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KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 15 päivänä maaliskuuta 2006,
korkean tason asiantuntijaryhmän perustamisesta i2010-strategian täytäntöönpanoa ja kehittämistä
koskevan neuvonnan antamiseksi Euroopan komissiolle
(2006/215/EY)
teydessä, arvioida i2010-aloitteen tehokkuutta sekä esittää
näkemyksiä ja antaa neuvontaa i2010-toimien mahdollisesta
parantamisesta ja mukauttamisesta i2010-aloitteen täytäntöönpanon seurannan ja politiikan kehittymisen pohjalta,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Komission tiedonannon ”i2010 – kasvua ja työllisyyttä
edistävä eurooppalainen tietoyhteiskunta” (jäljempänä
’i2010-aloite’) (1) päätelmien mukaan komissio laajentaa
ja vahvistaa sidosryhmien kanssa käytävää vuoropuhelua
sekä käsittelee tieto- ja viestintätekniikkaan (TVT) liittyviä
kysymyksiä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa erityisesti
avoimen koordinointimenetelmän avulla. Tästä syystä komissio saattaa tarvita ohjausta ja asiantuntemusta sellaiselta neuvoa-antavalta elimeltä, joka koostuu TVT-politiikkaan erikoistuneista jäsenvaltioiden virkamiehistä.

— tarjota foorumi strategisille keskusteluille ja kokemustenvaihdolle, joihin komission kaikki yksiköt osallistuvat, ja

— vaihtaa näkemyksiä kansallisiin uudistusohjelmiin liittyvistä
kysymyksistä i2010-aloitteen kattamilla aloilla Lissabonin
strategian tavoitteiden saavuttamista silmällä pitäen.

3 artikla
Kokoonpano – nimeäminen

(2)

Ryhmän on edistettävä osaltaan i2010-aloitteen tehokasta täytäntöönpanoa.

(3)

Ryhmän on koostuttava jäsenvaltioiden korkean tason
edustajista ja oltava avoin liittymässä olevista maista ja
ETA-maista tuleville tarkkailijoille.

(4)

Sen vuoksi on perustettava i2010-aloitetta käsittelevä
korkean tason asiantuntijaryhmä ja määritettävä yksityiskohtaisesti sen tehtävät ja rakenne,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1.
Ryhmä koostuu yhdestä kunkin jäsenvaltion edustajasta ja
komissiosta. Jäsenvaltioiden edustajien mukana voi seurata
muita virkamiehiä, joilla on käsiteltävän asian erityistietämystä,
tämän kuitenkaan rajoittamatta kokouskulujen korvaamista koskevien säännösten soveltamista. Edustajien on oltava korkean
tason virkamiehiä, jotka hoitavat tietoyhteiskuntaan liittyviä asioita kansallisella tasolla ja pystyvät varmistamaan asianmukaisen
koordinoinnin niiden kansallisten viranomaisten välillä, jotka
toimivat i2010-strategian kattamilla eri aloilla.

2.
Komissio voi sallia ETA-maista ja liittymässä olevista
maista tulevien tarkkailijoiden osallistumisen ryhmän kokouksiin. Tarkkailijat nimetään edellä 1 kohdassa tarkoitettujen perusteiden mukaisesti.

1 artikla
Komissio perustaa ”i2010-aloitetta käsittelevän korkean tason
asiantuntijaryhmän”, jäljempänä ’ryhmä’.
2 artikla

3.
Jäsenvaltioiden, ETA-maiden ja liittymässä olevien maiden
on ilmoitettava komissiolle nimeämiensä henkilöiden nimet ja
yhteystiedot sekä mahdolliset myöhemmät muutokset.

Tehtävä
Komissio voi kuulla ryhmää kaikista kysymyksistä, jotka liittyvät
i2010-strategian toteuttamiseen.

4.
Nimettyjen jäsenten nimet julkaistaan i2010-aloitetta koskevalla verkkosivulla (www.europa.eu.int/i2010). Tietoyhteiskunnan ja viestimien pääosasto ajantasaistaa jäsenluetteloa
aina, kun se saa jäsenvaltiolta ilmoituksen muutoksesta.

Ryhmän tehtävänä on
4 artikla

— keskustella TVT-politiikan strategisista kysymyksistä i2010aloitteen yhteydessä ja laajemmin Lissabonin strategian yh(1) KOM(2005) 229 lopullinen.

Toiminta
1.

Ryhmän puheenjohtajana toimii komissio.
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2.
Komissio voi ryhmää kuultuaan perustaa alaryhmiä tutkimaan erityiskysymyksiä ryhmän asettamien ehtojen mukaisesti.
Alaryhmät lakkautetaan heti kun ne ovat täyttäneet tehtävänsä.

senten sekä asiantuntijoiden ja tarkkailijoiden matka- ja tarvittaessa oleskelukustannukset. Jäsenet eivät saa palkkiota tehtäviensä hoidosta.

3.
Komissio voi kutsua asiantuntijoita tai tarkkailijoita, joilla
on käsiteltävän asian erityistietämystä, osallistumaan ryhmän tai
alaryhmän työhön, jos tämä on hyödyllistä ja/tai tarpeen.

Kokouskulut korvataan vuosittaisessa määrärahojen kohdentamista koskevassa menettelyssä asianomaiselle yksikölle myönnettyjen määrärahojen puitteissa.

4.
Tietoja, jotka on saatu ryhmän tai alaryhmän toimintaan
osallistumisen kautta, ei saa paljastaa, jos komissio on ilmoittanut tietojen liittyvän luottamuksellisiin asioihin.

6 artikla

5.
Ryhmä vahvistaa työjärjestyksensä työjärjestyksen mallin (1) pohjalta.
6.
Komissio voi julkistaa ryhmän laatimia yhteenvetoja, päätelmiä, päätelmien osia tai valmisteluasiakirjoja.
5 artikla

Voimaantulo
Tätä päätöstä noudatetaan päivästä, jona se julkaistaan Euroopan
unionin virallisessa lehdessä. Sitä sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2010. Komissio päättää ennen kyseistä päivää päätöksen
voimassaolon mahdollisesta jatkamisesta.

Tehty Brysselissä 15 päivänä maaliskuuta 2006.

Kokouskulut

Komission puolesta

Komissio korvaa komissiossa voimassa olevien määräysten mukaisesti ryhmän toimintaan liittyvät ryhmän ja alaryhmien jä-

Viviane REDING

(1) Liite III asiakirjassa SEC(2005) 1004, annettu 27.7.2005.

Komission jäsen

