
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. március 15.)

az i2010-stratégia végrehajtására és fejlesztésére vonatkozóan az Európai Bizottság számára tanácsot
adó magas szintű szakértő csoport felállításáról

(2006/215/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

mivel:

(1) A Bizottság az „i2010: európai információs társadalom a
növekedésért és a foglalkoztatásért” című közlemé-
nyének (1) (a továbbiakban: i2010) következtetéseiben
rávilágított „a Bizottság különösen a koordináció nyílt
módszere szerint eljárva szélesíti és erősíti az érdekel-
tekkel való párbeszédet és a tagállamokkal folytatott
együttműködést az IKT-re vonatkozó kérdéskörök keze-
lése érdekében”. Ezért a Bizottságnak szüksége lehet egy
olyan tanácsadó testület irányítására és szakértelmére,
amelynek tagjai az IKT-szakpolitika területére specializá-
lódott tagállami tisztviselők.

(2) A csoportnak hozzá kell járulnia az i2010 hatékony
végrehajtásához.

(3) A csoportnak a tagállamok magas szintű képviselői közül
kell kikerülnie, és nyitva kell állnia a csatlakozó és az
EGT-országok megfigyelői előtt.

(4) Tehát az „i2010 magas szintű csoport”-ot fel kell állítani,
és meg kell határozni feladatait és felépítését,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Bizottság egy szakértői csoportot, az „i2010 magas szintű
csoport”-ot, a továbbiakban: a csoport, állít fel.

2. cikk

Feladat

A Bizottság az i2010-stratégia végrehajtásával kapcsolatos
bármilyen kérdésben konzultálhat a csoporttal.

A csoport feladata, hogy:

— megvitassa a stratégiai IKT szakpolitikai kérdéseket az i2010
összefüggésében és a lisszaboni stratégia kiterjedtebb össze-

függésében, valamint hogy adatokkal és tanáccsal szolgáljon
az i2010 cselekvések lehetséges javításáról és módosításáról,
az i2010 végrehajtásának és a szakpolitika fejlődésének
nyomon követése alapján,

— fórummal szolgáljon az összes bizottsági szolgálat részvéte-
lével folyó stratégiai tárgyalások és tapasztalatok cseréje
számára, valamint

— véleményt cseréljen a nemzeti reformtervekből adódó kérdé-
sekről, az i2010 által érintett területeken, a lisszaboni stra-
tégia célkitűzéseinek megvalósítására vonatkozóan.

3. cikk

A csoport összetétele – kinevezés

(1) A csoport a tagállamok egy-egy képviselőjéből és a
Bizottság képviselőjéből áll. A tagállamok képviselőit elkísér-
hetik a tárgyalt téma szerinti megfelelő munkatársaik, az ülés
költségtérítésére alkalmazandó szabályok sérelme nélkül. A
képviselők magas szintű köztisztviselők, akik nemzeti szinten
az információs társadalomra vonatkozó kérdésekkel foglal-
koznak, valamint képesek biztosítani az i2010-stratégia által
érintett különböző területeken működő nemzeti hatóságok
közötti koordinációt.

(2) A Bizottság engedélyezheti az EGT- és a csatlakozó
országok megfigyelőinek a részvételét. Ezeket a megfigyelőket
az (1) bekezdésben említett kritériumok szerint jelölik ki.

(3) A tagállamok, az EGT-országok és a csatlakozó országok
értesítik a Bizottságot a jelöltjeik nevéről és elérhetőségi
adataikról, valamint bármilyen később bekövetkező változásról.

(4) A kinevezett tagok nevét az i2010 honlapján (www.eu-
ropa.eu.int/i2010) teszik közzé. Minden egyes alkalommal,
amikor a tagállamoktól változásról érkezik értesítés az Informá-
cióstársadalmi és Médiaügyi Főigazgatóság frissíti a tagok jegy-
zékét.

4. cikk

Működés

(1) A csoport ülésein az elnöki teendők ellátásáért a Bizottság
a felelős.
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(2) A Bizottság a csoporttal folytatott konzultációt követően
az egyedi kérdések vizsgálatára alcsoportokat hozhat létre a
csoport által megállapított feladatmeghatározás alapján. Ezek
az adott feladatok teljesítését követően feloszlanak.

(3) A Bizottság a napirenden szereplő témában járatos
szakértőket vagy megfigyelőket hívhat meg a csoport vagy az
alcsoport tanácskozásaira, amennyiben ez hasznosnak ítéli
és/vagy szükséges.

(4) A csoport vagy alcsoport tanácskozásán való részvétel
során nyert információk nem hozhatók nyilvánosságra, ameny-
nyiben a Bizottság jelzi, hogy azok bizalmas kérdésekhez
kapcsolódnak.

(5) A csoport elfogadja eljárási szabályzatát az eljárásisza-
bályzat-minta (1) alapján.

(6) A Bizottság közzéteheti a csoport bármilyen összefogla-
lását, következtetését, részkövetkeztetését vagy munkadokumen-
tumát.

5. cikk

Az ülésekkel kapcsolatos kiadások

A Bizottság visszatéríti a tagoknak, szakértőknek és megfigye-
lőknek a csoport tevékenységeivel kapcsolatos utazási és tartóz-
kodási költségeit a Bizottságnál hatályban lévő előírásoknak
megfelelően. A tagok ellátott feladataikért nem részesülnek díja-
zásban.

Az ülésekkel kapcsolatos kiadások azon előirányzatok korlátain
belül kerülnek megtérítésre, amelyeket az érintett szervezeti
egység számára az éves forrásfelosztási eljárásnak megfelelően
osztottak ki.

6. cikk

Hatálybalépés

E határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdeté-
sének napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2010. december 31-ig
kell alkalmazni. A Bizottság ezen időtartam lejárta előtt határoz
esetleges meghosszabbításáról.

Kelt Brüsszelben, 2006. március 15-én.

a Bizottság részéről
Viviane REDING

a Bizottság tagja
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