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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om utvecklingen av en ram för den verksamhet som bedrivs av företrädare för 
intressegrupper (lobbyverksamhet) vid Europeiska unionens institutioner
(2007/2115(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artikel 9.4 i arbetsordningen,

– med beaktande av grönboken med titeln Europeiska öppenhetsinitiativet som har lagts 
fram av kommissionen (KOM(2006)0194),

– med beaktande av kommissionens meddelande med titeln Uppföljning av grönboken 
”Europeiska öppenhetsinitiativet” (KOM(2007)0127),

– med beaktande av kommissionens utkast till uppförandekod för företrädare för 
intressegrupper, av den 10 december 2007,

–med beaktande av sitt beslut av den 17 juli 1996 om ändring av arbetsordningen 
(lobbyverksamhet i parlamentet)1,

– med beaktande av sitt beslut av den 13 maj 1997 om ändring av arbetsordningen 
(uppförandekodex för lobbyister)2,

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor och yttrandena 
från budgetkontrollutskottet, utskottet för ekonomi och valutafrågor, utskottet för miljö, 
folkhälsa och livsmedelssäkerhet, utskottet för rättsliga frågor och utskottet för 
medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A6-…/2007), och av 
följande skäl:

A. Lobbyverksamheten i Europaparlamentet har ökat betydligt i takt med att parlamentets 
befogenheter har utvidgats.

B. Företrädare för olika intressegrupper spelar en viktig roll i den öppna och pluralistiska 
dialog som ett demokratiskt system vilar på, och utgör en viktig informationskälla för 
ledamöterna.

C. Enligt beräkningar finns det cirka 15 000 lobbyister och 2 500 lobbyorganisationer i 
Bryssel.

D. Kommissionen har föreslagit att ett gemensamt register ska införas för företrädare för
olika intressegrupper i EU:s institutioner, som en del av kommissionens europeiska 
öppenhetsinitiativ.

                                               
1 EGT C 261, 9.9.1996, s. 52.
2 EGT C 167, 2.6.1997, s. 14.
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E. Parlamentet har ända sedan 1996 haft ett eget register över lobbyister1, samt 
ordningsregler2 som ålägger lobbyisterna att följa höga etiska normer i sin verksamhet.

F. Cirka 5 000 lobbyister är registrerade hos parlamentet.

Att förbättra Europaparlamentets öppenhet

1. Europaparlamentet framhåller att öppenhet inom alla EU-institutioner är en nödvändig 
förutsättning för att unionen ska kunna åtnjuta legitimitet och förtroende bland sina 
medborgare. Parlamentet betonar att öppenheten gäller i båda riktningarna och att den är 
nödvändig både i institutionernas eget arbete och bland lobbyisterna.

2. Om en ledamot finner det lämpligt kan han eller hon använda en ”legislative footprint”, 
dvs. en vägledande förteckning (som bilaga till parlamentets betänkanden) över de 
företrädare för intressegrupper som har rådfrågats under utarbetandet av betänkandet. 
Europaparlamentet betonar emellertid att det är ännu viktigare att kommissionen bifogar 
sådana vägledande förteckningar då den lägger fram förslag till rättsakter.

3. Europaparlamentet uppmanar sina kvestorer att utarbeta en plan för hur efterlevnaden och 
kontrollen av parlamentets regler skulle kunna förbättras, varvid en ledamot måste lämna 
uppgifter om varje typ av stöd som han eller hon mottar, oavsett om stödet är ekonomiskt 
eller i form av personal eller material3. 

4. Europaparlamentet kräver tydlighet i fråga om tvärpolitiska grupper, dvs. en förteckning 
över registrerade och icke-registrerade tvärpolitiska grupper på parlamentets webbplats, 
och även förklaringar om deras respektive ordförandes ekonomiska intressen.

5. Europaparlamentet uppmanar sina kvestorer att förtydliga de regler som innebär förbud att
besöka parlamentets lokaler (till exempel ledamöternas kontor) utan ledsagare och att 
förbättra efterlevnaden av dessa regler.

Kommissionens förslag

6. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag till ett mer strukturerat regelverk 
för olika intressegruppers företrädare som ett led i det europeiska öppenhetsinitiativet.

7. Europaparlamentet instämmer i kommissionens definition av lobbyverksamhet som ”all 
verksamhet som avser att påverka de politiska lösningarna och EU-institutionernas 
beslutsprocess”. Parlamentet anser att denna definition är i överensstämmelse med 
artikel 9.4 i arbetsordningen.

8. Europaparlamentet understryker att alla aktörer som omfattas av denna definition bör 
betraktas som lobbyister och behandlas på samma sätt: Professionella lobbyister, 
lobbyavdelningar inom företag (”in-house-lobbyister”), icke-statliga organisationer, 
tankesmedjor, branschorganisationer, fackförbund, arbetsgivarorganisationer och 
advokater när deras syfte är att påverka politiken snarare än rättspraxisen.

                                               
1 Artikel 9.4 i arbetsordningen
2 Bilaga IX, artikel 3 i arbetsordningen.
3 Bilaga I, artikel 2 i arbetsordningen.
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9. Europaparlamentet välkomnar i princip kommissionens förslag om ett enda register som 
innebär att lobbyister samtidigt kan registrera sig hos både kommissionen och 
parlamentet. Parlamentet erinrar emellertid om att det finns viktiga skillnader mellan 
kommissionen och parlamentet som institutioner och förbehåller sig därför rätten att 
utvärdera kommissionens förslag när det har fått sin slutgiltiga utformning samt att först 
då besluta om det ska stödja förslaget eller inte.

10. Europaparlamentet föreslår att en gemensam arbetsgrupp med tjänstemän från både 
parlamentet och kommissionen inrättas så snart som möjligt för att diskutera följderna av 
ett gemensamt register.

11. Europaparlamentet rekommenderar att rådet ansluter sig till ett eventuellt gemensamt 
register. Parlamentet anser att lobbyisternas verksamhet gentemot rådet när det gäller 
medbeslutandeärenden bör ägnas särskild uppmärksamhet.

12. Europaparlamentet känner till argumenten både för en frivillig och för en obligatorisk 
registrering av lobbyister och noterar kommissionens beslut att börja med ett frivilligt 
register och att utvärdera systemet efter ett år. Parlamentets register är i praktiken redan 
obligatoriskt eftersom registrering är en förutsättning för att få tillträde till parlamentet.

13. Europaparlamentet har tagit del av kommissionens utkast till uppförandekod för 
företrädare för intressegrupper. Parlamentet påminner kommissionen om att parlamentet 
redan har haft ordningsregler i tio år och uppmanar kommissionen att förhandla med 
parlamentet om införandet av en gemensam uppförandekod.

14. Europaparlamentet påpekar att parlamentets befintliga arbetsordning redan föreskriver att 
brott mot ordningsreglerna kan medföra att passerkortet dras in, vilket i sin tur medför 
strykning från registret. 

15. Europaparlamentet betonar att registret måste vara användarvänligt. Allmänheten måste 
ha möjlighet att lätt finna uppgifter och göra sökningar i registret. 

16. Europaparlamentet noterar kommissionens beslut att begära ekonomisk information av 
företrädare för intressegrupper som förs in i registret enligt följande punkter:

– Professionella konsulter och advokatbyråer som bedriver lobbyverksamhet i 
EU-institutionerna ska redogöra för den omsättning som är kopplad till 
lobbyverksamheten gentemot EU-institutionerna samt de viktigaste klienternas andel 
av denna omsättning.

– ”In-house-lobbyister” och branschorganisationer som bedriver lobbyverksamhet ska 
redogöra för de uppskattade kostnaderna i samband med direkt lobbying vid EU-
institutionerna.

– Icke-statliga organisationer och tankesmedjor ska redovisa sin totala budget och 
fördelningen mellan de huvudsakliga finansieringskällorna.

17. Europaparlamentet betonar att kravet på ekonomisk redovisning måste gälla på samma 
sätt för alla företrädare för intressegrupper.
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18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lämna mer specifik information om hur 
en sådan ekonomisk redovisning ska vara beskaffad innan parlamentet fattar något beslut 
om att ansluta sig till registret.

19. Europaparlamentet påminner kommissionen om att ekonomiska siffror inte alltid är det 
bästa sättet att få fram information om lobbyverksamhetens omfattning.

20. Europaparlamentet ger sina behöriga organ i uppdrag att föreslå nödvändiga ändringar av 
arbetsordningen.

21. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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MOTIVERING

Öppenhet i de politiska institutionerna är en förutsättning för legitimitet. Det bör vara lätt att 
granska hur beslut fattas, vilken påverkan som ligger bakom dem och slutligen hur resurserna, 
dvs. skattebetalarens pengar, fördelas.

För närvarande beräknas det finnas omkring 15 000 lobbyister och 2 500 lobbyorganisationer 
i Bryssel. Om man räknar permanenta besökares passerkort och tillfälliga passerkort finns det 
uppskattningsvis 5 000 lobbyister som är verksamma i Europaparlamentet. 

Kommissionen har inlett diskussioner om lobbyverksamheten genom sitt europeiska 
öppenhetsinitiativ (ETI). Huvudsyftet med detta förslag är att mer öppet redovisa vilka aktörer 
och påverkanskanaler som gör sig gällande när rättsakter förbereds och beslutas av 
EU-institutionerna. Kommissionen föreslår ett frivilligt register och en uppförandekodex för 
lobbyister. Europaparlamentet har redan ett register som i praktiken är obligatoriskt, och 
ordningsregler enligt artikel 9.4 i Europaparlamentets arbetsordning.

Detta betänkande är ett svar på kommissionens öppenhetsinitiativ. Som medbeslutande organ 
förväntas Europaparlamentet inta en fast hållning när det gäller företrädare för intressegrupper 
i EU.

Lobbyreglernas historia i Europaparlamentet

Lobbyverksamheten har länge varit en omstridd fråga i parlamentets debatter. Ståndpunkterna 
varierar kraftigt och traditionerna i de 27 medlemsstaterna är olika. I de flesta medlemsstater 
finns det över huvud taget inga regler för dessa grupper på parlaments- eller regeringsnivå. I 
USA däremot måste en lobbyist läsa igenom nästan 600 sidor med instruktioner för att 
komma till klarhet om reglerna. Oavsett hur det förhåller sig råder det i dag bred enighet om 
att intressegrupperna erbjuder EU:s lagstiftande myndigheter värdefull sakkunskap. 

Europaparlamentet var den första EU-institution som tog upp fenomenet med det ökande 
antalet intressegrupper på EU-nivå och särskilt följderna av denna utveckling för 
lagstiftningsprocessen. En första skriftlig fråga om införande av en eventuell reglering av 
lobbyverksamheten lades fram 1989. År 1991 utarbetade utskottet för arbetsordningen, 
valprövning och ledamöters immunitet ett förslag till betänkande med förslag om en 
uppförandekodex och ett register över lobbyister. Men efter mycket svåra debatter i utskottet 
lades förslagen inte fram i plenum.

Efter Europavalet 1994 återupptogs debatten om reglering av lobbyverksamheten. I ännu ett 
betänkande från samma utskott undvek man terminologiska konflikter och förlitade sig på att 
intressegrupperna frivilligt skulle lämna upplysningar om sig själva. Förslagen till regler var 
mindre strikta och ansågs vara mer öppna för lobbyverksamhet än förslagen i betänkandet 
från 1993. Nu föddes tanken på ett register där företrädare för olika intressegrupper skulle 
åläggas att offentliggöra sin verksamhet och sina intressen. Företrädarna för olika 
intressegrupper skulle betala en avgift för registreringen, följa vissa ordningsregler och 
underteckna registret. I gengäld fick de passerkort och tillträde till delar av Europaparlamentet 
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och tillgång till parlamentets handlingar. Vid plenarsammanträdet i januari 1996 gjordes stora 
förändringar i betänkandet, varefter det återförvisades till utskottet.

I juli 1996 nåddes en kompromiss. När det gäller ekonomiska intressen krävs det nu att varje 
ledamot av Europaparlamentet ska lämna en detaljerad redovisning av sin yrkesmässiga 
verksamhet. Parlamentsledamöterna måste avstå från att ta emot varje form av gåvor och 
förmåner under utövandet av sitt uppdrag. Registrerade assistenter måste också redovisa varje 
annan verksamhet som de uppbär lön för. Dessa regler lades till i Europaparlamentets 
arbetsordning (artikel 9 och bilagorna I och IX). Senare vidtogs ytterligare praktiska åtgärder 
som gällde publicering av en del av denna information på Europaparlamentets webbplats. I 
dag har man tillgång till förteckningar över registrerade lobbyister, över parlamentsledamöters 
redovisningar av sina ekonomiska intressen och över registrerade assistenter.

Föredragandens förslag

Som en förberedelse för detta betänkande anordnade utskottet för konstitutionella frågor
den 8 oktober 2007 en workshop om lobbyverksamhet gentemot Europeiska unionen i syfte att 
få en överblick över den nuvarande situationen när det gäller lobbyverksamhet och att få 
reaktioner från aktörerna på kommissionens europeiska öppenhetsinitiativ. Under processen 
har föredraganden lyft fram följande viktiga frågor som bör behandlas i betänkandet:

1. Hur bör en lobbyist definieras?

Kommissionen definierar lobbyverksamhet som ”all verksamhet som avser att påverka de 
politiska lösningarna och EU-institutionernas beslutsprocess”. Denna definition ligger i linje 
med artikel 9.4 i Europaparlamentets arbetsordning där lobbyister definieras som ”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”.

Föredraganden anser att man inte bör göra någon väsentlig åtskillnad mellan till exempel 
industriföreträdares eller miljöaktivisters lobbyverksamhet i parlamentet. Det bör inte heller 
göras någon åtskillnad om det är producenters eller konsumenters intressen som företräds 
eller om privata eller offentliga aktörer för en dialog med ledamöter av Europaparlamentet. 
När advokatbyråer ägnar sig åt att påverka framtida lagstiftning och inte företräder konkreta 
rättsfall bör de betraktas som lobbyister.

2. I vilken utsträckning bör det krävas ekonomisk redovisning?

Enligt kommissionen ger den ekonomiska redovisningen en vägledning om 
intressegruppernas inflytande. Kommissionen har dragit slutsatsen att det är nödvändigt och 
lämpligt att kräva att de som registrerar sig uppger relevanta budgetsiffror och redovisar den 
sammanlagda fördelningen på viktigare klienter och/eller finansieringskällor. Huvudsyftet 
med denna information är att säkerställa att beslutsfattarna och allmänheten kan få en 
uppfattning om och bedöma styrkan hos de viktigaste drivkrafterna bakom en viss 
lobbyverksamhet. Kommissionen ställer följande krav:
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– Professionella konsulter och advokatbyråer som bedriver lobbyverksamhet i 
EU-institutionerna ska deklarera den omsättning som är kopplad till lobbyverksamheten 
gentemot EU-institutionerna samt de viktigaste klienternas andel av denna omsättning.

– ”In-house-lobbyister” och branschorganisationer ska redogöra för de uppskattade 
kostnaderna i samband med direkt lobbying vid EU-institutionerna.

– Icke-statliga organisationer och tankesmedjor ska redovisa sin totala budget och 
fördelningen per huvudsakliga finansieringskällor.

Ytterligare detaljer kommer att förtydligas när kommissionen presenterar en ny version av sin 
databas och tillhandahåller mer explicit information om vilka uppgifter som krävs. Dessutom 
är inte ekonomiska siffror alltid det bästa sättet att få fram information om 
lobbyverksamhetens omfattning.

De frågor som återstår att besvara på ett tydligt sätt är vilken information som är värdefull för 
att bedöma extern påverkan på lagstiftningsprocessen och hur man kan få fram sådan 
information utan att bryta mot legitima sekretessregler och utan betungande administrativa 
förfaranden.

3. Bör Europaparlamentet och kommissionen ha ett gemensamt register?

Kommissionen förespråkar ett gemensamt register för kommissionen och Europaparlamentet. 
Föredraganden anser att de båda institutionerna ur allmänhetens synvinkel uppfattas som en 
enda. Samtliga aktörer vill också ha en enda instans. Även om institutionerna är mycket olika 
och kanske kommer att ställa olika krav på lobbyisterna, till exempel när det gäller ekonomisk 
redovisning, bör frågan uppfattas som administrativ. Därför föreslår föredraganden att en 
gemensam arbetsgrupp med tjänstemän ska ta ställning till konsekvenserna av ett gemensamt 
register.

4. Bör registret över intressegrupper vara frivilligt eller obligatoriskt?

Parlamentets rättstjänst anser att parlamentets nuvarande register i praktiken är obligatoriskt 
eftersom registrering är en förutsättning för att få tillträde till parlamentets lokaler. 
Föredraganden instämmer med denna uppfattning. För att bedriva regelbunden 
lobbyverksamhet i parlamentet behöver man ett passerkort, och för att erhålla ett passerkort 
måste man registrera sig. Det är också därför kommissionen vill ha ett gemensamt register. 
Passerkortet är ett starkt incitament för att registrera sig.

Kommissionen föreslår att ekonomisk redovisning ska tillhandahållas och att information som 
förs in i registret ska kontrolleras mer systematiskt. Dessa nyheter är prioriterade och bör 
införas i sinom tid. En rättsakt om lobbyverksamhet skulle innebära en utdragen process och 
bör därför inte eftersträvas i nuläget. Detta överensstämmer med det generella samförståndet 
om att tillsammans med kommissionen inrätta ett gemensamt register som kräver en enda 
registrering. 

Efter ett år ska kommissionens register utvärderas. Om Lissabonfördraget ratificeras kommer 
det att utgöra en tydligare rättslig grund för en eventuell rättsakt om lobbyverksamhet.



PE396.734v03-00 10/11 PR\707844SV.doc

SV

5. Bör det förekomma sanktioner för brott mot uppförandekodexen?

Enligt parlamentets nuvarande ordningsregler är den strängaste påföljden en strykning från 
registret. För att kunna tillämpa böter eller andra liknande påföljder krävs lagstiftning. Med 
tanke på lobbyisternas trovärdighet är en strykning från registret inte alls någon meningslös 
sanktion. Men övervakningen av hur reglerna efterlevs skulle kunna skärpas. 

6. Att förbättra Europaparlamentets öppenhet

Föredraganden anser att kravet på öppenhet gäller i båda riktningarna. Detta innebär att 
parlamentet, när det kräver större öppenhet hos lobbyisterna, även självt kan verka för större 
öppenhet. Därför kräver föredraganden tydlighet i fråga om registrerade och icke-registrerade 
tvärpolitiska grupper som ofta finansieras av intressegrupper.

Vidare påpekar föredraganden att ledamöterna har möjlighet att till parlamentets betänkanden 
bifoga en ”legislative footprint”, dvs. en vägledande förteckning över de företrädare för 
intressegrupper som rådfrågats under utarbetandet av betänkandet. Tanken är att ge en bild av 
de olika intressen som är knutna till ett lagstiftningsförfarande och därigenom hjälpa 
allmänheten, medierna, andra parlamentsledamöter och alla som är intresserade att granska 
parlamentets arbete. Å andra sidan erhålls relevant information ofta konfidentiellt och 
parlamentsledamöternas oberoende måste försvaras. Därför måste användningen av sådana 
vägledande förteckningar grundas på de enskilda parlamentsledamöternas goda omdöme. 
Föredraganden betonar att det är ännu viktigare att kommissionen bifogar sådana vägledande 
förteckningar då den lägger fram förslag till rättsakter.

Under utarbetandet av detta betänkande har till exempel åtminstone nedan nämnda 
organisationer rådfrågats. Andra har sänt e-post och informellt förmedlat snabb information.

1) Business Europe,
2) European Public Affairs Consultancies’ 
Association (EPACA),
3) The Alliance for Lobbying Transparency 
and Ethics Regulation (ALTER-EU) (Friends 
of the Earth Europe, European Federation of 
Journalists),
4) Den europeiska kemiindustrins 
samarbetsorganisation (CEFIC),
5) Society of European Affairs Professionals 
(SEAP),
6) Den franska handelskammaren,

7) Council of Bars and Law Societies of 
Europe (CCEB),
8) International Public Relations Association 
(IPRA),
9) UKLawSociety,
10) White&Case,
11) Förenta staternas handelskammare,
12) Toyota Motor Europe,
13) Exxon Mobile,
14) European Centre for Public Affairs 
(ECPA),
15) Kommissionen.

Dessutom var nedan nämnda aktörer representerade i den workshop om lobbyverksamhet i EU
som anordnades den 8 oktober av utskottet för konstitutionella frågor. Andra framförde sina 
åsikter under rundabordsdiskussionen.

1) Business Europe,
2) Den europeiska konsumentorganisationen 
(BEUC),

5) Corporate Europe Observatory (CEO),
6) ALTER-EU,
7) Daimler (”in-house-lobbyist”),
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3) SEAP,
4) EPACA,

8) CCBE.

Slutsats

Avslutningsvis vill föredraganden framhålla vikten av öppenhet, uppmana till lika behandling 
av företrädare för olika intressegrupper, föreslå en avvaktande hållning till kommissionens 
konkreta förslag (dvs. registret och detaljerna kring det) och ge exempel på hur parlamentet 
självt kan förbättra sin egen öppenhet.
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