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FORSLAG 

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om 

Konstitutionelle Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag 

i det beslutningsforslag, det vedtager: 

Generelle forhold 

1. fastholder under henvisning til sin beslutning af 22. oktober 2014 om Rådets holdning 

til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015, at der 

er behov for en retligt bindende ramme til erstatning af meddelelse COM(2010)07649 

"Ramme for Kommissionens ekspertgrupper: horisontale regler og et offentligt 

register"1 for at opnå fuld og ensartet gennemførelse af gældende regler i alle 

Kommissionens generaldirektorater; 

2. påpeger, at den generelle målsætning i EU's forskningspolitik om at oprette offentlig-

private partnerskaber mellem virksomheder og den akademiske verden ikke harmonerer 

med behovet for regulering i EU for så vidt angår uafhængig forskning i 

industriprodukter; opfordrer Kommissionen til at undersøge systemiske 

sikkerhedsklausuler for at undgå interessekonflikter om regulering af industriprodukter 

og håndhævelse af politikken; 

3. opfordrer Kommissionen til at imødegå den nuværende strukturelle interessekonflikt i 

forbindelse med den offentlige risikovurdering af regulerede produkter, nærmere 

bestemt den situation, hvor vurderingen af disse produkter i et stort omfang eller 

fuldstændig er baseret på undersøgelser, der er foretaget af ansøgere eller tredjeparter, 

som er betalt af disse, mens uafhængige forskningsresultater alt for ofte tilsidesættes 

eller afvises; fastholder, at producenter fortsat skal fremlægge undersøgelser med 

omkostningsfordeling mellem store virksomheder og SMV'er baseret på 

forholdsmæssige markedsandele for at sikre retfærdighed, men at alle 

vurderingsansvarlige bør være forpligtet til at tage fuldt ud hensyn til peerevaluerede 

uafhængige forskningsresultater i deres vurderinger; 

4. bifalder den private sektors investeringer i forskning og udvikling; minder om, at de 

fleste eksperter har deltaget i forskningsprojekter, der er finansieret af den private 

sektor; minder desuden om, at ekspertviden er en knap ressource, der ikke må gøres 

utilgængelig for ekspertgrupper; 

Internationale spørgsmål 

5. opfordrer Kommissionen til rettidigt at udsende og formidle indkaldelser af 

interessetilkendegivelser med henblik på udnævnelse af medlemmer af alle 

ekspertgrupper, som skal være betinget af registrering i åbenhedsregisteret, og til at 

sikre overholdelse af OECD's retningslinjer for behandling af interessekonflikter i den 

offentlige forvaltning og passende omhu i forbindelse med en årlig screening af 

interessekonflikter; 

                                                 
1 Meddelelse C (2010)7649, 10.11.2010. 
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6. opfordrer Kommissionen til at følge Verdenssundhedsorganisationens (WHO's) 

Internationale Kræftforskningscenters eksempel og etablere en status som "indbudt 

specialist", der giver mulighed for at trække på ekstern ekspertviden, samtidig med at 

enheder med reelle, potentielle eller åbenlyse interessekonflikter udelukkes fra 

ekspertgruppers afstemninger og udarbejdelse af henstillinger; 

7. opfordrer indtrængende alle de relevante EU-institutioner til at gennemføre artikel 5, 

stk. 3, i WHO's rammekonvention om bekæmpelse af tobaksrygning, hvori det hedder, 

at parterne skal sikre, at politikkerne til bekæmpelse af tobaksrygning ikke påvirkes af 

kommercielle og andre interesser i tobaksindustrien, i overensstemmelse med 

henstillingerne i retningslinjerne hertil; opfordrer indtrængende Kommissionen til at 

offentliggøre en vurdering af PMI-aftalen og aftaler med andre tobaksvirksomheder og 

en konsekvensanalyse af gennemførelsen af ovennævnte rammekonvention; er skuffet 

over den nyligt offentliggjorte, men stærkt redigerede udveksling af e-mails mellem 

Kommissionen og British American Tobacco; 

8. mener, at der ikke bør forhandles videre om PMI-aftalen, før der er afholdt en offentlig 

og åben debat efter offentliggørelse af vurderingen af PMI-aftalen; opfordrer 

Kommissionen til at undersøge eksisterende alternativer; 

9. mener, at en fornyet aftale om bekæmpelse af smugleri og forfalskning med 

tobaksindustrien i mangel af en forsat forsinket konsekvensanalyse fra Kommissionen 

er et utilstrækkeligt instrument til at tackle den ulovlige tobakshandel, især i lyset af 

artikel 15 i tobaksvaredirektivet og WHO-protokollen til udryddelse af ulovlig handel 

med tobaksprodukter, vedtaget af parterne i WHO's rammekonvention; 

10. understreger behovet for et sporingssystem for forfalskede cigaretter, som er uafhængigt 

af tobaksindustrien, i tråd med artikel 8, stk. 2, i WHO-protokollen til udryddelse af 

ulovlig handel med tobaksprodukter, navnlig på grund af den manglende indbringelse af 

beslaglagte smuglervarer til uafhængig laboratorievurdering og på grund af industriens 

særlige interesse i at behandle beslaglagte forfalskede varer efter betingelserne i aftalen 

om bekæmpelse af smugling og forfalskning, hvilket fører til et tab af toldindtægter i 

Unionen; 

Spørgsmål vedrørende lobbyisme 

11. opfordrer Kommissionen til at sikre offentlig adgang til oplysninger om lobbyaktiviteter 

for at fremme åbenhed og integritet i EU-institutionernes beslutningsprocesser; mener, 

at offentlig adgang til oplysninger om lobbyaktiviteter er en grundlæggende rettighed 

for EU-borgerne og nødvendig for korrekt demokratisk praksis; 

12. opfordrer EU-institutionerne og deres personale samt agenturerne til at afholde sig fra at 

invitere uregistrerede lobbyister til høringer og andre officielle begivenheder; opfordrer 

til, at Kommissionens forhandlingsteam vedrørende TTIP bliver omfattet af sådanne 

bestemmelser; 

13. opfordrer EU-institutionerne til at oprette et offentligt tilgængeligt internetregister over 

alle holdningsdokumenter fremsendt af interessenter og til at forpligte alle registrerede 

lobbyister til samtidigt at fremsende en kopi af alle holdningsdokumenter, som de 

sender til institutionernes medlemmer eller ansatte, til dette register; 
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Spørgsmål vedrørende EU 

14. mener, at det i en tid med stadig stigende EU-skepsis er afgørende at styrke 

offentlighedens tillid til EU-institutionerne og de mennesker, som er ansvarlige for disse 

institutioner, og at et stærkt tilsagn om åbenhed, sikring af institutionernes integritet og 

bekæmpelse af korruption er yderst vigtigt; 

15. minder om, at en undersøgelse fra Eurobarometer fra 2014 viste, at 70 % af EU-

borgerne mener, at EU-institutionerne er præget af korruption, og opfordrer derfor 

institutionerne til hurtigst muligt at imødegå den manglende offentlige tillid; 

16. opfordrer Kommissionen til især at gennemgå sin meddelelse fra 2002 om generelle 

principper og minimumsstandarder ved Kommissionens høring af interesserede parter1; 

17. opfordrer Kommissionens formand til at udvide de nye åbenhedsforanstaltninger for 

kommissærer og generaldirektører til at omfatte andre højtstående EU-tjenestemænd, 

der er dybt involveret i lovgivningsprocessen, og som jævnligt mødes med relevante 

interessenter, f.eks. kontorchefer; 

18. minder om, at Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder giver 

borgerne ret til aktindsigt i offentlige dokumenter, og beklager, at en af de hyppigste 

problematikker i forbindelse med EU-institutionernes gennemsigtighed er, at disse 

nægter at give aktindsigt i dokumenter og oplysninger; 

19. opfordrer Kommissionen til at undersøge muligheder, der omfatter retsakter, 

institutionelle og administrative ordninger, og træffe konkrete foranstaltninger til 

etablering af en ramme til fremme af god forvaltningspraksis og udtrykkeligt 

repræsentere de fremtidige generationer for bedre at kunne integrere deres rettigheder i 

beslutningsprocesser og fastsættelse af politikker på europæisk plan; 

20. understreger, at Kommissionen bør styrke integriteten i forbindelse med anvendelse af 

videnskabelig rådgivning, især ved ikke at stræbe efter en politisk balance, men 

derimod at forlade sig på de mest objektive og autoritative oplysninger, der er 

tilgængelige; 

21. anmoder Kommissionen om at forenkle adgangen til aktindsigt og sikre større 

gennemsigtighed ved anvendelsen af de regler om undtagelser, der er omhandlet i 

artikel 4 i forordning (EF) nr. 1049/2001; 

22. henstiller indtrængende til en afkølingsperiode på fem år fra kommercielle interesser 

som forudsætning for ekspertkandidaters deltagelse som fuldgyldige medlemmer af 

ekspertpaneler med forslags- og beslutningsbeføjelser; 

23. glæder sig over Kommissionens beslutning om at kræve, at dens medlemmer 

offentliggør oplysninger om de møder, som de og deres kabinetter afholder med 

organisationer eller erhvervsdrivende, om spørgsmål vedrørende udarbejdelse og 

gennemførelse af Unionens politikker; 

                                                 
1 COM(2002)0704 af 11.12.2002. 
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24. anmoder Kommissionen om at sikre aktindsigt i dokumenter og oplysninger om 

åbningsskrivelser til og overtrædelsesprocedurer mod medlemsstater samt oplysninger 

om fuldbyrdelse af Domstolens afgørelser; 

25. anerkender og sætter pris på Kommissionens bestræbelser på at sikre større 

gennemsigtighed i TTIP-forhandlingerne, og opfordrer Kommissionen til at gå videre 

med disse bestræbelser og give alle medlemmerne af Europa-Parlamentet let adgang til 

forhandlingsteksterne; 

26. opfordrer indtrængende Kommissionens næstformand med ansvar for bedre regulering, 

interinstitutionelle forbindelser, retsstatsprincippet og chartret om grundlæggende 

rettigheder til at realisere sit tilsagn og uden yderligere forsinkelse at fremsætte forslag 

om etablering af en interinstitutionel aftale om et obligatorisk åbenhedsregister, 

herunder passende sanktionsmekanismer for organisationer, som ikke opfylder reglerne; 

opfordrer Rådet til i sin rolle som medlovgiver i Unionen at opfylde bestemmelserne i 

åbenhedsregisteret; 

Ekspertbistand 

27. foreslår for at imødegå de problemer, der opstår som følge af den selektive 

undertrykkelse af ugunstige forskningsresultater, at forudgående registrering af 

videnskabelige undersøgelser og forsøg med angivelse af deres omfang og forventede 

afslutningsdato kunne være en forudsætning for input i lovgivningsmæssige og politiske 

processer; 

28. er i kraft af sin rolle i beskyttelsen af de offentlige beslutningsprocessers integritet 

bekymret over visse vildledende praksis i forbindelse med registrering af 

ekspertgruppers økonomiske interesser, som forvrænger forekomsten af sådanne 

interesser, både i absolutte og relative tal, samt deres betydning i forhold til 

ikkeøkonomiske eller politiske interesser; 

29. opfordrer indtrængende Kommissionen til at sikre, at høringer omfatter åbne spørgsmål, 

der fører til grundlæggende politiske drøftelser, frem for blot at bekræfte politiske 

retninger eller muligheder, der allerede er blevet valgt; opfordrer Kommissionen til at 

sikre en afbalanceret deltagelse i høringer ved at tage hensyn til mangfoldigheden af 

interessenter; 

30. bemærker, at der for at sikre en reelt afbalanceret deltagelse skal træffes særlige 

foranstaltninger ved indkaldelse af interessetilkendegivelser for at nå ud til de 

forskellige sektorer med den relevante ekspertise, både fra det videnskabelige område 

og fra civilsamfundet; 

31. bifalder Kommissionens bekendtgørelse om en gennemgang af klassifikationen af 

ekspertgruppers medlemmer i registeret over ekspertgrupper; mener, at denne øvelse vil 

bringe kategoriseringen af medlemmer på linje med kategoriseringen i 

åbenhedsregisteret; 

32. opfordrer Kommissionen til at træffe juridisk bindende foranstaltninger og indføre 

sanktioner for at sikre, at medlemmer af ekspertgrupper og lignende enheder, som 

bidrager med rådgivning, på korrekt og konsekvent vis vægtes med fornøden 
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hensyntagen til deltagernes ekspertise og ajourførte viden om de drøftede spørgsmål og 

kategoriseres efter medlemmernes interesser og deres art i overensstemmelse med Den 

Europæiske Ombudsmands henstillinger i forbindelse med undersøgelsen på eget 

initiativ OI/6/2014/NF; 

33. mener, at det overordnede niveau for offentliggørelse af ekspertgruppers møder og 

drøftelser er mangelfuldt; opfordrer Kommissionen til at sikre, at der rettidigt stilles 

mere detaljerede sammenfattende oplysninger til rådighed, navnlig med hensyn til 

undergrupper; opfordrer indtrængende Kommissionen til på sin hjemmeside at 

fremlægge eksperternes interessetilkendegivelser og referater af ekspertgruppemøderne 

for offentligheden; 

34. bifalder Kommissionens tilsagn om at indføre nye bestemmelser om interessekonflikter 

for enkeltpersoner, der er udnævnt som medlemmer af ekspertgrupper i deres personlige 

kapacitet; understreger, at alle eksperter skal fremsende interessetilkendegivelser til 

offentliggørelse i registeret over ekspertgrupper; 

35. opfordrer Kommissionen til løbende at overvåge eksperternes uafhængighed under 

udøvelsen af deres hverv, eftersom der kan opstå nye økonomiske interesser i løbet 

deres mandat; 

36. erkender, at ekspertgrupper har brug for adgang til den bedst tilgængelige 

videnskabelige ekspertise; 

37. er af den opfattelse, at kravet om meget specifik teknisk ekspertise ikke er en gyldig 

begrundelse for at undlade indkaldelse af interessetilkendegivelser; 

Agenturer 

38. fremhæver behovet for uafhængige eksperter i EU-agenturerne og for, at der lægges 

større vægt på fjernelse af interessekonflikter inden for agenturernes paneler; 

39. påpeger nødvendigheden af, at agenturerne baserer deres beslutninger på den bedst 

tilgængelige dokumentation; minder om, at videnskabelig stringens sikres ved 

peerevalueringsprocessen og resultaternes åbenhed og reproducerbarhed; 

40. understreger, at det for at sikre fornuftig og uafhængig videnskabelig rådgivning i 

forbindelse med fastlæggelse af politikker er nødvendigt at afsætte tilstrækkelige 

ressourcer til udviklingen af intern ekspertise i de specialiserede EU-agenturer, herunder 

muligheden for at gennemføre forskning og forsøg, der kan publiceres, og dermed gør 

det mere attraktivt at udføre et offentligt hverv i forbindelse med lovgivningsmæssig 

videnskabelige rådgivning, uden at det afbryder forskeres akademiske karriereforløb; 

 41. fastholder, at alle data, der anvendes af et agentur til at nå frem til en given 

videnskabelig konklusion, skal offentliggøres i et maskinlæsbart format for at muliggøre 

videnskabelig kontrol og videreudvikling; understreger, at bestemmelser om 

kommerciel fortrolighed og handelshemmeligheder ikke må kunne hindre 

offentliggørelsen af data, samtidig med at privatlivets fred skal beskyttes; opfordrer 

Kommissionen til nøje at overvåge den korrekte gennemførelse af offentliggørelsen af 

oplysninger; 
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42. opfordrer EU-institutionerne til at sikre, at agenturerne har tilstrækkelige midler til 

udførelsen af deres opgaver; minder om, at eksperter, der arbejder for en række 

agenturer, på nuværende tidspunkt ikke betales for deres arbejde til trods for den 

strategiske betydning af deres bidrag til beskyttelse af folkesundheden og miljøet; 

43. understreger, hvad angår EU-agenturerne, at det ikke er tilstrækkeligt at forlade sig på 

selvevaluering fra potentielle medlemmer af ekspertpaneler og udvalg, når de 

undersøges for eventuelle interessekonflikter; opfordrer agenturerne til at oprette et 

system med proaktive kontroller; 

44. understreger, at Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) bør sikre størst mulig 

åbenhed, når de giver aktindsigt i kliniske rapporter, og glæder sig over agenturets 

beslutning om proaktivt at offentliggøre rapporter om kliniske forsøg til støtte for sine 

beslutninger vedrørende bestemte lægemidler; 

45. opfordrer indtrængende EU-agenturerne til at fortsætte sit arbejde for at anvende strenge 

kriterier og procedurer med henblik på at sikre, at deres ekspertpaneler er uafhængige af 

de økonomiske og ikkeøkonomiske sektorer, som berøres af deres drøftelser og 

politiske indflydelse, og af dem, der har en særlig dagsorden vedrørende det 

pågældende emne, så man helt undgår interessekonflikter, idet der især lægges vægt på 

muligheden for at anvende en status som "indbudt specialist", der gør det muligt at få 

input fra eksperter med forbindelser til den regulerede sektor, men som er udelukket fra 

at udarbejde henstillinger eller træffe beslutninger vedrørende videnskabelige 

udtalelser; 

Spørgsmål vedrørende Europa-Parlamentet 

46. roser Europa-Parlamentets Forskningstjeneste for den høje kvalitet af dens arbejde; 

understreger behovet for at afsætte flere ressourcer til denne tjeneste og for yderligere at 

garantere tjenestens administrative uafhængighed i offentlighedens interesse; 

47. vil overveje at oprette en åben database i et søgbart format over medlemmernes 

interessetilkendegivelser for at skabe større åbenhed og kontrol fra civilsamfundets side; 

48. opfordrer EU-institutionerne til at træffe foranstaltninger til at indføre eller forbedre 

praksis med en minimumsafkølingsperiode for højtstående tjenestemænd og 

medlemmer af Parlamentet, som skal forløbe, inden tidligere tjenestemænd eller valgte 

repræsentanter kan drive lobbyvirksomhed, der kan skabe eller opfattes som årsag til 

interessekonflikter, og dermed undgå "svingdørssituationer"; opfordrer i mellemtiden 

til, at navnene på højtstående tjenestemænd eller medlemmer, som har forladt deres 

institutioner for at arbejde for private interesser, offentliggøres. 
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