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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

7.12.2016 A8-0358/11 

Muudatusettepanek  11 

Jakop Dalunde 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Söe ja terase teadusfondi teadusprogramm 

(COM(2016)0075 - C8-0099/2016 - 2016/0047(NLE)) 

 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 

Otsus 2008/376/EÜ 

Artikkel 22 – lõige 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Igas nõuanderühmas on komisjoni 

eesmärk tagada võimalikult suur pädevus, 

samuti asjaomaste tegevus- ja 

huvivaldkondade tasakaalustatud esindatus 

ning soo ja geograafilise päritolu 

tasakaalustatud esindatus, võttes arvesse 

nõuanderühmade eriülesandeid, nõutavat 

pädevusala ja ekspertide valimismenetluse 

tulemust. 

3. Igas nõuanderühmas tagab 

komisjon suure pädevuse, samuti 

asjaomaste tegevus- ja huvivaldkondade – 

nii majanduslike kui 

ka mittemajanduslike, sh 

kodanikuühiskonna rühmade – 

tasakaalustatud esindatuse ning soo ja 

geograafilise päritolu tasakaalustatud 

esindatuse, võttes arvesse 

nõuanderühmade eriülesandeid, nõutavat 

pädevusala ja ekspertide valimismenetluse 

tulemust. 

Or. en 

Selgitus 

Vastavalt eelarvekomisjoni ühehäälselt vastuvõetud arvamuse (mis puudutab parlamendi algatusraportit 

komisjoni eksperdirühmade registri ja koosseisu kontrollimise kohta)(2015/2319(INI)) punktidele 2 ja 7. 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

7.12.2016 A8-0358/12 

Muudatusettepanek  12 

Jakop Dalunde 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Söe ja terase teadusfondi teadusprogramm 

(COM(2016)0075 - C8-0099/2016 - 2016/0047(NLE)) 

 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 

Otsus 2008/376/EÜ 

Artikkel 24 – lõige 3 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Igas tehnikarühmas on komisjoni eesmärk 

tagada võimalikult suur pädevus, samuti 

asjaomaste tegevusvaldkondade 
tasakaalustatud esindatus ning soo ja 

geograafilise päritolu tasakaalustatud 

esindatus, võttes arvesse tehnikarühmade 

eriülesandeid, nõutavat pädevusala ja 

ekspertide valimismenetluse tulemust. 

Igas tehnikarühmas tagab komisjon suure 

pädevuse, samuti asjaomaste tegevus- ja 

huvivaldkondade – nii majanduslike kui 

ka mittemajanduslike, sh 

kodanikuühiskonna rühmade – 
tasakaalustatud esindatuse ning soo ja 

geograafilise päritolu tasakaalustatud 

esindatuse, võttes arvesse 

nõuanderühmade eriülesandeid, nõutavat 

pädevusala ja ekspertide valimismenetluse 

tulemust. 

Or. en 

Selgitus 

Vastavalt eelarvekomisjoni ühehäälselt vastuvõetud arvamuse (mis puudutab parlamendi resolutsiooni 

komisjoni eksperdirühmade registri ja koosseisu kontrollimise kohta)(2015/2319(INI)) punktidele 2 ja 7. 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

7.12.2016 A8-0358/13 

Muudatusettepanek  13 

Jakop Dalunde 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Söe ja terase teadusfondi teadusprogramm 

(COM(2016)0075 - C8-0099/2016 - 2016/0047(NLE)) 

 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 

Otsus 2008/376/EÜ 

Artikkel 24 – lõige 2 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Tehnikarühma liikmed valitakse nende 

ekspertide hulgast, kes on pädevad 

teadusstrateegias, juhtimises või tootmises 

II peatüki 3. ja 4. jaos osutatud 

valdkondades ning kes on vastanud 

avalikele kandideerimiskutsetele. 

Tehnikarühma liikmed valitakse nende 

ekspertide hulgast, kes on pädevad 

teadusstrateegias, juhtimises, sotsiaalses 

ja/või keskkonnamõjus või tootmises II 

peatüki 3. ja 4. jaos osutatud valdkondades 

ning kes on vastanud avalikele 

kandideerimiskutsetele. 

Or. en 

Selgitus 

Ametiühingute esindajad ja kodanikuühiskonda esindavad valitsusvälised organisatsioonid peaksid 

andma oma panuse muu hulgas projekti mõju hindamisse ja analüüsimisse. Need kvalifikatsioonid tuleks 

seetõttu siin välja tuua. 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

7.12.2016 A8-0358/14 

Muudatusettepanek  14 

Jakop Dalunde 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Söe ja terase teadusfondi teadusprogramm 

(COM(2016)0075 - C8-0099/2016 - 2016/0047(NLE)) 

 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 

Otsus 2008/376/EÜ 

Artikkel 24– lõige 3 – lõik 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Komisjon tagab, et on kehtestatud 

eeskirjad ja menetlused, mis aitavad 

vajalikul määral vältida ja lahendada nende 

tehnikarühmade liikmete huvide konflikte, 

kellele on antud ülesandeks eriprojekti 

hinnata Kõnealuste menetlustega tagatakse 

ka võrdne ja õiglane kohtlemine kogu 

projektide järelevalveprotsessi jooksul. 

Komisjon tagab, et on kehtestatud 

eeskirjad ja menetlused, mis aitavad 

vajalikul määral vältida ja lahendada nende 

tehnikarühmade liikmete huvide konflikte, 

kellele on antud ülesandeks eriprojekti 

hinnata, sh kaebuste mehhanismi 

rakendamise abil. Kõnealuste 

menetlustega tagatakse ka võrdne ja 

õiglane kohtlemine kogu projektide 

järelevalveprotsessi jooksul. 

Or. en 

Selgitus 

Huvide konflikti tulemuslik haldamine peab hõlmama ka võimalust esitada kaebusi, nagu on pakutud 

parlamendi resolutsioonis komisjoni eksperdirühmade registri ja koosseisu kontrollimise kohta 

(2015/2319(INI)). 
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Jakop Dalunde 
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Raport A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Söe ja terase teadusfondi teadusprogramm 
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Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 

Otsus 2008/376/EÜ 

Artikkel 24 – lõige 3 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Nõuab tungivalt, et komisjon 

tagaks maksimaalse võimaliku 

läbipaistvuse, sh päevakorra, 

taustdokumentide, hääletustulemuste ja 

üksikasjalike protokollide, sh 

eriarvamuste avaldamise kooskõlas 

Euroopa Ombudsmani soovitusega. 

Or. en 

Selgitus 

Ombudsmani 2. veebruari 2016. aasta soovitus 

http://www.ombudsman.europa.eu/et/press/release.faces/et/63520/html.bookmark 

 


