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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

7.12.2016 A8-0358/11 

Tarkistus  11 

Jakop Dalunde 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Hiili- ja terästutkimusrahaston tutkimusohjelma 

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

 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Päätös 2008/376/EY 

22 artikla – 3 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

3. Komissio pyrkii mahdollisimman 

hyvin varmistamaan, että kussakin 

neuvoa-antavassa ryhmässä on korkea 

asiantuntemuksen taso, asiantuntemuksen 

alojen ja etunäkökohtien tasapainoinen 

edustus samoin kuin sukupuolten ja 

maantieteellisten alueiden tasapainoinen 

edustus, ottaen huomioon neuvoa-antavien 

ryhmien erityistehtävät, vaadittava 

asiantuntemus ja asiantuntijoiden 

valintamenettelyn tulos.; 

3. Komissio varmistaa, että kussakin 

neuvoa-antavassa ryhmässä on korkea 

asiantuntemuksen taso ja sekä 

taloudellisten että ei-taloudellisten 
asiantuntemuksen alojen ja etunäkökohtien 

tasapainoinen edustus, 

kansalaisyhteiskunnan ryhmät mukaan 

luettuina, samoin kuin sukupuolten ja 

maantieteellisten alueiden tasapainoinen 

edustus, ottaen huomioon neuvoa-antavien 

ryhmien erityistehtävät, vaadittava 

asiantuntemus ja asiantuntijoiden 

valintamenettelyn tulos.”; 

Or. en 

Perustelu 

Tarkistus vastaa komission asiantuntijaryhmien kokoonpanosta ja niitä koskevan rekisterin valvonnasta 

laadittuun parlamentin valiokunta-aloitteiseen mietintöön (2015/2319 (INI)) sisältyvän, 

budjettivaliokunnan yksimielisesti hyväksymän lausunnon 2 ja 7 kohtaa. 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

7.12.2016 A8-0358/12 

Tarkistus  12 

Jakop Dalunde 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Hiili- ja terästutkimusrahaston tutkimusohjelma 

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

 

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta 

Päätös 2008/376/EY 

24 artikla – 3 kohta – 1 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Komissio pyrkii varmistamaan, että 

kussakin teknisessä ryhmässä on korkea 

asiantuntemuksen taso sekä 

mahdollisuuksien mukaan eri 
asiantuntemuksen alojen samoin kuin 

sukupuolten ja maantieteellisten alueiden 

tasapainoinen edustus, ottaen huomioon 

teknisten ryhmien erityistehtävät, 

vaadittava asiantuntemus ja 

asiantuntijoiden valintamenettelyn tulos.”; 

Komissio varmistaa, että kussakin 

teknisessä ryhmässä on korkea 

asiantuntemuksen taso ja sekä 

taloudellisten että ei-taloudellisten 
asiantuntemuksen alojen ja 

etunäkökohtien tasapainoinen edustus, 

kansalaisyhteiskunnan ryhmät mukaan 

luettuina, samoin kuin sukupuolten ja 

maantieteellisten alueiden tasapainoinen 

edustus, ottaen huomioon neuvoa-antavien 

ryhmien erityistehtävät, vaadittava 

asiantuntemus ja asiantuntijoiden 

valintamenettelyn tulos. 

Or. en 

Perustelu 

Tarkistus vastaa komission asiantuntijaryhmien kokoonpanosta ja niitä koskevan rekisterin valvonnasta 

annettuun parlamentin päätöslauselmaan (2015/2319 (INI)) liittyvän, budjettivaliokunnan yksimielisesti 

hyväksymän lausunnon 2 ja 7 kohtaa. 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

7.12.2016 A8-0358/13 

Tarkistus  13 

Jakop Dalunde 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Hiili- ja terästutkimusrahaston tutkimusohjelma 

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

 

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta 

Päätös 2008/376/EY 

24 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Teknisten ryhmien jäsenet valitaan 

asiantuntijoista, joilla on pätevyys 

tutkimusstrategian, hallinnon tai tuotannon 

alalla II luvun 3 ja 4 jaksossa tarkoitetuilla 

aloilla ja jotka ovat vastanneet julkisiin 

hakemuspyyntöihin. 

Teknisten ryhmien jäsenet valitaan 

asiantuntijoista, joilla on pätevyys 

tutkimusstrategian, hallinnon, sosiaalisten 

ja/tai ympäristövaikutusten tai tuotannon 

alalla II luvun 3 ja 4 jaksossa tarkoitetuilla 

aloilla ja jotka ovat vastanneet julkisiin 

hakemuspyyntöihin. 

Or. en 

Perustelu 

Ammattiliittojen edustajien ja kansalaisyhteiskuntaa edustavien valtiosta riippumattomien järjestöjen 

olisi osallistuttava muun muassa arvioimalla hankkeen vaikutuksia. Asiaan liittyvät pätevyydet olisi siksi 

mainittava tässä. 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

7.12.2016 A8-0358/14 

Tarkistus  14 

Jakop Dalunde 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Hiili- ja terästutkimusrahaston tutkimusohjelma 

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

 

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta 

Päätös 2008/376/EY 

24 artikla – 3 kohta – 2 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Komissio varmistaa, että käytössä on 

säännöt ja menettelyt, joiden avulla 

voidaan asianmukaisesti ehkäistä ja hallita 

tietyn hankkeen arvioinnista vastaavien 

teknisten ryhmien jäsenten välisiä 

eturistiriitoja. Näillä menettelyillä on myös 

turvattava tasavertainen kohtelu ja 

oikeudenmukaisuus hankkeiden koko 

seurantaprosessin ajan. 

Komissio varmistaa, että käytössä on 

säännöt ja menettelyt, joiden avulla 

voidaan asianmukaisesti ehkäistä ja hallita 

tietyn hankkeen arvioinnista vastaavien 

teknisten ryhmien jäsenten välisiä 

eturistiriitoja, myös panemalla täytäntöön 

valitusmekanismin. Näillä menettelyillä on 

myös turvattava tasavertainen kohtelu ja 

oikeudenmukaisuus hankkeiden koko 

seurantaprosessin ajan. 

Or. en 

Perustelu 

Eturistiriitojen tehokkaaseen hallintaan on sisällyttävä myös valitusmahdollisuus, kuten ehdotettiin 

komission asiantuntijaryhmien kokoonpanosta ja niitä koskevan rekisterin valvonnasta annetussa 

parlamentin päätöslauselmassa (2015/2319(INI)). 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

7.12.2016 A8-0358/15 

Tarkistus  15 

Jakop Dalunde 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Hiili- ja terästutkimusrahaston tutkimusohjelma 

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

 

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta 

Päätös 2008/376/EY 

24 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Komissio huolehtii 

mahdollisimman laajasta avoimuudesta, 

mukaan lukien esityslistan, tausta-

asiakirjojen, äänestystulosten, 

yksityiskohtaisten pöytäkirjojen ja 

mahdollisten eriävien mielipiteiden 

julkistaminen Euroopan 

oikeusasiamiehen suosituksen mukaisesti. 

Or. en 

Perustelu 

Oikeusasiamiehen suositus 2. helmikuuta 2016, 

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

 


