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Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, 

Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Marina Albiol Guzmán 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0091/2018 

Indrek Tarand 

Ansvarsfrihet 2016: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) 

COM(2017)0365 – C8-0270/2017 – 2017/2159(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 20 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

20. Europaparlamentet noterar att av 

de 17 anställda enligt tjänsteföreskrifterna 

som lämnade myndigheten 2016 infördes 

det i två fall restriktioner för att förhindra 

att dessa personer blev kontaktpunkter 

mellan myndigheten och deras nya 

arbetsgivare, som utövar lobbyverksamhet 

och verksamhet med anknytning till 

myndighetens pågående ärenden. 

20. Europaparlamentet konstaterar 

med oro att enligt Corporate Europe 

Observatory har 46 % av myndighetens 

experter som arbetar för myndigheten 

sedan 2015 en intressekonflikt på grund 

av direkta eller indirekta band med 

lobbygrupper och företag vars produkter 

utvärderas av myndigheten. Parlamentet 

välkomnar att av de 17 anställda enligt 

tjänsteföreskrifterna som lämnade 

myndigheten 2016 infördes det i två fall 

restriktioner för att förhindra att dessa 

personer blev kontaktpunkter mellan 

myndigheten och deras nya arbetsgivare, 

som utövar lobbyverksamhet och 

verksamhet med anknytning till 

myndighetens pågående ärenden. 

Parlamentet konstaterar att interna 

förfaranden inte är tillräckliga för att 

garantera oberoende mellan myndigheten 

och industrierna. Parlamentet konstaterar 

att tjänstemän som lämnar myndigheten 

är skyldiga att underrätta myndigheten 

om sin framtida sysselsättning och om 

eventuella intressekonflikter. Parlamentet 

uppmanar myndigheten att genomföra 

strängare regler om ”svängdörrar” och 

tillämpa mycket avskräckande sanktioner 

i sådana fall. 

Or. en 
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Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, 

Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Marina Albiol Guzmán 
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Betänkande A8-0091/2018 

Indrek Tarand 

Ansvarsfrihet 2016: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) 

COM(2017)0365 – C8-0270/2017 – 2017/2159(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 26a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 26a. Europaparlamentet beklagar att 

myndighetens bedömningar om glyfosat 

utarbetades utifrån Monsanto-handlingar 

och att myndigheten följaktligen har 

angett att ämnet glyfosat inte är kopplat 

till cancer. Man frångick därmed den 

väletablerad praxisen om anpassning till 

LARC:s cancerriskbedömningar, vilket 

dokumenterats av Natural Resources 

Defence Council. 

Or. en 

 

 


