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KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUT
av den 23 december 2005
om upprättande av en högnivågrupp för konkurrenskraft, energi och miljö
(2006/77/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
FÖLJANDE BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, och

(5)

Högnivågruppen för konkurrenskraft, energi och miljö
bör därför upprättas och dess behörighet och uppbyggnad närmare fastställas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

av följande skäl:
Artikel 1
(1)

(2)

Enligt artikel 2 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen skall gemenskapen och medlemsstaterna främja harmonisk, väl avvägd och hållbar utveckling av näringslivet, hög nivå i fråga om sysselsättning
och socialt skydd, jämställdhet mellan kvinnor och män,
hållbar och icke-inflatorisk tillväxt, hög grad av konkurrenskraft och ekonomisk konvergens, hög nivå i fråga
om miljöskydd och förbättring av miljöns kvalitet, höjning av levnadsstandarden och livskvaliteten samt ekonomisk och social sammanhållning och solidaritet mellan
medlemsstaterna.
I kommissionens meddelande ”Genomförandet av gemenskapens Lissabonprogram: En politik till stöd för
EU:s tillverkningsindustri – mot en mer integrerad industripolitik” (1), tillkännagav kommissionen sin avsikt
att utse en högnivågrupp för samråd i frågor som rör
konkurrenskraft, energi och miljö, särskilt när det gäller
bas- och mellanproduktsindustrier.

Kommissionen upprättar härmed en högnivågrupp, nedan kallad ”gruppen”.

Artikel 2
Uppdrag
Gruppens uppdrag skall vara är att behandla frågor där konkurrenskrafts-, energi- och miljöpolitiken är sammankopplad.
Uppdraget skall vara i två år, vilket kan förlängas av ett beslut
från kommissionen.

Gruppen skall, på lämpligast sätt, ge råd till de politiska beslutsfattarna på gemenskapsnivå och nationell nivå samt till organisationer i näringslivet och det civila samhället.

Artikel 3
(3)

(4)

Högnivågruppen bör kunna medverka i undersökningen
av sambanden mellan näringslivs-, energi- och miljöpolitiken, se till att enskilda initiativ är samstämmiga med
varandra samt öka den långsiktiga stabiliteten och konkurrenskraften. Genom balanserad medverkan av berörda
aktörer bör den även bidra till att skapa ett stabilt och
förutsägbart regelverk där konkurrenskraften går hand i
hand med energi- och miljöfrågorna, särskilt på grundval
av forskning inom detta område.
Högnivågruppen bör sammanföra företrädare för kommissionen, medlemsstaterna, Europaparlamentet och berörda aktörer, framför allt näringslivet och det civila samhället (t.ex. konsumenter, fackföreningar, icke-statliga organisationer, forskning/den akademiska världen).

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

Sammansättning – utnämning
1.
Kommissionen skall utnämna gruppens medlemmar bland
personer på hög nivå som har kompetens och ansvar inom
områdena näringsliv, energi och miljö.

2.

Gruppen skall bestå av högst 28 medlemmar.

3.

Följande bestämmelser skall gälla:

— Medlemmarna skall utnämnas personligen på grundval av
sin sakkunskap. Varje medlem i gruppen skall utse en personlig företrädare till en förberedande undergrupp, nedan
kallad ”sherpa”.
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— Gruppens medlemmar skall ha kvar sina uppdrag tills de
avgår, ersätts eller tills deras mandatperiod löper ut.
— Medlemmar som inte längre kan bidra till gruppens överläggningar på ett effektivt sätt, som avgår eller som inte
uppfyller villkoren i punkt 1 i denna artikel eller i artikel
287 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen kan ersättas för återstoden av deras mandatperiod.
— Namnen på medlemmarna som utnämnts personligen skall
offentliggöras på GD Näringslivs webbplats eller i Europeiska
unionens officiella tidning, C-serien. Namnen skall sammanställas, behandlas och offentliggöras enligt bestämmelserna
i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda
då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för
sådana uppgifter (1).
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6.
Gruppen, undergruppen ”sherpa” och de tillfälliga grupperna skall som regel sammanträda i kommissionens lokaler i
enlighet med de förfaranden och tidsplaner som kommissionen
fastställer. Kommissionen skall ställa sekretariatstjänster till förfogande.

7.
Gruppen skall besluta vilka frågor som skall tas upp på
dagordningen för diskussion.

8.
Kommissionen får offentliggöra sammandrag, slutsatser,
partiella slutsatser eller arbetsdokument från gruppen på det
berörda dokumentets originalspråk.

Artikel 5
Utgifter för sammanträden

1.
Gruppen skall ha kommissionens företrädare som ordförande.

Kommissionen skall ersätta kostnader för resor och uppehälle
för gruppens medlemmar, medlemmar i undergruppen ”sherpa”,
experter och observatörer i samband med gruppens verksamhet
enligt kommissionens gällande bestämmelser. Medlemmarna i
gruppen, undergruppen ”sherpa” och de tillfälliga grupperna
skall inte få någon ersättning för sina uppdrag.

2.
Undergruppen ”sherpa” skall förbereda diskussioner, ståndpunkter och råd om åtgärder och strategier som skall godkännas av gruppen. Den skall arbeta i nära kontakt med kommissionen.

Utgifter för sammanträden skall ersättas inom ramen för de
anslag som tilldelats den berörda avdelningen i de årliga förfarandena för fördelning av medel.

Artikel 4
Arbetssätt

3.
Gruppen skall genom tillfälliga arrangemang begära in
synpunkter från experter och berörda aktörer och får upprätta
ett begränsat antal tillfälliga grupper för att undersöka specifika
frågor inom de befogenheter som gruppen har fastställt. De
tillfälliga grupperna skall upplösas när deras uppdrag är slutförda.
4.
Kommissionen får be experter eller observatörer med särskild kompetens i en fråga som tas upp på dagordningen att
medverka i gruppens eller de tillfälliga gruppernas överläggningar om detta är fördelaktigt eller nödvändigt.
5.
Konfidentiell information som erhållits genom medverkan
i gruppen eller de tillfälliga gruppernas överläggningar får inte
röjas.

(1) EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.

Artikel 6
Ikraftträdande
Detta beslut blir gällande samma dag som det offentliggörs i
Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 23 december 2005
På kommissionens vägnar
Günter VERHEUGEN

Vice ordförande

