
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. április 30.)

a pénzügyi képzéssel foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról

(2008/365/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

mivel:

(1) Az Európai Közösséget létrehozó szerződés a Közösség
egyik tevékenységeként sorolja fel a belső piac létreho-
zását, amely belső piacot az áruk, a személyek, a szol-
gáltatások és a tőke tagállamok közötti szabad mozgását
gátló akadályok eltörlése jellemez.

(2) Az Európai Közösséget létrehozó szerződés 95. cikke
értelmében a Bizottság a belső piac megteremtésére és
működésére irányuló, a fogyasztóvédelemre vonatkozó
javaslataiban a védelem magas szintjét veszi alapul, figye-
lemmel a tudományos tényeken alapuló új fejleményekre.

(3) Az Európai Közösséget létrehozó szerződés 149. cikke
értelmében a Közösség a tagállamok közötti együttmű-
ködés ösztönzésével és szükség esetén tevékenységük
támogatásával és kiegészítésével hozzájárul a minőségi
oktatás fejlesztéséhez, ugyanakkor teljes mértékben tisz-
teletben tartja a tagállamoknak az oktatás tartalmára és
szervezeti felépítésére vonatkozó hatáskörét, valamint
kulturális és nyelvi sokszínűségüket.

(4) Az Európai Közösséget létrehozó szerződés 153. cikke
értelmében a fogyasztói érdekek érvényesülésének
előmozdítása és a fogyasztóvédelem magas szintjének
biztosítása érdekében a Közösség hozzájárul a fogyasztók
egészségének, biztonságának és gazdasági érdekeinek
védelméhez, valamint a tájékoztatáshoz, oktatáshoz és
az érdekeik védelmét célzó önszerveződéshez való jogaik
megerősítéséhez.

(5) A pénzügyi képzés elengedhetetlen annak biztosításához,
hogy az egységes piac Európa polgárainak közvetlen
előnyére váljon, mivel a polgárok általa lesznek képesek
arra, hogy pénzügyi szolgáltatások vásárlásakor tájéko-
zottan hozzák meg döntéseiket és tisztában legyenek a
személyes pénzügyek alapjaival, amint azt az Egységes piac
a 21. századi Európa számára című bizottsági közle-
mény (1) is megfogalmazza.

(6) A pénzügyi képzés jelentőségét a pénzügyi szolgáltatá-
sokra vonatkozó szakpolitikáról (2005–2010) szóló
fehér könyv (2), az egységes piaci lakossági pénzügyi szol-
gáltatásokról szóló zöld könyv (3), az Ecofin-Tanács
2007. május 8-i következtetései (4) és a pénzügyi szolgál-
tatásokra vonatkozó szakpolitikáról szóló európai parla-
menti állásfoglalás (5) is kiemeli.

(7) A Bizottság Pénzügyi képzés (6) címmel közleményt adott
ki, amelyben egyéb kezdeményezések mellett bejelentette
egy pénzügyi képzés terén gyakorlati tapasztalattal
rendelkező szakértőkből álló csoport létrehozását.

(8) A szakértői csoportnak hozzá kell járulnia a pénzügyi
képzés területén bevált gyakorlatok cseréjéhez és alkalma-
zásuk ösztönzéséhez, továbbá támogatnia kell a Bizott-
ságot e területen indított kezdeményezéseit.

(9) A szakértői csoportot a pénzügyi képzés területén szakér-
telemmel és tapasztalattal bíró, a köz- és a magánszféra
érdekeltjeinek széles körét képviselő magánszemélyekből
kell összeállítani.

(10) Ezért létre kell hozni a pénzügyi képzéssel foglalkozó
szakértői csoportot, és meg kell határozni feladatkörét
és felépítését,

A KÖVETKEZÖKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

E határozat létrehozza a pénzügyi képzéssel foglalkozó
szakértői csoportot (a továbbiakban: „a csoport”).

2. cikk

Feladatok

A csoport feladatai a következők:

— a pénzügyi képzés területén bevált gyakorlatok cseréje és
alkalmazásuk ösztönzése;
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— tanácsadás a Bizottság számára arra vonatkozóan, hogy
miként lehet megfelelni a Bizottsági Pénzügyi képzés című
közleményében említett magas színvonalú pénzügyi képzési
programok alapelveinek;

— a Bizottság támogatása a pénzügyi képzés jogi, szabályozási,
igazgatási és egyéb akadályainak azonosításában;

— tanácsadás a Bizottság számára az azonosított akadályok
elhárításáról;

— hozzájárulás a pénzügyi képzésről szóló közleményben
bemutatott különböző kezdeményezések előkészítéséhez és
2010-ben esedékes értékeléséhez.

A Bizottság a pénzügyi képzéssel összefüggő bármely kérdésben
tanácsot kérhet a csoporttól.

3. cikk

Összetétel – Kinevezés

(1) E határozat elfogadásakor a Bizottság pályázati felhívást
tesz közzé azon tagállami hatóságok, felsőoktatási intézmények,
pénzügyi szolgáltatók, fogyasztói szervezetek és adott esetben
más csoportok részére, amelyek jelölteket kívánnak állítani a
csoporttagságért. Pályázatot magánszemélyek is benyújthatnak.

(2) A csoport tagjait a Bizottság nevezi ki a pénzügyi képzés
területén szakértelemmel és tapasztalattal bíró jelöltek köréből.
A tagokat személyes minőségükben nevezik ki, és mindenfajta
külső utasítástól függetlenül kell tanácsot adniuk a Bizottságnak.

(3) A tagságra megfelelőnek bizonyuló de ki nem nevezett
jelöltek várólistára kerülnek, amelyet a Bizottság a helyettesíté-
sekkor való kinevezésekre használhat.

(4) A csoport legfeljebb 25 tagból áll.

(5) A következő rendelkezéseket kell alkalmazni:

— A tagok megbízatása három évre szól, megújítható. A tagok
helyettesítésükig vagy megbízatásuk végéig maradnak hiva-
talban. Megbízatásuk a csoport első találkozójával kezdődik.

— Megbízatásuk hátralévő idejére helyettesíteni lehet azokat a
tagokat, akik már nem képesek hatékonyan hozzájárulni a
csoport munkájához, akik lemondanak, vagy akik nem
tartják tiszteletben az e bekezdésben vagy az Európai Közös-

séget létrehozó Szerződés 287. cikkében meghatározott
feltételeket.

— A személyes minőségükben kinevezett tagok minden évben
írásban kötelezik magukat arra, hogy a köz érdekében járnak
el, illetve írásban nyilatkoznak arról is, hogy mentesek-e a
pártatlanságukat befolyásoló érdekektől.

— A tagok nevét közzéteszik a szakértői csoportok nyilvános
tárában, valamint a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság
internetes oldalán. A tagok nevének összegyűjtését, feldolgo-
zását és közzétételét a személyes adatok feldolgozása tekin-
tetében az egyének védelméről szóló 45/2001/EK rende-
letnek megfelelően végzik.

4. cikk

A csoport működése

(1) A csoport elnöki tisztét a Bizottság tölti be.

(2) A Bizottság egyetértésével és a csoport által meghatáro-
zott feladatkörrel a csoport alcsoportokat hozhat létre egyes
kérdések megvizsgálására. A kitűzött célok teljesítése után az
alcsoportokat feloszlatják.

(3) Az elnök a napirenden szereplő témában járatos megfi-
gyelőket hívhat meg a csoport vagy az alcsoport tanácskozá-
saira, amennyiben ez hasznos és/vagy szükséges.

(4) A csoport vagy alcsoport munkáihoz való hozzájárulás
keretében nyert információk nem terjeszthetők, amennyiben a
Bizottság bizalmasnak nyilvánítja azokat.

(5) A csoport és annak alcsoportjai a Bizottság által megál-
lapított eljárásoknak és menetrendnek megfelelően rendszerint a
Bizottság épületeiben üléseznek; a titkársági feladatokat a
Bizottság látja el. A csoport és az alcsoportok ülésein részt
vehetnek a Bizottság egyéb olyan tisztviselői, akiket a téma
érint.

(6) A csoport a Bizottság által elfogadott eljárásiszabályzat-
minta (1) alapján fogadja el eljárási szabályzatát.

(7) A Bizottság a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság
internetes oldalán, az érintett dokumentum eredeti nyelvén
közzéteheti a csoport bármely összefoglalóját, következtetését,
részleges következtetését vagy munkadokumentumát.
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5. cikk

Az ülések költségei

(1) A Bizottság saját hatályban lévő rendelkezéseinek megfe-
lelően visszatéríti a tagoknak és a megfigyelőknek a csoport
tevékenységeivel kapcsolatos utazási és tartózkodási költségeit.
A tagok szolgálataikért nem részesülnek díjazásban.

(2) Az ülésekkel kapcsolatos költségeket az érintett szolgá-
latok azon előirányzatainak kimerüléséig térítik vissza,
amelyeket az éves forrásfelosztási eljárás keretében állapítottak
meg.

6. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirde-
tésének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2008. április 30-án.

a Bizottság részéről
Charlie McCREEVY

a Bizottság tagja
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