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EUROPEISKA KOMMISSIONEN
Inbjudan att anmäla intresse för uppdraget som ledamot av den europeiska finanspolitiska nämnden
(2020/C 13/08)

1.

Bakgrund

Den 21 oktober 2015 beslutade kommissionen att inrätta en oberoende europeisk finanspolitisk nämnd (nedan kallad
nämnden) (1). Beslutet fattades till följd av rekommendationerna i de fem ordförandenas rapport Färdigställandet av EU:s
ekonomiska och monetära union. Nämnden består av en ordförande och fyra ledamöter. Nämnden ska i sin rådgivande
kapacitet bidra till utövandet av kommissionens uppgifter inom den multilaterala budgetövervakning i euroområdet som
avses i artiklarna 121, 126 och 136 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).
En post som ledamot av nämnden är vakant.

2.

Nämndens uppdrag

Nämnden utför följande uppgifter:
a) Nämnden förser kommissionen med en utvärdering av genomförandet av unionens finanspolitiska ram, särskilt med
avseende på beslutens övergripande enhetlighet och genomförandet av budgetövervakningen, av fall av särskilt
allvarliga överträdelser av reglerna och av lämpligheten hos den faktiska finanspolitiska inriktningen i euroområdet och
på nationell nivå. I samband med utvärderingen lägger nämnden fram förslag om den framtida utvecklingen av
unionens finanspolitiska ram.
b) Nämnden ger kommissionen råd om en lämplig framtida finanspolitisk inriktning för euroområdet i dess helhet på
grundval av en ekonomisk bedömning. Den ger kommissionen råd om lämpliga nationella finanspolitiska inriktningar
som är förenliga med dess råd om den aggregerade finanspolitiska inriktningen för euroområdet inom ramen för
stabilitets- och tillväxtpaktens regler. Om nämnden identifierar risker som skulle kunna äventyra den ekonomiska och
monetära unionens korrekta funktion, åtföljs nämndens råd av specifika överväganden av de politiska alternativ som
finns tillgängliga enligt stabilitets- och tillväxtpakten.
c) Nämnden samarbetar med de nationella finanspolitiska råd som avses i artikel 6.1 b i rådets direktiv 2011/85/EU (1).
Samarbetet mellan nämnden och de nationella finanspolitiska råden syftar främst till ett utbyte av bästa praxis och
bidrar till gemensamma insikter i frågor som rör unionens finanspolitiska ram.
d) På begäran av kommissionens ordförande tillhandahåller nämnden råd ad hoc.

3.

Oberoende

Nämndens ledamöter agerar oberoende och får varken be om eller ta emot instruktioner från unionens institutioner eller
organ, från någon regering i en medlemsstat eller från något annat offentligt eller privat organ.
Nämnden har sitt eget sekretariat för analytiskt, statistiskt, administrativt och logistiskt stöd. Sekretariatet består av en
sekretariatschef och annan personal som administrativt hör till kommissionens generalsekretariat. Sekretariatets personal
tar enbart emot instruktioner från nämnden.
Nämndens ledamöter ska uppmärksamma ordföranden på potentiella intressekonflikter med avseende på en viss
bedömning eller ett visst yttrande. Ordföranden ska i sin tur vidta lämpliga åtgärder och får besluta att den berörda
ledamoten inte får delta i föreberedelserna och antagandet av den bedömningen eller det yttrandet.
(1) EUT L 282, 28.10.2015, s. 37 och EUT L 40, 17.2.2016, s. 15.
(1) Rådets direktiv 2011/85/EU av den 8 november 2011 om krav på medlemsstaternas budgetramverk (EUT L 306, 23.11.2011, s. 41).
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Arbetsbeskrivning

Ledamöterna bidrar aktivt till nämndens arbete och deltar i dess verkställande möten. De ska rapportera till ordföranden
om sina individuella bidrag. Ledamöterna ska framför allt göra följande:
— Se till att målen uppfylls och uppgifterna fullgörs så att nämnden kan fullgöra sitt uppdrag på ett framgångsrikt sätt
samtidigt som den följer högsta möjliga kvalitativa och etiska standard.
— Bidra till att fastställa prioriteringar för nämndens strategiska planering.
— Bidra till att utveckla och förbättra de analysverktyg som behövs för att fullgöra nämndens uppdrag.
Nämndens ledamöter utses för en period på tre år, som kan förnyas en gång. Den nya ledamoten kommer att utnämnas till
särskild rådgivare (2) och få ersättning per dag baserat på grundlönen för AD 14 för ledamöterna. Ledamoten förväntas
avsätta omkring fyrtio hela arbetsdagar per år åt sitt uppdrag i nämnden.
Kommissionen ersätter kostnader för resa och uppehälle för ledamoten (mot uppvisande av styrkande handlingar) i enlighet
med kommissionens interna regler. Ett dagtraktamente utbetalas för övriga kostnader, t.ex. måltider.
Kostnaderna ersätts inom ramarna för de tillgängliga anslag som fördelats under det årliga förfarandet för tilldelning av
medel.

5.

Behörighetskrav

Senast den sista ansökningsdagen måste sökanden uppfylla följande formella krav:
— Yrkeserfarenhet (3): sökanden måste ha minst 15 års yrkeserfarenhet efter den universitets- eller högskoleexamen som avses nedan.
— Relevant yrkeserfarenhet: av de 15 års yrkeserfarenhet som krävs ska minst tio år ha förvärvats inom makroekonomisk
politik, i synnerhet finanspolitik och budgetförvaltning.
— Universitetsutbildning eller motsvarande:
— en utbildningsnivå, motsvarande avslutad universitets- eller högskoleutbildning, styrkt med examensbevis, som med
normal studietakt kräver minst fyra år, eller
— en utbildningsnivå, motsvarande avslutad universitets- eller högskoleutbildning, styrkt med examensbevis, som med
normal studietakt kräver minst tre år, samt minst ett års relevant yrkeserfarenhet (denna yrkeserfarenhet på ett år får
inte räknas med i den yrkeserfarenhet efter examen som krävs ovan).
— Språkkunskaper: gedigna kunskaper i ett av Europeiska unionens officiella språk och tillfredsställande kunskaper i minst
ytterligare ett av dessa språk (4).
— Medborgarskap: Sökanden ska vara medborgare i en av Europeiska unionens medlemsstater.

6.

Urvalskriterier

Det kommer att tas hänsyn till följande vid bedömningen av ansökningarna:
— De sökandes dokumenterade och relevanta kvalifikationer och erfarenheter, som visar att de är namnkunniga
internationella experter inom makroekonomi, offentliga finanser, finanspolitik och budgetförvaltning.
— Ingående kunskap om EU:s finanspolitiska ram och dess betydelse för EU:s och EMU:s funktion.
— Dokumenterade och relevanta kvalifikationer och erfarenhet när det gäller ekonomisk politik, företrädesvis från arbete i
beslutsfattande eller rådgivande politiska institutioner, eller den akademiska världen.
— Kunskaper om EU:s institutioner och EU:s beslutsprocess och om Europeiska kommissionens roll.
(2) I artikel 3.5 i kommissionen beslut C(2015) 8000 fastställs att ”[n]ämndens ordförande och ledamöter ska utnämnas till särskilda
rådgivare, vars ställning och ersättning anges i artiklarna 5, 123 och 124 i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska
unionen”.
(3) Yrkeserfarenheten kommer att räknas från den dag då sökanden uppfyllde minimikraven för att kunna komma i fråga för uppdraget.
(4) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:01958R0001-20130701&qid=1408533709461&from=EN
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— Erfarenhet av att genomföra ekonomiska analyser från ett horisontellt, gränsöverskridande perspektiv är meriterande.
— Förmåga att utveckla och genomföra en strategisk vision.
— Enastående ansvarskänsla, initiativförmåga och integritet.
— Utmärkt muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga för att kunna samordna, kommunicera och samarbeta effektivt
och smidigt med såväl interna som externa berörda parter. Goda kunskaper i engelska är ett krav.
Under urvalsprocessen kommer kommissionen också att sträva efter att uppnå balans när det gäller de parter som
sökandena företräder, könsfördelning och geografiskt ursprung, med beaktande av den europeiska finanspolitiska
nämndens särskilda uppgifter och den typ av sakkunskap som krävs.
7.

Ansökningsförfarande

Alla ansökningar måste fyllas i på ett av Europeiska unionens officiella språk, med tydligt angivande av sökandens
nationalitet och med den dokumentation som krävs.
Sökande ska lämna in sina ansökningar i elektroniskt format till Europeiska kommissionen på följande adress: EFBSecretariat@ec.europa.eu
Endast de ansökningar som skickas in inom den fastställda tidsfristen och som innehåller de handlingar som anges nedan
kommer att beaktas. Styrkande handlingar kan komma att begäras in i ett senare stadium.
Ansökningsfrist
Sista ansökningsdag: den 14 februari 2020 kl. 0.00.
EU-kommissionen förbehåller sig rätten att förlänga tidsfristen enbart genom att offentliggöra detta i Europeiska unionens
officiella tidning.
Styrkande handlingar
Varje ansökan ska innehålla följande:
— Ett följebrev som redogör för skälen till ansökan.
— Ett CV.
— En förklaring om eventuella intressekonflikter som kan uppstå till följd av medlemskap i nämnden, med hänsyn till
sökandens andra befattningar.
8.

Urvalsförfarande

Urvalet kommer att göras efter en bedömning av ansökningarna utifrån ovanstående kriterier. Därefter kommer en
förteckning över de mest lämpade kandidaterna att upprättas. De sökande som anses mest lämpade kan komma att kallas
till en intervju innan beslutet om utnämning fattas.
9.

Lika möjligheter

Nämnden tillämpar en politik för lika möjligheter och lägger stor vikt vid att undvika varje form av diskriminering i sina
rekryteringsförfaranden.
10. Preliminär tidsplan
Intervjuerna planeras till februari 2020 och den nya ledamoten beräknas tillträda i maj 2020.
För ytterligare upplysningar går det bra att kontakta sekretariatet på e-postadress EFB-Secretariat@ec.europa.eu eller
telefonnummer +32 22962851.

