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Punkt 20 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

20. märgib, et 17 koosseisulise töötaja 

puhul, kes lahkusid 2016. aastal ameti 

teenistusest, kohaldati kahel juhul 

piiranguid, et vältida seda, et kõnealustest 

isikutest saab kontaktpunkt ameti ja uue 

tööandja vahel ning et nad teevad lobitööd 

ja teostavad toiminguid, mis on seotud 

menetluses olevate ameti dokumentidega; 

20. märgib murelikult, et Corporate 

Europe Observatory andmetel on 46 % 

ekspertidest, kes töötavad ametis alates 

2015. aastast, huvide konflikt otseste või 

kaudsete sidemete näol surverühmade ja 

ettevõtetega, kelle tooteid amet hindab; 

peab tervitatavaks asjaolu, et 17 

koosseisulise töötaja puhul, kes lahkusid 

2016. aastal ameti teenistusest, kohaldati 

kahel juhul piiranguid, et vältida seda, et 

kõnealustest isikutest saab kontaktpunkt 

ameti ja uue tööandja vahel ning et nad 

teevad lobitööd ja teostavad toiminguid, 

mis on seotud menetluses olevate ameti 

dokumentidega; tunnistab, et 

ametisisestest menetlustest ei piisa ameti 

ja tööstuse vastastikuse sõltumatuse 

tagamiseks; märgib, et töölt lahkuv 

personal on kohustatud ametile teatama 

oma edasise töökoha ja võimaliku huvide 

konflikti; nõuab tungivalt, et amet 

muudaks rangemaks pöördukse efekti 

käsitlevad eeskirjad ning kohaldaks 

sellistel juhtudel tugevalt hoiatavaid 

sanktsioone; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 26 a. peab kahetsusväärseks, et ameti 

hinnangud glüfosaadi kohta koostati 

Monsanto dokumentide põhjal ning et 

seetõttu liigitas amet glüfosaadi ainete 

hulka, mis ei ole seotud vähktõvega, 

rikkudes sellega kauaaegset kooskõlla 

viimise tava Rahvusvahelise 

Vähiuurimiskeskuse (LARC) vähktõve 

ohu hinnangutega, nagu on 

dokumenteeritud 

keskkonnaorganisatsioon Natural 

Resources Defense Council; 

Or. en 

 

 


