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Benedek Jávor 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 
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Derek Vaughan 

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) 

2015/2176(DEC) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 9 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 9 a. on seisukohal, et ameti praegune 

sõltumatuse poliitika, mis keelustab ainult 

ilmsed ja üldised huvide konfliktid ning 

hindab huvisid üksnes teaduskomisjonide 

konkreetse mandaadi ja töörühmade 

huvide alusel, ei ole terviklik ja tugev 

vahend võimalike huvide konfliktide 

vältimiseks; on seisukohal, et ameti 

praegune sõltumatuse poliitika ja 

rakenduseeskirjad ei ole tugevad ega 

terviklikud, vaid kulukad ja ebatõhusad 

ning et ameti piiratud kavatsus rakendada 

ooteaega seoses komisjonide mandaadiga 

on üldiselt ebapiisav; 

Or. en 
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Raport A8-0086/2016 
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2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) 

2015/2176(DEC) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 9 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 9 b. palub ametil läbi vaadata nii oma 

sõltumatuse poliitika kui ka asjaomased 

rakenduseeskirjad ning tagada, et ameti 

pädevusse ei jää mingeid olulisi 

majanduslikke huve; tuletab sellega 

seoses ametile meelde eelarve täitmisele 

heakskiidu andmise eest vastutava 

institutsiooni korduvaid nõudmisi võtta 

huvide konflikti esinemise üle 

otsustamisel arvesse ameti, mitte 

kõnealuse komisjoni mandaati; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 12 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

12. väljendab heameelt asjaolu üle, et 

amet tegi 2014. aastal huvide 

deklaratsioone käsitlevate eeskirjade 

järelanalüüsi, et suurendada oma 

sõltumatust ja edendada huvide konfliktide 

haldamise poliitikat eksperdirühmade osas; 

märgib, et see analüüs viis eeskirjade 

läbivaatamise ning uute, lihtsamate ja 

läbimõeldumate eeskirjade 

vastuvõtmiseni; palub ametil viia 

korrapäraselt läbi oma põhimõtete 

analüüs, et tagada tema sõltumatuse pidev 

areng; 

12. märgib, et amet tegi 2014. aastal 

huvide deklaratsioone käsitlevate 

eeskirjade järelanalüüsi, et suurendada oma 

sõltumatust ja edendada huvide konfliktide 

haldamise poliitikat eksperdirühmade osas; 

märgib murelikult, et hoolimata asjaolust, 

et see analüüs viis eeskirjade läbivaatamise 

ning uute ja lihtsamate eeskirjade 

vastuvõtmiseni, ei tehtud neisse 

märkimisväärseid muudatusi; tuletab 

ametile eelkõige ja väga murelikult 

meelde, et eelarve täitmisele heakskiidu 

andmise eest vastutava institutsiooni 

peamisi nõudmisi muudatuste osas ei ole 

arvesse võetud; 

Or. en 
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Benedek Jávor 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0086/2016 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 15 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 15 a. tuletab ametile meelde, et 

ärisaladuse klauslitel ei tohi lasta 

takistada andmete avaldamist, sest see on 

vajalik tervise ja ohutusega seotud 

ülekaaluka avaliku huvi tõttu; ergutab 

ametit tõlgendama ärihuvide olemasolevat 

õiguslikku kaitset võimalikult kitsalt; 

Or. en 
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2015/2176(DEC) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 9 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

9. märgib murelikult, et selleks, et saada 

töötada koos valdkonna juhtivate 

teadlastega ja kohaldada kõige 

tulemuslikumat võimalikku huvide 

konfliktide haldamise poliitikat, kasutab 

amet ekspertide huvide hindamise 

süsteemi, milles võetakse mitme eri 

kriteeriumi abil arvesse ekspertide rolli ja 

selle teadlaste töörühma või 

teaduskomisjoni volitusi, mille liikmeks 

ekspert saaks; märgib ühtlasi, et amet 

vaatab oma sõltumatuse poliitika 

korrapärase läbivaatamistsükli käigus 

2016. aastal läbi huvide konfliktide 

väljaselgitamise senise süsteemi; palub 

ametil teavitada eelarve täitmisele 

heakskiidu andmise eest vastutavat 

institutsiooni läbivaatamise tulemustest 

ning vajalikest muudatustest ekspertide 

valiku ja nende pädevuse kontrolli 

menetlustes; 

9. märgib, et selleks, et saada töötada koos 

valdkonna juhtivate teadlastega ja 

kohaldada kõige tulemuslikumat 

võimalikku huvide konfliktide haldamise 

poliitikat, kasutab amet ekspertide huvide 

hindamise süsteemi, milles võetakse mitme 

eri kriteeriumi abil arvesse ekspertide rolli 

ja selle teadlaste töörühma või 

teaduskomisjoni volitusi, mille liikmeks 

ekspert saaks; märgib ühtlasi, et amet 

vaatab oma sõltumatuse poliitika 

korrapärase läbivaatamistsükli käigus 

2016. aastal läbi huvide konfliktide 

väljaselgitamise senise süsteemi; palub 

ametil teavitada eelarve täitmisele 

heakskiidu andmise eest vastutavat 

institutsiooni läbivaatamise tulemustest 

ning vajalikest muudatustest ekspertide 

valiku ja nende pädevuse kontrolli 

menetlustes; 

Or. en 

 

 


