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KOMISSIO

KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 23 päivänä joulukuuta 2005,
kilpailukykyä, energiaa ja ympäristöä käsittelevän korkean tason ryhmän perustamisesta
(2006/77/EY)
luttajat, ammattiyhdistykset, valtioista riippumattomat
järjestöt sekä tutkijat ja/tai tiedeyhteisö.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
(5)

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

(4)

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 2 artiklassa
Euroopan yhteisön ja jäsenvaltioiden tehtäväksi annettiin
edistää taloudellisen toiminnan sopusointuista, tasapainoista ja kestävää kehitystä, työllisyyden ja sosiaalisen
suojelemisen korkeaa tasoa, miesten ja naisten välistä
tasa-arvoa, kestävää kasvua, joka ei edistä rahan arvon
alenemista, edistää hyvää kilpailukykyä ja talouden suorituskyvyn korkeaa lähentymisastetta, ympäristönsuojelun
korkeaa tasoa ja ympäristön laadun parantamista, elintason ja elämän laadun nousua sekä taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja yhteisvastuullisuutta jäsenvaltioiden välillä.
Komissio on ilmoittanut komission tiedonannon ”Yhteisön Lissabon-ohjelman täytäntöönpano: EU:n valmistusteollisuutta vahvistavat toimintapuitteet – Yhtenäisempi lähestymistapa teollisuuspolitiikkaan” (1) mukaisesti
aikovansa pyytää kilpailukykyä, energiaa ja ympäristöä
käsittelevältä korkean tason ryhmältä neuvoa, erityisesti
perus- ja välituotteita tuottavaa teollisuutta koskevissa
asioissa.
Korkean tason ryhmän olisi tarkasteltava teollisuus-, energia- ja ympäristöpolitiikan välisiä yhteyksiä ja varmistettava yksittäisten aloitteiden keskinäinen johdonmukaisuus
sekä edistettävä samalla kestävää kehitystä ja kilpailukykyä; sen olisi luotava kaikkien asiaan liittyvien sidosryhmien tasapainoisen osallistumisen kautta vakaa ja ennakoitavissa oleva sääntelykehys, jossa kilpailukyky, energia
ja ympäristö kytkeytyvät toisiinsa, erityisesti tukeutumalla
tällä alalla tehdyn tutkimuksen tuloksiin.
Korkean tason ryhmän tehtävänä olisi saattaa yhteen komission, jäsenvaltioiden, Euroopan parlamentin ja kaikkien asiaan liittyvien sidosryhmien edustajat, erityisesti
teollisuuden ja kansalaisyhteiskunnan alueelta, kuten ku-

(1) KOM(2005) 474 lopullinen, 5.10.2005.

Kilpailukykyä, energiaa ja ympäristöä käsittelevä korkean
tason ryhmä on siis perustettava, ja sen tehtävät ja rakenne on määriteltävä yksityiskohtaisesti,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla
Komissio perustaa korkean tason ryhmän, jäljempänä ’ryhmä’.
2 artikla
Toimeksianto
Ryhmän toimeksiantona on kilpailukykyä, energiaa ja ympäristöä koskevien kysymysten käsitteleminen. Toimeksianto on voimassa kaksi vuotta. Sitä voidaan pidentää komission päätöksellä.
Ryhmä antaa neuvoja parhaaksi katsomassaan muodossa yhteisön ja kansallisen tason päätöksentekijöille sekä teollisuuden
ja kansalaisyhteiskunnan järjestöille.
3 artikla
Kokoonpano – nimeäminen
1.
Komissio nimeää ryhmän teollisuus-, energia- ja ympäristöalan asiantuntijoista, joilla on kyseisillä aloilla tarvittava pätevyys ja vastuu.
2.

Ryhmä muodostetaan enintään 28 edustajasta.

3.
Ryhmän kokoonpanoon ja nimeämiseen sovelletaan seuraavia säännöksiä:
— ryhmän jäsenet nimetään henkilökohtaisesti heidän asiantuntemuksensa perusteella. Jokainen ryhmän jäsen nimeää
henkilökohtaisen edustajan valmistelevaan alaryhmään, jäljempänä ’sherpa’-alaryhmä,
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— ryhmän jäsenet pysyvät tehtävässään kunnes he eroavat,
heidät vaihdetaan tai heidän toimeksiantonsa päättyy,
— jäsen, joka ei enää kykene osallistumaan tehokkaasti ryhmän
työskentelyyn, joka eroaa ryhmästä tai ei noudata tämän
artiklan 1 kohdassa taikka Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 287 artiklassa määrättyjä ehtoja, voidaan vaihtaa
toimeksiannon jäljellä olevaksi ajaksi,
— henkilökohtaisesti nimettyjen jäsenten nimet julkaistaan yritys- ja teollisuustoiminnan pääosaston Internet-sivuilla ja/tai
Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa. Edustajien nimet
kerätään, käsitellään ja julkaistaan yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen
käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18
päivänä joulukuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin
ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 mukaisesti (1).
4 artikla
Toiminta
1.

Ryhmän puheenjohtajana toimii komissio.

2.
Sherpa-alaryhmä valmistelee keskustelut ja kannanotot
sekä toimista ja/tai politiikkaan liittyvistä toimenpiteistä annettavat neuvot, jotka ryhmä vahvistaa; Sherpa-alaryhmä työskentelee kiinteässä yhteistyössä komission yksiköiden kanssa.
3.
Ryhmä voi tilapäisjärjestelyjen avulla käyttää apunaan
asiantuntijoita ja sidosryhmiä; se voi muodostaa rajoitetun määrän tilapäisiä työryhmiä tutkimaan erityiskysymyksiä ryhmän
asettamien ehtojen mukaisesti; tilapäiset työryhmät lakkautetaan
heti kun ne ovat täyttäneet tehtävänsä.
4.
Komissio voi pyytää käsiteltävän asian erityisasiantuntijoita
tai -tarkkailijoita osallistumaan ryhmän tai tilapäisten työryhmien työskentelyyn, jos tämä on hyödyllistä ja/tai tarpeen.
5.
Ryhmässä saatuja luottamuksellisia tietoja tai tilapäisten
työryhmien toimintaa koskevia tietoja ei paljasteta ulkopuolisille.

(1) EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.
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6.
Ryhmä, sherpa-alaryhmä ja tilapäiset työryhmät kokoontuvat yleensä komission tiloissa komission päättämien menettelyjen ja aikataulun mukaisesti. Komissio huolehtii ryhmän sihteeripalveluista.
7.

Ryhmä päättää esityslistalle otettavista aiheista.

8.
Komissio voi julkistaa ryhmän laatimia yhteenvetoja, päätelmiä, päätelmien osia tai valmisteluasiakirjoja asiakirjan alkukielellä.
5 artikla
Kokouskulut
Komissio korvaa komissiossa voimassa olevien määräysten mukaisesti ryhmän toimintaan liittyvät ryhmän ja alaryhmien jäsenten sekä asiantuntijoiden ja tarkkailijoiden matka- ja tarvittaessa oleskelukustannukset. Ryhmän, sherpa-alaryhmän tai tilapäisten työryhmien jäsenille ei makseta palkkiota heidän suorittamistaan työtehtävistä.
Kokouskulut korvataan vuosittaisessa määrärahojen kohdentamista koskevassa menettelyssä asianomaiselle osastolle myönnettyjen määrärahojen puitteissa.
6 artikla
Voimaantulo
Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 23 päivänä joulukuuta 2005.
Komission puolesta
Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja

