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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

huvigruppide esindajate (lobistide) tegevust Euroopa institutsioonides käsitleva 
raamistiku väljatöötamise kohta
(2007/2115(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse kodukorra artikli 9 lõiget 4;

– võttes arvesse komisjoni rohelist raamatut „Euroopa läbipaistvuse algatus” 
(KOM(2006)0194);

– võttes arvesse komisjoni teatist „Euroopa läbipaistvuse algatuse rohelise raamatu 
järelmeetmed” (KOM(2007)0127);

– võttes arvesse 10. detsembril 2007 komisjoni välja antud huvigruppide esindajate 
eetikakoodeksi projekti;

– võttes arvesse oma 17. juuli 1996. aasta otsust kodukorra muutmise kohta (lobitöö 
Euroopa Parlamendis)1;

– võttes arvesse oma 13. mai 1997. aasta otsust kodukorra muutmise kohta (huvigruppide 
esindajate eetikakoodeks)2;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit ning eelarvekontrollikomisjoni, majandus- ja 
rahanduskomisjoni, keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni, õiguskomisjoni 
ja kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamusi (A6-0000/2007),

A. arvestades, et koos Euroopa Parlamendi volituste laienemisega on lobitöö ulatus 
parlamendis märgatavalt laienenud;

B. arvestades, et huvigruppide esindajad etendavad demokraatliku süsteemi aluseks olevas 
avatud ja pluralistlikus dialoogis olulist rolli ning on parlamendiliikmetele tähtsaks 
teabeallikaks;

C. arvestades, et hinnanguliselt on Brüsselis umbes 15 000 huvigruppide esindajat ja 2 500 
huvigruppide organisatsiooni;

D. arvestades, et komisjon tegi ettepaneku luua Euroopa läbipaistvuse algatuse ühe osana 
Euroopa institutsioonides tegutsevate huvigruppide esindajate ühtne register;

E. arvestades, et parlamendil on juba alates 1996. aastast oma huvigruppide esindajate 

                                               
1 EÜT C 261, 9.9.1996, lk 75.
2 EÜT C 167, 2.6.1997, lk 14.
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register1, samuti eetikakoodeks2, mis kohustab huvigruppide esindajaid tegutsema kõrgete 
eetiliste normide kohaselt;

F. arvestades, et Euroopa Parlamendis on ligikaudu 5 000 registreeritud huvigruppide 
esindajat,

Parlamendi läbipaistvuse suurendamine

1. rõhutab, et kõigi Euroopa institutsioonide läbipaistvus on liidu legitiimsuse ja selle 
kodanike usalduse absoluutne eeltingimus; rõhutab, et läbipaistvus on kahesuunalise 
liiklusega tänav, mis on vajalik nii institutsioonidele endile nende töös kui ka 
huvigruppide esindajatele;

2. tunnistab, et kui parlamendiliige seda vajalikuks peab, võib ta vabatahtlikult kasutada 
„õigusloomelist jalajälge”, s.t parlamendiraportile lisatavat soovituslikku loendit 
huvigruppide esindajatest, kellega raporti koostamisel nõu peeti; rõhutab aga, et veelgi 
tähtsam on, et komisjon lisaks sellise „õigusloomelise jalajälje” oma õigusloomealgatuste 
juurde;

3. kutsub kvestoreid üles koostama kava parlamendi eeskirjade rakendamise ja täitmise 
kontrolli parandamiseks, mille kohaselt parlamendiliige peab deklareerima igasuguse 
raha, töötajate või materjalide näol saadava toetuse3; 

4. nõuab selguse loomist fraktsioonidevaheliste töörühmade osas, s.t registreeritud ja 
registreerimata töörühmade loendi väljapanemist parlamendi koduleheküljele koos 
töörühmade juhatajate majanduslike huvide deklaratsioonidega;

5. nõuab, et kvestorid muudaksid selgemaks eeskirja, mis keelab ilma saatjata külastajate 
viibimise parlamendi ruumides (näiteks parlamendiliikmete tööruumides), ning 
parandaksid nimetatud eeskirja täitmist;

Komisjoni ettepanek

6. tervitab komisjoni ettepanekut luua Euroopa läbipaistvuse algatuse ühe osana paremini 
liigendatud raamistik huvigruppide esindajate tegevusele;

7. nõustub komisjoniga, kes määratleb lobitööd kui „tegevust, mille eesmärk on mõjutada 
Euroopa institutsioonide poliitikakujundamis- ja otsustusprotsessi”; leiab, et määratlus on 
kodukorra artikli 9 lõikega 4 kooskõlas;

8. rõhutab, et huvigruppide esindajateks tuleks lugeda ja ühtmoodi kohelda kõiki selle 
määratluse alla kuuluvaid osapooli: elukutselisi ja asutusesiseseid lobitöö tegijaid, 
valitsusväliseid organisatsioone, mõttekodasid, kutse- ja ametiühinguid, tööandjate 
ühendusi ja juriste, kui nende eesmärk on pigem poliitika kui üksikjuhtude mõjutamine;

9. tervitab põhimõtteliselt komisjoni ettepanekut luua ühtne koondregister, kus saaksid end 
                                               
1 Kodukorra artikli 9 lõige 4.
2 Kodukorra IX lisa artikkel 3.
3 Kodukorra I lisa artikkel 2.



PR\707844ET.doc 5/11 PE396.734v03-00

ET

registreerida nii komisjonis kui ka parlamendis tegutsevad lobitöö tegijad; tuletab aga 
meelde, et komisjon ja parlament on põhimõtteliselt erinevad institutsioonid; seetõttu jätab 
endale õiguse hinnata komisjoni ettepanekut selle lõplikul kujul ning alles seejärel 
otsustada, kas seda toetada või mitte;

10. teeb ettepaneku moodustada võimalikult kiiresti komisjoni ja parlamendi esindajatest 
ühine töörühm, et kaaluda koondregistri mõjusid;

11. soovitab nõukogul kavandatava koondregistriga ühineda; on seisukohal, et hoolega tuleb 
kaaluda huvigruppide esindajate tegevust nõukogus seoses küsimustega, kus kasutatakse 
kaasotsustamismenetlust;

12. on teadlik nii huvigruppide esindajate vabatahtlikku kui ka kohustuslikku registreerimist 
toetavatest argumentidest; võtab teadmiseks komisjoni otsuse alustada vabatahtliku 
registriga ja hinnata seda süsteemi aasta möödudes; tuletab meelde, et parlamendi register 
sisuliselt juba ongi kohustuslik, kuna registreerumine on parlamenti juurdepääsu saamise 
eeltingimus;

13. võtab teadmiseks komisjoni huvigruppide esindajate käitumiskoodeksi projekti; tuletab 
komisjonile meelde, et parlamendil on selline koodeks olnud juba üle 10 aasta ja palub 
komisjonil ühtse koodeksi sisseseadmise küsimus parlamendiga läbi arutada;

14. tuletab meelde, et parlamendi praegune kodukord näeb juba ette, et igasugune kodukorra 
rikkumine võib kaasa tuua nimelise läbipääsuloa tühistamise, mis tähendab registrist 
kustutamist; 

15. rõhutab, et register peab olema kasutajasõbralik; avalikkusel peab olema lihtne registrit 
leida ja selles päringuid teha; 

16. võtab teadmiseks komisjoni kavatsuse paluda registrisse kantavatel huvigruppide 
esindajatel avalikustada enda kohta järgmised finantsandmed:

– konsultatsioonifirmade ja õigusbüroode käive, mis on seotud ELi institutsioonides 
tehtava lobitööga ning nende suuremate klientide suhteline osakaal selles käibes;

– asutusesiseste lobiüksuste ja kutseühingute hinnangulised kulud vahetult ELi 
institutsioonides tehtavale lobitööle;

– valitsusväliste organisatsioonide ja mõttekodade kogueelarved ja nende jagunemine 
peamiste rahastamisallikate lõikes;

17. rõhutab, et finantsandmete avalikustamise nõue peab kehtima võrdselt kõigi huvigruppide 
esindajate suhtes;

18. palub komisjonil anda üksikasjalikumat teavet niisuguse avalikustamise iseloomu kohta, 
enne kui parlament registriga ühinemise osas midagi otsustab;

19. tuletab komisjonile meelde, et rahalised näitajad ei iseloomusta alati kõige paremini 
lobitöö ulatust;

20. palub parlamendi kompetentsetel organitel esitada ettepanekud kodukorras vajalike 
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muudatuste tegemiseks;

21. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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SELETUSKIRI

Poliitiliste institutsioonide läbipaistvus on õiguspärasuse eeltingimus. Peaks olema lihtne 
kontrollida, kuidas langetatakse otsused, mis neid mõjutab, ja lõpuks seda, kuidas 
paigutatakse vahendid ehk maksumaksja raha. Seega on lobitöö reeglid lõppkokkuvõttes 
õiguspärasuse küsimus.

Praegu on Brüsselis hinnanguliselt umbes 15000 huvigruppide esindajat ja 2500 nende 
organisatsiooni. Alaliste ja ajutiste läbipääsulubade hulga järgi arvestades tegutseb Euroopa 
Parlamendis umbes 5000 huvigruppide esindajat.

Komisjon on Euroopa läbipaistvuse algatuse raames algatanud lobitöö alase arutelu.
Käesoleva ettepaneku põhiidee on teha senisest avalikumaks osapooled ja mõjukanalid, mis 
toimivad õigusaktide koostamisel ja vastuvõtmisel ELi institutsioonides. Komisjoni ettepanek 
on koostada huvigruppide esindajate vabatahtlik register ja eetikakoodeks. Vastavalt 
parlamendi kodukorra artikli 9 lõikes 4 kehtestatule on Euroopa Parlamendil selline sisuliselt 
kohustuslik register ja eetikakoodeks juba olemas.

Käesolev raport on vastus komisjoni Euroopa läbipaistvuse algatusele. Euroopa Parlamendilt 
kui kaasõigusloojalt oodatakse ELis huvigruppide esindamise küsimuses kindlat 
seisukohavõttu.

Euroopa Parlamendi lobitöö reeglite ajalugu

Lobitöö küsimus on parlamendiaruteludes pikka aega vaidlusi põhjustanud. Seisukohti on 
seinast seina ja 27 liikmesriigi tavad on erinevad. Enamikus liikmesriikides puuduvad üldse 
õigusnormid selliste gruppidega tegelemiseks parlamendi või valitsuse tasandil. Samas USAs 
peab lobitöö tegija läbi lugema ligi 600 lehekülje paksuse käsiraamatu, et kõike õigesti teha.
Nii või teisiti valitseb praegu laialdane üksmeel selles, et huvigrupid pakuvad ELi 
õigusloomeasutustele väärtuslikke erialateadmisi.

Parlament oli esimene Euroopa institutsioon, mis hakkas tegelema üha arvukamate 
üleeuroopaliste huvigruppide küsimusega ja eriti selle arengu tagajärgedega 
õigusloomeprotsessi jaoks. Esimene lobitöö reguleerimise võimalusi puudutav kirjalik 
küsimus esitati 1989. aastal. 1991. aastal koostas menetluskorra, volituste kontrollimise ja 
saadikupuutumatuse komisjon raporti ettepanekuga luua huvigruppide esindajate register ja 
eetikakoodeks. Kuid komisjonis peetud väga ränkade vaidluste järel jäeti need ettepanekud 
täiskogu istungile esitamata.

Pärast 1994. aasta Euroopa Parlamendi valimisi algas taas arutelu huvigruppide reguleerimise 
üle. Sama komisjoni ühes teises raportis välditi terminoloogilisi vastuolusid ja loodeti, et 
huvigrupid end ise vabatahtlikult määratlevad. Reguleerimisettepanekud olid 1993. aasta 
raportiga võrreldes vähem kitsendavad ja neid peeti lobitöö suhtes avatumateks. Sündis mõte 
registrist, kus huvigruppide esindajad peavad avalikustama oma tegevuse ja huvid.
Huvigruppide esindajatelt eeldati registreerimislõivu tasumist, eetikakoodeksi järgimist ja 
registreerumist. Selle eest pidid nad saama passi ja juurdepääsu Euroopa Parlamendi 
mõningatele osadele ja parlamendidokumentidele. Täiskogu istungil 1996. aasta jaanuaris 
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tehti raportis olulisi muudatusi ja saadeti see siis komisjonile tagasi.

1996. aasta juulis jõuti kompromissini. Majanduslike huvidega seoses nõutakse nüüd igalt 
parlamendiliikmelt põhjalikku deklaratsiooni tema ametialase tegevuse kohta. Oma 
ametikohustuste täitmisel ei tohi parlamendiliikmed vastu võtta mingeid kinke ega hüvesid.
Ka registreeritud assistendid peavad koostama deklaratsiooni igasuguse muu tasustatud 
tegevuse kohta. Need eeskirjad lisati parlamendi kodukorrale (artikkel 9 ning I ja IX lisa).
Järgnevalt astuti praktilisi samme selle teabe mingi osa avaldamiseks parlamendi 
koduleheküljel. Praegu on registreeritud lobitöötajate nimekirjad, parlamendiliikmete 
majanduslike huvide deklaratsioonid ja registreeritud assistentide nimekirjad avalikult 
kättesaadavad.

Raportööri ettepanekud

Käesoleva raporti koostamiseks korraldas põhiseaduskomisjon 8. oktoobril 2007 seminari 
lobitöö tegemisest Euroopa Liidus, et saada ülevaade huvigruppide esindamise praegusest 
seisust ja saada sidusrühmadelt tagasisidet seoses komisjoni Euroopa läbipaistvuse 
algatusega. Protsessi käigus sõnastas raportöör alljärgnevad kesksed küsimused, millele raport 
peab vastuse andma.

1. Kuidas määratleda huvigrupi esindajat?

Komisjon määratleb lobitööd kui „tegevust, mille eesmärk on mõjutada Euroopa 
institutsioonide poliitikakujundamis- ja otsustusprotsesse”. See on kooskõlas Euroopa 
Parlamendi kodukorra artikli 9 lõikega 4, kus määratletakse lobitöötajaid kui isikuid, „kes 
soovivad sageli pääseda parlamendi valdustesse, et anda enda või kolmandate isikute huvides 
parlamendiliikmele tema ülesannete täitmiseks vajalikku teavet”.

Raportööri arvates ei tohi olla olulist vahet selle vahel, kas parlamendi poole pöörduvad 
tööstusringkondade või keskkonnakaitsjate esindajad, kas esindatakse tootjate või tarbijate 
huve või kas parlamendiliikmega suhtlevad avaliku või erasektori osapooled. Samuti tuleb 
huvigruppide esindajateks pidada õigusbüroosid, mis, ilma et nad esindaksid kohtuasju, 
tegelevad tulevase õigusakti mõjutamisega.

2. Millises ulatuses tuleks finantsandmed avalikustada?

Komisjoni arvates näitavad finantsandmed huvigruppide mõjukust. Komisjoni järelduse 
kohaselt on vajalik ja proportsionaalne nõuda registreerujatelt, et nad deklareeriksid oma 
asjakohased eelarvenäitajad ning koondeelarve jagunemise tähtsamate klientide ja/või 
rahastamisallikate lõikes. Selle teabe peamine eesmärk on võimaldada otsustajatel ja 
avalikkusel kindlaks teha mingi lobitegevuse taga olevad peamised liikumapanevad jõud ja 
hinnata nende mõju. Komisjon soovib järgmisi andmeid:

– konsultatsioonifirmade ja õigusbüroode käive, mis on seotud ELi institutsioonides 
tehtava lobitööga, ning nende suuremate klientide suhteline osakaal selles käibes;

– asutusesiseste lobiüksuste ja kutseühingute hinnangulised kulud, mis on seotud vahetu 
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lobitööga ELi institutsioonides;
– valitsusväliste organisatsioonide ja mõttekodade kogueelarved ja nende jagunemine 

peamiste rahastamisallikate lõikes.

Üksikasju tuleb veel täiendavalt selgitada siis, kui komisjon tutvustab oma andmebaasi 
kasutajaliidese teist varianti ning annab lähemat teavet küsitavate andmete kohta. Seejuures ei 
iseloomusta finantsnäitajad alati kõige paremini lobitöö ulatust.

Selget vastust ei ole veel ka küsimusele, milline teave on kasulik õigusloomeprotsessi 
suunavate välismõjude hindamiseks ja kuidas seda hankida ilma liiga koormavate 
haldusmenetlusteta või õiguspäraseid konfidentsiaalsusnõudeid rikkumata.

3. Kas Euroopa Parlamendil ja komisjonil peaks olema ühine register?

Komisjon nõuab komisjoni ja parlamendi ühist registrit. Raportööri arvates ei ole neil 
institutsioonidel avalikkuse silmis vahet. Ka kõik sidusrühmad soovivad ühtset koondregistrit.
Kuigi komisjoni ja parlamendi vahel on sisulisi erinevusi ja neil võivad lõpuks kujuneda 
erinevad nõuded lobitöötajatele (näiteks finantsandmete avaldamise osas), peaks seda 
probleemi käsitlema kui haldusküsimust. Seepärast teeb raportöör ettepaneku moodustada 
ühine töörühm, et kaaluda, millised tagajärjed oleksid ühisel registril.

4. Kas huvigruppide register peaks olema vabatahtlik või kohustuslik?

Parlamendi õigusteenistuse arvates on parlamendi praegune register sisuliselt kohustuslik, 
kuna registreerimine on seotud füüsilise pääsuga parlamendi ruumidesse. Raportöör nõustub 
selle analüüsiga. Parlamendis korrapärase lobitöö tegemiseks on vaja pääset. Pääsme 
saamiseks tuleb registreeruda. See on ka põhjus, miks komisjon nõuab ühist registrit. Pääse on 
tugev stiimul registreerumiseks.

Komisjon teeb ettepaneku finantsandmed avalikustada ja teostada süstemaatilisemat 
järelevalvet registris oleva teabe üle. Need on prioriteetsed uuendused, mis tuleks sobival ajal 
vastu võtta. Lobitööd käsitleva õigusakti vastuvõtmine on aeganõudev menetlus, mistõttu 
praegusel etapil ei ole mõtet seda teha. See on kooskõlas laiema konsensusega komisjoniga 
ühise registri, ühise registreerumisvõimaluse sisseseadmise kohta.

Aasta möödudes hinnatakse komisjoni registri edukust. Kui Lissaboni leping ratifitseeritakse, 
loob see selgema õigusliku aluse lobitööd käsitleva õigusakti vastuvõtmiseks, kui seda 
vajalikuks peetakse.

5. Kas eetikakoodeksi rikkumise eest tuleks ette näha karistused?

Praegu parlamendis kehtiva korra kohaselt on suurim karistus registrist kustutamine. Trahvid 
ja muud selletaolised karistused eeldavad vastavaid õigusakte. Lobitöötaja usaldusväärsust 
silmas pidades pole registrist kustutamine sugugi tühine karistus. Sellegipoolest võiks 
tugevdada järelevalvet eeskirjade täitmise üle.
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6. Parlamendi läbipaistvuse suurendamine

Raportööri arvates on läbipaistvus kahesuunalise liiklusega tänav. See tähendab, et 
lobitöötajatelt suuremat läbipaistvust nõudes saab parlament teha tööd ka enda läbipaistvuse 
suurendamiseks. Seetõttu nõuab raportöör selguse loomist registreeritud ja registreerimata 
fraktsioonidevaheliste töörühmade osas, keda tihtipeale rahastavad huvigrupid.

Lisaks nõustub raportöör mõttega, et parlamendiliige võib kasutada „õigusloomelise 
jalajäljena” parlamendi raportitele lisatavat soovituslikku loendit huvigruppide esindajatest,
kellega raporti koostamisel nõu peeti. Selle mõte on saada ülevaade õigusloomeprotsessi 
kaasatud erinevatest huvidest ning aidata seeläbi avalikkusel, meedial, teistel 
parlamendiliikmetel ja kõigil huvilistel parlamendi tööd kontrollida. Teisest küljest saadakse 
asjakohast teavet tihtipeale konfidentsiaalselt ning kaitsta tuleb ka parlamendiliikmete 
sõltumatust. Seepärast peab sellise „jalajälje” kasutamine olema iga parlamendiliikme enda 
otsustada. Siinjuures rõhutab raportöör, et veelgi tähtsam on, et komisjon lisaks 
õigusloomelise jalajälje oma õigusloomealastele algatustele.

Näiteks käesoleva raporti koostamisel peeti nõu vähemalt allpooltoodud organisatsioonidega.
Lisaks on mõned organisatsioonid saatnud elektronsõnumeid ja andnud kiiret mitteametlikku 
teavet.

1) Euroopa Tööstuse ja Tööandjate Keskliit 
(Business Europe)
2) Euroopa Avalikkussuhete Konsultantide 
Ühendus (European Public Affairs 
Consultancies’ Association – EPACA)
3) Allianss Lobitöö Läbipaistvuse ja 
Eetikaküsimuste Reguleerimise Eest 
(ALTER-EU) (Friends of the Earth Europe, 
Euroopa Ajakirjanike Föderatsioon)
4) Euroopa Keemiatööstuse Nõukogu (Cefic)
5) Society of European Affairs Professionals 
(SEAP)
6) Prantsuse Kaubanduskoda

7) Euroopa Advokatuuride ja Õigusliitude 
Nõukogu (Council of Bars and Law Societies 
of Europe – CCBE)
8) Rahvusvaheline Suhtekorraldajate 
Ühendus (International Public Relations 
Association – IPRA)
9) UK Law Society
10) White&Case
11) Ameerika Kaubanduskoda
12) Toyota Motor Europe,
13) Exxon Mobile,
14) European Centre for Public Affairs 
(ECPA),
15) komisjon

Lisaks olid 8. oktoobril põhiseaduskomisjoni korraldatud ELis tehtavat lobitööd käsitleval 
seminaril sidusrühmadena esindatud allpooltoodud organisatsioonid. Ülejäänud avaldasid 
oma seisukohti ümarlaua-arutelul.

1) Euroopa Tööstuse ja Tööandjate Keskliit 
(Business Europe)
2) Euroopa Tarbijateühendus (BEUC)
3) SEAP
4) EPACA

5) Corporate Europe Observatory (CEO)
6) ALTER-EU
7) Daimler (asutusesisesed lobitöö tegijad)
8) CCBE
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Kokkuvõte

Kokkuvõttes juhib raportöör tähelepanu läbipaistvuse tähtsusele, nõuab huvigruppide 
esindajate võrdset kohtlemist, soovitab jääda komisjoni konkreetsete ettepanekute (s.t registri 
ja selle üksikasjade) osas äraootavale seisukohale ning toob näiteid parlamendi enda 
võimalustest oma läbipaistvust suurendada.
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