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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS BESLUTNING Nr.    /EF/2003

af 3. februar 2003

om et flerårigt program for tiltag på energiområdet:

"Intelligent Energi - Europa" (2003-2006)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, navnlig artikel 175,

stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen1,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg2,

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget3,

efter proceduren i traktatens artikel 2514, og

ud fra følgende betragtninger:

                                                
1 EFT C 203E af 27.8.2002 , s. 47.
2 Udtalelse af 18.9.2002 (endnu ikke offentliggjort i EFT).
3 Udtalelse af 20.11.2002 (endnu ikke offentliggjort i EFT).
4 Europa-Parlamentets udtalelse af 20.11.2002 (endnu ikke offentliggjort i EFT), Rådets fælles

holdning af ... (endnu ikke offentliggjort i EFT) og Europa-Parlamentets afgørelse af ...
(endnu ikke offentliggjort i EFT).
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(1) Naturressourcer, som i henhold til traktatens artikel 174 skal udnyttes forsigtigt og rationelt,

omfatter, ud over vedvarende energikilder, olie, naturgas og fast brændsel, som nok er uund-

værlige energikilder, men også de primære kilder til emission af kuldioxid. Traktatens arti-

kel 174 har også som mål på internationalt plan at fremme foranstaltninger til løsning af de

regionale og globale miljøproblemer.

(2) I Kommissionens meddelelse med titlen "En bæredygtig udvikling i Europa for en bedre ver-

den: en EU-strategi for bæredygtig udvikling", som blev fremlagt på Det Europæiske Råds

møde i Göteborg den 15.-16. juni 2001, nævnes som de vigtigste hindringer for en bæredygtig

udvikling emissionen af drivhusgas og transportsektorens skadevirkninger. For at overvinde

disse hindringer er der brug for en ny og mere borger- og erhvervsnær metode inden for fæl-

lesskabspolitikkerne, som kan bevirke ændringer i forbrugs- og investeringsmønstrene.

(3) Det Europæiske Råd vedtog på sit møde i Göteborg en strategi for bæredygtig udvikling og

tilføjede en miljømæssig dimension til Lissabon-processen for beskæftigelse, økonomisk

omlægning og social samhørighed.

(4) Energieffektivitet og vedvarende energi repræsenterer en stor del af de tiltag, der er nødven-

dige for at opfylde bestemmelserne i Kyoto-protokollen og det europæiske program for kli-

maændringer(ECCP). Fysiske forandringer, der observeres i hele Europa og andre steder i

verden understreger behovet for omgående tiltag.
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(5) Det fastslås i grønbogen "På vej mod en europæisk strategi for energiforsyningssikkerhed", at

EU's afhængighed af eksterne energikilder er stigende, og at afhængigheden i de næste

20-30 år vil kunne stige til 70% mod i dag 50%, og det fremhæves, at det er nødvendigt på ny

at bringe balance i udbudspolitikken gennem tydelige foranstaltninger til fordel for en efter-

spørgselspolitik, og der opfordres til en mærkbar ændring i forbrugernes adfærd med henblik

på at dirigere efterspørgslen i retning af bedre styrede, mere effektive og mere miljøvenlige

forbrugsmønstre, navnlig i transport- og byggesektoren, samt at der gives høj prioritet til ud-

vikling af nye og vedvarende energikilder på energiudbudssiden for at modvirke problemer i

forbindelse med de globale klimaændringer.

(6) I sin beslutning om grønbogen "På vej mod en europæisk strategi for energiforsyningssikker-

hed"1 konkluderede Europa-Parlamentet, at det allervigtigste er at fremme energieffektivitet

og energibesparelser. Det opfordrede til fremme af en "intelligent" holdning til energiforbrug,

således at Europa gøres til verdens mest energieffektive økonomi.

(7) I Kommissionens meddelelse om en handlingsplan for større energieffektivitet i Det Europæi-

ske Fællesskab er det planen at forbedre energieffektiviteten med 1% mere om året end de

0,6%, som den årligt er blevet forbedret med de seneste ti år. Hvis denne målsætning opfyl-

des, kan to tredjedele af de potentielle energibesparelser, der anslås til 18% af det samlede

forbrug, nås i 2010. Handlingsplanen foreslår forskellige lov- og støtteforanstaltninger. Som

led i handlingsplanens gennemførelse skal der også etableres effektive overvågnings- og re-

sultatsopfølgningssystemer.

                                                
1 EFT C 140 E af 13.6.2002, s. 543.
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(8) Kommissionens meddelelse: "Fremtidens energi: Vedvarende energi - hvidbog med en stra-

tegi og en handlingsplan for Fællesskabet", der fastlægger en vejledende målsætning på 12%

energi fra vedvarende energikilder i Fællesskabets interne bruttoforbrug inden 2010. Rådet

har i sin resolution af 8. juni 1998 om vedvarende energikilder1, ligesom Europa-Parlamentet i

sin beslutning om hvidbogen, understreget behovet for en mærkbar og varig forøgelse i ud-

nyttelsen af vedvarende energikilder i Fællesskabet og godkendt Kommissionens foreslåede

strategi og handlingsplan som helhed, herunder også styrkelsen af programmerne for vedva-

rende energi. Handlingsplanen indeholder støtteforanstaltninger til fremme og udvikling af

vedvarende energikilder. Kommissionens meddelelse om gennemførelsen af Fællesskabets

strategi- og handlingsplan for vedvarende energikilder (1998-2000) gør op, hvilke fremskridt

der er sket, og understreger, at der stadig er brug for tiltag på europæisk såvel som på natio-

nalt plan for at opfylde målsætningerne, især nye lovtiltag til fordel for og fremme af vedva-

rende energikilder.

(9) Efter Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/77/EF af 27. september 2001 om fremme

af elektricitet produceret fra vedvarende energikilder inden for det indre marked for elektrici-

tet2 skal medlemsstaterne fastsætte nationale vejledende mål i overensstemmelse med Fælles-

skabets samlede vejledende mål om inden udgangen af 2010 at nå op på 12% af det interne

bruttoenergiforbrug og navnlig det vejledende mål om, at elektricitet fra vedvarende energi-

kilder skal udgøre 22,1% af Fællesskabets samlede elforbrug inden udgangen af 2010.

                                                
1 EFT L 198 af 24.6.1998, s. 1.
2 EFT L 283 af 27.10.2001, s. 33.



15547/3/02 REV 3 HV/ja 5
DG C III    DA

(10) I den beslutning om anvendelsen af vedvarende energikilder i AVS-staterne1, som Den Blan-

dede Parlamentariske Forsamling (AVS-EU) vedtog den 1. november 2001, opfordredes

Kommissionen til "at medtage en bæredygtig energiforsyning, navnlig i form af energieffekti-

vitet og anvendelse af vedvarende energikilder, som et prioriteret aktionsområde i dens nye

strategi for udviklingspolitikken".

(11) I den endelige handlingsplan fra verdenstopmødet om bæredygtig udvikling, som vedtoges

den 2. september 2002, forpligtede signatarlandene, herunder EU, sig til med henblik på at

opnå en bæredygtig udvikling, at bestræbe sig på

•  mærkbart at øge vedvarende energikilders samlede andel af det såkaldte energimix,

•  at skabe lige betingelser for vedvarende energikilder i forhold til andre energikilder,

•  at fremme øget forskning og udvikling inden for vedvarende energikilder, energieffekti-

vitet og renere konventionelle brændselsteknologier, og

•  at skaffe udviklingslandene finansielle ressourcer til at udvikle energiekspertise, bl.a.

inden for vedvarende energikilder, energieffektivitet og renere konventionelle brænd-

selsteknologier.

                                                
1 EFT C 78 af 2.4.2002, s. 35.
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(12) EU-partnerskabsinitiativet "Energiinitiativ til udryddelse af fattigdom og til bæredygtig ud-

vikling", som blev iværksat den 1. september 2002, er baseret på bedre energieffektivitet og

øget anvendelse af vedvarende energikilder, og flere udviklingslande og regionale organisa-

tioner samt organisationer inden for den private sektor og det civile samfund har allerede til-

sluttet sig dette initiativ, hvis principper og strategi er fastlagt i Kommissionens meddelelse

om energisamarbejdet med udviklingslandene.

(13) Mange fællesskabsbestemmelser om energieffektivitet, herunder navnlig mærkning af elek-

trisk og elektronisk udstyr, kontor- og kommunikationsudstyr, samt om standardisering af

belysnings-, varme- og klimaudstyr, er ikke bindende for medlemsstaterne, og derfor bør de

fremmes på fællesskabsplan via særprogrammerne for at skabe bedre vilkår for udviklingen i

retning af bæredygtige energisystemer.

(14) Det samme gør sig gældende med hensyn til de fællesskabsforanstaltninger, der sigter mod

større markedsandele for vedvarende energikilder, og navnlig standardisering af udstyr til at

producere og forbruge vedvarende energikilder.
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(15) Rådets beslutning 1999/21/EF, Euratom af 14. december 1998 om et flerårigt rammeprogram

for aktioner inden for energisektoren (1998-2002) og dertil knyttede foranstaltninger1, såvel

som beslutningerne om særprogrammerne, nemlig Rådets beslutning 1999/22/EF af 14. de-

cember 1998 om et flerårigt program for undersøgelser, analyser, prognoser og andre dertil

knyttede aktiviteter inden for energisektoren (1998-2002)2 - Etap-programmet, Rådets be-

slutning 1999/23/EF af 14. december 1998 om et flerårigt program til fremme af det inter-

nationale energisamarbejde (1998-2002)3 - Synergy-programmet, Rådets beslutning

1999/24/EF af 14. december 1998 om vedtagelse af et flerårigt program for teknologiske ak-

tioner til fremme af ren og effektiv udnyttelse af fast brændsel (1998-2002)4 - Carnot-

programmet, Rådets beslutning 1999/25/Euratom af 14. december 1998 om et flerårigt

program (1998-2002) for aktioner inden for den nukleare sektor vedrørende sikkerhed i

forbindelse med transport af radioaktivt materiale samt sikkerhedskontrol og vedrørende

industrisamarbejde med henblik på at fremme visse sikkerhedsaspekter i kernekraftanlæggene

i de lande, der på nuværende tidspunkt deltager i Tacis-programmet5 - Sure-programmet,

Europa-Parlamentets og Rådets beslutning 646/2000/EF af 28. februar 2000 om et flerårigt

program til fremme af vedvarende energikilder i Fællesskabet (1998-2002)6 - Altener-

programmet, og Europa-Parlamentets og Rådets beslutning 647/2000/EF af 28. februar 2000

om et flerårigt program for fremme af energieffektiviteten (1998-2002)7 - Save-programmet,

udløb den 31. december 2002.

                                                
1 EFT L 7 af 13.1.1999, s. 16.
2 EFT L 7 af 13.1.1999, s. 20.
3 EFT L 7 af 13.1.1999, s. 23.
4 EFT L 7 af 13.1.1999, s. 28.
5 EFT L 7 af 13.1.1999, s. 31.
6 EFT L 79 af30.3.2000, s. 1.
7 EFT L 79 af30.3.2000, s. 6.
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(16) I overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, i beslutning 1999/21/EF, Euratom, har Kommis-

sionen ladet uafhængige eksperter foretage en samlet ekstern vurdering af gennemførelsen af

det pågældende rammeprogram og særprogrammerne. Disse eksperter anerkender i deres rap-

port navnlig Altener-, Save-, Synergy- og Etap-programmernes betydning for iværksættelse af

energistrategien og fællesskabsstrategien for bæredygtig udvikling. De konstaterer, at disse

programmer mangler midler til at imødekomme de reelle behov, og foreslår, at de forøges.

(17) I betragtning af fællesskabsstrategien for bæredygtig udvikling og evalueringsresultaterne af

rammeprogrammet forekommer det nødvendigt at forstærke fællesskabsstøtten på de energi-

områder, der bidrager til bæredygtig udvikling, ved at samle dem i et enkelt program benævnt

"Intelligent Energi - Europa", som består af fire særlige indsatsområder.

(18) Betydningen og de gode resultater af fællesskabsstøtten til vedvarende energikilder inden for

rammerne af Altener-programmet i perioden 1993-2002 er begrundelsen for at inkludere et

særligt indsatsområde for vedvarende energikilder benævnt "Altener" i nærværende program.

(19) Behovet for at udbygge fællesskabsstøtten til rationel energianvendelse og de gode resultater

af Save-programmet i perioden 1991-2002 er begrundelsen for at inkludere et særligt ind-

satsområde for energieffektivitet benævnt "Save" i nærværende program.
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(20) Forbedring af energianvendelsen i transportsektoren, herunder brændstofdiversificering, har

stor betydning for fællesskabsindsatsen med henblik på at reducere transportens negative

miljøvirkninger. Derfor bør "Intelligent Energi - Europa"-programmet indeholde et særligt

indsatsområde vedrørende transportsektorens energimæssige aspekter benævnt "Steer".

(21) Behovet for at udbrede, navnlig i udviklingslandene, de bedste fremgangsmåder, der er ud-

viklet i Fællesskabet i sektorerne for vedvarende energikilder og energieffektivitet, har høj

prioritet blandt Fællesskabets internationale forpligtelser, såvel som behovet for at udbygge

samarbejdet omkring anvendelse af de fleksible mekanismer i Kyoto-protokollen. For at

kunne videreføre det tidligere Synergy-program, hvad angår de ovennævnte områder, bør der

i nærværende program indarbejdes et særligt indsatsområde for fremme af vedvarende energi-

kilder og energieffektivitet i forbindelse med internationalt samarbejde benævnt "Coopener".

(22) Udveksling af knowhow, bedste praksis og projektresultater, koordinering inden for pro-

grammet og med andre fællesskabspolitikker, kontinuitet i forhold til eksisterende program-

mer, stabile regler for deltagelse, tilstrækkelige menneskelige ressourcer samt en hurtig gen-

nemførelse vil blive afgørende for, om "Intelligent Energi - Europa"-programmet bliver en

succes.

(23) Integration af kønsaspektet er et vigtigt aspekt i alle fællesskabsprogrammer, som der derfor

bør tages hensyn til inden for rammerne af "Intelligent Energi - Europa"-programmet.
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(24) I denne beslutning fastlægges der for hele programmets varighed en finansieringsramme, der

som omhandlet i punkt 33 i den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999 mellem Europa-

Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren1

udgør det primære referencegrundlag for budgetmyndigheden inden for rammerne af den år-

lige budgetprocedure.

(25) Eftersom programmets målsætninger, der vedrører gennemførelse af fællesskabsstrategien på

energiområdet, som bidrager til bæredygtig udvikling, ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af

medlemsstaterne, da det indebærer oplysningskampagner og et nært samarbejde på europæisk

plan mellem de forskellig aktører på fællesskabsplan, nationalt, regionalt og lokalt plan, og såle-

des bedre kan gennemføres på fællesskabsplan, kan Fællesskabet i overensstemmelse med subsi-

diaritetsprincippet i traktatens artikel 5 træffe foranstaltninger. I overensstemmelse med propor-

tionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne beslutning ikke udover det, der er nødvendigt

for at opfylde målsætningerne.

(26) Bestemmelserne i denne beslutning gælder med forbehold af traktatens artikel 87 og 88, og

navnlig fællesskabsbestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse.

(27) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af dette beslutning bør vedtages i overens-

stemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere

vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen2 –

TRUFFET FØLGENDE BESLUTNING:

                                                
1 EFT C 172 af 18.6.1999, s. 1.
2 EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.
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Artikel 1

1. Der vedtages et flerårigt program for tiltag på energiområdet: "Intelligent Energi - Europa", i

det følgende benævnt "programmet", for perioden 2003-2006.

2. Programmet skal støtte bæredygtig udvikling på energiområdet, idet det skal yde et afbalance-

ret bidrag til virkeliggørelse af følgende generelle målsætninger: energiforsyningssikkerhed, kon-

kurrenceevne og miljøbeskyttelse.

3. Programmet tager også sigte på økonomisk og social samhørighed og skal medvirke til at

skabe øget gennemskuelighed og sammenhæng i samt komplementaritet mellem alle disse tiltag og

andre beslægtede foranstaltninger på energiområdet og derved fremme et effektivt samspil mellem

disse foranstaltninger og de aktioner, der gennemføres inden for Fællesskabets og medlemsstaternes

andre politikker.

Artikel 2

Programmets specifikke målsætninger er følgende:

a) at tilvejebringe de elementer, der er nødvendige for fremme af energieffektivitet, øget anven-

delse af vedvarende energikilder og energimæssig diversificering, herunder i transportsekto-

ren, større bæredygtighed, udvikling af regionernes, navnlig meget afsides beliggende regio-

ners, og øernes potentiale samt udformning af de retsforskrifter, der er nødvendige for at op-

fylde disse strategiske mål
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b) at udvikle midler og værktøjer, som Kommissionen og medlemsstaterne kan bruge til at sikre

resultatopfølgning, overvågning og evaluering af virkningerne af de tiltag, der vedtages af

Fællesskabet og medlemsstaterne vedrørende energieffektivitet og vedvarende energi, herun-

der også transportsektorens energimæssige aspekter

c) at fremme effektive og intelligente energiproduktions- og -forbrugsmønstre baseret på et so-

lidt og bæredygtigt grundlag ved at øge bevidstheden herom, navnlig gennem uddannelsessy-

stemet, og fremme udveksling af erfaringer og knowhow blandt de vigtigste aktører, virksom-

hederne og borgerne generelt, ved at støtte tiltag, der skal tilskynde til investeringer i nye tek-

nologier, og ved at fremme udbredelsen af bedste praksis og de bedste tilgængelige teknikker

samt ved fremme heraf på internationalt plan.

Artikel 3

1. Programmet er sammensat af fire særlige indsatsområder:

a) "Save", der vedrører forbedring af energieffektiviteten og rationel energiudnyttelse, navnlig i

bygninger og i industrien, bortset fra aktioner under Steer, herunder udformning og gennem-

førelse af retsforskrifter

b) "Altener", der vedrører fremme af nye og vedvarende energikilder til central og decentral

elektricitets- og varmeproduktion samt integration heraf i det lokale miljø og i energisyste-

merne, bortset fra aktioner under Steer, herunder udformning og gennemførelse af retsfor-

skrifter
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c) "Steer", der vedrører støtte til initiativer vedrørende alle transportsektorens energimæssige

aspekter, brændstofsdiversificering og fremme af vedvarende energi og energieffektivitet på

transportområdet, herunder udformning og gennemførelse af retsforskrifter

d) "Coopener", der vedrører støtte til initiativer vedrørende fremme af vedvarende energikilder

og energieffektivitet i udviklingslandene, navnlig inden for rammerne af Fællesskabets sam-

arbejde med udviklingslandene i Afrika, Asien, Latinamerika og Stillehavet.

2. Der kan iværksættes "nøgleaktioner", dvs. initiativer, der omfatter flere af ovennævnte særlige

indsatsområder og/eller visse EF-prioriteringer, f.eks. bæredygtig udvikling i regionerne i den yder-

ste periferi, som defineret i traktatens artikel 299, stk. 2.

Artikel 4

1. For hvert af de fire særlige indsatsområder og nøgleaktionerne som omhandlet i artikel 3 ydes

fællesskabsstøtte i henhold til programmet til tiltag og projekter vedrørende:

a) fremme af bæredygtig udvikling, energiforsyningssikkerhed på det indre marked, konkurren-

ceevne og miljøbeskyttelse, herunder udarbejdelse af standarder, mærknings- og certifice-

ringssystemer, og frivillige, langsigtede aftaler, der indgås med industrien og andre interes-

senter, såvel som fremtidsscenarier, strategiundersøgelser ud fra fælles analyser og regelmæs-

sig overvågning af markedsudviklingen og tendenserne i energisektoren, herunder udform-

ning af kommende retsforskrifter eller revision af eksisterende lovgivning
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b) etablering, udbygning eller omorganisering af strukturer og virkemidler til bæredygtig energi-

udvikling, herunder lokal og regional energiplanlægning og -styring, samt udvikling af pas-

sende finansielle produkter og markedsinstrumenter

c) fremme af systemer og udstyr til bæredygtig energi for at fremskynde markedspenetrationen

og tilskynde til investeringer, der kan lette overgangen fra demonstration til markedsføring af

mere effektive teknologier, herunder udbredelse af bedste praksis og nye tværgående teknolo-

gier, oplysningskampagner og skabelse af institutionelle strukturer med henblik på gennemfø-

relse af mekanismen for bæredygtig udvikling og fælles gennemførelse inden for rammerne af

Kyoto-protokollen

d) udvikling af informations-, uddannelses- og undervisningsstrukturer; nyttiggørelse af resulta-

ter, fremme og formidling af knowhow og bedste praksis hos alle forbrugere, udbredelse af

resultater af tiltag og projekter samt samarbejde med medlemsstaterne via netværk i Fælles-

skabet og på internationalt plan

e) overvågning af gennemførelsen og virkningen af fællesskabsinitiativer samt støtteforanstalt-

ninger

f) evaluering af virkningen af de tiltag og projekter, der finansieres som led i programmet.
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2. Som led i programmet fastlægges den finansielle støtte til tiltag og projekter inden for de fire

særlige indsatsområder og nøgleaktionerne i artikel 3, ud fra det foreslåede tiltags EF-nytteværdi,

og omfanget af støtten afhænger af den forventede betydning og virkning. Når det er hensigsmæs-

sigt, prioriteres små og mellemstore virksomheder og regionale eller lokale initiativer højt.

Støtten kan ikke overstige 50% af tiltagets eller projektets samlede omkostninger, idet den reste-

rende del kan dækkes af offentlige eller private midler eller en kombination af begge dele. Støtten

kan dog dække samtlige omkostninger til visse tiltag, f.eks. undersøgelser, formidling af projektre-

sultater og andre tiltag, der har til formål at forberede, supplere, iværksætte eller evaluere virknin-

gen af Fællesskabets strategi og andre politiske tiltag, samt foranstaltninger, som Kommissionen

foreslår for at fremme udveksling af erfaring og knowhow for at forbedre samordningen mellem

Fællesskabets, nationale, internationale og andre initiativer.

Alle omkostninger i forbindelse med tiltag og projekter, der gennemføres på Kommissionens initia-

tiv, jf. artikel 5, stk. 2, litra b), afholdes af Fællesskabet.

3. Kommissionen stiller rapporterne om tiltagene og projekterne til rådighed, eventuelt i elektro-

nisk form.

Artikel 5

1. Inden for en periode på seks måneder efter vedtagelsen af denne beslutning udarbejder Kom-

missionen i samråd med det i artikel 8, stk. 1, omhandlede udvalg et arbejdsprogram. Dette arbejds-

program bygger på principperne i artikel 1, stk. 2, og artikel 2, 3 og 4. Udarbejdelsen og ajourførin-

gen af dette arbejdsprogram sker efter proceduren i artikel 8, stk. 2.
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2. Arbejdsprogrammet angiver nøje:

a) retningslinjer for hvert af de særlige indsatsområder og nøgleaktionerne i artikel 3 med hen-

blik på gennemførelse af de målsætninger og prioriteringer, der er fastlagt i artikel 1, stk. 2,

og artikel 2, 3 og 4, under hensyntagen til den nytteværdi, som de foreslåede fællesskabsfor-

anstaltninger som helhed vil medføre i forhold til eksisterende foranstaltninger

b) gennemførelsesbestemmelser, idet der skelnes mellem tiltag planlagt på Kommissionens initi-

ativ og tiltag, hvor initiativet kommer fra den pågældende sektor og/eller det pågældende

marked, samt finansieringsvilkår og type af og regler for deltagelse

c) udvælgelseskriterier og de nærmere vilkår herfor i forbindelse med hver type af tiltag, samt

metoder og instrumenter til opfølgning og nyttiggørelse af tiltagenes og/eller projekternes re-

sultater, herunder også etablering af resultatindikatorer

d) den vejledende tidsplan for iværksættelsen af arbejdsprogrammet, navnlig hvad angår indhol-

det af forslagsindkaldelserne

e) de nærmere bestemmelser for samordning og samspil med eksisterende fællesskabspolitikker.

Der skal være fastlagt en procedure for udarbejdelse og gennemførelse af tiltag, der samord-

nes med medlemsstaternes tiltag på området bæredygtig energi. Formålet er at skabe ekstra

nytteværdi i forhold til de tiltag, som medlemsstaterne iværksætter hver især. Disse foran-

staltninger vil gøre det muligt at opnå en optimal sammensætning af de forskellige virkemid-

ler, som Fællesskabet og medlemsstaterne råder over
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f) om nødvendigt de nærmere praktiske foranstaltninger for, hvordan man kan tilskynde fjernt-

liggende regioner og regioner i den yderste periferi, herunder øer, samt små og mellemstore

virksomheder til at deltage i programmet

g) Der tages i arbejdsprogrammet hensyn til EF-reglerne om offentlig adgang til information,

åbenhed og kønsmainstreaming.

Artikel 6

1. Det finansielle referencegrundlag til gennemførelsen af programmet er for perioden

2003-2006 på 190 mio. EUR.

De årlige bevillinger godkendes af budgetmyndigheden inden for rammerne af de finansielle over-

slag.

Det finansielle referencegrundlag, der er anført for hvert af de særlige indsatsområder, er vejle-

dende. Den vejledende fordeling af beløbet fremgår af bilaget. Denne fordeling af budgettet på de

forskellige områder er fleksibel, så det bliver nemmere at reagere på behovsændringer i sektoren;

den kan ændres efter aftale med det udvalg, der er omhandlet i artikel 8.

På grundlag af en rapport, der forelægges Kommissionen inden den 30. september 2004, gennemgår

Europa-Parlamentet og Rådet inden den 31. december 2004 referencegrundlaget med henblik på en

eventuel revision i overensstemmelse med de procedurer, der er fastlagt i traktaten, inden for ram-

merne af de finansielle overslag og under hensyn til de modtagne ansøgninger.
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2. De nærmere vilkår for Fællesskabets finansielle støtte til tiltag, der iværksættes som led i pro-

grammet, fastlægges i overensstemmelse med Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af

25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige bud-

get1.

Artikel 7

Kommissionen forestår gennemførelsen af programmet efter proceduren i artikel 8, stk. 2.

Artikel 8

1. Kommissionen bistås af et udvalg.

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes

artikel 8.

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF, fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

                                                
1 EFT L 248 af 16.9.2002, s, 1.
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Artikel 9

1. Kommissionen gør hvert år status over gennemførelsen af programmet og de tiltag, der er

iværksat inden for de fire særlige indsatsområder og nøgleaktionerne i artikel 3.

2. Kommissionen foranstalter i løbet af programmets tredje år, og under alle omstændigheder

inden den fremsætter forslag om et nyt program, en ekstern evaluering af den samlede gennemfø-

relse af de fællesskabstiltag, der er iværksat som led i programmet, og drager sine egne konklusio-

ner om evalueringen. Den eksterne evaluering foretages af uafhængige eksperter. Kommissionen

meddeler sine konklusioner om denne evaluering til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europiske

Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget, inden den fremsætter forslag om et nyt pro-

gram.

Artikel 10

1. Alle juridiske personer, offentlige eller private, der er etableret i medlemsstaterne, kan deltage

i programmet, jf. dog stk. 2 og 3.

2. Programmet er åbent for deltagelse af kandidatlande på de vilkår, der er fastlagt i Europaafta-

lerne, i de dertil knyttede tillægsprotokoller og i de afgørelser, som de respektive associeringsråd

har truffet, samt på grundlag af de relevante bilaterale aftaler.

3. Programmet er åbent for deltagelse fra EFTA/EØS-landene på grundlag af yderligere bevil-

linger og efter procedurer, som aftales nærmere med disse lande.
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Artikel 11

Denne beslutning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fælles-

skabers Officielle Tidende.

Artikel 12

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

________________________
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BILAG

VEJLEDENDE FORDELING AF DET BELØB, DER SKØNNES NØDVENDIGT1

Indsatsområder (2003-2006)

1) Forbedring af energieffektiviteten og rationel energiud-

nyttelse

2) Nye og vedvarende energikilder og diversificering af

energiproduktionen

3) Transportsektorens energimæssige aspekter

4) Fremme af vedvarende energi og energieffektivitet på

internationalt plan, navnlig i udviklingslandene

66,3 mio. EUR

76 mio. EUR

31 mio. EUR

16,7 mio. EUR

I ALT 190 mio. EUR2 3 4

________________________

                                                
1 Denne fordeling er vejledende for de særlige indsatsområder "Forbedring af energieffektivi-

teten og rationel energiudnyttelse", "nye og vedvarende energikilder og diversificering af
energiproduktionen" og "transportsektorens energimæssige aspekter". Fordelingen af budget-
tet på de forskellige områder er fleksibel, så det bliver nemmere at reagere på behovsændrin-
ger i sektoren.

2 Bevillingerne til fremme på internationalt plan er et fast beløb og udgør 8,8% af programmets
samlede omkostninger.

3 Der må regnes med et yderligere bidrag på ca. 50 mio. EUR fra 2004 som følge af tiltrædelsen
af nye medlemsstater.

4 Forvaltningsorganets budget fastlægges af budgetmyndigheden som en procentdel af pro-
grammets samlede bevillinger.
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I. INDLEDNING

1. Kommissionen forelagde den 12. april 2002 et forslag til Europa-Parlamentets og Rå-

dets beslutning om et flerårigt program for tiltag på energiområdet "Intelligent Energi i

Europa" (2003-2006)1, der er baseret på artikel 175, stk. 1, i EF-traktaten.

2. Det Økonomiske og Sociale Udvalg afgav udtalelse2 den 18. september 2002; Regions-

udvalget vedtog sin udtalelse3 den 20. november 2002.

3. Europa-Parlamentet vedtog sin førstebehandlingsudtalelse4 den 20. november 2002, idet

det godkendte 39 ændringer. Kommissionen forelægger ikke noget ændret forslag.

4. Rådet vedtog den 3. februar 2003 sin fælles holdning i overensstemmelse med artikel

251 i traktaten.

II. FORSLAGETS FORMÅL

5. Forslaget skal sikre videreførelsen af det nuværende rammeprogram for aktioner inden

for energisektoren, der udløb den 31. december 2002; det tager sigte på at styrke forsy-

ningssikkerheden, bekæmpe klimaændringer og stimulere den europæiske industris

konkurrenceevne ved tiltag på følgende fire særlige indsatsområder:

● "Save", der vedrører forbedring af energieffektivitet
● "Altener", der vedrører fremme af nye og vedvarende energikilder
● "Steer", der vedrører alle transportsektorens energimæssige aspekter
● "Coopener", der vedrører vedvarende energikilder og energieffektivitet i samar-

bejdet med udviklingslandene.

                                                
1 EFT C 203 E af 27.8.2002, s. 47.
2 EFT C ...
3 EFT C ...
4 EFT C ...
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III. GENNEMGANG AF DEN FÆLLES HOLDNING

6. Generelle bemærkninger

a) Europa-Parlamentets 39 ændringer:

� Rådet har accepteret følgende 22 ændringer:

� fuldt ud: 3-7, 11, 13, 14, 18, 21, 22, 27 og 34

� delvis og/eller i princippet: 1, 2, 15, 19, 20, 23, 26, 28 og 30

� Det har forkastet følgende 17 ændringer: 8-10, 16, 17, 24, 25, 29, 31-33, 35

og 37-41 på grund af indhold og/eller form.

b) Rådet har foretaget visse andre ændringer (af indhold og/eller form) i Kommissio-

nens forslag, som er beskrevet nedenfor. Alle ændringerne i Kommissionens for-

slag er blevet accepteret af Kommissionen.

7. Særlige bemærkninger

c) De vigtigste ændringer, som Rådet har foretaget i udkastet til beslutning, vedrø-

rer det finansielle referencegrundlag for programmets gennemførelse: Rådet anser

et referencegrundlag på 190 mio. € for at være passende. Denne ændring kommer

til udtryk i artikel 6, stk. 1, første afsnit, samt i bilaget, hvor der findes en vejle-

dende fordeling af budgettet for de fire særlige indsatsområder på basis af det nye

referencegrundlag.

Desuden har Rådet for at muliggøre en vis fleksibilitet i forbindelse med dette re-

ferencegrundlag indsat en revisionsklausul i artikel 6, stk. 1, tredje afsnit, som gi-

ver mulighed for at ændre programmets budget efter første halvdel af programmet

på grundlag af en rapport, som Kommissionen skal udarbejde inden udgangen af

september 2004.
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d) Af andre ændringer kan især nævnes følgende:

● Artikel 3, stk. 1, litra d), hvor visse grupper af udviklingslande er præciseret
med henblik på deres deltagelse i Coopener-programmet (jf. ændring 18).

● Artikel 3, stk. 2: her har Rådet ligesom i en række andre stykker og litra (ar-
tikel 4, stk. 1 og 2, og artikel 5, stk. 2, litra a)) præciseret forbindelsen mel-
lem de fire særlige indsatsområder og de såkaldte nøgleaktioner for at gøre
det klart, at både tiltag vedrørende et enkelt indsatsområde og tiltag, der
kombinerer flere indsatsområder (nøgleaktioner), kan finansieres under pro-
grammet for intelligent energi (jf. ændring 19).

● Artikel 4, stk. 1, hvor Rådet har fundet det hensigtsmæssigt - som supple-
ment til den af Kommissionen foreslåede formulering af tiltagenes og pro-
jekternes formål - også at henvise til omorganisering af strukturer og virke-
midler til bæredygtig energiudvikling (litra b)), udbredelse af bedste praksis
og nye tværgående teknologier (litra c)) og udbredelse af resultater af tiltag
og projekter (litra d)) (jf. ændring 23).

● Artikel 4, stk. 3 (nyt): Rådet mener, at det vil være nyttigt og hensigtsmæs-
sigt at have let adgang til rapporterne om tiltagene og projekterne, og har
derfor indsat dette nye stykke (jf. ændring 23).

● Artikel 9, stk. 2: Rådet har fundet det nyttigt at omformulere dette stykke for
at gøre det klart, at inden Kommissionen fremsætter forslag om et nyt pro-
gram, skal den foranstalte en ekstern evaluering af gennemførelsen af pro-
grammet for intelligent energi, der skal foretages af uafhængige eksperter,
samt drage sine egne konklusioner.

● Artikel 10, stk. 2: Rådet har omformuleret dette stykke for at gøre det klart,
at alle kandidatlandene behandles lige med hensyn til deres deltagelse i pro-
grammet for intelligent energi.

IV. KONKLUSIONER

Rådet mener, at den fælles holdning i vidt omfang tager hensyn til substansen i de fleste af

Europa-Parlamentets ønsker, og at den vil yde et afbalanceret bidrag til virkeliggørelse af

målsætningerne om forsyningssikkerhed, konkurrenceevne og miljøbeskyttelse.

________________________
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ORIENTERENDE NOTE
fra: generalsekretariatet
til: De Faste Repræsentanters Komité
Vedr.: – Vedtagelse af en fælles holdning til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om

et flerårigt program for tiltag på energiområdet: Programmet "Intelligent Energi i
Europa" (2003-2006)

– Afgørelse om anvendelse af skriftlig procedure

1. Den 12. april 2002 forelagde Kommissionen ovennævnte forslag til beslutning, som er baseret

på EF-traktatens artikel 175, stk. 1.

2. Europa-Parlamentet vedtog sin udtalelse den 20. november 2002. Det Økonomiske og Sociale

Udvalg afgav udtalelse den 18. september 2002; Regionsudvalget vedtog sin udtalelse den

20. november 2002. Kommissionen vil ikke forelægge et ændret forslag.

3. På samlingen den 25. november 2002 nåede Rådet (energi) til enighed om teksten til den fore-

slåede beslutning, idet den østrigske delegation stemte imod.
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4. Teksten til udkastet til fælles holdning, som den foreligger efter endelig udformning hos

jurist-lingvisterne, findes i dok. 15547/02 ENER 320 ENV 763 CODEC 1645, og erklæringer

fra den finske og den svenske delegation og fra Kommissionen findes i addendummet hertil.

5. Et udkast til Rådets begrundelse findes i addendum til dok. 15547/02 ENER 320 ENV 763

CODEC 1645.

6. Da der kun er kort tid til Europa-Parlamentets næste mødeperiode, som begynder den

10. februar, er det nødvendigt at anvende skriftlig procedure, som indledes den 29. januar og

afsluttes den 31. januar kl. 17.00.

7. De Faste Repræsentanters Komité vil derfor kunne henstille til Rådet, at det:

– vedtager sin fælles holdning, som den foreligger i dok. 15547/02 ENER 320 ENV 763

CODEC 1645, og sender den til Europa-Parlamentet sammen med sin begrundelse,

jf. traktatens artikel 251, stk. 2;

– optager erklæringerne i addendummet i sin protokol.

De Faste Repræsentanters Komité opfordres til at anvende skriftlig procedure med henblik

herpå.

________________________
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ADDENDUM TIL ORIENTERENDE NOTE
fra: generalsekretariatet
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Vedr.: Vedtagelse af en fælles holdning til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om et

flerårigt program for tiltag på energiområdet: Programmet "Intelligent Energi i Europa"
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Erklæringer til Rådets protokol

Erklæring fra den finske og den svenske delegation

"Finland og Sverige" beklager, at programmet "Intelligent Energi i Europa" i modsætning til første
rammeprogram i energisektoren (1998-2002) ikke fastsætter nogen støtte til fordel for samarbejde
med visse nabolande. Den støtte, der blev indrømmet over SYNERGY-programmet, har været afgø-
rende for afsnittet om energi i den nordlige dimension og navnlig energisamarbejdet i Østersøområ-
det (Baltic Sea Region Energy Co-Operation - BASREC), hvor elleve lande har sluttet sig sammen.
BASREC-samarbejdet har været et nyttigt forum for udveksling af synspunkter og oplysninger med
Rusland. Fortsat støtte til BASREC-samarbejde ville bl.a. kunne bidrage væsentligt til fremover at
udvikle en dialog med Rusland på energiområdet. Hvis det derfor ikke kan lade sig gøre at yde
støtte over programmet "Intelligent Energi i Europa", bør der derfor findes andre midler til finan-
siering af dette samarbejde ved hjælp af fællesskabsmidler."

Erklæring fra Kommissionen ad bilaget

"Kommissionen noterer sig den vejledende budgetbevilling i bilaget til beslutningen og vil i pro-
grammets fireårige anvendelsesperiode dække foranstaltninger inden for områderne SAVE og
ALTENER på en afbalanceret og smidig måde under behørig hensyntagen til de forelagte projekters
kvalitet."

________________________
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Vedr.: – Vedtagelse af en fælles holdning til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om

et flerårigt program for tiltag på energiområdet: Programmet "Intelligent Energi i
Europa" (2003-2006)

– Afgørelse om anvendelse af skriftlig procedure

Punkt 3 på side 1 affattes således:

"3. På samlingen den 25. november 2002 nåede Rådet (energi) til enighed om teksten til den fore-

slåede beslutning."

________________________





KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

Bruxelles, den 07.02.2003
SEK(2003) 159 endelig

2002/0082 (COD)

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET
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2002/0082 (COD)

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit

om
Rådets fælles holdning til vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om et

flerårigt program for tiltag på energiområdet: programmet "Intelligent energi i
Europa" (2003-2006)

1- BAGGRUND

Tidspunkt for forslagets forelæggelse for EP og Rådet (dokument
KOM(2002) 162 endelig udg. - 2002/0082COD):

10. april 2002

Tidspunkt for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs
vedtagelse:

18. september 2002

Tidspunkt for Europa-Parlamentets udtalelse, førstebehandling: 20. november 2002

Tidspunkt for Regionsudvalgets udtalelse: 20. november 2002

Tidspunkt for politisk enighed om en fælles holdning: 25. november 2002

Tidspunkt for vedtagelse af den fælles holdning: 3 februar 2003

2- FORMÅLET MED KOMMISSIONENS FORSLAG

I sin grønbog "På vej mod en europæisk strategi for energiforsyningssikkerhed"1 opfordrer
Kommissionen til følgende aktioner som led i en langsigtet energistrategi:

- Den Europæiske Union må træffe konkrete foranstaltninger for at omlægge vægten
fra en forsyningspolitik til en efterspørgselsorienteret politik. I forhold til behovet er
der kun ringe mulighed for at øge udbudet i Fællesskabet, hvorimod mulighederne
for at styre efterspørgslen er mere lovende.

- hvad energiefterspørgslen angår, opfordrer grønbogen til en virkelig ændring af
forbrugeradfærden. Der må føres en aktiv energibesparelses- og
energispredningspolitik i transport- og byggeindustrien og i sektoren for elektriske
apparater for at fremme energiformer, der ikke forurener.

- hvad energiudbudet angår, må hovedvægten lægges på bekæmpelse af den globale
opvarmning. Udviklingen af nye og vedvarende energikilder (herunder
biobrændstoffer) er nøglen til forandring. En fordobling af deres andel af
energiudbudet fra 6-12% og en forøgelse af elektricitetsproduktionen på grundlag af
disse energikilder fra 14 til 22% er målsætningen for 2010.

                                                
1 KOM(2000) 769 endelig udg. af 29.11.2000.
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Grønbogens hovedlinjer blev bekræftet og udbygget med nye EU-prioriteter, som blev
vedtaget på Det Europæiske Råds møde i Gøteborg, ikke mindst i forbindelse med EU's
strategi for bæredygtig udvikling.

Dette forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning drejer sig om et flerårigt program
for energiområdet - programmet "Intelligent energi for Europa" for tidsrummet fra 2003 til
2006. Programmet skal være Fællesskabets vigtigste redskab, når det gælder anden støtte til
energiområdet end den teknologiske. Det skaber sammenhæng mellem de aktiviteter, der
udføres inden for ALTENER, SAVE og til en vis grad SYNERGY-programmet, og det
samler alle de aktiviteter i energisektoren, der bidrager til at opfylde Fællesskabets vigtigste
målsætninger for energi, transport og bæredygtig udvikling.

Programmet er bygget op omkring fire særlige områder:

� rationel energiudnyttelse og efterspørgselsstyring (SAVE)

� nye og vedvarende energikilder (ALTENER)

� transportens energimæssige aspekter (STEER)

� fremme af vedvarende energikilder og energieffektivitet på internationalt plan
(COOPENER).

Der fastsat seks aktivitetstyper inden for hvert område:

a) udarbejdelse af strategier, udvikling af standarder, undersøgelser osv.

b) etablering af strukturer og finansierings- og markedsinstrumenter, herunder lokal og
regional planlægning

c) fremme af systemer og udstyr, der kan lette overgangen fra demonstration til
markedsføring

d) udvikling af informations- og uddannelsesstrukturer og udnyttelse af resultaterne

e) overvågning

f) vurdering af aktiviteternes virkning

På baggrund af Fællesskabets strategi for bæredygtig udvikling, som blev vedtaget af Det
Europæiske Råd i juni 2001, er det vigtigt, at Den Europæiske Union afsætter de midler, som
er nødvendige for at gennemføre dette ambitiøse energihandlingsprogram. Kommissionens
oprindelige forslag til det tidligere energirammeprogram (1998-2002) afsatte et budget på
200 mio. € i fem år, men det blev i sidste instans nedsat til 175 mio. €.

En lang række faktorer kan begrunde en forøgelse af budgetbevillingen til dette program i
forhold til energirammeprogrammet:

For det første er der behov for en forøgelse af hensyn til de aktiviteter, der skyldes de nye
politiske retningslinjer, den vedtagne og planlagte lovgivning for vedvarende energikilder og
energieffektivitet og prioriteringen af transportens energimæssige aspekter i strategien for
bæredygtig udvikling.
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For det andet er der støtten til internationale aktiviteter, ikke mindst samarbejdet med
udviklingslandene på baggrund af Kyoto-ordningerne og prioriteringen af vedvarende
energikilder på verdenstopmødet om bæredygtig udvikling (VTBU) i Johannesburg.

Endelig er der behov for at øge spredningen af den bedste praksis og de bedste teknologier for
at øge udnyttelsen af programmets resultater.

Kommissionen har derfor foreslået en forøgelse af det finansielle referencebeløb, så det
samlede budget kommer op på 215 mio. € for EU 15 i den fireårige periode.

3- BEMÆRKNINGER TIL DEN FÆLLES HOLDNING

(a) Generelt

På baggrund af de tidligere programmers succes betragter både Rådet, Europa-
Parlamentet og Kommissionen dette forslag som et afgørende middel til opfyldelse
både af EU's målsætninger for vedvarende energi og energieffektivitet og af EU's
internationale forpligtelser, når det gælder klimaændringen og den bæredygtige
udvikling.

Det spanske og senere det danske formandskab har behandlet dette forslag som en
høj prioritet og har derfor øget indsatsen i Rådet. Under begge formandskaber har en
konstruktiv samarbejdsånd og vilje til kompromis været fremherskende i drøftelserne
mellem medlemsstaterne, og det har ført til et bedre dokument.

Under forberedelserne til førstebehandlingen i Europa-Parlamentet blev Rådet hele
tiden gjort bekendt med de holdninger, der kom til udtryk i Parlamentet, så
medlemsstaterne har fået nyttig vejledning til udarbejdelse og forhandling af den
fælles holdning. Af 39 ændringsforslag fra Europa-Parlamentet er 22 helt eller
delvist afspejlet i den fælles holdning, mens 17 er forkastet.

I de tilfælde, hvor den fælles holdnings tekst afviger fra Kommissionens forslag, er
det i almindelighed for at klarlægge og afgrænse anvendelsesområder og begreber,
som forekommer i den oprindelige tekst.

Hvad angår det finansielle referencebeløb i den fælles holdnings tekst, har
medlemsstaterne indgået et kompromis om et samlet beløb på 190 mio. €, dvs. 25
mio. € under Kommissionens forslag. Desuden indeholder artikel 6 yderligere
betingelser for ændring af budgetmidlernes fordeling på de fire områder og
yderligere bestemmelser for ændring af programmets finansielle referencebeløb, idet
dette skal ske på grundlag af de finansielle udsigter og under hensyntagen til de
indløbne ansøgninger. Kommissionen kan støtte dette kompromis.

(b) De vigtigste formål med Parlamentets ændringsforslag til dette forslag

De vigtigste dele af Kommissionens forslag fik stærk støtte af Europa-Parlamentet.
En vigtig del af EP's ændringsforslag under førstebehandlingen gik ud på at forbedre
og ajourføre teksten i overensstemmelse med de nye politiske udviklinger både i EU
og på internationalt plan og bidrage til at klarlægge, fremhæve og/eller udvide
programmets definitioner, målsætninger og anvendelsesområde, både i artiklerne og
betragtningerne. I overensstemmelse hermed indgår ændringsforslag 1-7, 11, 13, 15,
18-21, 27 og 34 helt eller delvist i den fælles holdnings tekst, mens ændringsforslag
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16, 17 og 31 ikke er medtaget. Vigtige henvisninger til gennemsigtighed, køn,
offentlig adgang til dokumenter om projektresultater og andre adgangsmuligheder er
blevet indføjet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets ændringsforslag 14, 22,
23 og 28.

På baggrund af EU's og den øvrige verdens nye, øgede prioriteter og målsætninger
for energi, miljø og bæredygtighed mener Europa-Parlamentet, at
finansieringsbeløbet til fremme af aktiviteter i forbindelse med vedvarende
energikilder og energieffektivitet bør forøges (ændringsforslag 32 og 41). Desuden
bør det nye område COOPENER specielt styrkes på baggrund af de særlige
forpligtelser over for vedvarende energikilder, som EU har påtaget sig i
Johannesburg.

Europa-Parlamentets og Rådets holdning til det finansielle referencebeløb er klart det
vigtigste punkt, hvor der skal opnås endelig enighed. Europa-Parlamentet vil sikkert i
denne forbindelse overveje den genbehandlingsklausul, Rådet indføjede i teksten
under de afsluttende drøftelser.

(c) Andre dele af den fælles holdning i forhold til ændringsforslag fra Europa-
Parlamentet

Også Kommissionens interne programledelse og programudførelse er blevet
behandlet. Dog er ændringsforslagene 8, 10, 24, 29, 33, 35, 37-40) i forbindelse med
udvalgsprocedurereglerne og den interne ledelse ikke blevet fuldstændigt eller i alt
fald kun delvist afspejlet i den fælles holdning (ændringsforslag 26 og 30): de
nugældende generelle bestemmelser bør anvendes, og der er ingen grund til at
tilpasse dem udelukkende med henblik på ledelsen af dette program.

Med hensyn til ændringsforslag 9 og 25, der drejer sig om oprettelse af et
"traditionelt" europæisk energiagentur, indgår der ingen henvisninger i den fælles
holdning. Den almindelige opfattelse var, at et sådant agentur skulle tage sig af
energipolitiske spørgsmål, og at en beslutning om et nyt program derfor ikke var det
rigtige grundlag for dets oprettelse. Kommissionen vil gå videre med dette punkt ved
senere at oprette et "forretningsagentur", som skal bistå med ledelsen af
Fællesskabets aktiviteter i henhold til programmet. Dette ligger imidlertid ikke inden
for denne beslutnings rammer, og et særskilt beslutningsforslag er derfor under
forberedelse.

4- KONKLUSION

Kommissionen finder, at Rådets fælles holdning af 3. februar 2003 simpelt flertal i det store
og hele er tro mod ånd og bogstav i Kommissionens forslag af 10. april 2002. Dette forslag
blev fremsat som svar på Rådets og Europa-Parlamentets opfordring til at videreføre
Fællesskabets aktiviteter inden for rammerne af et energiprogram.

Kommissionen mener også, at den fælles holdning - i overensstemmelse med Kommissionens
forslag - tager sigte på målretning, underbygning og forbedring af Fællesskabets aktiviteter i
forbindelse med energieffektivitet og vedvarende energikilder, men samtidig udvider disse
aktiviteter til at omfatte transportens energimæssige aspekter og samarbejde med
udviklingslandene.
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Kommissionen mener, at det i den fælles holdning er lykkedes at bevare hensigten med
Kommissionens forslag og tage hensyn til et stort antal ændringsforslag fra Europa-
Parlamentet.

Den fælles holdning tager også hensyn til nye udviklinger inden for Fællesskabets politik for
energi, miljø og bæredygtig udvikling, selv om Kommissionen ikke mener, at disse nye
prioriteringer og nyopstillede målsætninger er blevet afspejlet fuldt ud i det finansielle
referencebeløb. Kommissionen har imidlertid søgt at forsone de modstridende holdninger ved
aktivt at medvirke til at skabe enighed. Kommissionen noterer, at den bestemmelse om
midtvejsgenbehandling, som den fælles holdning indeholder, fastsætter behandling og - om
nødvendigt - ændring af referencebeløbet på grundlag af de finansielle udsigter og de
modtagne ansøgninger.

Med hensyn til henvisningerne til gennemsigtighed og lige muligheder mener Kommissionen,
at de, som de kommer til udtryk i den fælles holdning, ligger ganske på linje med de
ændringsforslag, Parlamentet har vedtaget.

Kommissionen anbefaler derfor denne fælles holdning til Europa-Parlamentet.

5. KOMMISSIONENS ERKLÆRING TIL DEN FÆLLES HOLDNING

Kommissionen tager det vejledende budget i beslutningens bilag til efterretning og vil i den
fireårige programperiode søge SAVE- og ALTENER-aktiviteterne dækket ind på en fleksibel
og velovervejet måde under hensyntagen til de forelagte projekters kvalitet.


