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HATÁROZATOK

BIZOTTSÁG

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. június 8.)

a demográfiai kérdésekkel foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról

(2007/397/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö-
nösen annak 140. cikkére,

mivel:

(1) Az Európai Közösséget létrehozó szerződés 140. cikke
előírja, hogy a Bizottság a szociális politika minden terü-
letén ösztönzi a tagállamok együttműködését, és
megkönnyíti intézkedéseik összehangolását.

(2) Az „Európa demográfiai jövője – kovácsoljunk lehető-
séget a kihívásból!” című 2006. október 12-i bizottsági
közleménnyel összhangban a Bizottság úgy határozott,
hogy kormányzati szakértőkből álló csoporthoz fordul.

(3) A csoportnak hozzá kell járulnia a demográfiai változá-
sokkal kapcsolatos alkalmazkodási politikák fejlődéséhez.

(4) Biztosítva lesz az egyéb európai csoportok és bizottságok
– nevezetesen a Foglalkoztatási Bizottság, a szociális
védelemmel foglalkozó bizottság, a gazdaságpolitikai
bizottság, a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, a nők és
férfiak közötti egyenlőséggel foglalkozó tanácsadó
testület és a férfiak és nők közötti egyenlőség érvényesí-
tésével foglalkozó magas szintű munkacsoport – tevé-
kenységeivel való komplementaritás és a redundanciától
való mentesség. A Bizottság tájékoztatja e szerveket a
demográfiai kérdésekkel foglalkozó szakértői csoport
munkájáról.

(5) A csoportnak a tagállamok kormányainak képviselőiből
és független szakértőkből kell állnia.

(6) Helyénvaló tehát felállítani a demográfiai kérdésekkel
foglalkozó szakértői csoportot, és meg kell határozni
feladatait és felépítését,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Bizottság mellett ötéves (meghosszabbítható) időtartamra
létrejön a „demográfiai kérdésekkel foglalkozó szakértői
csoport” (a továbbiakban: csoport).

2. cikk

Feladatok

A csoport feladata, hogy tanáccsal lássa el a Bizottságot a
demográfiai változások ellenőrzési és az Európa demográfiai
jövőjéről szóló, 2006. október 12-i bizottsági közleményben
(COM(2006) 571) meghatározott politikai irányok végrehajtási
folyamatában.

Pontosabban, a csoport:

— segíti a Bizottságot a kutatás eredményeiből levonni a követ-
keztetéseket, azonosítani a demográfiáról szóló jelentések
lényeges adatait, és elősegíteni a bevált gyakorlati megol-
dások cseréjét, amelynek a demográfiai fórum nyújt plat-
formot. Figyelembe veszi az európai intézmények által
ezeken a területeken végzett számos intézkedés eredményeit
és azok kutatómunkáit,
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— lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy kifejtsék vélemé-
nyüket a demográfiai kihívásokra átfogóan adandó megoldá-
sokról, és a 2006. október 12-i Európa demográfiai jövő-
jéről szóló közleményből, valamint annak következmé-
nyeiből eredő egyedi kezdeményezésekről, különösen
azokon a területeken, amelyekkel még nem foglalkoznak a
meglévő bizottságok és tanácsadó csoportok,

— segíti a Bizottságot a demográfiáról szóló jövőbeli jelentések
kidolgozásában, és az EU demográfiai változásra való felké-
szültségi állapotának értékelésében (ezt a mérleget a lissza-
boni stratégia végrehajtásának előrehaladásáról szóló éves
jelentésébe kell foglalni),

— lehetővé teszi a tapasztalatok és a bevált gyakorlatok cseréjét
a családpolitikák területén, és támogatja a családi feladatkö-
röket betöltő személyek életminőségének javítására irányuló
erőfeszítéseket,

— keresi a szociális partnerek és a civil társadalmi szervezetek
szóbeli és írásbeli hozzájárulásait.

A csoport elnöke jelezheti a Bizottságnak, ha valamely megha-
tározott kérdésben célszerű lenne a csoporttal konzultálni.

3. cikk

Összetétel – Kinevezés

(1) A csoport kormányzati szakértőkből és független szakér-
tőkből áll.

Minden tagállam kijelöl egy őt képviselő kormányzati szakértőt.

A Bizottság a 2. cikkben említett területeken szakértelemmel
rendelkezők közül személyükben független szakértőket nevez
ki, akik a Bizottságot minden külső befolyástól mentesen taná-
csolják.

(2) A következő rendelkezéseket kell alkalmazni:

— a tagok felváltásukig vagy megbízásuk időtartamának végéig
maradnak hivatalban,

— a megbízásuk hátralévő idejére fel lehet váltani azokat a
tagokat, akik már nem képesek hatékonyan hozzájárulni a
csoport munkájához, akik lemondanak, vagy akik nem
tartják tiszteletben az e cikk első vagy második francia
bekezdésében meghatározott feltételeket, illetve az Európai
Közösséget létrehozó szerződés 287. cikkét,

— a személyükben kinevezett tagok nevét a Foglalkoztatási,
Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatóság internetes
oldalán és az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában
teszik közzé. A tagok nevének gyűjtése, kezelése és közzé-
tétele a személyes adatok védelméről és kezeléséről szóló
45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1)
rendelkezéseivel összhangban történik.

4. cikk

Működés

(1) A Bizottság kinevezi a csoport elnökét.

(2) A Bizottság képviselője a napirenden szereplő témában
különösen járatos szakértőket vagy megfigyelőket hívhat meg
a csoport vagy az alcsoportok munkáiban való részvételre,
amennyiben ez hasznosnak és/vagy szükségesnek bizonyul.

(3) A csoport munkáiban való részvétel keretében nyert
információk nem terjeszthetőek, amennyiben a Bizottság
bizalmas jellegűnek nyilvánítja azokat.

(4) A csoport a Bizottság által megállapított eljárásoknak és
ütemtervnek megfelelően, általában a Bizottság és szolgálatai
hivatali helyiségeiben ülésezik. Felkérhetik, hogy egyéb helyeken
ülésezzen, különösen egy tagállam javaslatára, ha a csoport
számára különös érdekeltségű eseménnyel kapcsolatosan
szeretné fogadni a csoportot. A titkárságot a Bizottság szolgá-
latai biztosítják. A Bizottság egyéb érdekelt tisztviselői részt
vehetnek az üléseken.

(5) A csoport a Bizottság által elfogadott eljárásiszabályzat-
minta alapján elfogadja eljárási szabályzatát.

(6) A Bizottság szolgálatai az érintett dokumentum eredeti
nyelvén közzétehetik az Interneten a csoport bármely összefog-
lalóját, következtetését, illetve annak részletét vagy a csoport
munkadokumentumát.

5. cikk

Az ülésekkel kapcsolatos költségek

A tagoknak, szakértőknek és megfigyelőknek a csoport tevé-
kenységeinek keretében felmerülő utazási és tartózkodási költ-
ségeit a Bizottság az érvényben lévő rendelkezéseinek megfe-
lelően visszatéríti. A kormányzati szakértők által betöltött tiszt-
ségek nem járnak díjazással.

Az ülésekkel kapcsolatos költségek azon előirányzatok korlátain
belül kerülnek megtérítésre, amelyeket az érintett szervezeti
egység számára az éves forrásfelosztási eljárásnak megfelelően
osztottak ki.
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(1) HL L 8., 2001.1.12., 1. o.



6. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2007. június 8-án.

a Bizottság részéről
Vladimír ŠPIDLA

a Bizottság tagja
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