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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

sääntöjen kehittämisestä edunvalvojien (lobbaajien) toiminnalle Euroopan unionin 
toimielimissä 
(2007/2115(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon työjärjestyksen 9 artiklan 1 kohdan,

– ottaa huomioon komission vihreän kirjan Euroopan avoimuusaloitteesta 
(KOM(2006)0194),

– ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan avoimuusaloitetta koskevan vihreän 
kirjan jatkotoimenpiteistä (KOM(2007)0127),

– ottaa huomioon 17. heinäkuuta 1996 tekemänsä päätöksen työjärjestyksen muuttamisesta 
(edunvalvonta Euroopan parlamentissa)1,

– ottaa huomioon 13. toukokuuta 1997 tekemänsä päätöksen työjärjestyksen muuttamisesta 
(edunvalvojia koskevat menettelysäännöt)2,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön 
ja talousarvion valvontavaliokunnan ja talous- ja raha-asioiden valiokunnan ja ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan ja oikeudellisten asioiden 
valiokunnan ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnot
(A6-0000/2007),

A. ottaa huomioon, että lobbaus Euroopan parlamentissa on lisääntynyt voimakkaasti, kun 
parlamentin toimivaltuuksia on laajennettu,

B. ottaa huomioon, että edunvalvojilla on keskeinen rooli demokraattisen järjestelmän 
perustan muodostavassa avoimessa ja moniarvoisessa vuoropuhelussa ja että he ovat 
parlamentin jäsenten kannalta tärkeä tiedon lähde,

C. ottaa huomioon, että arvioiden mukaan Brysselissä on noin 15 000 edunvalvojaa ja 2 500 
edunvalvontaorganisaatiota,

D. ottaa huomioon, että komissio on ehdottanut, että osana eurooppalaista avoimuusaloitetta 
otetaan käyttöön Euroopan yhteisön toimielimissä toimivien edunvalvojien yhteinen 
rekisteri,

                                               
1 EYVL C 261, 9.9.1996, s. 52.
2 EYVL C 167, 2.6.1997, s. 14.
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E. ottaa huomioon, että parlamentilla on jo vuodesta 1996 ollut oma lobbaajien rekisteri1
sekä menettelysäännöt2, jotka velvoittavat lobbaajat noudattamaan korkeita eettisiä 
standardeja,

F. ottaa huomioon, että parlamentissa on noin 5 000 rekisteröityä edunvalvojaa,

Parlamentin avoimuuden parantaminen 

1. korostaa, että yhteisön kaikkien toimielinten avoimuus on unionin legitimiteetin ja sen 
kansalaisten keskuudessa nauttiman luottamuksen ehdoton edellytys; korostaa, että 
avoimuus on kaksisuuntainen tie, jota tarvitaan sekä itse toimielinten työssä että 
lobbaajien keskuudessa; 

2. päättää tutkia, onko mahdollista ottaa käyttöön "lainsäädännöllinen jalanjälki", 
ts. (parlamentin mietintöihin liitettävä) suuntaa-antava luettelo edunvalvojista, joita on 
kuultu mietinnön valmistelun aikana; 

3. kehottaa kvestoreita laatimaan suunnitelman siitä, miten voidaan paremmin panna 
täytäntöön ja valvoa parlamentin sääntöjä, joiden mukaan jäsenten on ilmoitettava 
kaikesta saamastaan tuesta riippumatta siitä, onko se taloudellista vai saadaanko se 
henkilöstön muodossa tai luontoissuorituksena3; 

4. kehottaa selkeyttämään virallisten toimintaryhmien asemaa, ts. luetteloimaan rekisteröidyt 
ja rekisteröimättömät toimintaryhmät parlamentin verkkosivuilla, mukaan luettuna 
ilmoitukset kunkin ryhmän puheenjohtajan taloudellisista eduista; 

5. kehottaa kvestoreita selkeyttämään sääntöjä, jotka kieltävät ilman saattajaa kulkevien 
vierailijoiden pääsyn parlamentin tiloihin (jäsenten toimistoja lukuun ottamatta) sekä 
parantamaan näiden sääntöjen täytäntöönpanon valvontaa; 

Komission ehdotus

6. pitää tervetulleena komission ehdotusta, joka koskee edunvalvojien toiminnan 
säännellympää kehystä osana eurooppalaista avoimuusaloitetta; 

7. yhtyy komission määritelmään, jonka mukaan lobbaus on "toimintaa, jolla pyritään 
vaikuttamaan Euroopan unionin politiikan muotoutumiseen ja toimielinten 
päätöksentekoon"; katsoo tämän määritelmän vastaavan työjärjestyksen 9 artiklan 
4 kohtaa;

8. korostaa, että kaikkia tämän määritelmän piiriin kuuluvia toimijoita olisi pidettävä 
lobbaajina ja kohdeltava samalla tavoin: ammattimaiset lobbaajat, yritysten omat 
lobbaajat, hallituksista riippumattomat järjestöt, ajatushautomot, ammattikunnat, 
ammattiyhdistykset ja työnantajajärjestöt ja lakimiehet, kun näiden tarkoituksena on 
vaikuttaa politiikkaan pikemmin kuin oikeuskäytäntöön;

                                               
1 Työjärjestyksen 9 artiklan 4 kohta.
2 Työjärjestyksen liite IX, 3 artikla.
3 Työjärjestyksen Liite I, 2 artikla.



PR\692569FI.doc 5/10 PE396.734v01-00

FI

9. pitää periaatteessa tervetulleena komission ehdotusta "yhden luukun" järjestelmäksi, jossa 
lobbaajat voisivat rekisteröityä sekä komissioon että parlamenttiin; muistuttaa kuitenkin 
komission ja parlamentin keskeisistä eroista toimieliminä; varaa siksi oikeuden arvioida 
komission ehdotusta sen valmistuttua ja päättää vasta sitten, asettuuko se tukemaan sitä 
vai ei; 

10. ehdottaa, että perustetaan mahdollisimman pian yhteinen työryhmä, joka koostuu sekä 
parlamentin että komission edustajista ja joka tarkastelee yhteisen rekisterin vaikutuksia;

11. suosittelee, että neuvosto liittyy mahdolliseen yhteiseen rekisteriin;

12. on tietoinen sekä vapaaehtoisen että pakollisen edunvalvojien rekisteröinnin puolesta 
esitetyistä perusteluista; panee merkille komission aikomuksen käynnistää vapaaehtoinen 
rekisteri ja arvioida järjestelmää vuoden kuluttua; pitää pakollisen rekisterin luomista 
oikeudellisesti monimutkaisena; muistuttaa, että parlamentin rekisteri on jo käytännössä 
pakollinen, koska rekisteröinti on parlamenttiin pääsyn edellytys;

13. kehottaa komissiota neuvottelemaan parlamentin kanssa ehdotetusta lobbaajia koskevasta 
menettelysäännöstöstä; muistuttaa komissiota siitä, että parlamentilla on ollut tällainen 
säännöstö jo yli kymmenen vuoden ajan; 

14. on tietoinen siitä, että jos edunvalvoja antaa rekisteriin vääriä tietoja tai ei noudata 
menettelysääntöjä, vakavin mahdollinen seuraamus on rekisteristä poistaminen; 

15. korostaa, että rekisterin on oltava käyttäjäystävällinen ja että yleisön on voitava helposti 
löytää rekisteri ja tehdä sieltä hakuja; 

16. panee merkille, että komission ehdotuksen mukaisesti rekisteröityjen edunvalvojien olisi 
ilmoitettava:

– EU:n toimielimiä lobbaavien konsultti- ja asianajotoimistojen osalta kyseiseen 
edunvalvontaan liittyvä liikevaihto sekä asiakkaiden suhteellinen painoarvo 
kyseisessä liikevaihdossa, 

– yritysten omien lobbausyksiköiden ja ammattiyhdistysten osalta arvio EU:n 
toimielinten suorasta edunvalvonnasta aiheutuvista kuluista ja, 

– kansalaisjärjestöjen ja ajatushautomoiden osalta kokonaisbudjetti ja jakautuminen 
päärahoituslähteiden mukaan; 

17. korostaa, että taloudellisten tietojen esittämisvaatimuksen on koskettava yhtäläisesti 
kaikkia edunvalvojia;

18. kehottaa komissiota antamaan täsmällisempiä tietoja tällaisten tietojen esittämisen
luonteesta ennen kuin parlamentti tekee päätöksen rekisteriin liittymisestä; 

19. muistuttaa komissiota siitä, että taloutta koskevat numerotiedot eivät aina ole paras tapa 
saada tietoa lobbaustoiminnan laajuudesta erityisesti silloin, kun kyseessä ovat 
hallituksista riippumattomat järjestöt, jotka käyttävät runsaasti palkatonta työtä; kehottaa 
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komissiota harkitsemaan, olisiko lobbaustoiminnan kirjallinen kuvaaminen 
informatiivisempi tapa; 

20. kehottaa asiasta vastaavia elimiään ehdottamaan työjärjestykseen tarvittavia muutoksia;

21. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle ja neuvostolle.
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PERUSTELUT

Poliittisten instituutioiden avoimuus on legitimiteetin edellytys. Olisi oltava helppoa 
tarkastella sitä, miten päätökset tehdään, mitkä ovat niiden vaikuttimet sekä miten voimavarat, 
ts. veronmaksajien rahat, kohdennetaan. Siksi lobbaamista koskevat säännöt ovat viime 
kädessä legitimiteettikysymys.

Tällä hetkellä arvioidaan, että Brysselissä on noin 15 000 lobbaajaa ja 2 500 lobbausjärjestöä. 
Kun lasketaan pysyvien vierailijoiden kulkuluvat ja "express"-luvat, Euroopan parlamentissa 
toimii noin 5 000 lobbaajaa.

Komissio on käynnistänyt lobbaamista koskevan keskustelun Euroopan avoimuusaloitteellaan 
(ETI). Ehdotuksen keskeisenä ajatuksena on tuoda avoimemmin esiin toimijat ja 
vaikutuskanavat, jotka ovat toiminnassa, kun säädöksiä valmistellaan ja hyväksytään EU:n 
toimielimissä. Komissio esittää lobbaajia varten vapaaehtoista rekisteriä ja menettelysääntöjä. 
Parlamentilla on jo rekisteri ja menettelysäännöt, joista määrätään Euroopan parlamentin 
työjärjestyksen 4 artiklassa.

Tämä mietintö on vastine komission ETI-aloitteeseen. Euroopan parlamentin odotetaan 
toisena lainsäätäjistä suhtautuvan tiukasti edunvalvontaan EU:ssa. 

Edunvalvontaa koskevien sääntöjen historia Euroopan parlamentissa 

Lobbaus on ollut pitkään kiistanalainen aihe parlamentin keskusteluissa. Näkemykset 
vaihtelevat suuresti ja 27 jäsenvaltion perinteet poikkeavat toisistaan. Useimmissa 
jäsenvaltioissa ei ole lainkaan määräyksiä, jotka koskevat suhtautumista näihin ryhmiin 
parlamentin tai hallituksen tasolla. Toisaalta taas Yhdysvalloissa lobbaajan on kahlattava läpi
miltei 600 sivua selvityksiä, jotta kaikki toimisi. Oli miten oli, tällä hetkellä vallitsee laaja 
yksimielisyys siitä, että eturyhmät tuovat arvokasta asiantuntemusta EU:n lakia säätäville 
viranomaisille. 

Parlamentti oli ensimmäinen yhteisön toimielin, joka puuttui eturyhmien kasvavaan määrään 
Euroopan tasolla ja erityisesti tämän kehityksen seurauksiin lainsäädäntöprosessin kannalta. 
Ensimmäinen kirjallinen kysymys lobbaustoiminnan mahdollisen sääntelyn käynnistämisestä 
esitettiin vuonna 1989. Vuonna 1991 työjärjestystä, valtakirjojen tarkastusta ja 
loukkaamattomuutta käsittelevä valiokunta laati mietinnön, jossa ehdotettiin lobbaajia 
koskevia menettelysääntöjä ja luetteloa. Valiokunnassa käytyjen hyvin vaikeiden 
keskustelujen jälkeen ehdotuksia ei kuitenkaan esitetty täysistunnolle.

Vuoden 1994 Euroopan parlamentin vaalien jälkeen lobbaajien sääntelyä koskeva keskustelu 
käynnistyi uudelleen. Toisessa saman valiokunnan mietinnössä vältettiin terminologiset kiistat
ja nojauduttiin eturyhmien vapaaehtoiseen omatoimiseen määrittelyyn. Sääntelyehdotukset 
eivät olleet niin rajoittavia, ja niitä pidettiin lobbauksen kannalta avoimempina kuin niitä, 
jotka sisältyivät vuoden 1993 mietintöön. Syntyi ajatus luettelosta, jossa edunvalvojien oli 
julkistettava toimintansa ja taloudelliset etunsa. Edunvalvojien odotettiin maksavan 
rekisteröinnistä, noudattavan menettelysääntöjä ja ilmoittautuvan luetteloon. Vastineeksi he 
saivat kulkuluvan ja osittaisen pääsyn Euroopan parlamentin joihinkin osiin ja oikeuden 
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tutustua sen asiakirjoihin. Tammikuussa 1996 mietintöön tehtiin runsaasti tarkistuksia 
täysistunnossa, josta se palautettiin valiokuntaan.

Heinäkuussa 1996 päästiin kompromissiin. Taloudellisten etujen osalta kukin parlamentin 
jäsen joutuu nyt antamaan yksityiskohtaisen selvityksen ammatillisesta toiminnastaan. 
Jäsenten on pidättäydyttävä ottamasta vastaan lahjoja tai etuja tehtäviensä hoitamisen 
yhteydessä. Rekisteröityjen avustajien on myös ilmoitettava muista palkallisista tehtävistään. 
Nämä säännöt lisättiin parlamentin työjärjestykseen (9 artikla ja liitteet I ja IX). Myöhemmin 
toteutettiin lisää käytännön toimenpiteitä, jotka koskivat näiden tietojen osittaista 
julkaisemista parlamentin verkkosivuilla. Saatavilla ovat tällä hetkellä luettelot 
rekisteröidyistä lobbaajista, parlamentin jäsenten taloudellisia etuja koskevista ilmoituksista 
sekä rekisteröidyistä avustajista.

Esittelijän ehdotukset

Tämän mietinnön valmistelua varten perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden 
valiokunta järjesti 8. lokakuuta 2007 EU-lobbausta käsittelevän workshop-tilaisuuden
tutkiakseen edunvalvonnan nykytilaa ja kuullakseen osapuolten reaktioita komission ETI-
aloitteeseen. Prosessin aikana esittelijä on yksilöinyt seuraavat mietinnössä käsiteltävät 
keskeiset kysymykset:

1. Miten edunvalvoja olisi määriteltävä?

Komissio määrittelee lobbauksen toiminnaksi, "jolla pyritään vaikuttamaan Euroopan unionin 
politiikan muotoutumiseen ja toimielinten päätöksentekoon". Tämä vastaa Euroopan 
parlamentin työjärjestyksen 4 artiklaa, jossa edunvalvojat määritellään henkilöiksi, "joiden on 
toistuvasti päästävä parlamentin tiloihin toimittamaan jäsenille näiden edustajantoimen
liittyviä tietoja oman etunsa mukaisesti tai muiden puolesta". 

Esittelijä katsoo, että ei pidä tehdä olennaista eroa sen mukaan, lähestyvätkö parlamenttia 
teollisuuden edustajat vai ympäristönsuojelijat, ovatko edustettuina tuottajien vai kuluttajien 
edut, vai käyvätkö edustajien kanssa vuoropuhelua yksityiset vai julkiset toimijat. Lisäksi 
lakiasiaintoimistoja olisi pidettävä lobbaajina silloin, kun ne pyrkivät vaikuttamaan tulevaan 
lainsäädäntöön eivätkä toimi edustajina oikeustapauksissa. 

2. Olisiko eturyhmien rekisteröinnin oltava vapaaehtoista vai pakollista?

Komissio ehdottaa vapaaehtoista rekisteröintijärjestelmää. Kannustimina käytettäisiin 
automaattista ilmoitusta kuulemisista, jotka liittyvät kysymyksiin, joiden tiedetään 
koskettavan eturyhmien etuja. Komissio toteutti laajan kuulemisen, johon osallistui lähes 
200 organisaatiota. Monissa vastauksissa kannatettiin vapaaehtoista rekisteröintiä, mutta 
jotkut, erityisesti hallituksista riippumattomat järjestöt, kannattivat pakollista lähestymistapaa. 

Jotta uusi rekisteri voidaan ottaa käyttöön ajoissa komission ETI-aloitteessa esitetyllä tavalla, 
sen olisi oltava vapaaehtoinen. Pakollinen rekisteri vaatisi oikeusperustan. Siksi esittelijä 
yhtyy komission näkemykseen vapaaehtoisesta rekisteristä. 
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Koko kysymystä voidaan kuitenkin pitää melko akateemisena. Esimerkiksi parlamentin 
rekisteri on lain näkökulmasta vapaaehtoinen, ts. lobbaajan status ei edellytä rekisteröintiä. 
Vakavasti otettavat lobbaajat kuitenkin rekisteröityvät. Parlamentin rekisteri on käytännössä 
pakollinen. Joka tapauksessa komission rekisteriä arvioidaan vuoden kuluttua, ja 
luonnollisesti vapaaehtoista järjestelmääkin voidaan arvioida uudelleen.

3. Olisiko menettelysääntöjen rikkomisesta määrättävä seuraamuksia?

Vapaaehtoisessa järjestelmässä vakavin mahdollinen seuraamus on rekisteristä poistaminen. 
Ilman oikeusperustaa sakot ja muut vastaavat seuraamukset eivät tule kysymykseen. 
Edunvalvojien uskottavuuden näkökulmasta tämä ei ole lainkaan merkityksetön seuraamus. 
Sääntöjen noudattamisen valvontaa voitaisiin kuitenkin vahvistaa. 

4. Missä laajuudessa taloudellisista kytkennöistä olisi ilmoitettava?

Komission mukaan taloudellisia kytkentöjä koskevat tiedot antavat viitteitä eturyhmien 
vaikutusvallasta. Komissio on todennut, että on tarpeen ja oikeasuhteista vaatia luetteloon 
rekisteröityviä ilmoittamaan asiaa koskevat budjettitiedot ja jakauma pääasiallisten 
asiakkaiden ja/tai rahoituslähteiden mukaan. Näiden tietojen päätavoitteena on varmistaa, että 
päätöksentekijät ja suuri yleisö voivat yksilöidä lobbaustoiminnan tärkeimmät taustavoimat ja 
arvioida niiden vahvuuden. Komissio vaatii seuraavia: 

– EU:n toimielimiä lobbaavien konsultti- ja asianajotoimistojen osalta kyseiseen 
edunvalvontaan liittyvä liikevaihto sekä asiakkaiden suhteellinen painoarvo 
kyseisessä liikevaihdossa, 

– yritysten omien lobbausyksiköiden ja ammattiyhdistysten osalta arvio EU:n 
toimielinten suorasta edunvalvonnasta aiheutuvista kuluista ja, 

– kansalaisjärjestöjen ja ajatushautomoiden osalta kokonaisbudjetti ja jakautuminen 
päärahoituslähteiden mukaan.

Yksityiskohtia on vielä täsmennettävä, kun komissio esittää beta-version tietokantansa 
käyttöliittymästä ja antaa yksityiskohtaisemmat tiedot vaadittavasta aineistosta. Taloudelliset 
luvut eivät aina ole paras tapa antaa tietoa lobbaustoiminnan laajuudesta, koska esimerkiksi 
hallituksista riippumattomat järjestöt käyttävät paljon vapaaehtoistyötä.

Selkeää vastausta odotetaan vielä kysymyksiin siitä, mitkä tiedot ovat hyödyllisiä arvioitaessa 
ulkopuolisten vaikutusta lainsäädäntöprosessiin, ja miten nämä voidaan saada rikkomatta 
legitiimejä luottamuksellisuussääntöjä tai ilman liian rasittavia hallinnollisia menettelyjä.

5. Olisiko Euroopan parlamentilla oltava yhteinen rekisteri komission kanssa?

Komissio kehottaa ottamaan käyttöön komission ja parlamentin yhteisen rekisterin. Esittelijä 
katsoo, että yleisestä näkökulmasta toimielimiä tarkastellaan yhdessä. Myös kaikki eturyhmät
haluaisivat "yhden luukun" järjestelmän. Vaikka toimielimillä on merkittäviä eroja ja vaikka 
ne saattaisivat päätyä asettamaan edunvalvojille erilaisia vaatimuksia esimerkiksi 
taloudellisten kytkentöjen ilmoittamisen suhteen, kysymystä olisi pidettävä hallinnollisena. 
Esittelijä ehdottaa yhteistä työryhmää tarkastelemaan yhteisen rekisterin vaikutuksia. 
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6. Parlamentin avoimuuden parantaminen

Esittelijä pitää avoimuutta kaksisuuntaisena tienä. Tämä tarkoittaa, että kun parlamentti vaatii 
edunvalvojia toimimaan avoimemmin, myös se itse voi pyrkiä suurempaan avoimuuteen. 
Siksi esittelijä vaatii lisää selkeyttä rekisteröityihin ja rekisteröimättömiin toimintaryhmiin, 
joita eturyhmät usein rahoittavat. 

Lisäksi esittelijä ehdottaa, että olisi tutkittava ajatusta "lainsäädännöllisestä jalanjäljestä" 
parhaana käytäntönä, ts. parlamentin mietintöihin liitettävää suuntaa-antavaa luetteloa 
edunvalvojista, joita on kuultu mietinnön valmistelun yhteydessä. Ajatuksena on antaa käsitys 
lainsäädäntöprosessiin osallistuneista eri eturyhmistä ja siten auttaa yleisöä, tiedotusvälineitä, 
muita parlamentin jäseniä ja kaikkia asiasta kiinnostuneita arvioimaan parlamentin työtä. 
Toisaalta keskeisiä tietoja saadaan usein luottamuksellisesti, ja parlamentin jäsenten 
riippumattomuutta olisi puolustettava. Siksi olisi ensin tarkasteltava tällaisen ajatuksen 
toteuttamiskelpoisuutta.

Esimerkiksi tämän mietinnön laatimisen yhteydessä on kuultu ainakin seuraavia 
organisaatioita. Jotkut muut ovat lähettäneet sähköpostia ja antaneet tietoja epävirallisesti.

1) Euroopan teollisuuden ja työnantajain 
keskusjärjestö (Business Europe)
2) European Public Affairs Consultancies’ 
Association (EPACA)
3) The Alliance for Lobbying Transparency 
and Ethics Regulation (ALTER-EU) (Maan 
ystävät (Eurooppa), Euroopan journalistiliitto 
(EFJ))
4) Euroopan kemian teollisuuden järjestö
(Cefic)
5) Society of European Affairs Professionals 
(SEAP)

6) Ranskan kauppakamari
7) Council of Bars and Law Societies of 
Europe (CCEB)
8) International Public Relations Association 
(IPRA)
9) UK Law Society
10) White & Case
11) Yhdysvaltain kauppakamari
12) Komissio

Lisäksi seuraavat olivat edustettuina perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden 
valiokunnan 8. lokakuuta järjestämässä EU-lobbausta käsittelevässä workshop-tilaisuudessa. 
Muut esittivät näkemyksiään pyöreän pöydän keskustelussa. 

1) Business Europe
2) Euroopan kuluttajaliitto (BEUC)
3) SEAP
4) EPACA

5) Corporate Europe Observatory (CEO) 
6) ALTER-EU
7) Daimler ("oma" lobbaaja)
8) CCBE

Yhteenveto 

Yhteenvetona esittelijä käsittelee avoimuuden tärkeyttä, kannustaa kohtelemaan edunvalvojia 
yhdenvertaisesti, kehottaa odottamaan, kunnes komissio esittää konkreettisia ehdotuksia 
(ts. rekisteri ja sen yksityiskohdat), ja esittää esimerkkejä siitä, miten parlamentti voi parantaa 
omaa avoimuuttaan.
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