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SV Förenade i mångfalden SV 

7.12.2016 A8-0358/11 

Ändringsförslag  11 

Jakop Dalunde 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Kol- och stålforskningsfondens forskningsprogram 

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

 

Artikel 1 – punkt 1 – led 2 

Beslut 2008/376/EG 

Artikel 22 – punkt 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Inom varje rådgivande grupp ska 

kommissionen sträva efter att så långt som 

möjligt garantera en hög nivå av 

sakkunskap, liksom en välavvägd 

representation av relevanta kunskaper och 

intresseområden, en jämn könsfördelning 

och geografisk representation, med hänsyn 

till de rådgivande gruppernas specifika 

uppgifter och vilken typ av sakkunskap 

som krävs samt resultatet av 

urvalsförfarandet för experter. 

3. Inom varje rådgivande grupp ska 

kommissionen garantera en hög nivå av 

sakkunskap, liksom en välavvägd 

representation av relevanta kunskaper, 

intresseområden av ekonomiskt eller 

annat slag, också under medverkan av 

grupper från det civila samhället, en jämn 

könsfördelning och geografisk 

representation, med hänsyn till de 

rådgivande gruppernas specifika uppgifter 

och vilken typ av sakkunskap som krävs 

samt resultatet av urvalsförfarandet för 

experter. 

Or. en 

Motivering 

Såsom i punkterna 2 och 7 i budgetutskottets enhälligt antagna yttrande i anslutning till parlamentets 

initiativbetänkande om kontroll över registret och sammansättningen av kommissionens expertgrupper 

(2015/2319 (INI)). 
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SV Förenade i mångfalden SV 

7.12.2016 A8-0358/12 

Ändringsförslag  12 

Jakop Dalunde 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Kol- och stålforskningsfondens forskningsprogram 

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

 

Artikel 1 – punkt 1 – led 3 

Beslut 2008/376/EG 

Artikel 24 – punkt 3 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Inom varje teknisk grupp ska 

kommissionen sträva efter att säkerställa 

en hög nivå av yrkesmässig sakkunskap 

och, så långt som möjligt, en välavvägd 

representation av relevanta sakkunskaper 

och en jämn könsfördelning och geografisk 

representation, med hänsyn till de tekniska 

gruppernas specifika uppgifter och vilken 

typ av sakkunskap som krävs samt 

resultatet av urvalsförfarandet för experter. 

Inom varje teknisk grupp ska 

kommissionen garantera en hög nivå av 

sakkunskap, liksom en välavvägd 

representation av relevanta kunskaper och 

intresseområden av ekonomiskt eller 

annat slag, också under medverkan av 

grupper från det civila samhället, en jämn 

könsfördelning och geografisk 

representation, med hänsyn till de 

rådgivande gruppernas specifika uppgifter 

och vilken typ av sakkunskap som krävs 

samt resultatet av urvalsförfarandet för 

experter. 

Or. en 

Motivering 

Såsom i punkterna 2 och 7 i budgetutskottets enhälligt antagna yttrande i anslutning till parlamentets 

initiativbetänkande om kontroll över registret och sammansättningen av kommissionens expertgrupper 

(2015/2319 (INI)). 
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SV Förenade i mångfalden SV 

7.12.2016 A8-0358/13 

Ändringsförslag  13 

Jakop Dalunde 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Kol- och stålforskningsfondens forskningsprogram 

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

 

Artikel 1 – punkt 1 – led 3 

Beslut 2008/376/EG 

Artikel 24 – punkt 2 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Ledamöterna i de tekniska grupperna ska 

väljas bland experter med kompetens inom 

forskningsstrategi, förvaltning eller 

produktion inom de områden som avses i 

avsnitten 3 och 4 i kapitel II och som har 

svarat på offentliga ansökningsomgångar. 

Ledamöterna i de tekniska grupperna ska 

väljas bland experter med kompetens inom 

forskningsstrategi, förvaltning, 

konsekvenser för samhälle och/eller miljö 
eller produktion inom de områden som 

avses i avsnitten 3 och 4 i kapitel II och 

som har svarat på offentliga 

ansökningsomgångar. 

Or. en 

Motivering 

Fackliga företrädare och icke-statliga organisationer som företräder det civila samhället bör bidra, 

bland annat med att bedöma och utvärdera konsekvenserna av ett projekt. Dessa kvalifikationer bör 

därför nämnas här. 
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SV Förenade i mångfalden SV 

7.12.2016 A8-0358/14 

Ändringsförslag  14 

Jakop Dalunde 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Kol- och stålforskningsfondens forskningsprogram 

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

 

Artikel 1 – punkt 1 – led 3 

Beslut 2008/376/EG 

Artikel 24 – punkt 3 – stycke 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Kommissionen ska försäkra sig om att det 

finns regler och förfaranden för att undvika 

och hantera intressekonflikter i fråga om 

ledamöter i de tekniska grupperna som 

ansvarar för utvärderingen av ett visst 

projekt. Dessa förfaranden ska också 

garantera likabehandling och rättvisa under 

hela övervakningsprocessen av projekt. 

Kommissionen ska försäkra sig om att det 

finns regler och förfaranden för att undvika 

och hantera intressekonflikter i fråga om 

ledamöter i de tekniska grupperna som 

ansvarar för utvärderingen av ett visst 

projekt, också med hjälp av en mekanism 

för klagomål. Dessa förfaranden ska också 

garantera likabehandling och rättvisa under 

hela övervakningsprocessen av projekt. 

Or. en 

Motivering 

Effektiv hantering av intressekonflikter ska också innefatta möjligheten att inge klagomål, vilket föreslås i 

parlamentets resolution om kontroll över registret och sammansättningen av kommissionens 

expertgrupper (2015/2319(INI)). 
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7.12.2016 A8-0358/15 

Ändringsförslag  15 

Jakop Dalunde 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0358/2016 

Jerzy Buzek 

Kol- och stålforskningsfondens forskningsprogram 

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

 

Artikel 1 – punkt 1 – led 3 

Beslut 2008/376/EG 

Artikel 24 – punkt 3a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3a. Kommissionen uppmanas med 

kraft att tillåta största möjliga insyn, 

bland annat genom offentliggörande av 

dagordningen, bakgrundsdokument, 

omröstningsresultat och utförliga 

protokoll, också med avvikande åsikter, i 

linje med Europeiska ombudsmannens 

rekommendation. 

Or. en 

Motivering 

Ombudsmannens rekommendation av den 2 februari 2016 

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

 


