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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o pripravi okvira za dejavnosti zastopnikov interesov (lobistov) v evropskih institucijah
(2007/2115(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 9(1) svojega poslovnika,

– ob upoštevanju Zelene knjige 'Pobuda za preglednost v Evropi', ki jo je predložila 
Komisija (KOM(2006)0194),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom 'Nadaljnji ukrepi po objavi Zelene knjige 
'Pobuda za preglednost v Evropi", ki jo je predložila Komisija (KOM(2007)0127),

– ob upoštevanju sklepa z dne 17. julija 1996 o predlogu spremembe svojega poslovnika 
(lobiranje v Parlamentu)1,

– ob upoštevanju sklepa z dne 13. maja 1997 o predlogu spremembe svojega poslovnika 
(kodeks ravnanja za lobiste)2,

– ob upoštevanju člena 45 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve in mnenj Odbora za proračunski 
nadzor, Odbora za ekonomske in monetarne zadeve, Odbora za okolje, javno zdravje in 
varnost hrane, Odbora za pravne zadeve ter Odbora za državljanske svoboščine, 
pravosodje in notranje zadeve (A6-0000/2007),

A. ker se je lobiranje v Evropskem parlamentu zelo povečalo s tem, ko so se pristojnosti 
Parlamenta razširile, 

B. ker imajo zastopniki interesov pomembno vlogo v odprtem in pluralističnem dialogu, na 
katerega se opira demokratični sistem, in so pomemben vir informacij za poslance,

C. ker se ocenjuje, da je v Bruslju okoli 15.000 lobistov in 2.500 lobističnih organizacij,

D. ker je Komisija v svoji pobudi za preglednost v Evropi predlagala uvedbo skupnega 
registra za zastopnike interesov v Evropskih institucijah,

E. ker ima Parlament svoj register za lobiste3 že od leta 1996 in tudi uporablja kodeks 
ravnanja4, ki lobiste obvezuje, da ravnajo v skladu z visokimi etičnimi standardi,  

F. ker je v Parlamentu 5.000 registriranih lobistov,

Izboljšanje preglednosti Parlamenta
                                               
1 UL C 261 9.9.1996, str. 52.
2 UL C 167 2.6.1997, str. 14.
3 Člen 9(4) poslovnika.
4 Priloga IX, člen 3 poslovnika.
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1. poudarja, da je preglednost vseh evropskih institucij osnovni predpogoj legitimnosti Unije 
in zaupanja njenih državljanov;  poudarja, da je preglednost dvosmerna ulica, potrebna je 
pri delu v samih institucijah in med lobisti; 

2. se odloči preučiti izvedljivost uvedbe "zakonodajne sledi", to je okvirni seznam (priložen 
poročilom Parlamenta) zastopnikov interesov, s katerimi so bila opravljena posvetovanja 
med pripravo poročila; 

3. poziva kvestorje, naj pripravijo načrt za boljše izvajanje in nadzor poslovnika, po katerem 
mora poslanec prijaviti kakršno koli podporo, bodisi finančno bodisi v obliki osebja ali 
stvari, ki jo prejema1;  

4. poziva k jasnosti glede medskupin, to je seznama registriranih in neregistriranih 
medskupin na spletni strani Parlamenta, vključno z izjavami o finančnih interesih njihovih 
predsednikov;

5. poziva kvestorje, naj pojasnijo pravila, ki prepovedujejo vstop obiskovalcem brez 
spremstva v prostore Parlamenta (na primer pisarne poslancev) ter naj izboljšajo 
uveljavljanje teh pravil;  

Predlog Komisije

6. pozdravlja predlog Komisije v njeni pobudi za preglednost v Evropi, da se uporabi bolj 
strukturiran okvir za dejavnosti zastopnikov interesov;

7. strinja se z opredelitvijo Komisije, ki lobiranje opredeljuje kot „dejavnosti, ki se 
opravljajo z namenom vplivati na oblikovanje politike in odločanje v evropskih 
institucijah“; meni, da je ta opredelitev v skladu s členom 9(4) svojega poslovnika; 

8. poudarja, da se kot lobisti štejejo vsi udeleženci, ki spadajo v to opredelitev, in se jih 
enako obravnava, tj. poklicni lobisti, notranji lobisti družb, nevladne organizacije, 
strokovne enote, poslovna združenja, sindikati in organizacije delodajalcev in odvetniki, 
če imajo namen vplivati na politiko namesto na sodno prakso; 

9. pozdravlja predlog Komisije za "vse na enem mestu“, kjer se lobisti lahko registrirajo v 
Komisiji in Parlamentu; opozarja pa na bistvene razlike med Komisijo in Parlamentom 
kot institucijama, zato si pridržuje pravico, da bo ocenil predlog Komisije, ko bo 
pripravljen in se bo takrat odločil ali ga bo podprl;

10. predlaga, da se čimprej ustanovi delovna skupina z zastopniki iz Parlamenta in Komisije, 
ki bo preučila vpliv skupnega registra;

11. predlaga, naj se Svet pridruži morebitnemu skupnemu registru;

12. zaveda se argumentov v korist prostovoljne in obvezne registracije lobistov; seznanjen je 
z odločitvijo Komisije, da se vzpostavi prostovoljni register in ovrednoti sistem po enem 
letu; meni, da je vzpostavitev obveznega registra pravno zapletena; opozarja, da je register 
Parlamenta že de facto obvezen, ker je registracija predpogoj za pridobitev dostopa v 

                                               
1 Priloga I, člen 2 poslovnika.
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Parlament; 

13. poziva Komisijo, naj s Parlamentom razpravlja o predlogu skupnega kodeksa ravnanja za 
lobiste; opozarja Komisijo, da Parlament uporablja tak kodeks ravnanja že več kot 10 let;

14. zaveda se dejstva, da je najvišja možna kazen za lobiste, ki vnesejo nepravilne podatke v 
register ali tiste, ki ne sledijo kodeksu ravnanja, izključitev iz registra; 

15. poudarja, da mora biti register uporabniku prijazen; javnosti mora biti omogočeno, da v 
registru z lahkoto opravlja poizvedbe in v njem najde podatke; 

16. seznanjen je z odločitvijo Komisije, da se za finančno razkritje zastopnikov interesov, ki 
se vključujejo v register, zahteva naslednje: 

– promet, povezan z lobiranjem v institucijah EU, poklicnih svetovalnih služb in 
odvetniških družb, ki lobirajo v institucijah EU, ter relativni delež glavnih strank;

– ocena stroškov, povezanih z neposrednim lobiranjem v institucijah EU, stroškov 
notranjih lobistov in poslovnih združenj; 

– skupni proračun in razčlenitev glavnih virov financiranja nevladnih organizacij in 
strokovnih enot.. 

17. poudarja, da mora zahteva po finančnem razkritju veljati enako za vse zastopnike 
interesov;

18. poziva Komisijo, naj pred sklepom Parlamenta o vključitvi v register zagotovi 
podrobnejše informacije o naravi razkritja;   

19. opozarja Komisijo, da finančni podatki niso vedno najboljši način zagotavljanja 
informacij o obsegu dejavnosti lobiranja, zlasti v primeru nevladnih organizacij, ki v 
velikem obsegu uporabljajo neplačano delo; poziva Komisijo, naj ponovno preuči, če bi 
bil pisni opis dejavnosti lobiranja bolj informativen;

20. zahteva, naj njegovi pristojni organi predlagajo potrebne spremembe poslovnika;

21. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

Preglednost političnih institucij je predpogoj njihove legitimnosti. Ne bi smelo bilo težko 
preverjati, kako se sprejemajo odločitve, kaj na njih vpliva in končno, kako se dodeljujejo 
sredstva, tj. davkoplačevalski denar. Pravila lobiranja so zato predvsem vprašanje 
legitimnosti.

Ocenjuje se, da je sedaj v Bruslju okoli 15.000 lobistov in 2.500 lobističnih organizacij. Z
upoštevanjem stalnih priponk obiskovalcev in "ekspresnih" priponk deluje v Evropskem 
parlamentu približno 5.000 lobistov.  

Komisija je s svojo evropsko pobudo za preglednost (ETI) odprla razprave o lobiranju.
Glavna zamisel predloga je jasneje določiti udeležence in poti vpliva, ki delujejo ob pripravi 
zakonodajnih aktov in njihovem sprejemanju s strani institucij EU. Komisija predlaga 
prostovoljni register in kodeks ravnanja za lobiste. Parlament register že ima, kodeks ravnanja 
pa je določen v členu 4 poslovnika Evropskega parlamenta. 

Poročilo je odgovor na evropsko pobudo za preglednost, ki jo je podala Komisija. Od 
Evropskega parlamenta kot sozakonodajalca pa se pričakuje, da bo zavzel odločno stališče o 
zastopanju interesov v EU. 

Pravila lobiranja v Evropskem parlamentu v preteklosti

Lobiranje je v parlamentarnih razpravah dolgotrajna in sporna zadeva. Stališča se zelo 
razlikujejo in tradicije v 27 državah članicah so različne. V večini držav članic ni nobenih 
določb, ki bi obravnavale te skupine na parlamentarni ali vladni ravni. Po drugi strani mora 
lobist v ZDA, zato da dela po pravilih, pregledati skoraj 600 strani obrazložitev. Vsekakor je 
sedaj široko soglasje o tem, da interesne skupine zagotavljajo dragoceno strokovno znanje in 
izkušnje zakonodajalcu EU. 

Parlament je bil prva evropska institucija, ki je obravnavala pojav vedno večjega števila 
interesnih skupin na evropski ravni in zlasti posledice tega razvoja na zakonodajni postopek.
Prvo pisno vprašanje o morebitni ureditvi dejavnosti lobiranja je bilo vloženo leta 1989. Leta 
1991 pa je Odbor za poslovnik, preverjanje veljavnosti mandatov in imunitet pripravil 
poročilo s predlogom za kodeks ravnanja in register lobistov. Predlogi kljub težkim 
razpravam Odbora  niso bili predloženi na plenarno zasedanje. 

Po evropskih volitvah leta 1994 se je razprava o pravilih lobiranja nadaljevala. Drugo 
poročilo omenjenega Odbora se je izognilo terminološkim navzkrižjem in se je oprlo na 
prostovoljno samoopredelitev interesnih skupin. Predlogi uredbenega načina so bili manj 
omejujoči in so veljali za bolj odprte lobiranju kot v poročilu iz leta 1993. Rodila se je 
zamisel o registru, v katerem bi bili objavljeni zastopniki interesov in njihovi interesi.
Predstavniki interesov so morali plačati pristojbino za njihovo registracijo, spoštovati kodeks 
ravnanja in se vpisati v register. V zameno so dobili dovolilnico za dostop do prostorov EP in 
njegovih dokumentov. Januarja 1996 je bilo poročilo na plenarnem zasedanju precej 
spremenjeno in vrnjeno odboru.
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Leta 1996 je prišlo do kompromisa. Z ozirom na finančne interese morajo sedaj vsi poslanci 
Evropskega parlamenta podati podrobno izjavo o svojih poklicnih dejavnostih. Pri opravljanju 
svojih nalog se morajo vzdržati prejemanja vseh daril ali ugodnosti. Izjavo o vsaki drugi 
plačani dejavnosti morajo podati tudi registrirani pomočniki. Ta pravila so bila dodana 
poslovniku Parlamenta (člen 9 ter prilogi I in IX). Nadaljnji praktični koraki so bili storjeni z 
objavo nekaterih informacij na spletni strani Parlamenta. Sedaj so na voljo seznami 
registriranih lobistov, izjave poslancev Evropskega parlamenta o finančnih interesih in 
registriranih pomočnikih.

Predlog poročevalca

Odbor za ustavne zadeve je v pripravi na to poročilo dne 8. oktobra 2007 organiziral 
delavnico o lobiranju v Evropski uniji, da bi pregledali obstoječe razmere zastopanja interesov 
in dobili odgovore zainteresiranih strani na pobude za preglednost v Evropi, ki jih je podala 
Komisija. Izoblikovala so se pomembna vprašanja, ki jih je v poročilu treba obravnavati.

1. Kako opredeliti lobista

Komisija opredeljuje lobiranje kot "dejavnosti, ki se opravljajo z namenom vplivati na 
oblikovanje politike in odločanje v evropskih institucijah“. To je v skladu s členom 4 
poslovnika Evropskega parlamenta, ki lobiste opredeljuje kot "osebe, ki želijo pogosto 
vstopati v prostore Parlamenta, da bi posredovali informacije poslancem v okviru njihovega 
parlamentarnega mandata v svojem interesu ali interesu tretjih oseb".

Poročevalec meni, da ni treba bistveno razlikovati med tem, če želijo v Parlamentu nastopiti
gospodarstveniki ali naravovarstveniki, če so zastopani interesi proizvajalcev ali potrošnikov 
ali če v dialogu s poslanci Evropskega parlamenta sodelujejo zasebni ali javni akterji. Poleg 
tega se morajo odvetniške družbe, ki sodelujejo pri vplivu na prihodnjo zakonodajo in ne 
zastopajo sodnih primerov, upoštevati kot lobisti. 

2. Ali naj bo register interesnih skupin prostovoljen ali obvezen 

Komisija predlaga sistem prostovoljne registracije. Spodbude bi vključevale prejemanje 
samodejnih opozoril glede posvetovanj v zvezi z zadevami, ki so v interesu interesnih skupin. 
Komisija je odprla obsežno posvetovanje, v katerem je sodelovalo skoraj 200 organizacij. 
Veliko udeležencev je podprlo vzpostavitev prostovoljnega registra, nekateri pa so, zlasti 
NVO, zagovarjali obvezni pristop.

Če želimo imeti novi register v roku, ki ga je Komisija predlagala v pobudah za preglednost v 
Evropi, mora biti prostovoljen.. Obvezni register pa bi moral imeti pravno podlago.
Poročevalec se zato strinja s pristopom Komisije glede prostovoljnega registra.

Kljub temu je celotno vprašanje dokaj teoretično. Register Parlamenta je na primer po zakonu 
prostovoljen, tj. status lobista ne zahteva registracije. Vsekakor je to verodostojen register 
lobistov. Register Parlamenta je de facto obvezen. V vsakem primeru se register Komisije 
ovrednoti po enem letu in tudi prostovoljna shema se lahko ponovno ovrednoti.
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3. Ali naj se kršitve kodeksa ravnanja kaznujejo

V prostovoljni shemi je najvišja možna kazen izključitev iz registra. Denarne kazni in druge 
take kazni brez pravne podlage ne pridejo v poštev. Z vidika verodostojnosti lobistov to sploh 
ni nepomembna kazen in je vsekakor treba okrepiti nadzor nad spoštovanjem pravil.

4. V kakšnem obsegu naj bo finančno razkritje

Komisija meni, da finančne informacije kažejo vpliv interesnih skupin. in je sklenila, da je 
potrebno in sorazmerno, da prijavitelji objavijo ustrezne proračunske podatke in razčlenitev 
glede na glavne stranke in/ali vire financiranja. Glavni cilj informacij je zagotoviti, da nosilci 
odločanja in širša javnost lahko prepoznajo in ocenijo moč najpomembnejših gonilnih sil za 
določenimi dejavnostmi lobiranja. Komisija zahteva: naslednje:

– za poklicne svetovalne službe in odvetniške družbe promet, povezan z lobiranjem v 
institucijah EU, ter relativni posameznih delež glavnih strank;

– za "notranje“ lobiste in poslovna združenja oceno stroškov, povezanih z neposrednim 
lobiranjem v institucijah EU;

– za nevladne organizacije in strokovne enote skupni proračun in razčlenitev glede na 
glavne vire financiranja. 

Pojasniti je treba še podrobnosti o tem, kdaj Komisija predloži začasno različico vmesnika 
svoje podatkovne zbirke. Finančni podatki niso vedno najboljši način dajanja informacij o 
obsegu dejavnosti lobiranja. 

Vprašanja, ki potrebujejo jasen odgovoriti so še: katere informacije so koristne za ocenjevanje 
zunanjega vpliva na zakonodajni postopek in kako jih pridobiti brez kršenja legitimnih pravil 
zaupnosti ali preveč obremenilnih upravnih postopkov.

5. Ali naj ima Parlament skupen register s Komisijo 

Komisija poziva k skupnemu registru za Komisijo in Parlament. Poročevalec meni, sta 
instituciji z vidika javnosti eno in tudi zainteresirane strani želijo imeti "vse na enem mestu".
Čeprav se instituciji bistveno razlikujeta, kar lahko privede v različne zahteve za lobiste, na 
primer glede finančnega razkritja, je treba to upoštevati kot upravno vprašanje. Poročevalec 
zato predlaga skupno delovno skupino, da preuči vplive na skupni register.

6. Izboljšanje preglednosti Parlamenta

Poročevalec meni, da je preglednost dvostranska, kar pomeni, da kadar se zahteva od lobistov 
večjo preglednost, si mora zanjo prizadevati tudi Parlament. Poročevalec zato poziva k 
jasnosti glede registriranih in neregistriranih medskupin, ki jih pogosto financirajo interesne 
skupine. 

Poleg tega poročevalec predlaga preučitev zamisli o "zakonodajne sledi" kot najboljše prakse, 
tj. okvirni seznam zastopnikov interesov, s katerimi so bila opravljena posvetovanja med 
pripravo poročila. Zamisel je, da se predstavi posamezne interese, ki jih omogoča zakonodajni 
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postopek in s tem omogoči javnosti, medijem, drugim državam članicam in vsem 
zainteresiranim, da preverjajo delo Parlamenta. Po drugi strani se pomembne informacije 
pogosto pridobijo zaupno in treba je ohraniti neodvisnost poslancev Evropskega parlamenta.
Zato je treba najprej preučiti izvedljivost take zamisli.

To poročilo se je pripravljalo ob posvetovanju z vsaj v nadaljevanju navedenimi 
organizacijami. Nekatere organizacije pa so poslale elektronsko pošto in neformalno 
zagotovile hitro informacijo.

1) Business Europe
2) Evropsko združenje svetovalcev na 
področju javnih zadev (EPACA)
3) Zveza za transparentnost lobiranja in 
etično regulacijo (ALTER-EU) (Prijatelji 
zemlje, Evropska zveza novinarjev  
4) Evropski svet za kemijsko industrijo 
(Cefic)
5) Združenje strokovnjakov za evropske 
zadeve (SEAP)

6) Francoska gospodarska zbornica
7) Svet odvetniških združenj Evropske 
skupnosti (CCEB)
8) Mednarodna zveza za odnose z javnostmi 
(IPRA) 
9) UKLawSociety
10) White&Case
11)Ameriška gospodarska zbornica
12) Komisija

Poleg tega so v delavnici o lobiranju v Evropski uniji, ki jo je 8. oktobra 2007 organiziral 
Odbor za ustavne zadeve, sodelovali v nadaljevanju navedene interesne skupine.  Drugi so 
svoja stališča predstavili na razpravi v okviru okrogle mize.

1) Business Europe
2) Evropska organizacija potrošnikov 
(BEUC) 
3) SEAP
4) EPACA

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

Sklep

Za zaključek poročevalec poudarja pomen preglednosti, poziva k enaki obravnavi zastopnikov 
interesov in predlaga, da se čaka na konkretne predloge Komisije (tj. glede registra in 
njegovih podrobnosti) ter poda primere za izboljšanje preglednosti Parlamenta.
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