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ROZHODNUTÍ KOMISE
ze dne 15. března 2006,
kterým se ustavuje skupina odborníků na vysoké úrovni pro poskytování poradenství Evropské
komisi při provádění a rozvoji strategie i2010
(2006/215/ES)
rámci lisabonské agendy, posuzovat účinnost i2010, poskytovat informace a poradenství za účelem možného zlepšení
a úprav činností i2010 na základě sledování provádění
i2010 a vývoje politiky,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

(2)

Podle závěrů sdělení Komise s názvem „i2010 – evropská
informační společnost pro růst a zaměstnanost“ (1) (dále
jen „i2010“) „Komise především prostřednictvím otevřené
metody koordinace posílí dialog se zúčastněnými stranami a bude se členskými státy spolupracovat na řešení
problematik informačních a komunikačních technologií“.
Komise by proto měla požádat o radu a odborné
poznatky poradní orgán úředníků z členských států
se specializací na oblast politiky informačních
a komunikačních technologií.
Tato skupina musí přispívat k účinnému provádění
i2010.

(3)

Skupina musí sestávat ze zástupců na vysoké úrovni
z členských států a být otevřena pozorovatelům
z přistupujících zemí nebo zemí EHP.

(4)

Je proto třeba ustavit „Skupinu na vysoké úrovni i2010“
a zároveň je nezbytné podrobně vymezit její mandát
a vnitřní uspořádání,

— fungovat jako fórum pro strategické diskuse a výměnu
zkušeností při zapojení všech útvarů Komise a

— vyměňovat si názory na otázky v souvislosti s vnitrostátními
reformními plány v oblastech, na něž se vztahuje i2010,
v zájmu dosažení cílů lisabonské strategie.

Článek 3
Složení a jmenování
1.
Skupina sestává z jednoho zástupce každého členského
státu a Komise. Zástupce členských států mohou doprovázet
příslušní kolegové podle projednávaných témat, aniž by byla
dotčena pravidla platná pro úhradu výdajů na zasedání. Zástupci
jsou úředníci na vysoké úrovni, kteří se na vnitrostátní úrovni
zabývají otázkami informační společnosti a jsou schopni zajistit
náležitou koordinaci mezi vnitrostátními veřejnými orgány
činnými v různých oblastech, na něž se vztahuje strategie
i2010.

2.
Komise může povolit účast pozorovatelů ze zemí EHP
a přistupujících zemí. Tito pozorovatelé jsou jmenováni podle
kritérií uvedených v odstavci 1.

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1
Komise tímto ustavuje skupinu odborníků s názvem „Skupina
na vysoké úrovni i2010“, dále jen „skupina“.

3.
Členské státy, země EHP a přistupující země Komisi
oznámí jména jmenovaných osob a jejich kontaktní údaje,
jakož i veškeré následné změny.

Článek 2
Náplň činnosti
Komise může se skupinou konzultovat jakékoli záležitosti týkající se provádění strategie i2010.

4.
Jména jmenovaných členů budou zveřejněna na internetové adrese i2010 (www.europa.eu.int/i2010). Aktualizaci
seznamu členů provádí generální ředitelství pro informační
společnost a média pokaždé, když členské státy oznámí změny.

Úkolem skupiny je:
Článek 4

— projednávat strategické otázky politiky informačních
a komunikačních technologií v souvislosti s i2010 a v širším
(1) KOM(2005) 229 v konečném znění.

Činnost
1.

Skupině předsedá Komise.
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2.
Komise smí po konzultacích se skupinou zřídit podskupiny pro posouzení konkrétních otázek v rámci mandátu stanoveného skupinou; tyto podskupiny se rozpustí, jakmile bude
uvedený mandát splněn.

3.
Je-li to přínosné a/nebo nezbytné, může Komise požádat
odborníky nebo pozorovatele se zvláštními znalostmi tématu,
které je na programu jednání, aby se zúčastnili jednání skupiny
nebo podskupiny.
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Článek 5
Výdaje na zasedání
Komise uhradí v souladu s ustanoveními platnými v rámci
Komise v souvislosti s činností skupiny jejím členům, odborníkům a pozorovatelům cestovní výdaje a denní diety. Za výkon
funkcí nenáleží členům odměna.
Výdaje na zasedání se hradí v mezích limitů položek přidělených příslušnému odboru na základě každoročního postupu
o přidělování zdrojů.
Článek 6

4.
Informace získané v rámci účasti na jednání skupiny nebo
podskupiny nesmí být vyzrazeny, pokud Komise uvede, že se
týkají záležitostí důvěrné povahy.

5.
Skupina přijme jednací řád na základě vzorového jednacího řádu (1).

Vstup v platnost
Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem zveřejnění v Úředním
věstníku Evropské unie. Použije se do dne 31. prosince 2010.
Před tímto dnem rozhodne Komise o jeho případném prodloužení.

V Bruselu dne 15. března 2006.
Za Komisi

6.
Komise může zveřejnit jakékoli shrnutí, závěr, dílčí závěr
nebo pracovní dokument skupiny.

(1) SEK(2005) 1004, příloha III, 27.7.2005.
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členka Komise

