolueiden välisistä ryhmistä, joissa parlamentin jäsenet 
ovat mukana, myös virallisista laajennetuista työryhmistä, rekisteröimättömistä
laajennetuista työryhmistä sekä jäsenten ja teollisuuden välisistä foorumeista, ja 
julkaisemaan niiden jäsenten nimet, kokousten esityslistat ja asiakirjat sekä 
taloudellisten tukijoiden nimet;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey ja Kathalijne Maria Buitenweg

Tarkistus 27
6 kohta

6. kehottaa parlamenttia julkaisemaan Internet-sivullaan kattavan ja täydellisen luettelon 
olemassa olevista laajennetuista työryhmistä, niiden jäsenistä sekä niiden kokousten 
esityslistoista ja asiakirjoista, ja katsoo, että tietojen on oltava täydellisiä; kehottaa 
parlamenttia sen vuoksi julkaisemaan luettelon kaikista parlamentin tiloissa 
järjestetyistä aamiaisista, lounaista ja päivällisistä, mukaan luettuna sponsorien 
nimet ja keskustelun aiheet; vaatii parlamenttia pitämään myös rekisteriä 
sponsorien jäsenille maksamista matkoista, matkojen kustannuksista, sponsoreista, 
osallistujista ja matkan tarkoituksesta;

Or. nl
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Tarkistuksen esittäjä(t): Claude Turmes

Tarkistus 28
6 a kohta (uusi)

6 a. kehottaa parlamenttia julkaisemaan Internet-sivullaan kattavan ja täydellisen 
luettelon kaikista parlamentin jäsenten isännöimistä lobbaustapahtumista, mukaan 
luettuna vähintään esityslista ja sponsorien nimet;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 29
6 a kohta (uusi)

6 a. katsoo, että Euroopan parlamentin olisi otettava johtoasema hyväksymällä parhaat 
käytänteet jäsenten taloudellisia etuja koskevan rekisteröinnin vaatimuksista; 
kehottaa parlamentin puhemiehistöä teettämään tutkimuksen kunkin jäsenvaltion 
parlamenttien toimintatavoista ja sen jälkeen suosittelemaan mahdollisia 
parannuksia Euroopan parlamentin menettelytapoihin;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Satu Hassi

Tarkistus 30
6 a kohta (uusi)

6 a. kehottaa parlamenttia vahvistaman selkeät säännöt, joissa vaaditaan, että 
parlamentin jäsenten on pidettävä ajan tasalla julkista rekisteriä kokouksista 
ammattilobbaajien ja sidosryhmien edustajien kanssa asioista, joissa jäsen toimii 
esittelijänä, varjoesittelijänä tai valmistelijana, ja pitämään julista arkistoa edellä 
mainituilta edustajilta saamistaan ehdotuksista;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Satu Hassi

Tarkistus 31
6 a kohta (uusi)

6 a. kehottaa parlamenttia vahvistamaan eturistiriitoja koskevat selkeät säännöt, jotta 
parlamentin jäsen ei voi tulla varjoesittelijäksi tai valmistelijaksi asioissa, joissa 
heillä itsellään, heidän perheenjäsenillään, työnantajallaan tai vaalikampanjan 
rahoittajalla on taloudellisia intressejä; 
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Or. en


