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Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania członkostwem w wielosektorowej i niezależnej grupie 
ekspertów zapewniającej doradztwo w zakresie efektywnych sposobów inwestowania w zdrowie 

(2012/C 310/05) 

Niniejsze zaproszenie skierowane jest do ekspertów, którzy chcieliby ubiegać się o członkostwo w wielo
sektorowej i niezależnej grupie ekspertów zapewniającej doradztwo w zakresie efektywnych sposobów 
inwestowania w zdrowie („grupa”), ustanowionej decyzją Komisji 2012/C 198/06 z dnia 5 lipca 2012 r. ( 1 ). 

Rolą grupy jest udzielanie Komisji niezależnego i wielosektorowego doradztwa w zakresie efektywnych 
sposobów inwestowania w zdrowie. Działalność grupy opiera się na zasadach najwyższej jakości, niezależ
ności, podejścia wielosektorowego oraz przejrzystości. 

Skład i zakres kompetencji grupy 

Grupa będzie składać się z maksymalnie 17 członków i może podejmować współpracę, z własnej inicjatywy 
oraz za zgodą Komisji, z ekspertami zewnętrznymi, jak również z ekspertami z innych organów UE, aby 
zapewnić wkład w realizację swoich prac nad konkretnymi zagadnieniami. Wspomniani eksperci współ
pracujący uczestniczą w działaniach i obradach dotyczących danego tematu, pełniąc takie same funkcje 
i posiadając te same prawa i obowiązki jak członkowie grupy. 

Komisja powołuje członków grupy na podstawie ich wiedzy specjalistycznej w jednej lub wielu dziedzinach 
należących do jej właściwości, tak aby wspólnie obejmowali możliwie najszerszy zakres zagadnień. Dzie
dziny wiedzy specjalistycznej zostały określone w załączniku I do decyzji 2012/C 198/06. 

Członkowie grupy są powoływani na okres trzech lat i nie mogą sprawować funkcji dłużej niż przez trzy 
kolejne kadencje. Sprawują oni funkcję do czasu, aż zostaną zastąpieni lub ponownie powołani. 

Zainteresowani eksperci mogą ubiegać się o członkostwo w grupie. 

Kwalifikowalność 

Kandydat musi posiadać: 

— dyplom ukończenia studiów wyższych w odpowiedniej dziedzinie naukowej, 

— co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego, 

— dobrą znajomość języka angielskiego. 

Niniejsze zaproszenie do wyrażenia zainteresowania skierowane jest do ekspertów z Europy i całego świata. 

Kryteria wyboru 

Preferowani są kandydaci posiadający: 

— doświadczenie zawodowe w dziedzinach wiedzy specjalistycznej wymienionych w załączniku I do 
decyzji 2012/C 198/06,
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— doświadczenie w opracowywaniu i realizacji polityki na poziomie regionalnym, krajowym i międzyna
rodowym, ze szczególnym uwzględnieniem sektora zdrowia, 

— potwierdzony najwyższy poziom wiedzy naukowej w jednej lub najlepiej kilku dziedzinach powiąza
nych z zakresem kompetencji grupy, 

— doświadczenie zawodowe w środowisku interdyscyplinarnym i międzynarodowym, ze szczególnym 
uwzględnieniem kontekstu europejskiego, 

— umiejętności w zakresie zarządzania i komunikacji, w szczególności w zakresie przewodniczenia 
grupom roboczym i organizowania ich prac, oraz w zarządzaniu złożonymi informacjami i przygoto
wywaniu dokumentów syntetycznych. 

Proces selekcji 

Proces selekcji jest trójetapowy: 

(i) weryfikacja dopuszczalności zgłoszeń oraz kwalifikowalności kandydatów; 

(ii) ocena porównawcza i ustalenie listy odpowiednich kandydatów; oraz 

(iii) powołanie członków grupy na podstawie wspomnianej listy. 

Na potrzeby przeprowadzenia etapów (i) oraz (ii) zostanie powołana komisja selekcyjna, złożona z urzęd
ników Komisji odpowiedzialnych za tworzenie polityki i prawodawstwa w dziedzinie zdrowia publicznego, 
systemów opieki zdrowotnej i badań naukowych w dziedzinie zdrowia, oraz z ekspertów zewnętrznych. 

Na potrzeby przedmiotowego procesu Komisja weźmie pod uwagę następujące kryteria selekcji: niezależ
ność (ryzyko konfliktu interesów); reprezentatywność poszczególnych regionów geograficznych i równowagę 
płci. 

Powoływanie członków 

Dyrektor Generalny ds. Zdrowia i Konsumentów powołuje członków grupy z listy kandydatów opraco
wanej przez komisję konkursową. 

Nazwiska powołanych członków grupy zostaną opublikowane w rejestrze grup ekspertów Komisji i podob
nych zespołów ( 1 ) oraz na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Konsumentów ( 2 ). 

Niezależność 

Członkowie grupy są powoływani jako osoby prywatne. Od kandydatów wymaga się złożenia oświadczenia 
o zobowiązaniu do niezależności od wszelkich wpływów zewnętrznych, a także oświadczenia w sprawie 
wszelkich interesów, które mogłyby zostać uznane za naruszające ich niezależność. Muszą oni ponadto 
potwierdzić gotowość do składania, w przypadku powołania, zarówno corocznych pisemnych deklaracji 
o braku konfliktu interesów, jak i pisemnych lub ustnych deklaracji o braku konfliktu interesów w poszcze
gólnych dziedzinach, mając świadomość, że zostaną one podane do wiadomości publicznej. 

Obowiązki i wynagrodzenie 

Kandydaci muszą być gotowi do regularnego udziału w posiedzeniach, wnoszenia czynnego wkładu 
w dyskusje naukowe, analizowania dokumentów i zgłaszania uwag w trakcie posiedzeń grupy, do udziału 
na zaproszenie w warsztatach i przesłuchaniach, a także do pełnienia przypisywanych ad hoc funkcji 
przewodniczących lub sprawozdawców w grupach roboczych. Dokumenty robocze są w większości sporzą
dzane w języku angielskim; jest to również język obrad. Kandydaci powinni brać pod uwagę fakt, iż 
uczestnictwo w posiedzeniach zasadniczo wymaga pewnych przygotowań. Liczbę posiedzeń plenarnych 
grupy szacuje się na pięć do dziesięciu rocznie. Kandydaci muszą być również gotowi do pracy z wyko
rzystaniem elektronicznych narzędzi na potrzeby zarządzania dokumentami i ich wymiany oraz do udziału 
w wideokonferencjach lub audiokonferencjach. 

Członkowie grupy oraz eksperci zewnętrzni będą uprawnieni do wynagrodzenia za udział w obradach 
grupy oraz za pełnienie funkcji sprawozdawcy danego zagadnienia. Wysokość wynagrodzeń określono 
w załączniku II do decyzji 2012/C 198/06. 

Członkowie są również uprawnieni do dodatków na pokrycie kosztów podróży i utrzymania zgodnie 
z regułami określonymi przez Komisję. 

Procedura zgłaszania kandydatur 

Zainteresowani eksperci proszeni są o wypełnienie i złożenie dostępnego online formularza zgłoszenio
wego, który obejmuje życiorys (CV) oraz wykaz publikacji w postaci załączników.
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Ogłoszenie o wszczęciu procedury zgłoszeniowej, formularz zgłoszeniowy oraz odpowiednie oświadczenie 
o ochronie prywatności dostępne są na stronie internetowej: 

http://ec.europa.eu/health/healthcare/consultations/call_expertpanel_healthinnovation_en.htm 

Termin składania zgłoszeń upływa dnia 23 listopada 2012 r. 

Rozpatrywane będą wyłącznie zgłoszenia przekazane przy użyciu wskazanej powyżej strony internetowej. 

Zgłoszenie uznaje się za dopuszczalne tylko w przypadku, gdy zawiera: 

— wypełniony obowiązkowy formularz zgłoszeniowy, 

— życiorys (CV), w miarę możliwości nieprzekraczający trzech stron (w załączniku do formularza), 

— wykaz publikacji naukowych kandydata (w załączniku do formularza), 

— rzetelnie wypełnioną deklarację o braku konfliktu interesów (zawartą w formularzu zgłoszeniowym). 

W kolejnych etapach może być wymagane przedłożenie dalszych dokumentów uzupełniających. Wszystkie 
zgłoszenia zainteresowania rozpatrywane są przy zachowaniu poufności. 

Komisja powiadomi kandydatów o wynikach procedury kwalifikacyjnej w najkrótszym możliwym terminie. 

Informacje kontaktowe 

W celu uzyskania dalszych informacji na temat niniejszego zaproszenia prosimy o kontakt pod adresem: 

SANCO-CALL-PANEL@ec.europa.eu 

Ochrona danych osobowych 

Komisja zapewni przetwarzanie danych osobowych kandydatów zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) 
nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym 
przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1). Odnosi się to w szczególności do zapewnienia 
poufnego i bezpiecznego traktowania wymienionych danych. 

Administratorem danych w zakresie przetwarzania danych osobowych w ramach niniejszego zaproszenia 
jest Tapani Piha, kierownik działu D3 DG ds. Zdrowia i Konsumentów. 

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat zakresu, celów i środków przetwarzania danych 
osobowych w kontekście niniejszego zaproszenia, kandydaci mogą zapoznać się z odpowiednim oświad
czeniem o ochronie prywatności, które dostępne jest na wymienionej wyżej stronie internetowej.
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