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KOMISIJA

SKLEP KOMISIJE
z dne 23. decembra 2005
o sestavi Skupine na visoki ravni za konkurenčnost, energijo in okolje
(2006/77/ES)
KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

(5)

Zato se mora ustanoviti Skupina na visoki ravni za
konkurenčnost, energijo in okolje, podrobno pa je
treba določiti njene pristojnosti in naloge –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

(2)

(3)

(4)

Člen 2 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti daje
Evropski skupnosti in državam članicam nalogo, da
spodbujajo skladen, uravnotežen in trajnostni razvoj
gospodarskih dejavnosti, visoko raven zaposlenosti in
socialne varnosti, enakost med moškimi in ženskami,
trajnostno rast brez inflacije, visoko raven konkurenčnosti in konvergenco gospodarske učinkovitosti, visoko
raven varnosti in izboljšanje kakovosti okolja, načina in
kakovosti življenja, gospodarske in socialne povezanosti
ter solidarnosti med državami članicami.
V skladu s sporočilom Komisije z naslovom „Izvajanje
Lizbonskega programa Skupnosti: politični okvir za
krepitev proizvodnje EU – za celovitejši pristop k industrijski politiki“ (1) je Komisija izrazila namen, da se bo
posvetovala s Skupino na visoki ravni za konkurenčnost,
energijo in okolje, zlasti glede industrije osnovnih snovi
in polizdelkov.

Skupina na visoki ravni bi morala biti oblikovana tako,
da bi prispevala k preučevanju povezav med industrijsko,
energetsko in okoljsko politiko ter k zagotavljanju skladnosti posameznih pobud, istočasno pa bi izboljševala
trajnost in konkurenčnost; prav tako bi z uravnoteženo
udeležbo pomembnih interesnih skupin prispevala k
ustvarjanju stabilnega in predvidljivega ureditvenega
okvira, kjer gredo konkurenčnost, energija in okolje z
roko v roki, predvsem pri gradnji na rezultatih raziskav
s tega področja.

Skupina na visoki ravni bi morala združevati predstavnike Komisije, držav članic, Evropskega parlamenta in
pomembnih interesnih skupin, to je industrije in civilne
družbe, med drugim potrošnike, sindikate, nevladne organizacije in raziskovalne/akademske kroge.

(1) COM(2005) 474 konč. z dne 5.10.2005.

SKLENILA:

Člen 1
Komisija s tem sklepom ustanovi Skupino na visoki ravni, v
nadaljnjem besedilu „Skupino“.

Člen 2
Mandat
Naloga skupine je obravnavati vprašanja, kjer se stikajo konkurenčna, energetska in okoljska politika. Mandat skupine traja
dve leti: lahko se podaljša s sklepom Komisije.

Skupina na najustreznejši način zagotavlja nasvete oblikovalcem
politike na ravni Skupnosti in nacionalni ravni, industriji in
organizacijam civilne družbe.

Člen 3
Sestava – imenovanje
1.
Člane skupine imenuje Komisija iz vrste oseb, ki so
pristojne in odgovorne za področja industrije, energije in okolja.

2.

Skupino sestavlja največ 28 članov.

3.

Uporabljajo se naslednje določbe:

— člani so imenovani zaradi svojega neodvisnega strokovnega
znanja ad personam; vsak član skupine predlaga osebnega
predstavnika za pripravljalno podskupino, v nadaljnjem
besedilu podskupina „šerpa“,
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— člani opravljajo svoje dolžnosti dokler sami ne odstopijo, so
zamenjani ali se jim izteče mandat,

5.
Zaupne informacije, pridobljene s sodelovanjem pri posvetovanju skupine ali ad-hoc skupine, se ne smejo razkriti.

— člane, ki niso več sposobni učinkovito prispevati k posvetovanjem skupine, ki odstopijo ali ne spoštujejo pogojev iz
prve točke tega člena ali člena 287 Pogodbe o ustanovitvi
Evropske skupnosti, je mogoče zamenjati za preostalo
obdobje njihovega mandata,

6.
Skupina, podskupina „šerpa“ in ad-hoc skupine se običajno
srečujejo v prostorih Komisije v skladu s postopki in načrtom,
ki jih sestavi Komisija. Komisija zagotovi tajniško podporo.

— imena posamezno imenovanih članov so objavljena na
spletni strani GD za podjetništvo in industrijo in/ali v
Uradnem listu Evropske unije, seriji C. Imena članov se
zberejo, obdelajo in objavijo v skladu z določbami iz Uredbe
Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 45/2001 z dne
18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi
osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o
prostem pretoku takih podatkov (1).
Člen 4
Delovanje
1.

7.
Skupina odloča o vprašanjih, ki bodo vključena na dnevni
red za razpravo.
8.
Komisija lahko v izvirnem jeziku zadevne listine objavi
povzetek, sklepe ali delne sklepe ali delovni dokument skupine.
Člen 5
Sejnina
Komisija povrne stroške prevoza in stroške bivanja članom,
šerpam, strokovnjakom in opazovalcem v zvezi z dejavnostmi
skupine v skladu z veljavnimi določbami Komisije. Člani
skupine, podskupine „šerpa“ in ad-hoc skupin za svoje naloge
niso plačani.

Skupini predseduje Komisija.

2.
Podskupina „šerpa“ pripravlja razprave, stališča in nasvete
za delovanje in/ali politične ukrepe, ki jih mora odobriti
skupina; tesno sodeluje s službami Komisije.
3.
Skupina zbira prispevke pri strokovnjakih in interesnih
skupinah s pomočjo ad-hoc ureditev in lahko sestavi omejeno
število ad-hoc skupin, da preuči specifična vprašanja v skladu s
poslovnikom, ki ga sestavi skupina. Ad-hoc skupine se razpustijo, kakor hitro opravijo svojo nalogo.
4.
Komisija lahko prosi strokovnjake ali opazovalce s posebnimi pristojnostmi glede zadeve na dnevnem redu, da sodelujejo
v posvetovanjih skupine ali ad-hoc skupine, če je to koristno
in/ali potrebno.

(1) UL L 8, 12.1.2001, str. 1.

Sejnina se povrne v okviru odobrenih sredstev, ki so namenjena
za zadevni oddelek v skladu z letnim postopkom dodeljevanja
sredstev.
Člen 6
Začetek veljavnosti
Sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 23. decembra 2005
Za Komisijo
Günter VERHEUGEN

Podpredsednik

