
AM\1112152DA.docx  PE596.595v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

7.12.2016 A8-0358/11 

Ændringsforslag  11 

Jakop Dalunde 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Kul- og Stålforskningsfondens forskningsprogram 

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

 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Afgørelse 2008/376/EF 

Artikel 22 – stk. 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Kommissionen sikrer, så vidt 

muligt, at der i hver rådgivende gruppe er 

et højt ekspertiseniveau og en afbalanceret 

repræsentation af relevante 

ekspertiseområder og interesseområder og 

en afbalanceret sammensætning med 

hensyn til køn og geografisk oprindelse, 

idet der tages højde for de enkelte 

rådgivende gruppers specifikke opgaver, 

den nødvendige type ekspertise og 

resultatet af proceduren for udvælgelse af 

eksperter. 

3. Kommissionen sikrer, at der i hver 

rådgivende gruppe er et højt 

ekspertiseniveau og en afbalanceret 

repræsentation af relevante 

ekspertiseområder, interesseområder – 

både økonomiske og ikkeøkonomiske – 

herunder civilsamfundsgrupper, og en 

afbalanceret sammensætning med hensyn 

til køn og geografisk oprindelse, idet der 

tages højde for de enkelte rådgivende 

gruppers specifikke opgaver, den 

nødvendige type ekspertise og resultatet af 

proceduren for udvælgelse af eksperter." 

Or. en 

Begrundelse 

Som i stk. 2 og 7 i Budgetudvalgets enstemmigt vedtagne udtalelse til Parlamentets initiativbetænkning 

om kontrol af registret og sammensætningen af Kommissionens ekspertgrupper (2015/2319 (INI)). 
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Betænkning A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Kul- og Stålforskningsfondens forskningsprogram 

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

 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Afgørelse 2008/376/EF 

Artikel 24 – stk. 3 – afsnit 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Kommissionen sikrer, så vidt muligt, at der 

i hver teknisk gruppe er et højt niveau af 

faglig ekspertise og så vidt muligt en 

afbalanceret repræsentation af relevante 

ekspertiseområder og en afbalanceret 

sammensætning med hensyn til køn og 

geografisk oprindelse, idet der tages højde 

for de enkelte tekniske gruppers specifikke 

opgaver, den nødvendige type ekspertise 

og resultatet af proceduren for udvælgelse 

af eksperter. 

Kommissionen sikrer, at der i hver teknisk 

gruppe er et højt ekspertiseniveau og en 

afbalanceret repræsentation af relevante 

ekspertiseområder, interesseområder – 

både økonomiske og ikkeøkonomiske – 

herunder civilsamfundsgrupper, og en 

afbalanceret sammensætning med hensyn 

til køn og geografisk oprindelse, idet der 

tages højde for de enkelte rådgivende 

gruppers specifikke opgaver, den 

nødvendige type ekspertise og resultatet af 

proceduren for udvælgelse af eksperter. 

Or. en 

Begrundelse 

Som i stk. 2 og 7 i Budgetudvalgets enstemmigt vedtagne udtalelse til Parlamentets beslutning om kontrol 

af registret og sammensætningen af Kommissionens ekspertgrupper (2015/2319 (INI)). 



AM\1112152DA.docx  PE596.595v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

7.12.2016 A8-0358/13 

Ændringsforslag  13 

Jakop Dalunde 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 
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Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Afgørelse 2008/376/EF 

Artikel 24 – stk. 2 – afsnit 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemmer af de tekniske grupper 

udvælges blandt eksperter, som har 

kompetence inden for forskningsstrategi, 

forvaltning eller produktion på de i 

afdeling 3 og 4 i kapitel II omhandlede 

områder, og som har reageret på offentlige 

indkaldelser af interessetilkendegivelser. 

Medlemmer af de tekniske grupper 

udvælges blandt eksperter, som har 

kompetence inden for forskningsstrategi, 

forvaltning, social virkning og/eller 

miljøvirkning eller produktion på de i 

afdeling 3 og 4 i kapitel II omhandlede 

områder, og som har reageret på offentlige 

indkaldelser af interessetilkendegivelser. 

Or. en 

Begrundelse 

Repræsentanter for fagforeninger og NGO'er, der repræsenterer civilsamfundet, bør blandt andet bidrage 

til at vurdere og evaluere virkningen af et projekt. Disse kvalifikationer bør derfor nævnes her. 
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Betænkning A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Kul- og Stålforskningsfondens forskningsprogram 

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

 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Afgørelse 2008/376/EF 

Artikel 24 – stk. 3 – afsnit 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Kommissionen sikrer, at der er indført 

regler og procedurer, som i passende 

omfang forhindrer og bidrager til 

håndteringen af interessekonflikter 

vedrørende medlemmer af de tekniske 

grupper med ansvar for vurdering af et 

specifikt projekt. Procedurerne skal 

desuden sikre en lige og retfærdig 

behandling under hele overvågningen af 

projekterne. 

Kommissionen sikrer, at der er indført 

regler og procedurer, som i passende 

omfang forhindrer og bidrager til 

håndteringen af interessekonflikter 

vedrørende medlemmer af de tekniske 

grupper med ansvar for vurdering af et 

specifikt projekt, herunder gennem 

iværksættelse af en klagemekanisme. 

Procedurerne skal desuden sikre en lige og 

retfærdig behandling under hele 

overvågningen af projekterne. 

Or. en 

Begrundelse 

En effektiv håndtering af interessekonflikter omfatter ligeledes muligheden for at klage, som foreslået i 

Parlamentets beslutning om kontrol af registret og sammensætningen af Kommissionens ekspertgrupper 

(2015/2319 (INI)). 
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Betænkning A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Kul- og Stålforskningsfondens forskningsprogram 
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Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Afgørelse 2008/376/EF 

Artikel 24 – stk. 3 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Kommissionen anmodes om at 

sørge for den størst mulige 

gennemsigtighed, herunder 

offentliggørelse af dagsorden, 

baggrundsdokumenter, 

afstemningsopgørelser og detaljerede 

mødereferater, herunder afvigende 

udtalelser, i overensstemmelse med Den 

Europæiske Ombudsmands henstilling. 

Or. en 

Begrundelse 

Ombudsmandens henstilling af 2.2.2016 

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

 


