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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 22ας Οκτωβρίου 2008
για τη συγκρότηση ομάδας ευρωπαϊκής πολιτικής για τους συνεργατικούς σχηματισμούς
(2008/824/ΕΚ)
φηκε από περισσότερες από 70 εθνικές και περιφερειακές
αρχές και φορείς, σηματοδότησε ένα σημαντικό βήμα για
την περαιτέρω ενθάρρυνση της ανάπτυξης συνεργατικών
σχηματισμών.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

(7)

Ο European Cluster Alliance, που σήμερα αριθμεί περισσό
τερα από 70 οργανισμούς μέλη από όλη την Ευρώπη, ήταν
το πρώτο βήμα για την ανάπτυξη της συνεργασίας στον
τομέα της πολιτικής για τους συνεργατικούς σχηματισμούς
στην ΕΕ.

(8)

Στη γνώμη της για τους συνεργατικούς σχηματισμούς και τη
σχετική πολιτική, που εξέδωσε στις 19 Ιουνίου 2008, η
Επιτροπή των Περιφερειών ζήτησε τη σύσταση ομάδας εμπει
ρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για τους συνεργατικούς σχη
ματισμούς, η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει την πλατ
φόρμα για τη συζήτηση σχετικά με την υλοποίηση ενός
γενικού στρατηγικού πλαισίου για τις συνεργατικούς σχημα
τισμούς.

(9)

Στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Για τη δημιουργία
συνεργατικών σχηματισμών παγκόσμιου κύρους στην
Ευρώπη: υλοποιώντας τη στρατηγική καινοτομίας ευρείας
βάσης (3)», η συγκρότηση ομάδας ευρωπαϊκής πολιτικής
για τους συνεργατικούς σχηματισμούς θεωρείται ένα σημα
ντικό στάδιο της ατζέντας πολιτικής για την υποστήριξη
συνεργατικών σχηματισμών παγκοσμίου κύρους στην ΕΕ

(10)

Επομένως, είναι σκόπιμο να συσταθεί ομάδα ευρωπαϊκής
πολιτικής για τους συνεργατικούς σχηματισμούς και να
καθοριστούν τα καθήκοντα και η δομή της.

(11)

Για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων, η Επιτροπή
πρέπει να ζητήσει συνεισφορές από τους αρμόδιους για τη
χάραξη πολιτικής και τους εμπειρογνώμονες στον τομέα της
ανάπτυξης συνεργατικών σχηματισμών.

(12)

Η ομάδα ευρωπαϊκής πολιτικής για τους συνεργατικούς σχη
ματισμούς πρέπει να προβαίνει σε ανταλλαγές πληροφοριών
σχετικά με τις πολιτικές για τους συνεργατικούς σχηματι
σμούς, ούτως ώστε να συμβάλει στη διερεύνηση τρόπων
για την καλύτερη στήριξη των κρατών μελών στις προσπά
θειες τους για δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών
παγκόσμιου κύρους στην ΕΕ.

(13)

Η ομάδα ευρωπαϊκής πολιτικής για τους συνεργατικούς σχη
ματισμούς πρέπει να απαρτίζεται από μέλη υψηλού επιπέδου
με πείρα και ικανότητα στον τομέα των πολιτικών ανταγωνι
στικότητας και καινοτομίας και με πολύ καλή γνώση του
ρόλου και της λειτουργίας των συνεργατικών σχηματισμών
στην οικονομική ανάπτυξη.

(14)

Πρέπει να θεσπισθούν κανόνες για την κοινολόγηση πληρο
φοριών από μέλη της ομάδας ευρωπαϊκής πολιτικής για τους
συνεργατικούς σχηματισμούς, με την επιφύλαξη των κανό
νων ασφαλείας της Επιτροπής οι οποίοι καθορίζονται στο
παράρτημα της απόφασης 2001/844/ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόμ
της Επιτροπής (4).

Εκτιμώντας τα εξής:
(1)

(2)

(3)

Το άρθρο 157 της Συνθήκης αναθέτει στην Επιτροπή και
στα κράτη μέλη το καθήκον να μεριμνούν ώστε να εξασφα
λίζονται οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την εξασφάλιση της
ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας της Κοινότητας, καθώς
και να βελτιώσουν την εκμετάλλευση του βιομηχανικού
δυναμικού των πολιτικών στους τομείς της καινοτομίας,
της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης.
Στο άρθρο 13 της απόφασης 1639/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊ
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτω
βρίου 2006, σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος-πλαισίου
για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (20072013) (1) ζητείται δράση «για την επιδίωξη καινοτομίας,
ομαδοποιήσεων, δικτύων καινοτομίας, συμπράξεων δημοσίου
και ιδιωτικού τομέα με στόχο την καινοτομία και συνεργα
σιών με συναφείς διεθνείς οργανισμούς με εξειδίκευση στον
τομέα, και τη διαχείριση της καινοτομίας».
Στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Κάνοντας τη γνώση πράξη:
μια στρατηγική καινοτομίας ευρείας βάσης για την ΕΕ» (2), η
Επιτροπή αναγνωρίζει το σημαντικό ρόλο των συνεργατικών
σχηματισμών (clusters) ως μέσου για τη γεφύρωση του
χάσματος μεταξύ επιχειρήσεων, έρευνας και πόρων, προωθώ
ντας έτσι τις γνώσεις γρηγορότερα στην αγορά, και ζητεί
στρατηγικό προσανατολισμό της πολιτικής και συνεργασία.

(4)

Στα συμπεράσματά του της 4ης Δεκεμβρίου 2006 το Συμ
βούλιο Υπουργών «Ανταγωνιστικότητα» αναγνώρισε ότι οι
συνεργατικοί σχηματισμοί είναι μία από τις εννέα στρατηγι
κές προτεραιότητες για την υλοποίηση της ευρωπαϊκής
στρατηγικής καινοτομίας ευρείας βάσης.

(5)

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 13 και 14 Μαρτίου 2008
τόνισε στα συμπεράσματά του ότι «πρέπει να συντονιστούν
καλύτερα οι προσπάθειες για τη βελτίωση των συνθηκών
πλαισίωσης, μεταξύ άλλων, μέσω βελτιωμένων διασυνδέσεων
επιστήμης–βιομηχανίας και κέντρων καινοτομίας παγκόσμιας
εμβέλειας και την ανάπτυξη περιφερειακών συσπειρώσεων και
δικτύων».

(6)

Το ευρωπαϊκό μνημόνιο για τους συνεργατικούς σχηματι
σμούς (European Cluster Memorandum), που παρουσιά
στηκε κατά την Διάσκεψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας για
την Καινοτομία και τους Συνεργατικούς Σχηματισμούς στη
Στοκχόλμη στις 22 και 23 Ιανουαρίου 2008 και υπογρά

(1) ΕΕ L 310 της 9.11.2006, σ. 15.
(2) COM(2006) 502 τελικό της 13.9.2006.

(3) COM(2008) 652, 17.10.2008.
(4) ΕΕ L 317 της 3.12.2001, σ. 1.
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Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφο
ρούν μέλη της ομάδας ευρωπαϊκής πολιτικής για τους συν
εργατικούς σχηματισμούς πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις
διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊ
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμ
βρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προ
σώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοι
νότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδο
μένων αυτών (1).
Είναι σκόπιμο να οριστεί περίοδος εφαρμογής της παρούσας
απόφασης. Η Επιτροπή θα εξετάσει εν ευθέτω χρόνω τη
σκοπιμότητα παράτασης της ισχύος της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

ζ) να διενεργήσει έως και τρεις διερευνητικές επισκέψεις κατά τη
διάρκεια της θητείας των μελών της, με σκοπό να διδαχθεί από
τη διεθνή εμπειρία·
η) να συνεργαστεί για τη διάδοση του περιεχομένου των συζητή
σεων και των κοινών πορισμάτων στο ευρύ κοινό·
θ) να υποβάλει στην Επιτροπή ενδιάμεση έκθεση εννέα μήνες μετά
την έναρξη λειτουργίας της και τελική έκθεση στο τέλος της
θητείας της όπου θα συνοψίζει την πρόοδο που έχει συντελε
στεί όσον αφορά τα καθήκοντα και τις συστάσεις. Η τελική
έκθεση δημοσιοποιείται.
Ο πρόεδρος συμμετέχει σε διασκέψεις και εκδηλώσεις με σχετικό
αντικείμενο όπου θα παρουσιάζει τα βασικά πορίσματα της ομάδας.

Άρθρο 1

Άρθρο 3

Ομάδα ευρωπαϊκής πολιτικής για τους συνεργατικούς
σχηματισμούς
Η Επιτροπή συγκροτεί ομάδα ευρωπαϊκής πολιτικής για τους συν
εργατικούς σχηματισμούς (clusters), εφεξής «η ομάδα».
Άρθρο 2
Εργασίες

30.10.2008

Σύνθεση — Διορισμός
1.
Η Επιτροπή διορίζει τα μέλη της ομάδας επιλέγοντας μεταξύ
ειδικών υψηλού επιπέδου με αρμοδιότητα στους τομείς που ανα
φέρονται στο άρθρο 2, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση
υποβολής αιτήσεων. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής μπορεί να ζητή
σει από τους εμπειρογνώμονες ή παρατηρητές μια ειδική εμπειρο
γνωμοσύνη σε κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης να συμμετά
σχουν στις εργασίες της ομάδας, εφόσον κρίνεται σκόπιμο.

Η επιτροπή έχει ως αποστολή:
α) να βελτιώσει τις γνώσεις της Επιτροπής και των κρατών μελών
σχετικά με σύγχρονες μεθόδους πολιτικής για τη στήριξη της
αριστείας των συνεργατικών σχηματισμών·
β) να εντοπίζει και να αναλύει περαιτέρω τις επιτυχημένες και μη
πρακτικές για τη στήριξη των συνεργατικών σχηματισμών και να
υποβάλλει συστάσεις για το βέλτιστο τρόπο χάραξης πολιτικής
για τους συνεργατικούς σχηματισμούς στην Κοινότητα·
γ) να αξιολογεί τις διεθνείς τάσεις όσον αφορά την ανάπτυξη
συνεργατικών σχηματισμών και να εντοπίζει τις μελλοντικές
προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν οι πολιτικές για
τους συνεργατικούς σχηματισμούς προκειμένου να ανταποκρι
θούν στην παγκοσμιοποίηση·

2.

Η ομάδα απαρτίζεται το πολύ από 20 μέλη.

3.

Τα μέλη της ομάδας διορίζονται για θητεία 18 μηνών.

4.
Τα μέλη διορίζονται σε προσωπική βάση και παρέχουν συμ
βουλές κατ’ αμερόληπτο τρόπο στην Επιτροπή.
5.
Τα μέλη της ομάδας παραμένουν εν ενεργεία έως ότου αντι
κατασταθούν ή λήξει η θητεία τους.

δ) να αναζητά μέσα για την άρση των υφιστάμενων εμποδίων για
τη διακρατική συνεργασία των συνεργατικών σχηματισμών·

6.
Τα μέλη, τα οποία δεν είναι πλέον σε θέση να συμβάλουν
αποτελεσματικά στις εργασίες της ομάδας, τα οποία παραιτούνται ή
τα οποία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρά
γραφο 4 του παρόντος άρθρου ή του άρθρου 287 της Συνθήκης,
μπορούν να αντικατασταθούν για την υπόλοιπη περίοδο της θητείας
τους.

ε) να αναλύει τις συμπληρωματικές πτυχές των κύριων πολιτικών
και χρηματοδοτικών μέσων υποστήριξης των συνεργατικών σχη
ματισμών σε κοινοτικό επίπεδο, να εξάγει συμπεράσματα και να
διατυπώνει συστάσεις·

7.
Τα μέλη που διορίζονται σε προσωπική βάση υπογράφουν
κάθε χρόνο βεβαίωση ότι θα ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον
και δήλωση σχετικά με την απουσία ή ύπαρξη συμφέροντος που
μπορεί να επηρεάσει την αμεροληψία τους.

στ) να λειτουργεί ως σύνδεσμος με το European Cluster Alliance
και, εφόσον απαιτείται, με άλλες πρωτοβουλίες για τη στήριξη
των συνεργατικών σχηματισμών και των σχετικών πολιτικών και
να αξιοποιεί τις πρακτικές εμπειρίες τους·

8.
Τα ονόματα των μελών που διορίζονται υπό την προσωπική
τους ιδιότητα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ΓΔ Επιχειρήσεων
και Βιομηχανίας και στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, σειρά C. Η συγκέντρωση, η επεξεργασία και η δημοσίευση
των ονοματεπωνύμων των μελών πραγματοποιούνται σύμφωνα με
τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

(1) ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.
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Άρθρο 4

Άρθρο 5

Λειτουργία

Έξοδα συνεδριάσεων

Η Επιτροπή διορίζει τον πρόεδρο της ομάδας.

2.
Οι πληροφορίες που προκύπτουν από τη συμμετοχή στις
εργασίες της ομάδας δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν, εφόσον η
Επιτροπή κρίνει ότι πρόκειται για εμπιστευτικά θέματα, με την επι
φύλαξη των κανόνων ασφαλείας που παρατίθενται στο παράρτημα
της απόφασης 2001/844/ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόμ.
3.
Η ομάδα συνεδριάζει κατά κανόνα σε χώρο της Επιτροπής
σύμφωνα με τις διαδικασίες και το χρονοδιάγραμμα που έχει ορίσει.
Η Επιτροπή παρέχει γραμματειακές υπηρεσίες στην ομάδα. Στις
συνεδριάσεις της ομάδας δύνανται να συμμετέχουν υπάλληλοι της
Επιτροπής για τους οποίους οι εργασίες της ομάδας παρουσιάζουν
ενδιαφέρον.
4.
Η ομάδα καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό της με βάση
τους πρότυπους κανόνες διαδικασίας τους οποίους έχει θεσπίσει η
Επιτροπή.
5.
Η Επιτροπή δύναται να δημοσιεύει ή να τοποθετεί στο διαδί
κτυο, στην αυθεντική γλώσσα του εκάστοτε εγγράφου, περιλήψεις,
συμπεράσματα, ή επιμέρους συμπεράσματα ή έγγραφα εργασίας της
ομάδας.

Η Επιτροπή επιστρέφει τα οδοιπορικά και, κατά περίπτωση, τα
έξοδα διαμονής των μελών της ομάδας, τα οποία συνδέονται με
τις δραστηριότητες της ομάδας, σύμφωνα με τους κανόνες της
Επιτροπής σχετικά με την αποζημίωση των εξωτερικών εμπειρογνω
μόνων.
Τα μέλη της ομάδας δεν αμείβονται για τις υπηρεσίες που παρέ
χουν.
Τα έξοδα συνεδριάσεων καλύπτονται εντός των ορίων του ετήσιου
προϋπολογισμού που χορηγείται στην ομάδα από τις αρμόδιες
υπηρεσίες της Επιτροπής.
Άρθρο 6
Λήξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση λήγει στις 30 Ιουνίου 2011.
Βρυξέλλες, 22 Οκτωβρίου 2008.
Για την Επιτροπή
Günter VERHEUGEN

Αντιπρόεδρος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ομάδα ευρωπαϊκής πολιτικής για τους συνεργατικούς σχηματισμούς
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
1.

Ιστορικό
Το Δεκέμβριο του 2006 συγκροτήθηκε «συμβουλευτική ομάδα υψηλού επιπέδου για τους συνεργατικούς σχηματισμούς»
στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Europe INNOVA με αποστολή να κατευθύνει τις συζητήσεις με θέμα την πολιτική για τους
συνεργατικούς σχηματισμούς στην Ευρώπη και να αναπτύξει ένα πρόγραμμα κοινών δράσεων για τους συνεργατικούς
σχηματισμούς που θα συμβάλει στην προαγωγή της διακρατικής συνεργασίας. Η εν λόγω ομάδα διαδραμάτισε πρωταγωνι
στικό ρόλο στην εκπόνηση του «European Cluster Memorandum (ευρωπαϊκό μνημόνιο για τους συνεργατικούς σχηματι
σμούς)» (1) που παρουσιάστηκε κατά τη Διάσκεψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας για την καινοτομία και τους συνεργατικούς
σχηματισμούς στη Στοκχόλμη, στις 22 και 23 Ιανουαρίου 2008, και το οποίο έχουν υπογράψει περισσότερες από 70
εθνικές και περιφερειακές αρχές και οργανισμοί.
Η ανακοίνωση με τίτλο «Για τη δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών παγκόσμιου κύρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση:
Υλοποιώντας τη στρατηγική καινοτομίας ευρείας βάσης» (2), που εγκρίθηκε στις 17.10.2008, προβλέπει τη σύσταση
ομάδας ευρωπαϊκής πολιτικής για τους συνεργατικούς σχηματισμούς, η οποία θα επικουρεί τα κράτη μέλη στην ανάπτυξη
στρατηγικότερου σχεδίου για την επίτευξη κρίσιμης μάζας και αριστείας σε παγκόσμια κλίμακα. Η ομάδα θα αντικαταστήσει
την υφιστάμενη «συμβουλευτική ομάδα υψηλού επιπέδου για τους συνεργατικούς σχηματισμούς» και θα ενισχύσει το κύρος
και την προβολή της.

2.

Εντολή της «ομάδας ευρωπαϊκής πολιτκής για τους συνεργατικούς σχηματισμούς»
Πεδίο δράσης και σκοπός της «ομάδας ευρωπαϊκής πολιτικής για τους συνεργατικούς σχηματισμούς» είναι η ανταλλαγή
πληροφοριών σχετικά με τις πολιτικές για τους συνεργατικούς σχηματισμούς με σκοπό την αναζήτηση των βέλτιστων
τρόπων για την υποστήριξη των κρατών μελών στις προσπάθειές τους για προώθηση της δημιουργίας συνεργατικών
σχηματισμών παγκοσμίου κύρους στην ΕΕ.
Τα καθήκοντα της ομάδας είναι τα εξής:
— να βελτιώσει τις γνώσεις της Επιτροπής και των κρατών μελών σχετικά με σύγχρονες μεθόδους πολιτικής για τη στήριξη
της αριστείας των συνεργατικών σχηματισμών·
— να εντοπίζει και να αναλύει περαιτέρω τις επιτυχημένες και μη πρακτικές για τη στήριξη των συνεργατικών σχηματισμών
και να υποβάλλει συστάσεις για το βέλτιστο τρόπο χάραξης πολιτικής για τους συνεργατικούς σχηματισμούς στην
Κοινότητα·
— να αξιολογεί τις διεθνείς τάσεις όσον αφορά την ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών και να εντοπίζει τις μελλοντικές
προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν οι πολιτικές για τους συνεργατικούς σχηματισμούς προκειμένου να
ανταποκριθούν στην παγκοσμιοποίηση·
— να αναζητά μέσα για την άρση των υφιστάμενων εμποδίων για τη διακρατική συνεργασία των συνεργατικών σχηματι
σμών·
— να αναλύει τις συμπληρωματικές πτυχές των κύριων πολιτικών και χρηματοδοτικών μέσων υποστήριξης των συνεργα
τικών σχηματισμών σε κοινοτικό επίπεδο, να εξάγει συμπεράσματα και να διατυπώνει συστάσεις·
— να λειτουργεί ως σύνδεσμος με το European Cluster Alliance και, εφόσον απαιτείται, με άλλες πρωτοβουλίες για τη
στήριξη των συνεργατικών σχηματισμών και των σχετικών πολιτικών και να αξιοποιεί τις πρακτικές εμπειρίες τους·
— να διενεργήσει έως και τρεις επισκέψεις μελέτης κατά τη διάρκεια της θητείας των μελών της, με σκοπό να διδαχθεί από
τη διεθνή εμπειρία·
— να συνεργαστεί για τη διάδοση του περιεχομένου των συζητήσεων και των κοινών πορισμάτων στο ευρύ κοινό·
— να υποβάλει στην Επιτροπή ενδιάμεση έκθεση εννέα μήνες μετά την έναρξη λειτουργίας της και τελική έκθεση στο τέλος
της θητείας της όπου θα συνοψίζει την πρόοδο που έχει συντελεστεί όσον αφορά τα καθήκοντα και τις συστάσεις. Η
τελική έκθεση δημοσιοποιείται.
Ο πρόεδρος συμμετέχει σε διασκέψεις και εκδηλώσεις με σχετικό αντικείμενο και παρουσιάζει τα αποτελέσματα και τα
βασικά πορίσματα της ομάδας. Οι εκθέσεις δεν πρέπει να θεωρείται ότι εκφράζουν την άποψη των υπηρεσιών της
Επιτροπής.

3.

Σύνθεση και λειτουργία

3.1. Σύνθεση
Η «Ομάδα ευρωπαϊκής πολιτικής για τους συνεργατικούς σχηματισμούς» θα αποτελείται το ανώτερο από 20 μέλη υψηλού
επιπέδου με πείρα και ικανότητες στον τομέα της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας. Η ομάδα θα απαρτίζεται από
μέλη που εκπροσωπούν αρμόδιους για τη χάραξη πολιτικής σε υψηλό επίπεδο, επιχειρήσεις, ερευνητικά ιδρύματα και
ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις και στις δραστηριότητες της
ομάδας ως παρατηρητές.
(1) Το κείμενο του ευρωπαϊκού μνημονίου για τους συνεργατικούς σχηματισμούς διατίθεται στη διεύθυνση:
http://www.proinno-europe.eu/NWEV/uploaded_documents/European_Cluster_Memorandum.pdf
(2) COM(2008) 652, 17.10.2008.
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3.2. Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων
Η ομάδα θα συσταθεί μέσω ανοιχτής πρόσκλησης υποβολής υποψηφιοτήτων, οι οποίες θα είναι πλήρως αιτιολογημένες και
θα δηλώνουν τους λόγους για τους οποίους επιδιώκεται η συμμετοχή στην ομάδα. Για την επιλογή των εμπειρογνωμόνων
θα ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:
— τα μέλη πρέπει να διαθέτουν εξαιρετική εμπειρογνωμοσύνη και πείρα στον τομέα των πολιτικών ανταγωνιστικότητας και
καινοτομίας σε περιφερειακό, εθνικό και κοινοτικό επίπεδο και να έχουν πολύ καλή γνώση του ρόλου των συνεργατικών
σχηματισμών στην οικονομική ανάπτυξη, ούτως ώστε να διασφαλίζεται το εφικτό της αναλύσεων και των συστάσεων
που θα καταρτίζουν καθώς και ο σεβασμός του θεσμικού και του νομικού πλαισίου της ΕΕ.
— τα μέλη πρέπει να διαθέτουν σημαντική πείρα σε ευρωπαϊκές υποθέσεις και να έχουν εργαστεί σε διεθνές περιβάλλον·
— τα μέλη πρέπει να έχουν επαρκή γνώση, τόσο προφορική όσο και γραπτή, της αγγλικής γλώσσας, έτσι ώστε να μπορούν
να συμμετέχουν στις συζητήσεις και στην κατάρτιση εκθέσεων.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων πρέπει να συνοδεύονται από έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι ο
προτεινόμενος υποψήφιος πληροί τις παραπάνω αναφερόμενες προϋποθέσεις.
Τα μέλη της ομάδας διορίζονται για θητεία 18 μηνών. Στην περίπτωση που ένας εμπειρογνώμονας που επιλεγεί δεν είναι
διαθέσιμος τη στιγμή της συγκρότησης της ομάδας ή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της, η Επιτροπή επιλέγει κατάλληλο
αντικαταστάτη από το σύνολο των επιλέξιμων προτάσεων που έχουν υποβληθεί.
3.3. Τελικός καθορισμός της σύνθεσης της ομάδας
Η Επιτροπή αποφασίζει σχετικά με την τελική σύνθεση της ομάδας βάσει προτάσεων που υποβάλλονται ως απάντηση στην
πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων.
Η Επιτροπή επιλέγει τους προτεινόμενους εμπειρογνώμονες, που αντιπροσωπεύουν με τον καλύτερο τρόπο την απαιτούμενη
εμπειρογνωμοσύνη ως προς τα θέματα που καλύπτει η εντολή της ομάδας, καθώς και άλλους εκτός των προτεινομένων που
έχουν διακριθεί από την προηγούμενη εμπειρία τους στην πρόταση ή την εφαρμογή λύσεων στα προβλήματα αυτά στο
πλαίσιο της διοίκησης, της μητρικής οργάνωσης, της ένωσης ή του κλάδου από τον οποίο προέρχονται.
Επιπλέον, η Επιτροπή αποσκοπεί να εξασφαλίσει, βάσει των προτάσεων που θα λάβει, ευρεία γεωγραφική εκπροσώπηση,
ισορροπία μεταξύ ανδρών και γυναικών και καλή εκπροσώπηση των διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών.
3.4. Πρόεδρος
Η Επιτροπή επιλέγει τον πρόεδρο με βάση το βαθμό στον οποίο το επιλεγέν άτομο εκπροσωπεί αξιόπιστα τα συμφέροντα
των βασικών ενδιαφερόμενων μερών, συμβάλλει στον καθορισμό/διαμόρφωση απόψεων σχετικά με την πολιτική για τους
συνεργατικούς σχηματισμούς όσον αφορά τα θέματα που καλύπτονται από την εντολή της ομάδας και διαθέτει την
απαιτούμενη εμπειρογνωμοσύνη. Η Επιτροπή διορίζει τον πρόεδρο για θητεία 18 μηνών.
3.5. Λειτουργία
Η ομάδα θα συνεδριάσει 4 φορές υπό την προεδρία του διορισμένου προέδρου. Η ομάδα υποστηρίζεται από Γραμματεία
που παρέχει εξωτερικός ανάδοχος. Ο εξωτερικός ανάδοχος παρέχει στην ομάδα διοικητική υποστήριξη, συμπεριλαμβανο
μένης της διοργάνωσης συνεδριάσεων και επισκέψεων μελέτης, της διευκόλυνσης της εσωτερικής επικοινωνίας και της
κάλυψης των οδοιπορικών και των εξόδων διαμονής των μελών. Επιπλέον, η Γραμματεία είναι υπεύθυνη για τη διοργάνωση
της τελικής δημόσιας εκδήλωσης καθώς και για την ολοκλήρωση και τη διάδοση της τελικής έκθεσης. Οι πληροφορίες που
αποκτώνται στο πλαίσιο της συμμετοχής στις εργασίες της ομάδας δεν μπορούν να διαδοθούν όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
δηλώνει ότι αυτό αφορά εμπιστευτικά θέματα.
3.6. Διάρκεια
Τα καθήκοντα της ομάδας πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 18 μηνών.
3.7. Δαπάνες των μελών της ομάδας
Η Επιτροπή θα προκηρύξει ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επιλογή του εξωτερικού αναδόχου ο οποίος
θα αναλάβει την παροχή γραμματειακής υποστήριξης στην ομάδα και θα καλύψει στο πλαίσιο της ίδιας σύμβασης παροχής
υπηρεσιών τα οδοιπορικά και τα έξοδα διαμονής των μελών που απορρέουν από τις δραστηριότητες της ομάδας.
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