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Pályázati felhívás az EFRAG-felügyelőbizottság közszolgálati hátterű tagjainak kinevezése céljából
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Az Európai Pénzügyi Beszámolási Tanácsadó Csoportot (EFRAG) 2001-ben hozták létre azzal a céllal, hogy
a Bizottság számára tanácsokat adjon a számviteli standardok jóváhagyásával kapcsolatban. Tanácsadó
feladata mellett az EFRAG aktív szerepet vállal abban, hogy a pénzügyi beszámolás fejlődésével kapcsolatos
európai nézetek megfelelően és egyértelműen képviseltetve legyenek a nemzetközi szintű standardalkotás
során. Ez utóbbi feladatának hatékonyabb végzése érdekében az EFRAG irányítását át kellett alakítani. Az
EFRAG 2008 decemberében közzétette az átalakítással kapcsolatos zárójelentését. Az átalakított szervezeti
felépítés bevezetése folyamatban van.

Az átalakított EFRAG felügyelőbizottságának fő feladatai közé tartozik az EFRAG általános stratégiájának
jóváhagyása, a szakértői munkacsoport (Technical Expert Group – TEG), valamint a tervezési és erőforrás-
bizottság (Planning and Resource Committee – PRC) tagjainak kinevezése, költségvetési és finanszírozási
ügyek intézése, kapcsolattartás az európai intézményekkel és az IASCF igazgatósági tagjaival.

A felügyelőbizottság a pénzügyi beszámolás globális fejlődése iránt érdeklődő, magas rangú személyekből áll
majd, akik között a kiegyensúlyozott összetételű szakmai háttér biztosítása érdekében felhasználók, beszá-
molókészítők és könyvszakértők egyaránt megtalálhatók lesznek. A felügyelőbizottsági tagok személyükben
fognak tevékenykedni és hivatalos kötelezettséget vállalnak arra, hogy tevékenységüket szakmai vagy ágazati
kötődésüktől függetlenül, az európai közérdeket szem előtt tartva végzik. A felügyelőbizottság 17 tagja közül
négynek nemzeti vagy európai szintű közszolgálati tapasztalatokkal kell rendelkeznie.

A Bizottság ezért pályázati felhívást tesz közzé a felügyelőbizottság négy közszolgálati hátterű tagjaként
kinevezendő jelöltek listájának felállítása érdekében.

A potenciális jelöltek értékelése során a Bizottság az alábbi kritériumokat veszi figyelembe:

– nemzetközi vagy európai szintű közszolgálati tapasztalat, kötelezettségvállalás az európai közérdeket szem
előtt tartó tevékenységre,

– hatóságnál, köztestületnél vagy a tudomány/felsőoktatás területén szerzett tapasztalat,

– jó hírnév és integritás,

– az angol nyelv megfelelő szintű ismerete,

– a számviteli ismeretek előnyt jelentenek,

– a földrajzi származás, a nemek, és a szakmai háttér szempontjából kiegyensúlyozott összetétel szükséges-
sége.

Az aláírt pályázatoknak legkésőbb 2009. április 30-ig be kell érkezniük a Bizottság szolgálataihoz. Az
esetleg a határidő lejárta után benyújtott pályázatokat a Bizottság csak a tagok pótlásánál vagy cseréjénél
tudja figyelembe venni.
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A pályázatokat:

– ajánlott levélben vagy más küldeménytovábbító szolgáltatás útján az alábbi címre kell küldeni:

European Commission
Directorate-General Internal Market
Attention of Mr Pierre Delsaux, Director
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
vagy e-mailben az alábbi e-mailcímre kell küldeni:

– MARKT-F3@ec.europa.eu

A tárgy mezőben szerepeljen:
„EFRAG Public Policy Supervisory Board Members”

A pályázatokat az Európai Unió hivatalos nyelveinek egyikén kell benyújtani, egyértelműen feltüntetve a
pályázó nemzetiségét és csatolva a szükséges dokumentumokat. A pályázatoknak tartalmazniuk kell az elbí-
ráláshoz szükséges összes elemet, például a pályázó szakmai tapasztalatát és szakértelmét bemutató önélet-
rajzot és a jelentkezés okát megvilágító motivációs levelet. A következő információkat is meg kell adni:

– Mely hatóságoknál/szervezeteknél dolgozott a pályázó? Mennyi ideig?

– Mi a szakterülete?

– Mely konkrét projektekben és/vagy feladatokban vett részt?

– Hol szerezte európai uniós és/vagy nemzetközi tapasztalatát?

– A pályázónak van esetleg a függetlenségét veszélyeztető érdekeltsége?

A kiválasztott személyeket személyükben nevezik ki és külső befolyástól függetlenül kell tevékenykedniük.
Helyettes nem képviselheti őket. A felügyelőbizottsági tagokat az EFRAG közgyűlése nevezi ki három évre, a
megbízás megújítható. A tagok legfeljebb 6 évig tölthetik be a tisztséget.

A kinevezett felügyelőbizottsági tagok névsorát közzéteszik az EFRAG, valamint a Belső Piaci és Szolgáltatási
Főigazgatóság honlapján. A tagok nevének összegyűjtése, feldolgozása és közzététele a 45/2001/EK rendelet
rendelkezéseinek megfelelően történik (1).

További információkért Pierre DELSAUX úrhoz (tel.: +32 22965472, e-mail: Pierre.Delsaux@ec.europa.eu) és
Jeroen HOOIJER úrhoz (tel.: +32 22955885, e-mail: Jeroen.Hooijer@ec.europa.eu) lehet fordulni.
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(1) Az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendelete (2000. december 18.) a személyes adatok közösségi intézmények
és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról
(HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).


