8.2.2006

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 36/43

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 23ης Δεκεμβρίου 2005
για τη σύσταση ομάδας υψηλού επιπέδου για την ανταγωνιστικότητα, την ενέργεια και το περιβάλλον
(2006/77/ΕΚ)
άλλων, των καταναλωτών, των συνδικάτων, των ΜΚΟ και
του ερευνητικού/πανεπιστημιακού τομέα.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

(5)

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

Το άρθρο 2 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας ανέθεσε στην Κοινότητα και στα κράτη μέλη την
αποστολή να προάγουν την αρμονική, ισόρροπη και αειφόρο
ανάπτυξη των οικονομικών δραστηριοτήτων, υψηλό επίπεδο
απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας, την ισότητα
μεταξύ ανδρών και γυναικών, αειφόρο και μη πληθωριστική
ανάπτυξη, υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας και σύγκλισης
των οικονομικών επιδόσεων, υψηλό επίπεδο προστασίας και
βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος, την άνοδο του
βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής, την οικονομική
και κοινωνική συνοχή και την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Εφαρμογή του κοινοτικού προγράμματος της Λισσαβώνας: Πλαίσιο πολιτικής για την ενίσχυση του μεταποιητικού τομέα της
ΕΕ — Προς μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση της βιομηχανικής πολιτικής» (1), η Επιτροπή ανακοίνωσε την πρόθεσή
της να ζητήσει τις συμβουλές μιας ομάδας υψηλού επιπέδου
για την ανταγωνιστικότητα, την ενέργεια και το περιβάλλον,
ιδίως όσον αφορά τις βιομηχανίες βασικών και ενδιάμεσων
προϊόντων.
Η ομάδα υψηλού επιπέδου πρέπει να έχει ως σκοπό να
συμβάλει στην εξέταση των δεσμών μεταξύ των πολιτικών
για τη βιομηχανία, την ενέργεια και το περιβάλλον και στην
εξασφάλιση της συνοχής των μεμονωμένων πρωτοβουλιών,
βελτιώνοντας, παράλληλα, την αειφορία και την ανταγωνιστικότητα, και να συνεισφέρει, μέσω της ισόρροπης συμμετοχής των σχετικών ενδιαφερομένων, στη δημιουργία ενός
σταθερού και προβλέψιμου κανονιστικού πλαισίου, όπου η
ανταγωνιστικότητα, η ενέργεια και το περιβάλλον συμβαδίζουν, κυρίως με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από την
έρευνα σ’ αυτόν τον τομέα.
Η ομάδα υψηλού επιπέδου πρέπει να περιλαμβάνει αντιπροσώπους της Επιτροπής, των κρατών μελών, του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και των σχετικών ενδιαφερομένων, ιδίως της
βιομηχανίας και της κοινωνίας των πολιτών και, μεταξύ

(1) COM(2005) 474 τελικό της 5.10.2005.

Συνεπώς, πρέπει να συσταθεί η ομάδα υψηλού επιπέδου για
την ανταγωνιστικότητα, την ενέργεια και το περιβάλλον και
να καθοριστούν λεπτομερώς οι αρμοδιότητες και οι δομές
της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Με την παρούσα απόφαση συστήνεται από την Επιτροπή ομάδα
υψηλού επιπέδου, η οποία εφεξής καλείται «ομάδα».
Άρθρο 2
Εντολή
Η εντολή της ομάδας είναι να εξετάζει τα θέματα στα οποία οι
πολιτικές για την ανταγωνιστικότητα, την ενέργεια και το περιβάλλον διαπλέκονται. Η εντολή δίνεται για δύο έτη: μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Επιτροπής.
Η ομάδα παρέχει συμβουλές, με τον καταλληλότερο τρόπο, οι
οποίες απευθύνονται στους φορείς χάραξης πολιτικής σε κοινοτικό
και εθνικό επίπεδο, στη βιομηχανία και στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.
Άρθρο 3
Σύνθεση — Διορισμός μελών
1.
Τα μέλη της ομάδας διορίζονται από την Επιτροπή μεταξύ
προσώπων υψηλού επιπέδου με ικανότητες και αρμοδιότητες στους
τομείς της βιομηχανίας, της ενέργειας και του περιβάλλοντος.
2.

Η ομάδα απαρτίζεται από 28 μέλη.

3.

Ισχύουν τα ακόλουθα:

— τα μέλη διορίζονται προσωποπαγώς με γνώμονα την εμπειρογνωμοσύνη τους. Κάθε μέλος της ομάδας ορίζει έναν προσωπικό
αντιπρόσωπο σε μια προπαρασκευαστική υποομάδα, η οποία
εφεξής καλείται «υποομάδα “sherpa”»,
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— τα μέλη της ομάδας παραμένουν εν ενεργεία έως ότου παραιτηθούν, αντικατασταθούν ή λήξει η εντολή τους,
— τα μέλη που δεν είναι πλέον σε θέση να συμβάλουν αποτελεσματικά στις εργασίες της ομάδας, που παραιτούνται ή δεν
ανταποκρίνονται στους όρους της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου ή του άρθρου 287 της συνθήκης για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, μπορούν να αντικαθίστανται για το
υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας τους·
— τα ονόματα των μελών που διορίζονται ατομικά δημοσιεύονται
στον δικτυακό τόπο της ΓΔ «Επιχειρήσεις και βιομηχανία» ή/και
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά C. Τα
ονόματα των μελών συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία
και δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία
των δεδομένων αυτών (1).
Άρθρο 4
Λειτουργία
1.

Η προεδρία της ομάδας ασκείται από την Επιτροπή.

2.
Η υποομάδα «sherpa» προετοιμάζει τις συζητήσεις, τα
έγγραφα λήψης θέσης και τις συμβουλές για τις ενέργειες ή/και
τα μέτρα πολιτικής που πρόκειται να επικυρώσει η ομάδα· λειτουργεί σε στενή επαφή με τις υπηρεσίες της Επιτροπής.
3.
Η ομάδα επιζητεί τη συμβολή των εμπειρογνωμόνων και των
ενδιαφερομένων μέσω ειδικών (ad hoc) ρυθμίσεων και δύναται να
συστήσει περιορισμένο αριθμό ομάδων ad hoc για την εξέταση
ειδικών θεμάτων σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που καθορίζει η
ομάδα· οι ομάδες ad hoc διαλύονται μόλις εκπληρώσουν την αποστολή τους.
4.
Η Επιτροπή δύναται να ζητήσει από εμπειρογνώμονες ή παρατηρητές που διαθέτουν ειδικές γνώσεις για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης να συμμετάσχουν στις εργασίες της ομάδας ή των
υποομάδων ad hoc, εφόσον κρίνεται σκόπιμο ή/και αναγκαίο.

(1) ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.
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5.
Οι εμπιστευτικές πληροφορίες που λαμβάνονται λόγω της
συμμετοχής στις συνεδριάσεις της ομάδας ή των ομάδων ad-hoc
δεν επιτρέπεται να δημοσιοποιούνται.
6.
Η ομάδα, η υποομάδα «sherpa» και οι ομάδες ad hoc συνεδριάζουν κανονικά στις εγκαταστάσεις της Επιτροπής σύμφωνα με
τις διαδικασίες και το πρόγραμμα που αποφασίζονται από αυτήν. Η
Επιτροπή παρέχει γραμματειακές υπηρεσίες.
7.
Η ομάδα αποφασίζει σχετικά με τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη προς συζήτηση.
8.
Η Επιτροπή δύναται να δημοσιεύει, στην πρωτότυπη γλώσσα
του εκάστοτε εγγράφου, περιλήψεις, συμπεράσματα ή μερικά
συμπεράσματα ή έγγραφα εργασίας της ομάδας.
Άρθρο 5
Έξοδα συνεδριάσεων
Η Επιτροπή καλύπτει τα έξοδα ταξιδιού και διαμονής για τα μέλη
της ομάδας, τα μέλη της υποομάδας «sherpa», τους εμπειρογνώμονες και τους παρατηρητές, σε σχέση με τις δραστηριότητες της
ομάδας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της Επιτροπής. Τα
μέλη της ομάδας, της υποομάδας «sherpa» και των ομάδων ad
hoc δεν πληρώνονται για τα καθήκοντά τους.
Τα έξοδα των συνεδριάσεων καλύπτονται εντός των ορίων που
επιτρέπουν τα κονδύλια τα οποία έχει στη διάθεσή της η αρμόδια
υπηρεσία βάσει των ετήσιων διαδικασιών κατανομής των πόρων.
Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής
της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Βρυξέλλες, 23 Δεκεμβρίου 2005.
Για την Επιτροπή
Günter VERHEUGEN

Αντιπρόεδρος

