
DECYZJA KOMISJI

z dnia 30 kwietnia 2008 r.

powołująca grupę ekspertów w dziedzinie edukacji finansowej

(2008/365/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 3 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Euro-
pejską wśród działań Wspólnoty Europejskiej wymienia
stworzenie rynku wewnętrznego charakteryzującego się
zniesieniem między państwami członkowskimi prze-
szkód w swobodnym przepływie towarów, osób, usług
i kapitału.

(2) Artykuł 95 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Euro-
pejską zobowiązuje Komisję, by w swoich wnioskach
dotyczących ustanowienia i funkcjonowania rynku
wewnętrznego w dziedzinie ochrony konsumentów przy-
jęła jako podstawę wysoki poziom ochrony, uwzględ-
niając wszelkie zmiany oparte na faktach naukowych.

(3) Artykuł 149 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Euro-
pejską wymaga, aby Wspólnota przyczyniała się do
rozwoju edukacji o wysokiej jakości, poprzez zachęcanie
do współpracy między państwami członkowskimi oraz,
jeśli jest to niezbędne, poprzez wspieranie i uzupełnianie
ich działalności, w pełni szanując odpowiedzialność
państw członkowskich za treść nauczania i organizację
systemów edukacyjnych, jak również ich różnorodność
kulturową i językową.

(4) Artykuł 153 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Euro-
pejską wymaga, aby Wspólnota popierała interesy konsu-
mentów i zapewniała wysoki poziom ochrony konsu-
mentów, przyczyniała się do ochrony zdrowia, bezpie-
czeństwa i interesów gospodarczych konsumentów, jak
również wspierała ich prawa do informacji, edukacji
i organizowania się w celu ochrony ich interesów.

(5) Edukacja finansowa ma podstawowe znaczenie dla
zapewnienia, by jednolity rynek mógł przynieść bezpo-
średnie korzyści obywatelom Europy poprzez umożli-
wienie im podejmowania świadomych decyzji dotyczą-
cych nabywania usług finansowych i zrozumienia
podstaw prywatnych finansów, jak stwierdzono
w komunikacie Komisji Jednolity rynek Europy XXI
wieku (1).

(6) Znaczenie edukacji finansowej zostało również uznane
w białej księdze Polityka w dziedzinie usług finansowych
na lata 2005–2010 (2), w Zielonej księdze w sprawie
detalicznych usług finansowych na jednolitym rynku (3),
w konkluzjach Rady ECOFIN z dnia 8 maja 2007 r. (4)
oraz w rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie
polityki w dziedzinie usług finansowych (5).

(7) Komisja wydała komunikat Edukacja finansowa (6),
w którym między innymi ogłoszono ustanowienie
grupy ekspertów posiadających praktyczne doświadczenie
w dziedzinie edukacji finansowej.

(8) Grupa ekspertów musi przyczynić się do wymiany infor-
macji o najlepszych praktykach w zakresie edukacji
finansowej i promowania tych praktyk, a także musi
wspierać Komisję w jej działaniach w obszarze edukacji
finansowej.

(9) Członkami grupy muszą być osoby posiadające doświad-
czenie i specjalistyczną wiedzę w dziedzinie edukacji
finansowej, będące przedstawicielami szeregu zaintereso-
wanych stron z sektora publicznego i prywatnego.

(10) Należy w związku z tym ustanowić grupę ekspertów
ds. edukacji finansowej oraz określić strukturę i zakres
obowiązków tej grupy,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Niniejszym ustanowiona zostaje grupa ekspertów ds. edukacji
finansowej, zwana dalej „grupą”.

Artykuł 2

Zadania

Zadania grupy obejmują:

— wymianę informacji o najlepszych praktykach w zakresie
edukacji finansowej i promowanie tych praktyk,
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— udzielanie Komisji porad na temat sposobu wdrażania zasad
zapewniania wysokiej klasy programów edukacji finansowej,
przewidzianych w komunikacie Komisji Edukacja finansowa,

— wspieranie Komisji w identyfikacji jakichkolwiek prawnych,
regulacyjnych, administracyjnych i innych przeszkód utrud-
niających zapewniane programów edukacji finansowej,

— doradzanie Komisji odnośnie do sposobów uporania się
z tymi przeszkodami,

— wkład w przygotowanie szeregu inicjatyw przedstawionych
w komunikacie w sprawie edukacji finansowej oraz ocena
tych zaplanowanych inicjatyw w okresie do 2010 r.

Komisja może konsultować się z grupą w każdej kwestii zwią-
zanej z edukacją finansową.

Artykuł 3

Skład – powoływanie

1. Po przyjęciu niniejszej decyzji Komisja opublikuje zapro-
szenie do składania wniosków przez organy państw członkow-
skich, instytucje naukowe, podmioty świadczące usługi finan-
sowe, organizacje konsumentów i, w stosownych przypadkach,
inne grupy, które chciałyby zaproponować kandydatów na
członków grupy ekspertów. Przyjmuje się również wnioski od
osób indywidualnych.

2. Członkowie grupy są powoływani przez Komisję spośród
specjalistów posiadających kwalifikacje i doświadczenie
w dziedzinie edukacji finansowej. Członkowie są powoływani
osobiście i wymaga się od nich, by przy doradzaniu Komisji byli
niezależni od jakichkolwiek wpływów zewnętrznych.

3. Nazwiska kandydatów, których uznano za odpowiednich,
ale których nie powołano, mogą zostać umieszczone na liście
rezerwowej, z której Komisja może korzystać jeśli wystąpi
konieczność zastąpienia członków grupy.

4. W skład grupy wchodzi nie więcej niż 25 członków.

5. Obowiązują następujące zasady:

— Członkowie grupy są powoływani na trzyletnią odnawialną
kadencję. Pełnią swoje funkcje do czasu ich zastąpienia albo
wygaśnięcia ich mandatu. Ich kadencja rozpoczyna się wraz
z pierwszym posiedzeniem grupy.

— Członkowie, którzy utracą zdolność wnoszenia należytego
wkładu w prace grupy, którzy złożą rezygnację, lub którzy
naruszą warunki określone w niniejszym ustępie lub w art.
287 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, mogą

zostać zastąpieni na okres pozostały do wygaśnięcia ich
mandatu.

— Członkowie powołani osobiście składają corocznie oświad-
czenie, w którym zobowiązują się działać w interesie
publicznym oraz oświadczenie stwierdzające brak,
względnie istnienie, konfliktu interesów, który mógłby
zagrażać ich bezstronności.

— Nazwiska członków zostaną opublikowane w publicznym
rejestrze grup ekspertów oraz na stronie internetowej
Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego i Usług.
Nazwiska członków będą gromadzone, przetwarzane
i publikowane zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE)
nr 45/2001 o ochronie osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych.

Artykuł 4

Działanie

1. Grupie przewodniczy Komisja.

2. W porozumieniu z Komisją grupa może ustanowić
podgrupy do zbadania szczegółowych kwestii, których zakres
obowiązków ustalany jest przez grupę. Natychmiast po wypeł-
nieniu swoich zadań podgrupy są rozwiązywane.

3. Przewodniczący może zaprosić do wzięcia udziału
w obradach grupy lub podgrupy obserwatorów posiadających
specjalistyczną wiedzę w dziedzinie, którą zajmuje się grupa,
jeżeli ich udział byłby przydatny i/lub konieczny.

4. Informacje uzyskane w wyniku prac grupy lub podgrupy
nie mogą być one ujawniane, jeśli Komisja uzna, iż dotyczą one
spraw poufnych.

5. Posiedzenia grupy i jej podgrup odbywają się zwykle
w pomieszczeniach Komisji zgodnie z procedurami
i harmonogramem określonymi przez Komisję, która zapewnia
również obsługę sekretariatu. W posiedzeniach grupy i jej
podgrup mogą uczestniczyć inni zainteresowani sprawą urzęd-
nicy Komisji.

6. Grupa przyjmuje swój regulamin wewnętrzny w oparciu
o wzór regulaminu wewnętrznego przyjęty przez Komisję (1).

7. Komisja może publikować na stronie internetowej
Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego i Usług,
w oryginalnym języku danego dokumentu, wszelkie stresz-
czenia, konkluzje, częściowe konkluzje lub dokumenty robocze
grupy.
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Artykuł 5

Koszty posiedzeń

1. Komisja zwraca koszty podróży i pobytu ponoszone
przez członków i obserwatorów w związku z działalnością
grupy zgodnie z przepisami obowiązującymi w Komisji. Człon-
kowie grupy nie otrzymują wynagrodzenia za swoją działalność.

2. Koszty posiedzeń są refundowane w granicach środków
przyznanych danemu departamentowi w ramach corocznej
procedury przydziału zasobów.

Artykuł 6

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 kwietnia 2008 r.

W imieniu Komisji
Charlie McCREEVY

Członek Komisji
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