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SUGGESTIES 

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 

bevoegde Commissie constitutionele zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie 

op te nemen: 

Algemene aspecten 

 

1. herinnert aan zijn resolutie van 22 oktober 2014 betreffende het standpunt van de Raad 

over het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 

2015, en houdt vast aan de noodzaak van een juridisch bindend kader ter vervanging van 

de mededeling "Kader voor deskundigengroepen van de Commissie: horizontale 

voorschriften en openbaar register"1, om te komen tot een volledige en consistente 

uitvoering van de geldende regels in alle directoraten-generaal van de Commissie; 

2. wijst erop dat de algemene doelstelling in het onderzoeksbeleid van de EU om publiek-

private partnerschappen tussen bedrijfsleven en universitaire wereld tot stand te brengen 

in strijd is met de behoefte van toezichthouders in de EU aan onafhankelijk onderzoek met 

betrekking tot industriële producten; verzoekt de Commissie op zoek te gaan naar 

systematische waarborgen om belangenconflicten op het gebied van beleidshandhaving en 

de regulering van industriële producten te voorkomen; 

3. verzoekt de Commissie iets te doen aan het huidige structurele belangenconflict bij de 

risicobeoordeling van overheidswege van gereguleerde producten, namelijk de situatie 

waarin de beoordeling van deze producten grotendeels of volledig op studies berust die de 

aanvragers zelf of door hen betaalde derden hebben uitgevoerd, terwijl onafhankelijk 

onderzoek maar al te vaak wordt veronachtzaamd of terzijde wordt geschoven; houdt 

eraan vast dat producenten nog wel studies moeten blijven aanleveren, waarbij de kosten 

eerlijkheidshalve tussen grote ondernemingen en kmo's naargelang hun relatief 

marktaandeel moeten worden verdeeld, maar dat alle beoordelaars moeten worden 

verplicht ook intercollegiaal getoetst, onafhankelijk onderzoek volledig in hun 

beoordeling te betrekken; 

4. is verheugd over investeringen vanuit de particuliere sector in onderzoek en ontwikkeling; 

herinnert eraan dat de meeste deskundigen hebben deelgenomen aan onderzoeksprojecten 

die door de particuliere sector werden gefinancierd; herinnert er ook aan dat 

deskundigheid een schaars goed is dat niet ontoegankelijk mag worden gemaakt voor 

deskundigengroepen; 

Internationale kwesties 

 

5. verzoekt de Commissie om tijdig openbare sollicitatieoproepen uit te vaardigen en te 

verspreiden voor de selectie van alle leden van deskundigengroepen, om registratie in het 

transparantieregister als voorwaarde te stellen, om naleving van de OESO-richtlijnen 

inzake de omgang met belangenconflicten in de openbare dienst te waarborgen en om 

zorgvuldigheid in de jaarlijkse screening ervan aan de dag te leggen; 

                                                 
1 Mededeling C(2010) 7649 final, 10.11.2010. 
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6. spoort de Commissie aan het voorbeeld te volgen van het Internationaal Agentschap voor 

onderzoek naar kanker van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), door de status van 

"specialisten op uitnodiging" in te voeren om zo gebruik te kunnen maken van externe 

deskundigheid, en tegelijkertijd organen met reële, potentiële of schijnbare 

belangenconflicten uit te sluiten van de prerogatieven van de leden van 

deskundigengroepen om te stemmen en verslagen op te stellen; 

7. dringt er bij alle relevante EU-instellingen op aan om gevolg te geven aan artikel 5.3 van 

het WHO-Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging, waarin is vastgesteld dat de 

verdragsluitende partijen erop zullen toezien dat het tabaksontmoedigingsbeleid niet wordt 

beïnvloed door commerciële en andere gevestigde belangen van de tabaksindustrie, in 

overeenstemming met de aanbevelingen die in de desbetreffende richtsnoeren vervat zijn; 

dringt er bij de Commissie op aan een beoordeling van de met Philip Morris International 

gesloten overeenkomst (PMI-overeenkomst) en de overeenkomsten met andere 

tabaksfabrikanten, alsook een effectbeoordeling met betrekking tot de uitvoering van het 

bovengenoemde Kaderverdrag openbaar te maken; is teleurgesteld over de onlangs 

openbaar gemaakte, maar zwaar gecensureerde e-mailwisseling tussen de Europese 

Commissie en de sigarettenfabrikant British American Tobacco; 

8. is ervan overtuigd dat de onderhandelingen over de PMI-overeenkomst niet mogen 

worden afgerond voordat er een openbaar en transparant debat heeft plaatsgevonden naar 

aanleiding van de publicatie van een beoordeling van de PMI-overeenkomst; verzoekt de 

Commissie op zoek te gaan naar bestaande alternatieven; 

9. is van mening dat een hernieuwde antismokkel- en antinamaakovereenkomst met de 

sigarettenindustrie geen geschikt instrument is voor het aanpakken van de illegale handel 

in sigaretten, zolang de langverwachte effectbeoordeling door de Commissie uitblijft, met 

name in het licht van artikel 15 van de tabaksproductenrichtlijn en het WHO-Protocol tot 

uitbanning van illegale handel in tabaksproducten, aangenomen door de partijen bij het 

WHO-Kaderverdrag; 

10. onderstreept dat er een tracerings- en opsporingssysteem voor de namaak van sigaretten 

nodig is dat onafhankelijk werkt van de sigarettenindustrie, in overeenstemming met 

artikel 8.2 van het WHO-Protocol tot uitbanning van illegale handel in tabaksproducten, 

met name omdat in beslag genomen smokkelwaar nooit aan onafhankelijk 

laboratoriumonderzoek wordt onderworpen en de industrie er vanouds belang bij heeft dat 

in beslag genomen waar wordt beschouwd als namaak zoals bedoeld in de antismokkel- 

en antinamaakovereenkomst, met het daaruit voortvloeiende verlies aan douane-

inkomsten voor de EU; 

De kwestie van lobbying 

11. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat het publiek toegang krijgt tot informatie over 

lobbyactiviteiten met het oog op een grotere transparantie en op de integriteit van het 

besluitvormingsproces binnen de EU-instellingen; is van oordeel dat toegang van het 

publiek tot informatie over lobbyactiviteiten een elementair recht van de EU-burger is en 

noodzakelijk is voor een correcte toepassing van de democratie; 

12. verzoekt de EU-instellingen en hun personeel, alsook de agentschappen, om geen niet-



 

AD\1080475NL.doc 5/10 PE557.227v03-00 

 NL 

geregistreerde lobbyisten meer uit te nodigen voor hoorzittingen en andere officiële 

evenementen; dringt erop aan dergelijke bepalingen ook te laten gelden voor het TTIP-

onderhandelingsteam van de Commissie; 

13. verzoekt de EU- instellingen een voor het publiek toegankelijke website op te zetten met 

alle schriftelijke standpuntverklaringen die belanghebbende partijen hebben ingediend, 

waarbij voor geregistreerde lobbyisten de verplichting geldt om van elke schriftelijke 

standpuntverklaring die zij aan leden of personeel van de instellingen doen toekomen 

gelijktijdig een kopie op deze site te plaatsen; 

EU-aangelegenheden 

14. is van mening dat het in tijden van groeiend euroscepticisme van cruciaal belang is bij het 

publiek meer vertrouwen in de EU-instellingen en de mensen die er aan het hoofd staan te 

creëren, en dat een sterke inzet voor transparantie, waarbij de integriteit van de 

instellingen gewaarborgd wordt en corruptie bestreden wordt, van het allergrootste belang 

is; 

15. herinnert eraan dat uit een Eurobarometer-enquête van 2014 is gebleken dat 70 % van het 

publiek in de EU denkt dat er corruptie binnen de EU-instellingen voorkomt en verzoekt 

de EU-instellingen daarom snel iets te doen aan dit gebrek aan vertrouwen bij het publiek; 

16. verzoekt de Commissie in het bijzonder om een herziening van haar mededeling van 2002 

over algemene beginselen en normen voor raadpleging van betrokken partijen1; 

17. verzoekt de voorzitter van de Commissie om de nieuwe transparantiemaatregelen voor 

commissarissen en directeuren-generaal uit te breiden naar andere hogere EU-ambtenaren 

die in hoge mate bij het wetgevingsproces betrokken zijn en regelmatig met 

belanghebbenden in contact komen, zoals afdelingshoofden; 

18. wijst erop dat individuen volgens het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie 

het recht hebben op toegang tot overheidsdocumenten en hekelt dat een van de grootste 

problemen rond de transparantie van de EU-instellingen nu juist is dat de toegang tot 

documenten en informatie door die instellingen zelf regelmatig wordt geweigerd; 

19. verzoekt de Commissie om concrete stappen te zetten voor het tot stand brengen van een 

kader voor een beter bestuur en een uitdrukkelijke vertegenwoordiging van de 

toekomstige generaties, zodat hun rechten beter worden geïntegreerd in de besluit- en 

beleidsvorming op Europees niveau, en om met het oog hierop na te gaan wat de 

mogelijkheden zijn wat wetgevende handelingen, en institutionele en administratieve 

afspraken betreft; 

20. onderstreept dat de Commissie meer integriteit moet betrachten in haar omgang met 

wetenschappelijk advies, in het bijzonder door geen politiek evenwicht na te streven, maar 

af te gaan op de meest betrouwbare en gezaghebbende informatie die voorhanden is; 

21. verzoekt de Commissie om de toegang tot informatie eenvoudiger te maken en grotere 

                                                 
1 COM(2002) 704 definitief, 11.12.2002. 
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transparantie te waarborgen bij de toepassing van de uitzonderingsvoorschriften die zijn 

vastgelegd in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1049/2001; 

22. is een groot voorstander van een afkoelingsperiode van vijf jaar voor commerciële 

belangen als een vereiste voor kandidaat-deskundigen om als gewoon lid deel te nemen 

aan wetenschappelijke panels die belast zijn met het opstellen van verslagen of het nemen 

van besluiten; 

23. is verheugd over het besluit van de Commissie om haar leden te verplichten informatie 

openbaar te maken omtrent besprekingen die zij en hun kabinetsmedewerkers voeren met 

organisaties of zelfstandigen over aangelegenheden die verband houden met de vorming 

en uitvoering van EU-beleid; 

24. verzoekt de Commissie de toegang te waarborgen tot documenten en informatie met 

betrekking tot de ingebrekestelling van en inbreukprocedures tegen lidstaten, en met 

betrekking tot de uitvoering van de arresten van het Hof van Justitie; 

25. erkent en waardeert de inspanningen van de Commissie voor een grotere transparantie 

rond de TTIP-onderhandelingen en verzoekt de Commissie om deze inspanningen nog op 

te voeren en alle leden van het Europees Parlement gemakkelijke toegang tot de 

onderhandelingsteksten te geven; 

26. doet een dringende oproep aan de vicevoorzitter van de Commissie die verantwoordelijk 

is voor betere regelgeving, interinstitutionele betrekkingen, de rechtsstaat, en het Handvest 

van de grondrechten, om zich aan zijn belofte te houden en onverwijld met voorstellen te 

komen voor de invoering van een interinstitutionele overeenkomst betreffende een 

verplicht transparantieregister, dat passende sanctieregelingen bevat voor organisaties die 

de regels niet naleven; richt zich tot de Raad in zijn hoedanigheid als medewetgever van 

de Unie om het transparantieregister na te leven; 

 Deskundigheid 

 

27. oppert de suggestie dat voorafgaande registratie van wetenschappelijke studies en 

proeven, met vermelding van hun onderzoeksterrein en de verwachte datum van 

voltooiing, als voorwaarde kan worden gesteld om die studies in het regelgevings- en 

beleidsvormingsproces te laten meewegen, als manier om het probleem van het selectief 

weglaten van ongunstige onderzoeksresultaten aan te pakken; 

28. is bezorgd, vanuit zijn rol als beschermer van de integriteit van de openbare 

besluitvorming, over bepaalde misleidende methoden om economische belangen in 

deskundigengroepen te registreren, waarbij het aantal van dergelijke belangen zowel in 

absolute als in relatieve termen verkeerd wordt voorgesteld, alsook over het verstoorde 

evenwicht ten opzichte van niet-economische of politieke belangen; 

29. dringt er bij de Commissie op aan ervoor te zorgen dat raadplegingen open vragen 

bevatten die tot wezenlijke beleidsdiscussies leiden in plaats van enkel uit te nodigen tot 

bevestiging van reeds gekozen beleidsrichtingen of -opties; verzoekt de Commissie een 

evenwichtige deelname aan de raadplegingen te waarborgen, waarbij de diversiteit van de 

belanghebbende partijen wordt weerspiegeld; 
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30. is van mening dat voor een feitelijk evenwichtige deelname bijzondere inspanningen 

nodig zijn bij de publicatie van de sollicitatieoproepen, zodat de benodigde deskundigheid 

uit verschillende sectoren wordt bereikt, zowel uit de wetenschappelijke wereld als uit het 

maatschappelijk middenveld; 

31. is verheugd over de aankondiging van de Commissie dat de classificatie van leden van 

deskundigengroepen in het register van deskundigengroepen zal worden herzien; meent 

dat bij de herziening van het register dezelfde categorieën van leden moeten worden 

gebruikt als in het transparantieregister; 

32. verzoekt de Commissie juridisch bindende maatregelen en sancties vast te stellen om 

ervoor te zorgen dat het lidmaatschap van deskundigengroepen en gelijkaardige organen 

die haar van advies dienen op een accurate en consistente manier wordt uitgebalanceerd, 

aan de hand van het deskundigheidsniveau van de deelnemers en hun actuele ervaring met 

de behandelde materie, en wordt ingedeeld volgens de aard van de belangen die de leden 

vertegenwoordigen, in overeenstemming met de aanbevelingen van de Europese 

Ombudsman in het kader van onderzoek op eigen initiatief OI/6/2014/NF; 

33. is van mening dat de algehele mate van openbaarheid rond de werkzaamheden en 

beraadslagingen van deskundigengroepen tekortschiet; verzoekt de Commissie erop toe te 

zien dat er meer gedetailleerde informatie beschikbaar wordt gemaakt, tijdig en in 

gebundelde vorm, met name wat subgroepen betreft; dringt er bij de Commissie op aan de 

belangenverklaringen van deskundigen en de notulen van 

deskundigengroepsvergaderingen op haar website openbaar te maken; 

34. is verheugd over de toezegging van de Commissie om nieuwe bepalingen in te voeren 

omtrent belangenconflicten bij mensen die in hun persoonlijke hoedanigheid in een 

deskundigengroep zijn benoemd; onderstreept dat alle deskundigen een 

belangenverklaring moeten indienen die in het register van deskundigengroepen wordt 

gepubliceerd; 

35. verzoekt de Commissie toe te zien op de onafhankelijkheid van deskundigen tijdens de 

gehele duur van hun taakvervulling, aangezien in de loop van die periode nieuwe 

economische belangen kunnen rijzen; 

36. erkent dat deskundigengroepen toegang moeten krijgen tot de best verkrijgbare 

wetenschappelijke deskundigheid; 

37. is van mening dat wanneer uiterst specifieke technische deskundigheid wordt gezocht dit 

geen geldige reden vormt om van een sollicitatieoproep af te zien; 

Agentschappen 

38. wijst erop dat er onafhankelijke deskundigen nodig zijn in de EU-agentschappen en dat 

het wegnemen van belangenconflicten binnen het bestuur van die agentschappen meer 

gewicht moet krijgen; 

39. beklemtoont dat de agentschappen hun beslissingen moeten baseren op de beste 

beschikbare gegevens; herinnert eraan dat wetenschappelijke accuratesse wordt 
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gewaarborgd door intercollegiale toetsing en de transparantie en reproduceerbaarheid van 

de resultaten; 

40. benadrukt, in het belang van betrouwbaar en onafhankelijk wetenschappelijk advies voor 

de beleidsvorming, hoe cruciaal het is afdoende middelen uit te trekken voor de 

ontwikkeling van eigen deskundigheid binnen de gespecialiseerde EU-agentschappen, met 

daarbij de gelegenheid om publiceerbaar onderzoek en publiceerbare proeven te 

verrichten, wat een overheidsfunctie voor advies inzake regelgeving aantrekkelijker kan 

maken zonder dat het de academische loopbaan van wetenschappers hoeft te verstoren; 

 41. staat erop dat alle gegevens die een agentschap gebruikt om tot gelijk welke 

wetenschappelijke conclusie te komen in machinaal leesbaar formaat worden 

gepubliceerd, zodat wetenschappelijke toetsing en voortdurende ontwikkeling mogelijk 

worden gemaakt; houdt eraan vast dat de persoonlijke levenssfeer weliswaar moet worden 

gerespecteerd, maar dat commerciële vertrouwelijkheidsclausules en wetgeving inzake 

bedrijfsgeheimen de openbaarmaking van gegevens niet in de weg mogen staan; verzoekt 

de Commissie om er nauw op toe te zien dat de openbaarmaking van gegevens correct 

wordt uitgevoerd; 

42. verzoekt de EU-instellingen om ervoor te zorgen dat de agentschappen de nodige 

middelen krijgen om hun taken te kunnen vervullen; herinnert eraan dat deskundigen bij 

een aantal agentschappen op dit moment niet voor hun werk worden betaald, in weerwil 

van het strategisch belang van hun bijdragen aan de volksgezondheid en een gezond 

milieu; 

43. onderstreept dat het voor de screening op mogelijke belangenconflicten, wat de EU-

agentschappen betreft, niet volstaat om zich te verlaten op de zelfbeoordeling van 

mogelijke toekomstige leden van wetenschappelijke panels en comités; spoort de EU-

agentschappen ertoe aan een systeem van proactieve controles in te voeren; 

44. onderstreept dat het Europees agentschap voor geneesmiddelen (EMA) een maximale 

transparantie moet waarborgen wat de toegang tot klinische verslagen betreft, en is 

ingenomen met het besluit van dit agentschap om proactief over te gaan tot publicatie van 

de verslagen van klinische proeven die de beslissingen over de toelating van afzonderlijke 

geneesmiddelen onderbouwen; 

45. dringt er bij de EU-agentschappen op aan zich te blijven inzetten voor de toepassing van 

strikte criteria en procedures om te waarborgen dat hun wetenschappelijke panels 

onafhankelijk zijn van de door hen behandelde economische en niet-economische sectoren 

en van de invloed van politici die een specifieke agenda hebben met betrekking tot de 

materie in kwestie, teneinde belangenconflicten op een correcte manier te voorkomen, met 

een bijzondere nadruk op de mogelijkheid om een status van "specialisten op uitnodiging" 

te gebruiken en op die manier bijdragen te kunnen krijgen van deskundigen die banden 

hebben met gereglementeerde sectoren maar uitgesloten worden van het opstellen van 

verslagen of een rol in de besluitvorming bij wetenschappelijk advies; 

Kwesties die het Europees Parlement aanbelangen 

46. prijst zijn eigen onderzoeksdienst voor de hoge kwaliteit van zijn werk; wijst erop dat 
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deze dienst meer middelen nodig heeft, en dat haar administratieve onafhankelijkheid ten 

dienste van het algemeen belang gewaarborgd moet blijven; 

47. neemt zich voor na te denken over de oprichting van een open en doorzoekbare databank 

met de belangenverklaringen van de leden van het Europees Parlement, om een grotere 

transparantie en toetsing door het maatschappelijk middenveld mogelijk te maken; 

48. verzoekt de EU- instellingen om maatregelen te treffen ter invoering of verbetering van de 

praktijk van minimale "afkoelperioden" voor hogere EU-ambtenaren en EP-leden, die in 

werking treden vooraleer voormalige ambtenaren of gekozen vertegenwoordigers in 

aanmerking komen voor een lobbyistenfunctie die belangenconflicten kan veroorzaken of 

zo gepercipieerd kan worden, teneinde "draaideurconstructies" te voorkomen; dringt in 

afwachting daarvan aan op de bekendmaking van de namen van voormalige hogere EU-

ambtenaren of EP-leden die de instellingen hebben verlaten en voor particuliere belangen 

werken. 
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