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FÖRSLAG 

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för konstitutionella 

frågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

Allmänna frågor 

 

1. Europaparlamentet erinrar om sin resolution av den 22 oktober 2014 om rådets ståndpunkt 

om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015, och 

understryker att det behövs ett rättsligt bindande ramverk för att ersätta meddelandet 

Framework for Commission Expert Groups: Horizontal Rules and Public Register1 för att 

genomförandet av de tillämpliga reglerna ska ske fullt ut och konsekvent inom 

kommissionens samtliga generaldirektorat. 

2. Europaparlamentet understryker att det allmänna målet med EU:s forskningspolitik om att 

upprätta offentlig-privata partnerskap mellan företag och den akademiska världen är i strid 

med tillsynsmyndigheternas behov inom EU av oberoende forskning om 

industriprodukter. Parlamentet uppmanar kommissionen att undersöka 

systemskyddsåtgärder för att undvika intressekonflikter när det gäller regleringen av 

industriprodukter och verkställandet av politiken. 

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta itu med nuvarande strukturella 

intressekonflikter när det gäller offentlig riskbedömning av reglerade produkter, nämligen 

den situation som innebär att bedömningen av dessa produkter till stor del eller helt och 

hållet utgår från studier som utförts av sökande eller av någon tredjepart som betalats av 

dem, medan man ofta bortser från eller avfärdar oberoende forskning. Parlamentet 

understryker att tillverkarna fortfarande bör tillhandahålla studier, för vilka kostnaderna 

delas mellan stora företag och små och medelstora företag utifrån deras marknadsandelar 

för att garantera en rättvis fördelning, men att alla bedömare bör vara förpliktigade att fullt 

ut beakta expertgranskad oberoende forskning i sin bedömning. 

4. Europaparlamentet välkomnar den privata sektorns investeringar i forskning och 

utveckling. Parlamentet påminner om att de flesta experter har deltagit i forskningsprojekt 

som finansierats av den privata sektorn. Parlamentet påminner även om att expertis är en 

bristvara som det inte bör göras omöjligt för expertgrupperna att tillgå. 

Internationella frågor 

 

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i tid utlysa och sprida information om 

offentliga ansökningsinfordringar för alla medlemskap i expertgrupper, inte släppa på 

kravet om registrering i öppenhetsregistret och se till att OECD:s riktlinjer för hantering 

av intressekonflikter i offentlig förvaltning efterlevs och att vederbörlig kontroll av detta 

sker en gång per år. 

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att följa exemplet från 

Världshälsoorganisationens (WHO) internationella organ för cancerforskning genom att 

                                                 
1 Meddelande C (2010)7649, 10.11.2010  
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fastställa status som ”inbjuden specialist”, så att externa experter kan användas, samtidigt 

som man förhindrar att enheter med verkliga, potentiella eller skenbara intressekonflikter 

använder expertgruppmedlemmarnas röst- och förslagsrätt. 

7. Europaparlamentet uppmanar med kraft alla berörda EU-institutioner att tillämpa artikel 

5.3 i WHO:s ramkonvention om tobakskontroll, som föreskriver att parterna måste agera 

för att skydda politiken för tobakskontroll mot kommersiella intressen och andra 

egenintressen inom tobaksindustrin, i överensstämmelse med rekommendationerna i 

riktlinjerna till konventionen. Kommissionen uppmanas med kraft att offentliggöra en 

bedömning av PMI-avtalet och avtal med andra tobaksföretag samt en 

konsekvensbedömning av genomförandet av ovan nämnda ramkonvention. Parlamentet är 

besviket över den nyligen offentliggjorda, men starkt redigerade, e-postkorrespondensen 

mellan kommissionen och British American Tobacco. 

8. Europaparlamentet är övertygat om att man inte bör förhandla om PMI-avtalet förrän en 

offentlig och öppen diskussion hållits efter att en bedömning av PMI-avtalet 

offentliggjorts. Parlamentet uppmanar kommissionen att undersöka befintliga alternativ. 

9. Europaparlamentet anser, i avsaknad av en försenad konsekvensbedömning från 

kommissionen, att ett förnyat avtal med tobaksindustrin om insatser mot smuggling och 

förfalskningar inte är ett passande instrument för att ta itu med olaglig handel med tobak, 

särskilt mot bakgrund av artikel 15 i direktivet om tobaksvaror och WHO:s protokoll för 

att eliminera olaglig handel med tobaksvaror, som antagits av parterna i WHO:s 

ramkonvention. 

10. Europaparlamentet betonar att det behövs ett system för att följa och spåra 

cigarettförfalskningar, som inte är beroende av tobaksindustrin, i enlighet med artikel 8.2 i 

WHO:s protokoll för att eliminera olaglig handel med tobaksvaror, särskilt eftersom det 

saknas förfaranden för oberoende laboratoriebedömning av beslagtaget smuggelgods och 

med tanke på industrins intressen att bedöma beslagtagna varor som förfalskningar enligt 

bestämmelserna i anti-smugglings- och anti-förfalskningsavtalet, med därmed följande 

förluster av tullintäkter för unionen. 

Lobbyverksamhet 

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att garantera allmänhetens tillgång till 

information som rör lobbyverksamhet för att förbättra öppenheten och integriteten i 

beslutsfattandet inom EU:s institutioner. Parlamentet anser att allmänhetens tillgång till 

information som rör lobbyverksamhet är en grundläggande rättighet för EU:s medborgare 

och en förutsättning för vederbörliga demokratiska metoder. 

12. Europaparlamentet uppmanar EU:s institutioner och deras personal, liksom byråerna, att 

avstå från att bjuda in oregistrerade lobbyister till sina utfrågningar och andra officiella 

evenemang. Parlamentet önskar att även kommissionens TTIP-förhandlingsgrupp ska 

omfattas av dessa bestämmelser. 

13. Parlamentet uppmanar EU:s institutioner att skapa en offentlig och allmänt tillgänglig 

databas på internet, med alla ståndpunkter som lämnats av olika intressenter, och anser att 

alla registrerade lobbyister ska ha skyldighet att till detta arkiv lämna en kopia av samtliga 
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ståndpunkter som de meddelar institutionernas ledamöter eller personal. 

EU-frågor 

14. Europaparlamentet anser att det är helt nödvändigt, i denna tid av växande EU-skepsis, att 

stärka allmänhetens förtroende för EU-institutionerna och deras personal, och att det är 

ytterst viktigt med ett kraftfullt åtagande avseende öppenhet, samtidigt som man 

garanterar institutionernas integritet och bekämpar korruption.  

15. Europaparlamentet påminner om att en Eurobarometerundersökning från 2014 avslöjade 

att 70 procent av allmänheten i EU tror att det förekommer korruption inom EU:s 

institutioner, och uppmanar därför  institutionerna att snarast åtgärda detta bristande 

förtroende hos allmänheten. 

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i synnerhet se över sitt meddelande från 

2002 om allmänna principer och normer för samråd med berörda parter1. 

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionens ordförande att låta de nya insynsskapande 

åtgärderna för kommissionsledamöter och generaldirektörer även omfatta andra högre 

EU-tjänstemän som är verkligt involverade i lagstiftningsprocessen och som regelbundet 

träffar berörda intressenter, såsom till exempel enhetschefer. 

18. Europaparlamentet pekar på att Europeiska unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna ger enskilda rätt till tillgång till offentliga handlingar, och kritiserar det 

faktum att ett av de största öppenhetsrelaterade problem som EU:s institutioner står inför 

är att de ofta själva vägrar att lämna ut handlingar och information. 

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka olika möjligheter när det gäller 

att genomföra lagstiftningsakter och institutionella och administrativa system, och att 

vidta konkreta åtgärder för att skapa ett ramverk som förbättrar styrningen och explicit 

representerar framtida generationer, så att deras rättigheter kan införlivas bättre i arbetet 

med att utforma beslut och politik på europeisk nivå. 

20. Europaparlamentet understryker att kommissionen bör stärka integriteten i sin användning 

av vetenskapliga utlåtanden, i synnerhet genom att inte försöka skapa politisk balans utan 

i stället förlita sig på den mest objektiva och tillförlitliga information som finns 

tillgänglig. 

21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att underlätta tillgången till information och 

se till att öppenheten blir större när det gäller tillämpningen av de undantagsbestämmelser 

som fastställs i artikel 4 i förordning (EG) nr 1049/2001. 

22. Europaparlamentet rekommenderar starkt att en karensperiod på fem år från kommersiella 

intressen bör vara en förutsättning för att kandiderande experter ska kunna delta som 

fullvärdiga medlemmar i vetenskapliga paneler med utarbetande och beslutsfattande 

verksamhet. 

                                                 
1 COM(2002)0704, 11.12.2002 
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23. Europaparlamentet välkomnar kommissionens beslut att kräva att dess ledamöter 

offentliggör information om möten som de och medlemmarna av deras kanslier håller med 

organisationer och egenföretagare om ämnen som rör utarbetande och genomförande av 

EU:s politik. 

24. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa tillgång till handlingar och 

information om formella underrättelser till, och överträdelseförfaranden 

mot,medlemsstater samt om genomförandet av domstolens domar. 

25. Europaparlamentet erkänner och välkomnar kommissionens ansträngningar för att öka 

insynen i TTIP-förhandlingarna, och uppmanar kommissionen att gå ett steg vidare i dessa 

ansträngningar och ge alla ledamöter av Europaparlamentet oproblematisk tillgång till de 

texter som är under förhandling. 

26. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionens  vice ordförande med ansvar för 

bättre lagstiftning, interinstitutionella förbindelser, rättsstatsprincipen och stadgan om de 

grundläggande rättigheterna att hålla fast vid sitt löfte och snarast lägga fram förslag om 

upprättande av ett interinstitutionellt avtal om ett obligatoriskt öppenhetsregister, med 

lämpliga mekanismer för påföljder för organisationer som inte följer bestämmelserna. 

Parlamentet uppmanar rådet i dess roll som medlagstiftare att följa bestämmelserna om 

öppenhetsregistret. 

 Experthjälp 

 

27. För att hantera frågor som uppstår genom att ogynnsamma forskningsresultat selektivt 

väljs bort, föreslår Europaparlamentet att förhandsanmälan av vetenskapliga studier och 

försök, med angivande av deras omfattning och förväntade slutdatum, skulle kunna vara 

en förutsättning för att få bidra till den reglerande och politiska processen. 

28. Med tanke på sin roll för att skydda det offentliga beslutsfattandets integritet är 

Europaparlamentet bekymrat över vissa missvisande registreringsrutiner avseende 

ekonomiska intressen i expertgrupper, vilket förvanskar antalet sådana intressen såväl i 

absoluta som i relativa siffror, och parlamentet är även bekymrat över den obalans som 

råder gentemot icke-ekonomiska eller politiska intressen. 

29. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att se till att samråden innehåller 

öppna frågor som leder till konkreta politiska diskussioner snarare än att endast försöka 

bekräfta politiska inriktningar eller alternativ som redan valts. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att säkerställa ett balanserat deltagande i samråden genom att låta 

intressenternas mångfald komma till uttryck. 

30. Europaparlamentet anser att särskilda ansträngningar bör göras när man annonserar efter 

intresseanmälningar, för att garantera ett verkligt balanserat deltagande och för att nå ut 

till olika relevanta expertområden, oavsett om det gäller det vetenskapliga området eller 

det civila samhället. 

31. Europaparlamentet välkomnar kommissionens tillkännagivande att klassificeringen av 

expertgruppsmedlemmar i registret över expertgrupper ska ses över. Parlamentet anser att 

man därmed bör kunna anpassa klassificeringen av medlemmarna till den som tillämpas i 
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öppenhetsregistret. 

32. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att anta rättsligt bindande bestämmelser och 

sanktioner för att se till att medlemskapen i expertgrupper och liknande organ som ger 

parlamentet råd är lämpligt och konsekvent balanserade, med vederbörligt iakttagande av 

deltagarnas expertnivå och aktuella erfarenheter på de områden som diskuteras, och 

kategoriserade enligt de intressen som medlemmarna företräder, i linje med de 

rekommendationer som ombudsmannen utfärdade i samband med sin undersökning på 

eget initiativ OI/6/2014/NF. 

33. Europaparlamentet anser att den generella nivån avseende  insynen i expertgruppernas 

arbete och överläggningar är otillräcklig. Parlamentet uppmanar kommissionen att se till 

att mer detaljerad information görs tillgänglig i rätt tid och i samlad form, särskilt när det 

gäller undergrupper. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra experternas 

intresseförklaringar och protokollen från expertgruppsmötena tillgängliga för allmänheten 

på sin webbplats.  

34. Europaparlamentet välkomnar kommissionens åtagande om att införa nya bestämmelser 

avseende intressekonflikter hos personer som utnämnts till expertgruppsmedlemmar på 

egna meriter. Parlamentet betonar att alla experter måste lämna in en intresseförklaring 

som offentliggörs i expertgruppsregistret. 

35. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att övervaka experternas oberoende under 

hela deras tjänsteutövande, med tanke på att nya ekonomiska intressen kan tillkomma 

under den berörda perioden. 

36. Europaparlamentet erkänner att expertgrupperna behöver ha tillgång till bästa tillgängliga 

vetenskapliga expertis. 

37. Europaparlamentet anser att kraven på extremt specifik teknisk expertis inte utgör giltiga 

skäl för att undvika en infordran av intresseanmälningar. 

Byråer 

38. Europaparlamentet understryker behovet av oberoende experter vid EU:s byråer och 

framhåller att större vikt bör läggas vid behovet av att undanröja intressekonflikter i 

byråernas paneler. 

39. Europaparlamentet understryker att byråerna måste låta sina beslut bygga på bästa 

tillgängliga rön. Parlamentet påminner om att vetenskaplig stringens garanteras genom 

inbördes granskning och genom resultatens transparens och reproducerbarhet. 

40. Europaparlamentet betonar att det, för att man ska få sunda och oberoende vetenskapliga 

utlåtanden inför beslutsfattandet, är viktigt med tillräckliga resurser för att utveckla intern 

expertis inom EU:s specialiserade byråer och även kunna genomföra publicerbar 

forskning och testverksamhet, så att attraktionskraften hos de offentliga tjänsterna i en 

rådgivande tillsynsroll ökar utan att vetenskapsmännens akademiska karriär avbryts. 

 41.Europaparlamentet insisterar på att alla uppgifter som används av någon byrå för att 
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komma fram till en viss vetenskaplig slutsats måste göras allmänt tillgängliga i ett 

maskinläsbart format, så att vetenskaplig granskning och konstanta framsteg möjliggörs. 

Parlamentet betonar att den enskildes privatliv måste respekteras, samtidigt som man inte 

får tillåta kommersiella sekretessklausuler eller lagstiftning som rör handelshemligheter 

för att hindra offentliggörandet av uppgifter. Parlamentet uppmanar kommissionen att 

noga övervaka att uppgifter offentliggörs på ett korrekt sätt. 

42. Europaparlamentet uppmanar EU:s institutioner att se till att byråerna får de medel som 

motsvarar deras uppdrag. Parlamentet påminner om att experter från ett antal byråer för 

närvarande inte avlönas för sitt arbete, trots den strategiska betydelse som deras bidrag har 

för folkhälsa och miljö. 

43. Europaparlamentet betonar att det i fråga om EU:s byråer är olämpligt att förlita sig på 

egenbedömning gjord av nominerade medlemmar till vetenskapliga paneler och 

kommittéer, när det ska sökas efter potentiella intressekonflikter. Parlamentet uppmuntrar 

byråerna att upprätta ett system för proaktiva kontroller. 

44. Europaparlamentet betonar att Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) bör garantera 

maximal öppenhet och ge tillgång till rapporter om kliniska data,  och välkomnar 

myndighetens beslut att proaktivt offentliggöra rapporter om kliniska prövningar som 

utgör dess beslutsunderlag för olika läkemedel. 

45. Europaparlamentet uppmanar med kraft EU:s byråer att fortsätta sina ansträngningar för 

att tillämpa strikta kriterier och förfaranden för att se till att deras vetenskapliga paneler är 

oberoende av de ekonomiska och icke-ekonomiska sektorer som berörs av deras 

överläggningar och av politiskt inflytande från dem som har en särskild agenda i det 

aktuella ämnet, så att intressekonflikter verkligen kan undvikas, med särskild betoning av 

möjligheten att använda status som ”inbjuden specialist”, så att man kan få nyttig kunskap 

från experter som har koppling till reglerade branscher men som inte får föreslå 

formuleringar eller fatta beslut i vetenskapliga yttranden. 

Europaparlamentsfrågor 

46. Europaparlamentet berömmer sin egen utredningstjänst för dess högkvalitativa arbete. 

Parlamentet understryker behovet av att avsätta mer resurser till denna tjänst och att vidare 

garantera dess administrativa oberoende för allmänintressets bästa. 

47. Europaparlamentet tänker överväga att skapa en öppen och sökbar databas med 

Europaparlamentsledamöternas intresseförklaringar för att möjliggöra större öppenhet och 

granskning genom det civila samhället. 

48. Europaparlamentet uppmanar EU:s institutioner att vidta åtgärder för att införa eller utöka 

användningen av  minimikarenstider för högre EU-tjänstemän och parlamentsledamöter, 

som skulle tillämpas innan dessa tidigare tjänstemän eller valda företrädare får kandidera 

till lobbyistbefattningar som kan skapa eller kan anses skapa intressekonflikter, så att 

situationer med så kallad svängdörrsproblematik kan undvikas. Under tiden önskar 

parlamentet att man offentliggör namnen på före detta högre EU-tjänstemän eller 

ledamöter av Europaparlamentet som har lämnat sina institutioner och nu arbetar för 

privata intressen. 



 

AD\1080475SV.doc 9/9 PE557.227v03-00 

 SV 

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET  
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