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V
(Γνωστοποιήσεις)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την επιλογή εμπειρογνωμόνων ως μελών του φόρουμ υψηλού
επιπέδου για τη βελτίωση της λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων
(2013/C 19/05)
1. Περιγραφή της ομάδας
Στις 30 Ιουλίου 2010 η Επιτροπή δημιούργησε το φόρουμ υψηλού επιπέδου για τη βελτίωση της λειτουργίας της
αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων (1). Το καθήκον αυτής της ομάδας είναι να επικουρεί την Επιτροπή στην εκπόνηση
της βιομηχανικής πολιτικής στον τομέα των γεωργικών τροφίμων. Για τον σκοπό αυτό, παρακολουθεί, αφενός, τις
συστάσεις που διατυπώνονται από την ομάδα υψηλού επιπέδου για την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας
γεωργικών τροφίμων που συστάθηκε με την απόφαση 2008/359/ΕΚ της Επιτροπής (2) και, αφετέρου, την εφαρ
μογή των πρωτοβουλιών που προτάθηκαν από την Επιτροπή στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Βελτίωση της
λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων στην Ευρώπη» (3).
Στις 5 Δεκεμβρίου 2012 το φόρουμ υπέβαλε έκθεση των δραστηριοτήτων του και συνέστησε την ανάληψη
περαιτέρω δράσης σε διάφορους ειδικούς τομείς (4). Στις 19 Δεκεμβρίου 2012 η Επιτροπή αποφάσισε να
παρατείνει την εντολή του φόρουμ κατά δύο έτη και να επανεξετάσει τη στελέχωσή του βάσει δημόσιας πρό
σκλησης υποβολής υποψηφιοτήτων (5).
Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 της απόφασης της 30ής Ιουλίου 2010, όπως τροποποιήθηκε με την
απόφαση της 19ης Δεκεμβρίου 2012, το φόρουμ περιλαμβάνει έως 50 οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων
εθνικών αρχών των κρατών μελών. Η παρούσα πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων είναι ανοικτή για την επιλογή
μελών εκτός των εθνικών αρχών, τα οποία θα επιλεγούν μεταξύ:
— επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της βιομηχανίας γεωργικών τροφίμων και της εμπορίας και
διανομής προϊόντων γεωργικών τροφίμων στην ΕΕ,
— ενώσεων και ομοσπονδιών που εκπροσωπούν τους αγρότες, τη βιομηχανία γεωργικών τροφίμων, καθώς και την
εμπορία και διανομή προϊόντων γεωργικών τροφίμων στην ΕΕ,
— μη κυβερνητικών οργανώσεων που διαθέτουν εμπειρογνωμοσύνη σε ζητήματα σχετικά με την αλυσίδα εφοδια
σμού τροφίμων.
Τα ήδη μέλη που θα επιθυμούσαν να ανανεώσουν την εντολή τους θα πρέπει να ανταποκριθούν στην παρούσα
πρόσκληση.
Η Επιτροπή θα επιλέξει μέλη με διάρκεια ανανεώσιμης εντολής ενός έτους.
Τα μέλη και οι εκπρόσωποί τους πρέπει να πληρούν τους όρους εμπιστευτικότητας που αναφέρονται στο άρθρο 5
παράγραφος 6 της απόφασης της 30ής Ιουλίου 2010. Δεν θα αμείβονται για την άσκηση των καθηκόντων τους.
Οι περισσότερες συνεδριάσεις θα πραγματοποιούνται στην αγγλική γλώσσα.
(1) Απόφαση της Επιτροπής, της 30ής Ιουλίου 2010, για τη σύσταση φόρουμ υψηλού επιπέδου για τη βελτίωση της λειτουρ
γίας της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων (2010/C 210/03) (ΕΕ C 210 της 3.8.2010, σ. 4).
(2) Απόφαση 2008/359/ΕΚ της Επιτροπής, της 28ης Απριλίου 2008, για τη σύσταση μιας ομάδας υψηλού επιπέδου αρμόδιας
για την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας γεωργικών προϊόντων (ΕΕ L 120 της 7.5.2008, σ. 15).
(3) COM(2009) 591 της 28.10.2009.
(4) http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/food/files/hlf-third-meeting-final-report-cover_en.pdf
(5) Απόφαση της Επιτροπής, της 19 Δεκεμβρίου 2012, για την τροποποίηση της απόφασης της 30ής Ιουλίου 2010, όσον
αφορά την εφαρμοστικότητά της και τη σύνθεση του φόρουμ υψηλού επιπέδου για τη βελτίωση της λειτουργίας της
αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων (2012/C 396/06) (EE C 396 της 21.12.2012, σ. 17).
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2. Κριτήρια επιλεξιμότητας
Κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας, οι υποψήφιοι πρέπει:
— να είναι νομική οντότητα (1) καταχωρισμένη σε ένα από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μία από
τις προσχωρούσες χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου,
— να είναι καταχωρισμένοι στο Μητρώο Διαφάνειας της Ένωσης (2).
3. Κριτήρια επιλογής
Κατά την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων η Επιτροπή θα λάβει υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:
— την έκταση αποδεδειγμένης προγενέστερης δραστηριότητας που έχει σχέση με τα καθήκοντα του φόρουμ
υψηλού επιπέδου για τη βελτίωση της λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων,
— τον βαθμό της δυνατότητας συμμετοχής στις εργασίες του φόρουμ, που αποδεικνύεται από περιγραφή της
οργάνωσης και της πείρας, των πόρων και των επιτευγμάτων της,
— την έκταση των ικανοτήτων, την πείρα και την ιεραρχική θέση του/των προτεινόμενου/-ων εκπροσώπου/-ων της
οργάνωσης,
— την ανάγκη ισορροπίας εντός της ομάδας εμπειρογνωμόνων από άποψη αντιπροσωπευτικότητας των αιτούντων
και της γεωγραφικής προέλευσης, των συμφερόντων και της εμπειρογνωμοσύνης τους.
4. Διαδικασία επιλογής
Ο Γενικός Διευθυντής Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας θα συστήσει εξεταστική επιτροπή από τρεις υπαλλήλους της
Επιτροπής. Αυτοί θα αποφασίσουν ποιοι θα κληθούν να γίνουν μέλη του φόρουμ. Τα νέα μέλη θα οριστούν από
την 1η Μαρτίου 2013.
5. Υποβολή αιτήσεων
Επιστολή κινήτρων μαζί με το έντυπο της υποβολής υποψηφιότητας (παράρτημα), η οποία θα υπογράφεται από
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του αιτούντος νομικού προσώπου, πρέπει να σταλούν στην εξής διεύθυνση ηλε
κτρονικού ταχυδρομείου: entr-food-forum@ec.europa.eu, έως τις 8 Φεβρουαρίου 2013 το αργότερο· απόδειξη
για την ημερομηνία αποστολής αποτελεί η γνωστοποίηση παράδοσης. Οι αιτήσεις που θα παραληφθούν μετά την
εν λόγω ημερομηνία δεν θα εξεταστούν.
Όλες οι υποψήφιες οργανώσεις πρέπει να αναφέρουν σαφώς το είδος συμφέροντος που εκπροσωπούν (π.χ.
καταναλωτές, περιβάλλον, υπάλληλοι, ΜΜΕ, οικονομικός κλάδος κ.λπ.), να προτείνουν τον/τους υποψήφιο/-ους
τους και τον αριθμό καταχώρισής τους στο Μητρώο Διαφάνειας της Ένωσης.
Οι υποψηφιότητες πρέπει να συμπληρώνονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο,
η υποβολή των αιτήσεων στα αγγλικά θα διευκολύνει τη διαδικασία επιλογής.
Η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να ζητήσει τυχόν συνοδευτικά έγγραφα σε μεταγενέστερο στάδιο και να αντικατα
στήσει τυχόν μέλη που έχουν δηλώσει ανακριβή ή ψευδή στοιχεία.
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συγκεντρώνονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία και δημοσιεύονται σύμφωνα
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 (3).
Ο κατάλογος των μελών του φόρουμ δημοσιεύεται στο μητρώο ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής (4).
Για άλλες τυχόν πληροφορίες, αποστείλετε το αίτημά σας στη διεύθυνση: entr-food-forum@ec.europa.eu

(1) Αν δεν υπάρχει νομική οντότητα (π.χ. για ορισμένες συνδικαλιστικές οργανώσεις), η οργάνωση πρέπει να εκπροσωπείται από
φυσικό πρόσωπο.
(2) http://europa.eu/transparency-register/. Οι μη καταχωρισμένες οργανώσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση καταχώρισης
ηλεκτρονικά.
(3) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά
με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και
τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001,
σ. 1.).
(4) http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2510.
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