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Kiinnostuksenilmaisupyyntö EACEA/07 luettelon laatimiseksi asiantuntijoista, jotka avustavat
koulutus-, audiovisuaali- ja kulttuurialan toimeenpanovirastoa (1) sen tehtäväksi annettujen koulutukseen, audiovisuaalialaan, kulttuuriin, nuorisoon ja kansalaisuuteen liittyvien yhteisöohjelmien
hallinnoinnissa
(2008/C 67/09)
1.

Johdanto
Komission teki 8. helmikuuta 2007 päätöksen 2007/114/EY. Tällä päätöksellä muutettiin koulutukseen, audiovisuaalialaan ja kulttuuriin liittyvää yhteisön toimintaa hallinnoivan koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston (jäljempänä virasto) perustamisesta tehtyä päätöstä
2005/56/EY sekä jatkettiin viraston toimintaa vuoteen 2015 asti.
Virasto on oikeushenkilö, jonka kotipaikka on Brysselissä. Sen tehtävänä on toteuttaa komission
valvonnassa yli viittätoista EU:n varoilla rahoitettavaa koulutukseen, unionin aktiiviseen kansalaisuuteen, nuorisoon, audiovisuaalialaan ja kulttuuriin liittyvää ohjelmalohkoa sekä ylläpitää Euroopan
koulutustietoverkko Eurydicea. Virasto huolehtii sen tehtäväksi annettujen ohjelmien keskeisistä
hallintatehtävistä, erityisesti ehdotuspyyntöjen laatimisesta, hankkeiden valinnasta ja tukisopimusten
tekemisestä, rahoitushallinnosta, hankkeiden seurannasta (väli- ja loppuraportit), yhteydenpidosta
tuensaajien kanssa sekä tarkastuksista paikalla.
Tämän kiinnostuksenilmaisupyynnön hallinnoinnista vastaa toimeenpanovirasto yhteistyössä Euroopan komission kanssa. Pyynnön puitteissa valittuja asiantuntijoita voidaan pyytää viraston alaisuudessa avustamaan myös viraston vastuupääosastoja (koulutuksen ja kulttuurin pääosasto EAC,
tietoyhteiskunnan ja viestinten pääosasto INFSO, AIDCO) näiden toiminta-alueilla (politiikkojen ja
ohjelmien yleiskoordinointi, viestintä, muiden kuin viraston tehtäväksi siirrettyjen ohjelmalohkojen
hallinta).
On huomattava, että tämän kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella laadittu luettelo ei millään
tavalla velvoita virastoa eikä komissiota tekemään palvelusopimuksia siihen valittujen hakijoiden
kanssa.

2.

Kiinnostuksenilmaisupyynnön tarkoitus
Tässä viraston julkaisemassa kiinnostuksenilmaisupyynnössä pyydetään lähettämään hakemuksia
luettelon laatimiseksi asiantuntijoista, jotka voivat avustaa seuraavissa tehtävissä:
a) Ehdotuspyyntöjen puitteissa lähetettyjen ehdotusten arviointi.
b) Hankkeiden arviointi ja seuranta:
— hankeraporttien arviointi,
— hankkeiden suoritteiden ja tulosten arviointi,
— hankkeiden seuranta ja käynnit paikan päällä,
— muut ohjelmien ja hankkeiden analysointiin ja/tai seurantaan liittyvät tehtävät.
c) Ohjelmien toimintaan liittyvät erityistutkimukset ja -analyysit.
Asiantuntijoiden tehtävänä on avustaa virastoa tai tarvittaessa komissiota edellä mainittujen tehtävien suorittamisessa ohjelmien tavoitteiden, ehdotuspyynnössä määriteltyjen painopisteiden ja
valintaperusteiden sekä hakijoiden käyttöön annettujen oppaiden ja käsikirjojen mukaisesti.

(1) Ja sen vastuupääosastot.

C 67/51

C 67/52

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

3.

Ohjelmat

3.1

Yleissivistävä ja ammatillinen koulutus

3.1.1

Elinikäisen oppimisen toimintaohjelman (1)
mukaan lukien Euroopan koulutusalan tietoverkko (Eurydice).
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/index_en.html
http://www.eurydice.org/portal/page/portal/Eurydice
http://eacea.ec.europa.eu/static/en/llp/index_en.htm

3.1.2

Erasmus Mundus -ohjelma (2)
mukaan lukien vuonna 2009 hyväksyttävä uusi ohjelma.
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/mundus/index_fr.html

3.1.3

Erasmus Mundus -ohjelman ulkoinen järjestely (EM ECW) (3)
http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/call/documents/ecw_leaflet.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/call/index.htm

3.1.4

Erityissopimus Yhdysvaltain kanssa (4)
http://ec.europa.eu/education/programmes/eu-usa/call_en.html
http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/usa/index_en.htm

3.1.5

Erityissopimus Kanadan kanssa (5)
http://ec.europa.eu/education/programmes/eu-canada/index_en.html
http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/canada/index_en.htm

3.1.6

Tempus-ohjelma (6)
Tähän ohjelmaan valittujen asiantuntijoiden luetteloa komissio ja virasto käyttävät vain siinä tapauksessa, että viraston tehtäviä laajennetaan.
http://ec.europa.eu/education/programmes/tempus/index_en.html

3.1.7

Teollisuusmaiden yhteistyöohjelma ICI (neuvoston asetus (EY) N:o 1934/2006) ( 7).

(1) EUVL L 327, 24.11.2006, s. 45.
(2) EUVL L 345, 31.12.2003, s. 1.
(3) Avun toimittamisesta Itä-Euroopan ja Keski-Aasian kumppanivaltioille 29. joulukuuta 1999 annettu neuvoston asetus (EY,
Euratom) N:o 99/2000 (EYVL L 12, 18.1.2000, s. 1). Eurooppalaista naapuruuden ja kumppanuuden välinettä koskevista
yleisistä määräyksistä 24. lokakuuta 2006 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1638/2006
(EUVL L 310, 9.11.2006, s. 1). Kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta 18. joulukuuta 2006 annettu Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1905/2006 (EUVL L 378, 27.12.2006, s. 41).
(4) Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen välisen korkea-asteen koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen yhteistyöohjelman uusimista koskevan sopimuksen tekemisestä 4. joulukuuta 2006 tehty neuvoston päätös 2006/910/EY
(EUVL L 346, 9.12.2006, s. 33).
5
( ) Korkea-asteen koulutusta, ammatillista koulutusta sekä nuorisoasioita koskevan yhteistyön puitteiden asettamista
koskevan Euroopan yhteisön ja Kanadan hallituksen välisen sopimuksen tekemisestä 18. joulukuuta 2006 tehty neuvoston
päätös 2006/964/EY (EUVL L 397, 30.12.2006, s. 14).
(6) EYVL L 120, 8.5.1999, s. 30, päätöstä on muutettu päätöksellä 2000/460/EY (EYVL L 183, 22.7.2000, s. 16) ja päätöksellä
2002/601/EY (EYVL L 195, 24.7.2002, s. 34). Liittymistä valmistelevasta tukivälineestä 17. heinäkuuta 2006 annettu
neuvoston asetus (EY) N:o 1085/2006 (EUVL L 210, 31.7.2006, s. 82). Asetus (EY) N:o 1638/2006. Asetus (EY)
N:o 1905/2006.
7
( ) EUVL L 405, 30.12.2006, s. 37.
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3.2

Kulttuuri

3.2.1

Kulttuuri-ohjelma (1)
http://ec.europa.eu/culture/eac/index_en.html
http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.htm

3.3

Nuoriso

3.3.1

Youth in Action -nuorisotoimintaohjelma (2)
http://ec.europa.eu/youth/yia/index_en.html
http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm

3.4

Unionin kansalaisuus

3.4.1

Kansalaisten Eurooppa ohjelma (2007–2013) (3)
http://ec.europa.eu/citizenship/index_fr.html
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm

3.5

Audiovisuaaliala

3.5.1

MEDIA 2007 ohjelma (4)
http://ec.europa.eu/information_society/media/overview/2007/index_en.htm
http://eacea.ec.europa.eu/media/index_en.htm

3.6

Käynnissä olevat ohjelmat
Kohdassa 2 mainitut tehtävät ja erityisesti hankkeiden arviointiin ja seurantaan liittyvät tehtävät
voivat koskea myös edellisten kausien y6hä käynnissä olevia ohjelmia. Kyseessä ovat
seuraavat ohjelmat:
a) Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 253/2000/EY (5) hyväksytty yhteisön
koulutusalan Sokrates-toimintaohjelman toinen vaihe;
b) neuvoston päätöksellä 1999/382/EY (6) hyväksytty yhteisön ammatillista koulutusta koskevan
Leonardo da Vinci -toimintaohjelman toinen vaihe;
c) Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 1031/2000/EY (7) hyväksytty yhteisön
Nuoriso-toimintaohjelma;
d) Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 508/2000/EY (8) hyväksytty Kulttuuri
2000 -ohjelma;
e) neuvoston päätöksellä 2000/821/EY (9) hyväksytty eurooppalaisten audiovisuaalisten teosten
kehittämisen, levityksen ja myynninedistämisen tukemista koskeva ohjelma (MEDIA Plus —
Kehittäminen, levitys ja myynninedistäminen) (2001–2005);

(1) Kulttuuri-ohjelman perustamisesta (2007–2013) 12. joulukuuta 2006 tehty Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös
N:o 1903/2006/EY (EUVL L 378, 27.12.2006, s. 22).
(2) Nuorisotoimintaohjelman (Youth in Action) perustamisesta ajanjaksoksi 2007–2013 15. marraskuuta 2006 tehty Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1719/2006/EY (EUVL L 327, 24.11.2006, s. 30).
(3) Aktiivisen Euroopan kansalaisuuden edistämiseksi vuosina 2007–2013 toteutettavasta Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta
12. joulukuuta 2006 tehty Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1904/2006/EY (EUVL L 378, 27.12.2006,
s. 32).
(4) Euroopan audiovisuaalialan tukiohjelman täytäntöönpanosta 15. marraskuuta 2006 tehty Euroopan parlamentin ja
neuvoston päätös N:o 1718/2006 (MEDIA 2007) (EUVL L 327, 24.11.2006, s. 12).
(5) EYVL L 28, 3.2.2000, s. 1, päätöstä on muutettu viimeksi neuvoston asetuksella (EY) N:o 885/2004 (EUVL L 168,
1.5.2004, s. 1).
(6) EYVL L 146, 11.6.1999, s. 33, päätöstä on muutettu viimeksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY)
N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).
(7) EYVL L 117, 18.5.2000, s. 1, päätöstä on muutettu viimeksi asetuksella (EY) N:o 885/2004.
(8) EYVL L 63, 10.3.2000, s. 1, päätöstä on muutettu viimeksi asetuksella (EY) N:o 885/2004.
(9) EYVL L 336, 30.12.2000, s. 82, päätöstä on muutettu viimeksi asetuksella (EY) N:o 885/2004.
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f) Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 163/2001/EY ( 1) hyväksytty Euroopan
audiovisuaalisessa
ohjelmatuotannossa
toimivien
ammattilaisten
koulutusohjelma
(MEDIA-koulutus) (2001–2006);
g) monivuotinen (2004–2006) ohjelma tieto- ja viestintätekniikan tehokkaaksi integroimiseksi
yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen järjestelmiin Euroopassa (online-oppiminen) (Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 2318/2003/EY (2));
h) yhteisön toimintaohjelma unionin aktiivisen kansalaisuuden edistämiseksi (kansalaisosallistuminen) (neuvoston päätös 2004/100/EY (3));
i) yhteisön toimintaohjelma nuorisoalalla Euroopan laajuisesti toimivien organisaatioiden tukemiseksi (Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 790/2004/EY ( 4));
j) yhteisön toimintaohjelma Euroopan laajuisesti toimivien koulutusalan yksiköiden sekä alan
yksittäistoimien tukemiseksi (Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 791/2004/EY ( 5));
k) yhteisön toimintaohjelma kulttuurialalla Euroopan laajuisesti toimivien organisaatioiden tukemiseksi (Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 792/2004/EY ( 6));
l) korkea-asteen koulutukseen liittyvät hankkeet, joita voidaan rahoittaa avusta Aasian kehitysmaille sekä taloudellisesta yhteistyöstä näiden maiden kanssa annettujen säännösten nojalla
(neuvoston asetus (ETY) N:o 443/92 (7));
m) Tempus-korkeakouluyhteistyöohjelman kolmas vaihe (2000–2006).
Ohjelmien oikeusperustat ja niiden täytäntöönpanoon liittyvät tiedot esitetään seuraavalla sivustolla:
http://eacea.cec.eu.int/static/index.htm
Asiantuntijaluetteloa on tarkoitus käyttää apuna edellä mainittujen ohjelmien hallinnoinnissa. Luetteloa voidaan hyödyntää myös muiden kyseisillä aloilla toteutettavien toimien yhteydessä.

4.

Valintamenettely
Asiantuntijoiden valintaperusteena on hakijan ammatillinen ja tekninen pätevyys hoitaa hakemuspyynnössä mainittuja tehtäviä.

4.1

Hakemus
Hakemus laaditaan sähköiselle lomakkeelle viraston Internet-sivustolla esitettyjen hakuohjeiden
mukaisesti.
Hakemuksessa on osoitettava, että hakijalla on kyseisen ohjelman (ohjelmien) tavoitteita vastaava
ammatillinen pätevyys ja kokemus. Sähköinen hakulomake, kiinnostuksenilmaisupyynnön määräaika ja hakemuksen jättämistä koskevat säännöt ovat saatavilla seuraavassa osoitteessa:
http://eacea.ec.europa.eu/index.htm

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

EYVL L 26, 27.1.2001, s. 1, päätöstä on muutettu viimeksi asetuksella (EY) N:o 885/2004.
EUVL L 345, 31.12.2003, s. 9.
EUVL L 30, 4.2.2004, s. 6.
EUVL L 138, 30.4.2004, s. 24.
EUVL L 138, 30.4.2004, s. 31.
EUVL L 138, 30.4.2004, s. 40.
EYVL L 52, 27.2.1992, s. 1.
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4.2

Valintaperusteet

4.2.1

Kaikille ohjelmille yhteinen valintaper uste
Hakijoilla on oltava vähintään 4 vuoden ammattikokemus sen ohjelman alalta, joita heidän hakemuksensa koskee.

4.2.2

Ohjelmakohtaiset valintaper usteet
Yleisesti ottaen pyyntö koskee fyysisiä henkilöitä, jotka ovat ohjelmiin osallistuvien maiden kansalaisia, ja jotka täyttävät seuraavat eri ohjelmien erityisehdot:

4.2.2.1 Elinikäisen oppimisen toimintaohjelma (LLP) mukaan lukien Eurydice-tietoverkko
Jean Monnet-ohjelmaa lukuun ottamatta pyyntö koskee yksinomaan fyysisiä henkilöistä jotka ovat
seuraavien maiden kansalaisia:
— Euroopan unionin jäsenvaltiot,
— Euroopan talousalueeseen (ETA) kuuluvat EFTA-maat ETA-sopimuksen määräysten mukaisesti,
— Euroopan unionin ehdokasmaat, joita varten on laadittu liittymistä valmisteleva strategia,
— Länsi-Balkanin maat, joiden kanssa on tehty puitesopimus niiden osallistumisesta yhteisöohjelmiin,
— Sveitsi, jos sen kanssa on tehty kahdenvälinen sopimus.
Jean Monnet-ohjelman osalta pyyntö koskee kaikkia fyysisiä henkilöitä ilman kansallisuutta koskevia
rajoituksia.
4.2.2.2 Erasmus Mundus- ja Erasmus Mundus External Co-operation Window -ohjelmat (EM ECW)
Pyyntö koskee kaikkia fyysisiä henkilöitä ilman kansallisuutta koskevia rajoituksia.
4.2.2.3 Erityispuitesopimukset Yhdysvaltain ja Kanadan kanssa
Pyyntö koskee fyysisiä henkilöitä, jotka ovat Euroopan unionin jäsenvaltioiden, Yhdysvaltain tai
Kanadan kansalaisia.
4.2.2.4 Tempus-ohjelma
Pyyntö koskee fyysisiä henkilöitä, jotka ovat Euroopan unionin jäsenvaltioiden tai kumppanuusmaiden kansalaisia. (Länsi-Balkan, Itä-Eurooppa, Välimeren eteläpuoliset ja Keski-Aasian maat), joita
koskeva luettelo löytyy verkko-osoitteesta:
http://ec.europa.eu/education/programmes/tempus/index_en.html
4.2.2.5 Kulttuuriohjelma (2007–2013)
Pyyntö koskee fyysisiä henkilöitä, jotka ovat seuraavien maiden kansalaisia:
— Euroopan unionin jäsenvaltiot,
— Euroopan talousalueeseen (ETA) kuuluvat EFTA-maat ETA-sopimuksen määräysten mukaisesti,
— Euroopan unionin ehdokasmaat, joita varten on laadittu liittymistä valmisteleva strategia,
— Länsi-Balkanin maat, joiden kanssa on tehty puitesopimus niiden osallistumisesta yhteisöohjelmiin.
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4.2.2.6 Nuorisotoimintaohjelma
Pyyntö koskee fyysisiä henkilöitä, jotka ovat seuraavien maiden kansalaisia:
— Euroopan unionin jäsenvaltiot,
— Euroopan talousalueeseen (ETA) kuuluvat EFTA-maat ETA-sopimuksen määräysten mukaisesti,
— Euroopan unionin ehdokasmaat, joita varten on laadittu liittymistä valmisteleva strategia,
— Länsi-Balkanin maat, joiden kanssa on tehty puitesopimus niiden osallistumisesta yhteisöohjelmiin,
— Sveitsi, jos sen kanssa on tehty kahdenvälinen sopimus.
4.2.2.7 Kansalaisten Eurooppa -ohjelma 2007–2013
Kiinnostuksenilmaisupyyntö on avoin kaikille luonnollisille henkilöille, jotka ovat seuraavien
maiden kansalaisia:
— Euroopan unionin jäsenvaltiot,
— Euroopan talousalueeseen (ETA) kuuluvat EFTA-maat ETA-sopimuksen määräysten mukaisesti,
— Euroopan unionin ehdokasmaat, joita varten on laadittu liittymistä valmisteleva strategia,
— Länsi-Balkanin maat, joiden kanssa on tehty puitesopimus niiden kansalaisten osallistumisesta
yhteisöohjelmiin.
4.2.2.8 MEDIA 2007 -ohjelma
Kiinnostuksenilmaisupyyntö on avoin kaikille luonnollisille henkilöille, jotka ovat seuraavien
maiden kansalaisia:
— Euroopan unionin jäsenvaltiot,
— Euroopan talousalueeseen (ETA) kuuluvat EFTA-maat ETA-sopimuksen määräysten mukaisesti,
— Euroopan unionin ehdokasmaat, joita varten on laadittu liittymistä valmisteleva strategia,
— Länsi-Balkanin maat, joiden kanssa on tehty puitesopimus niiden kansalaisten osallistumisesta
yhteisöohjelmiin,
— Sveitsi.
4.3

Valintaperusteet
Asiantuntijoiden valinnassa noudatetaan seuraavia valintaperusteita:
— todistuksin osoitettu pätevyys kohdassa 3 lueteltuihin ohjelmiin liittyvillä aloilla,
— tehtävien hoitamiseen tarvittava englannin, ranskan tai saksan suullinen taito sekä englannin tai
ranskan kirjallinen taito; valittujen asiantuntijoiden tulee kyetä laatimaan arvionsa joko englanniksi tai ranskaksi,
— valmiudet käyttää nykyisiä ohjelmistoja sekä riittävä kokemus tietokoneen käytöstä (valmius
selata arviointiin liittyviä sivustoja, ladata ehdotuksia ja arviointilomakkeita sekä käsitellä,
tallentaa ja lähettää sähköisesti hanke-ehdotuksista, hankeraporteista ja hankkeiden suoritteista
ja/tai tuloksista laadittuja arvioita).
Kokemus kansainvälisestä projektinhallinnasta, ohjelmien ja/tai projektien arvioinnista, muiden kuin
edellä mainittujen kielten taito samoin kuin valmiudet analysoida ehdotusten rahoitusta ja budjettia
katsotaan lisäeduksi. Kokemus kansainvälisestä projektinhallinnasta, ohjelmien ja/tai projektien
arvioinnista, muiden kuin edellä mainittujen kielten taito samoin kuin valmiudet analysoida ehdotusten rahoitusta ja budjettia katsotaan lisäeduksi.
Hakemukset arvioidaan tämän kiinnostuksenilmaisupyynnön 4.3 kohdassa mainittujen valintaperusteiden mukaisesti. Virasto ilmoittaa hakijoille hyväksymisestä asiantuntijaluetteloon tai hakemuksen hylkäämisestä.
Luetteloa voidaan käyttää asiantuntijaryhmien perustamisessa ja/tai asiantuntijoiden valinnassa
erityistehtäviin. Luettelo on voimassa edellä mainittujen ohjelmien päättymiseen asti (31. joulukuuta
2013), ja sitä voidaan tarvittaessa hyödyntää myös muiden näiden ohjelmien puitteissa valittujen
hankkeiden viimeistelyvaiheessa.
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Asiantuntijoiden kutsuminen tehtäviin
Virasto tai tarvittaessa komissio pyrkii kokoamaan asiantuntijaryhmät mahdollisimman tasapainoisesti ja huolehtimaan tilanteen mukaan asiantuntijoiden tehtäväkierrosta. Se ottaa valinnoissa
huomioon ehdokkaiden asuinmaan, kielitaidon ja ammattikuvan. Valitessaan kyseisiin tehtäviin
parhaiten soveltuvia asiantuntijoita virasto tai tarvittaessa komissio pyrkii samalla varmistamaan,
että naiset ja miehet ovat tasapuolisesti edustettuina asiantuntijaryhmissä.
Tehtävät voidaan suorittaa viraston tai tarvittaessa komission toimitiloissa tai tarvittaessa etätyönä
sähköisten viestintävälineiden avulla.
Palvelusopimuksen voivat allekirjoittaa joko asiantuntijat itse tai tapauksissa, joissa he ovat oikeushenkilön palveluksessa, tämän oikeushenkilön valtuutettu edustaja Luetteloon valittujen asiantuntijoiden palkka määritetään sopimuksen tekemisen ajankohtana voimassa olevan palkkataulukon
perusteella. Matka- ja oleskelukulut korvataan komissiossa voimassa olevien sääntöjen mukaisesti.
Palvelusopimuksen malli, jossa mainitaan palkkaluokka, sekä oleskelu- ja matkakulujen korvaamista
koskevat yksityiskohtaiset säännöt ovat saatavilla viraston sivustolla.

6.

Eturistiriidat
Jotta voitaisiin varmistaa asiantuntijoiden riippumattomuus heille uskottujen tehtävien hoitamisessa,
heidän on allekirjoitettava vakuutus siitä, että heidän arvioitavikseen annettavien toimien, ehdotusten, raporttien, asiakirjojen, suoritteiden ja/tai tulosten ja heidän entisten, nykyisten tai tulevien
tehtäviensä välillä ei ole eturistiriitaa.
Asiantuntijat eivät saa olla myöskään henkilökohtaisesti osallisia toiminnoissa, ehdotuksissa tai
hankkeissa, jotka liittyvät heille annettuihin tehtäviin. Siksi hakijoita pyydetään ilmoittamaan,
ovatko he mahdollisesti osallisina ohjelmissa, joihin he hakevat. Sen vuoksi luetteloon valittuja
asiantuntijoita kehotetaan ilmoittamaan mahdollinen osallisuutensa ohjelmiin, joihin he hakevat.
Heidät voidaan kutsua valinta- tai arviointitehtäviin vasta sen jälkeen, kun he ovat vahvistaneet
tämän tiedon.
Valittujen asiantuntijoiden on koko työnsä ajan paneuduttava ammattimaisen asianmukaisesti tehtäviinsä ja säilytettävä luottamuksellisina tiedot ja asiakirjat, jotka he saavat käyttöönsä Tämän vuoksi
palvelusopimuksessa on vastaavat erityislausekkeet.
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