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Förslag till resolution Ändringsförslag 

19. Europaparlamentet konstaterar att 

myndigheten ansträngt sig för att förbättra 

transparensen både när det gäller dess 

verksamhet och de uppgifter den använder 

sig av i verksamheten. Parlamentet 

konstaterar de nuvarande rättsliga 

begränsningar som myndigheten ställs 

inför i arbetet med att öka insynen i 

uppgifter. Parlamentet betonar att syftet 

med offentliggörandet är att möjliggöra 

reproducerbarhet av myndighetens arbete, 

och de framsteg som gjorts för att säkra 

transparens i riskbedömningen är därför ett 

första positivt steg, men att det också är 

viktigt att säkra insyn i uppgifter. 

Parlamentet välkomnar i detta avseende 

inledandet i januari 2013 av 

transparensinitiativet. Parlamentet gläder 

sig samtidigt över att information och 

dokumentation presenteras på ett bättre sätt 

och har blivit mer lättillgängligt på 

myndighetens hemsida och välkomnar 

andra åtgärder som vidtagits för en mer 

transparent myndighet, t.ex. yttranden om 

riskbedömning och hur de påverkar 

unionens medborgare. Parlamentet 

uppmuntrar myndigheten till nya framsteg i 

denna riktning. 

19. Europaparlamentet konstaterar att 

myndigheten ansträngt sig för att förbättra 

transparensen både när det gäller dess 

verksamhet och de uppgifter den använder 

sig av i verksamheten. Parlamentet 

kritiserar de nuvarande rättsliga 

begränsningar som myndigheten ställs 

inför i arbetet med att öka insynen i 

uppgifter. Parlamentet betonar att syftet 

med offentliggörandet är att möjliggöra 

reproducerbarhet av myndighetens arbete, 

och de framsteg som gjorts för att säkra 

transparens i riskbedömningen är därför ett 

första positivt steg, men att det också är 

viktigt att säkra insyn i uppgifter. 

Parlamentet välkomnar i detta avseende 

inledandet i januari 2013 av 

transparensinitiativet. Parlamentet gläder 

sig samtidigt över att information och 

dokumentation presenteras på ett bättre sätt 

och har blivit mer lättillgängligt på 

myndighetens hemsida och välkomnar 

andra åtgärder som vidtagits för en mer 

transparent myndighet, t.ex. yttranden om 

riskbedömning och hur de påverkar 

unionens medborgare. Parlamentet 

uppmuntrar myndigheten till nya framsteg i 

denna riktning. Parlamentet betonar att 

det är nödvändigt att med alla medel 

åtgärda de rättsliga begränsningarna när 

det gäller transparens. 
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 19a. Europaparlamentet konstaterar 

allmänhetens farhågor när det gäller 

användningen av konfidentiell 

information i samband med myndighetens 

utvärderingar av substanser som ska 

släppas ut på marknaden. Parlamentet 

noterar att dessa farhågor leder till att 

allmänheten förlorar förtroendet för 

myndighetens oberoende och 

trovärdighet. Parlamentet betonar att 

denna tendens måste vändas. Parlamentet 

rekommenderar myndigheten att 

uteslutande utvärdera effekterna på hälsa 

och miljö på basis av vetenskapliga 

uppgifter, som är fullt tillgängliga och 

som offentliggjorts efter en 

sakkunnigbedömning.  Parlamentet 

rekommenderar vidare myndigheten att 

informera den rapporterande 

medlemsstaten denna rekommendation. 
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