
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

1999 �
���

�

�
���

�
�

� 2004

Έγγραφο συνόδου

C5-0037/2003
2002/0082(COD)

EL
11/02/2003

Κοινή θέση

Κοινή θέση η οποία καθορίσθηκε από το Συµβούλιο της 3ης Φεβρουαρίου 2003 για την
έκδοση της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη θέσπιση
πολυετούς προγράµµατος δράσης στο πεδίο της ενέργειας : «Ευφυής ενέργεια - Ευρώπη»
(2003-2006)

Έγγρ. 15547/3/02 ADD1
                     δηλώσεις 5589/03 ADD1

SEC(2003)0159

EL EL





15547/3/02 REV 3 ZAC/lk
DG C III    EL

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2003
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
2002/0082 (COD)

15547/3/02
REV 3

ΕΝΕR 320
ENV 763
CODEC 1645

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίσθηκε από το Συµβούλιο της 3ης Φεβρουαρίου

2003 για την έκδοση της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για τη θέσπιση πολυετούς προγράµµατος δράσης στο πεδίο της
ενέργειας : «Ευφυής ενέργεια - Ευρώπη» (2003-2006)



15547/3/02 REV 3 ZAC/lk 1
DG C III    EL

ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ.     /2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 3ης Φεβρουαρίου 2003

για τη θέσπιση πολυετούς προγράµµατος δράσης στο πεδίο της ενέργειας :

«Ευφυής ενέργεια - Ευρώπη» (2003-2006)

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175, παράγραφος 1,

την πρόταση της Επιτροπής 1,

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2,

τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών 3,

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης 4,

                                                
1 ΕΕ C 203 Ε, 27.8.2002, σ. 47.
2 Γνώµη που διατυπώθηκε στις 18 Σεπτεµβρίου 2002 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην

Επίσηµη Εφηµερίδα).
3 Γνώµη που διατυπώθηκε στις 20 Νοεµβρίου 2002 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη

Εφηµερίδα).
4 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Νοεµβρίου 2002 (δεν έχει ακόµα

δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του Συµβουλίου της .... (δεν έχει ακόµα
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της �.
(δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα εξής :

(1) Οι φυσικοί πόροι, η συνετή και ορθολογική χρησιµοποίηση των οποίων προβλέπεται στο

άρθρο 174 της Συνθήκης, περιλαµβάνουν, εκτός από τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, το

πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και τα στερεά καύσιµα, που αποτελούν τις βασικές πηγές

ενέργειας αλλά συνιστούν επίσης και τις κύριες πηγές εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα.

Μεταξύ των στόχων του εν λόγω άρθρου περιλαµβάνεται και η προώθηση, σε διεθνές

επίπεδο, µέτρων για την αντιµετώπιση των περιφερειακών ή παγκόσµιων περιβαλλοντικών

προβληµάτων.

(2) Στην ανακοίνωση της Επιτροπής µε τίτλο «Αειφόρος ανάπτυξη της Ευρώπης για έναν

καλύτερο κόσµο : στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αειφόρο ανάπτυξη», που

υποβλήθηκε στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Γκέτεµποργκ, στις 15 και 16 Ιουνίου 2001,

µεταξύ των κυρίων εµποδίων για την αειφόρο ανάπτυξη αναφέρονται οι εκποµπές αερίων

θερµοκηπίου και η ρύπανση που οφείλονται στις µεταφορές. Για την αντιµετώπιση των

εµποδίων αυτών, είναι απαραίτητη µια νέα προσέγγιση των κοινοτικών πολιτικών ώστε να

προσεγγίσουν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, µε σκοπό την µεταβολή των προτύπων

κατανάλωσης και επενδύσεων.

(3) Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Γκέτεµποργκ θέσπισε στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη

και προσέθεσε περιβαλλοντική διάσταση στη διαδικασία της Λισαβόνας για την

απασχόληση, την οικονοµική µεταρρύθµιση και την κοινωνική συνοχή.

(4) Η ενεργειακή απόδοση και οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας συνιστούν σηµαντικό µέρος της

σειράς των απαραίτητων µέτρων για τη συµµόρφωση προς τις διατάξεις του Πρωτοκόλλου

του Κιότο, που προβλέπονται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράµµατος για την αλλαγή του

κλίµατος (ΕΠΑΚ). Οι φυσικές µεταβολές που παρατηρούνται σε ολόκληρη την Ευρώπη και

σε άλλα µέρη του κόσµου καταδεικνύουν την ανάγκη να αναληφθεί επείγουσα δράση.
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(5) Στην Πράσινη Βίβλο µε τίτλο «Προς µια ευρωπαϊκή στρατηγική για την ασφάλεια του

ενεργειακού εφοδιασµού» διαπιστώνεται αυξανόµενη εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

από εξωτερικές ενεργειακές πηγές, εξάρτηση που µπορεί να φθάσει σε ποσοστό 70% σε

20-30 έτη (έναντι του 50% σήµερα), υπογραµµίζεται η ανάγκη εξισορρόπησης της πολιτικής

εφοδιασµού µέσω σαφών δράσεων υπέρ µιας πολιτικής της ζήτησης, ενώ γίνεται έκκληση για

αληθινή αλλαγή της συµπεριφοράς των καταναλωτών ώστε να προσανατολισθεί η ζήτηση

προς µια καλύτερα ελεγχόµενη και πιο φιλική προς το περιβάλλον κατανάλωση, ιδίως στις

µεταφορές και τις κατασκευές, και να δοθεί προτεραιότητα στην ανάπτυξη των νέων και

ανανεώσιµων µορφών ενέργειας όσον αφορά τον ενεργειακό εφοδιασµό µε σκοπό την

αντιµετώπιση της πρόκλησης που συνιστά η θέρµανση του πλανήτη.

(6) Στο ψήφισµά του για την Πράσινη Βίβλο «Προς µια ευρωπαϊκή στρατηγική για την ασφάλεια

του ενεργειακού εφοδιασµού» 1, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέτει την ενεργειακή απόδοση

και την εξοικονόµηση ενέργειας ως πρώτη προτεραιότητα. Κάνει έκκληση να προωθηθεί µια

«ευφυής» προσέγγιση στη χρήση της ενέργειας, µε την οποία η Ευρώπη θα καταστεί η πλέον

αποδοτική από ενεργειακή άποψη οικονοµία στον κόσµο.

(7) Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε ένα σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της ενεργειακής

απόδοσης στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα προβλέπει συµπληρωµατική ετήσια βελτίωση της

ενεργειακής απόδοσης κατά 1% σε σχέση µε το 0,6% που αντιστοιχεί στην τάση που

καταγράφηκε κατά τη διάρκεια των δέκα τελευταίων ετών. Εάν επιτευχθεί ο στόχος αυτός, θα

καταστεί δυνατή, το 2010, η επίτευξη των δύο τρίτων του δυναµικού εξοικονόµησης

ενέργειας, που εκτιµάται σε 18% της συνολικής κατανάλωσης. Στο σχέδιο δράσης

προτείνονται νοµοθετικά µέτρα και δράσεις υποστήριξης. Για την εφαρµογή του σχεδίου

δράσης, απαιτείται επίσης η κατάρτιση αποδοτικών συστηµάτων ελέγχου και

παρακολούθησης.

                                                
1 ΕΕ C 140 E της 13.6.2002, σ. 543.
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(8) Στην ανακοίνωση της Επιτροπής «Ενέργεια για το µέλλον : ανανεώσιµες πηγές ενέργειας -

Λευκή Βίβλος σχετικά µε κοινοτική στρατηγική και σχέδιο δράσης για τις ανανεώσιµες πηγές

ενέργειας», προβλέπεται ο ενδεικτικός στόχος του 12% της ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές

στη µικτή εγχώρια κατανάλωση της Κοινότητας, έως το 2010. Το Συµβούλιο, στο ψήφισµά

του, της 8ης Ιουνίου 1998, για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας 1 και το Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο, στο ψήφισµά του για τη Λευκή Βίβλο, υπογράµµισαν την ανάγκη σηµαντικής

και διαρκούς αύξησης της χρήσης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στην Κοινότητα και

ενέκριναν απολύτως τη στρατηγική και το σχέδιο δράσης που πρότεινε η Επιτροπή,

συµπεριλαµβανοµένης της ενίσχυσης των προγραµµάτων υποστήριξης στις ανανεώσιµες

πηγές ενέργειας. Στο σχέδιο δράσης προβλέπονται µέτρα υποστήριξης της προώθησης και

της ανάπτυξης των ανανεώσιµων µορφών ενέργειας. Στην ανακοίνωση της Επιτροπής

σχετικά µε την εφαρµογή της κοινοτικής στρατηγικής και του προγράµµατος δράσης για τις

ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (1998-2000), διαπιστώνεται η πρόοδος που έχει

πραγµατοποιηθεί, µε παράλληλη υπογράµµιση ότι απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες, σε

κοινοτικό και εθνικό επίπεδο, για την επίτευξη των εν λόγω στόχων και, ιδίως, νέα

νοµοθετικά µέτρα για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και την προώθησή τους.

(9) Η οδηγία 2001/77/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της

27ης Σεπτεµβρίου 2001, για την προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από

ανανεώσιµες πηγές στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 2 θέτει εθνικούς

ενδεικτικούς στόχους συµβατούς προς τον συνολικό ενδεικτικό στόχο της Κοινότητας του

12% της ακαθάριστης εθνικής κατανάλωσης ενέργειας έως το 2010, και ιδίως µε το

ενδεικτικό ποσοστό 22,1% της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές επί του συνόλου

της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Κοινότητα έως το 2010.

                                                
1 ΕΕ C 198 της 24.6.1998, σ. 1.
2 ΕΕ L 283 της 27.10.2001, σ. 33.
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(10) Με το ψήφισµα σχετικά µε τη χρησιµοποίηση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στις χώρες

ΑΚΕ 1, που υιοθετήθηκε από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ

την 1η Νοεµβρίου 2001, ζητείται από την Επιτροπή «να ενσωµατώσει τον βιώσιµο

ενεργειακό εφοδιασµό, κυρίως µέσω της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιµων

πηγών ενέργειας, στη νέα στρατηγική αναπτυξιακής πολιτικής της, ως τοµέα δράσης

προτεραιότητας».

(11) Το «Τελικό Σχέδιο Εφαρµογής» της Παγκόσµιας ∆ιάσκεψης για την αειφόρο ανάπτυξη, που

υιοθετήθηκε στις 2 Σεπτεµβρίου 2002, δεσµεύει τις υπογράφουσες χώρες,

συµπεριλαµβανοµένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να καταβάλουν προσπάθειες προκειµένου

να :

•  αυξηθεί σηµαντικά το συνολικό µερίδιο των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στη

σύνθεση ενεργειακών µορφών,

•  να επιτευχθούν ίσοι όροι ανταγωνισµού για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας σε σχέση

µε τις άλλες ενεργειακές πηγές,

•  να προωθηθούν περαιτέρω η έρευνα και η ανάπτυξη στους τοµείς των ανανεώσιµων

πηγών ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης και των λιγότερο ρυπογόνων τεχνολογιών

συµβατικών καυσίµων,

•  και να διατεθούν στις αναπτυσσόµενες χώρες οι οικονοµικοί πόροι για την ανάπτυξη

τεχνογνωσίας στον ενεργειακό τοµέα, συµπεριλαµβανοµένων των ανανεώσιµων πηγών

ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης και των λιγότερο ρυπογόνων τεχνολογιών

συµβατικών καυσίµων,

προκειµένου να επιτευχθεί αειφόρος ανάπτυξη.

                                                
1 ΕΕ C 78 της 2.4.2002, σ. 35.
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(12) Η πρωτοβουλία εταιρικής σχέσης της ΕΕ «Πρωτοβουλία για την ενέργεια προκειµένου να

εξαλειφθεί η φτώχεια και να εξασφαλισθεί η αειφόρος ανάπτυξη», που ξεκίνησε την

1η Σεπτεµβρίου 2002, βασίζεται στην βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και στην

αυξηµένη χρησιµοποίηση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, και πολλές αναπτυσσόµενες χώρες

και περιφερειακές οργανώσεις, καθώς επίσης ο ιδιωτικός τοµέας και οργανώσεις της

κοινωνίας των πολιτών, µετέχουν ήδη στην πρωτοβουλία αυτή, της οποίας οι αρχές και η

στρατηγική καθορίζονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής για την ενεργειακή συνεργασία µε

τις αναπτυσσόµενες χώρες.

(13) Εφόσον πολλά κοινοτικά µέτρα αναφορικά µε την ενεργειακή απόδοση, ιδίως η επισήµανση

του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού γραφείου και επικοινωνιών, καθώς και η

τυποποίηση των συσκευών φωτισµού, θέρµανσης και κλιµατισµού, δεν έχουν δεσµευτικό

χαρακτήρα για τα κράτη µέλη, πρέπει να αναληφθεί προσπάθεια προώθησης σε κοινοτικό

επίπεδο, µε τη βοήθεια ειδικών προγραµµάτων, ώστε να δηµιουργηθούν οι συνθήκες για τη

στροφή προς την κατεύθυνση αειφόρων ενεργειακών συστηµάτων.

(14) Το ίδιο ισχύει όσον αφορά κοινοτικά µέτρα που αποσκοπούν σε µεγαλύτερη διείσδυση στην

αγορά των ανανεώσιµων ενεργειακών πηγών, ιδίως την τυποποίηση εξοπλισµού για την

παραγωγή και κατανάλωση ανανεώσιµων µορφών ενέργειας.
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(15) Η απόφαση 1999/21/ΕΚ/Ευρατόµ του Συµβουλίου, της 14ης ∆εκεµβρίου 1998, για τη

θέσπιση πολυετούς προγράµµατος πλαισίου για δράσεις στον τοµέα της ενέργειας

(1998-2002) και συναφή µέτρα 1, καθώς και οι αποφάσεις σχετικά µε ειδικά προγράµµατα,

συγκεκριµένα η απόφαση 1999/22/ΕΚ του Συµβουλίου, της 14ης ∆εκεµβρίου 1998, για τη

θέσπιση πολυετούς προγράµµατος µελετών, αναλύσεων, προβλέψεων και άλλων συναφών

εργασιών στον τοµέα της ενέργειας (1998-2002) - Πρόγραµµα ETAP 2, η απόφαση

1999/23/ΕΚ του Συµβουλίου, της 14ης ∆εκεµβρίου 1998, για τη θέσπιση πολυετούς

προγράµµατος για την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας στον τοµέα της ενέργειας

(1998-2002) - Πρόγραµµα SYNERGY 3, η απόφαση 1999/24/ΕΚ/Ευρατόµ του Συµβουλίου,

της 14ης ∆εκεµβρίου 1998, για τη θέσπιση πολυετούς προγράµµατος τεχνολογικών δράσεων

για την προώθηση της αντιρρυπαντικής και αποδοτικής χρησιµοποίησης των στερεών

καυσίµων (1998-2002) - Πρόγραµµα CARNOT 4, η απόφαση 1999/25/ΕΚ/Ευρατόµ του

Συµβουλίου, της 14ης ∆εκεµβρίου 1998, για τη θέσπιση πολυετούς προγράµµατος δράσεων

(1998-2002) στον πυρηνικό τοµέα σχετικά µε την ασφάλεια µεταφοράς ραδιενεργών υλικών,

τους ελέγχους των διασφαλίσεων και τη βιοµηχανική συνεργασία ώστε να προωθηθούν

ορισµένα ζητήµατα ασφάλειας των πυρηνικών εγκαταστάσεων στις χώρες που συµµετέχουν

προς το παρόν στο πρόγραµµα TACIS - Πρόγραµµα SURE 5, η απόφαση 646/2000/ΕΚ του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2000, σχετικά µε τη

θέσπιση πολυετούς προγράµµατος για την προώθηση των ανανεώσιµων πληγών ενέργειας

στην Κοινότητα (1998-2002) - Πρόγραµµα ALTENER 6 και η απόφαση 647/2000/ΕΚ του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 28 Φεβρουαρίου 2000, σχετικά µε τη

θέσπιση πολυετούς προγράµµατος για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας

(1998-2002) - Πρόγραµµα SAVE 7, έληξαν την 31η ∆εκεµβρίου 2002.

                                                
1 ΕΕ L 7 της 13.1.1999, σ. 16.
2 ΕΕ L 7 της 13.1.1999, σ. 20.
3 ΕΕ L 7 της 13.1.1999, σ. 23.
4 ΕΕ L 7 της 13.1.1999, σ. 28.
5 ΕΕ L 7 της 13.1.1999, σ. 31.
6 ΕΕ L 79 της 30.3.2000, σ. 1.
7 ΕΕ L 79 της 30.3.2000, σ. 6.
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(16) Σύµφωνα µε το άρθρο 5, παράγραφος 2, της απόφασης 1999/21/ΕΚ, Ευρατόµ, η Επιτροπή

ανέθεσε σε ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες την εξωτερική αξιολόγηση του εν λόγω

προγράµµατος-πλαίσιο και των ειδικών προγραµµάτων. Οι αξιολογητές αναγνωρίζουν, στην

έκθεσή τους, τη σηµασία, ιδίως, των προγραµµάτων ALTENER, SAVE, SYNERGY και

ETAP στην εφαρµογή της ενεργειακής στρατηγικής και της κοινοτικής στρατηγικής για την

αειφόρο ανάπτυξη. ∆ιαπιστώνουν τις ελλείψεις µέσων των εν λόγω προγραµµάτων έναντι

των πραγµατικών αναγκών και συνιστούν την ενίσχυσή τους.

(17) Λαµβανοµένης υπόψη της κοινοτικής στρατηγικής για την αειφόρο ανάπτυξη, καθώς και των

αποτελεσµάτων των αξιολογήσεων του προγράµµατος-πλαίσιο, θεωρείται απαραίτητο να

ενισχυθεί ή κοινοτική υποστήριξη στους τοµείς της ενέργειας που συµβάλλουν στην αειφόρο

ανάπτυξη, µε τη συγκέντρωσή τους σε ένα µόνο πρόγραµµα, µε τίτλο «Ευφυής ενέργεια -

Ευρώπη», που θα περιλαµβάνει τέσσερα ειδικά πεδία.

(18) Η σηµασία και η επιτυχία της κοινοτικής υποστήριξης στις ανανεώσιµες µορφές ενέργειας,

στο πλαίσιο του προγράµµατος ALTENER, κατά τη χρονική περίοδο 1993-2002, αιτιολογεί

τη συνέχισή του και τη συµπερίληψή του στο υφιστάµενο πρόγραµµα ειδικού πεδίου

αναφορικά µε τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας µε τίτλο «ALTENER».

(19) Η ανάγκη ενίσχυσης της κοινοτικής υποστήριξης για την ορθολογική χρήση της ενέργειας

και η επιτυχία του προγράµµατος SAVE κατά τη χρονική περίοδο 1991-2002 αιτιολογεί την

συµπερίληψή του στο υφιστάµενο πρόγραµµα ειδικού πεδίου αναφορικά µε την ενεργειακή

απόδοση, µε τίτλο «SAVE».
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(20) Η βελτίωση της χρήσης της ενέργειας στον τοµέα των µεταφορών, συµπεριλαµβανοµένης της

διαφοροποίησης των καυσίµων, αποκτά µεγάλη σηµασία στο πλαίσιο των κοινοτικών

προσπαθειών που αποβλέπουν στη µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις

µεταφορές, γεγονός που δικαιολογεί τη συµπερίληψη στο πρόγραµµα «Ευφυής Ενέργεια -

Ευρώπη» ειδικού πεδίου το οποίο αφορά τις ενεργειακές πτυχές των µεταφορών, µε τίτλο

«STEER».

(21) Η ανάγκη προώθησης µορφών βέλτιστης πρακτικής που έχουν αναπτυχθεί στην Κοινότητα

στους τοµείς των ανανεώσιµων µορφών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης, και η

ανάγκη µεταφοράς τους, ιδίως σε αναπτυσσόµενες χώρες, συνιστά µία από τις

προτεραιότητες των δεσµεύσεων που έχει αναλάβει η Κοινότητα σε διεθνές επίπεδο, όπως

και η ενίσχυση της συνεργασίας κατά τη χρησιµοποίηση των ευέλικτων µηχανισµών του

Πρωτοκόλλου του Κιότο. Για την εξασφάλιση της συνέχειας ως προς το παλαιό πρόγραµµα

SYNERGY για τις δράσεις στα προαναφερθέντα πεδία, θα πρέπει να συµπεριληφθεί στο

παρόν πρόγραµµα ένα ειδικό πεδίο αναφορικά µε την προώθηση ανανεώσιµων µορφών

ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας, µε τίτλο

«COOPENER».

(22) Η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, βέλτιστων πρακτικών και αποτελεσµάτων της έρευνας, ο

συντονισµός στο πλαίσιο του προγράµµατος και µε άλλες κοινοτικές πολιτικές, η συνέχεια σε

σχέση µε υφιστάµενα προγράµµατα, η σταθερότητα των κανόνων συµµετοχής, η επάρκεια σε

ανθρώπινους πόρους, καθώς και η ταχεία εφαρµογή θα κρίνουν αποφασιστικά την επιτυχία

του προγράµµατος «Ευφυής ενέργεια - Ευρώπη».

(23) Η ισότητα ευκαιριών ανδρών και γυναικών αποτελεί σηµαντική πτυχή όλων των κοινοτικών

προγραµµάτων και θα πρέπει, συνεπώς, να ληφθεί υπόψη στο πλαίσιο του προγράµµατος

«Ευφυής Ενέργεια - Ευρώπη».
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(24) Η παρούσα απόφαση καθορίζει, για όλη τη διάρκεια του προγράµµατος, ένα χρηµατοδοτικό

πλαίσιο που αποτελεί την προνοµιακή αναφορά, κατά την έννοια του σηµείου 33 της

διοργανικής συµφωνίας, της 6ης Μαΐου 1999, µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του

Συµβουλίου και της Επιτροπής για τη δηµοσιονοµική πειθαρχία και τη βελτίωση της

διαδικασίας του προϋπολογισµού 1, για την αρχή του προϋπολογισµού µέσα στα πλαίσια της

ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισµού.

(25) ∆εδοµένου ότι οι στόχοι του προβλεπόµενου προγράµµατος, οι οποίοι αφορούν την εφαρµογή

της κοινοτικής στρατηγικής στα πεδία της ενέργειας που συµβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη,

δεν µπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη µέλη, ενεργώντας µεµονωµένα, αφού

απαιτείται εκστρατεία προώθησης και ανταλλαγές βάσει στενής συνεργασίας σε ευρωπαϊκή

κλίµακα µεταξύ των διαφόρων συντελεστών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, και

δύνανται, συνεπώς, να πραγµατοποιηθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί

να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας που καθορίζεται στο άρθρο 5 της

Συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, όπως αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο, η

παρούσα απόφαση δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη των εν λόγω στόχων όρια.

(26) Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν µε την επιφύλαξη των άρθρων 87 και 88 της

Συνθήκης, και ιδίως των κοινοτικών κατευθυντηρίων γραµµών για τις κρατικές ενισχύσεις υπέρ

της προστασίας του περιβάλλοντος.

(27) Τα απαραίτητα µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης, θα πρέπει να θεσπισθούν

σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον

καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην

Επιτροπή 2,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

                                                
1 ΕΕ C 172 της 18.6.1999, σ. 1.
2 ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23
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Άρθρο 1

1. Θεσπίζεται πολυετές πρόγραµµα δράσεων στον τοµέα της ενέργειας : «Ευφυής ενέργεια -

Ευρώπη», εφεξής αποκαλούµενο «το παρόν πρόγραµµα», για την περίοδο 2003-2006.

2. Το παρόν πρόγραµµα υποστηρίζει την αειφόρο ανάπτυξη στον τοµέα της ενέργειας,

παρέχοντας ισορροπηµένη συµβολή στην επίτευξη των ακόλουθων γενικών στόχων : ασφάλεια του

ενεργειακού εφοδιασµού, ανταγωνιστικότητα και προστασία του περιβάλλοντος.

3. Το παρόν πρόγραµµα αποσκοπεί επίσης στην οικονοµική και κοινωνική συνοχή και επιδιώκει

την ενίσχυση της διαφάνειας, της συνεκτικότητας και της συµπληρωµατικότητας όλων των

δράσεων και λοιπών σχετικών µέτρων στον τοµέα της ενέργειας, συνδέοντας έτσι αποτελεσµατικά

τα µέτρα αυτά µε τις δράσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο άλλων πολιτικών της Κοινότητας και

των κρατών µελών.

Άρθρο 2

Οι ειδικοί στόχοι του παρόντος προγράµµατος είναι οι ακόλουθοι :

α) Να παράσχει τα απαραίτητα στοιχεία για την προώθηση της ενεργειακής

αποτελεσµατικότητας, τη µεγαλύτερη χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και ενεργειακής

διαφοροποίησης, µεταξύ άλλων και στον τοµέα των µεταφορών, τη βελτίωση της αειφορίας,

την ανάπτυξη του δυναµικού των περιφερειών, και ιδίως των εξόχως απόκεντρων περιοχών

και των νήσων, και την εκπόνηση νοµοθετικών µέτρων για την επίτευξη των εν λόγω

στρατηγικών στόχων,
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β) να αναπτύξει µηχανισµούς και µέσα, που µπορούν να χρησιµοποιούνται από την Επιτροπή

και τα κράτη µέλη, για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση του αντίκτυπου

των µέτρων που έχουν θεσπίσει η Κοινότητα και τα κράτη µέλη της στους τοµείς της

ενεργειακής αποτελεσµατικότητας και των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας,

συµπεριλαµβανοµένων των ενεργειακών πτυχών των µεταφορών,

γ) να προωθήσει αποδοτικά και ευφυή συστήµατα παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας, που

στηρίζονται σε στέρεες και αειφόρες βάσεις, µε την ευαισθητοποίηση, ιδίως µέσω του

εκπαιδευτικού συστήµατος, και µε την προώθηση ανταλλαγών εµπειρίας και τεχνογνωσίας

µεταξύ των κύριων ενδιαφεροµένων φορέων, των επιχειρήσεων και των πολιτών εν γένει, µε

την υποστήριξη δράσεων που στοχεύουν στην ενθάρρυνση των επενδύσεων στις

αναδυόµενες τεχνολογίες, και µε την ενθάρρυνση της διάδοσης βέλτιστων πρακτικών και

βέλτιστης διαθέσιµης τεχνολογίας, καθώς και µε µέσα προώθησης σε διεθνές επίπεδο.

Άρθρο 3

1. Το παρόν πρόγραµµα διαρθρώνεται σε τέσσερα ειδικά πεδία, ως εξής :

α) Το πρόγραµµα «SAVE», που αφορά τη βελτίωση της ενεργειακής αποτελεσµατικότητας και

την ορθολογική χρήση της ενέργειας, ιδίως στον οικοδοµικό και τον βιοµηχανικό τοµέα,

εξαιρέσει των δράσεων που αναλαµβάνονται στο πλαίσιο του προγράµµατος STEER,

συµπεριλαµβανοµένης της θέσπισης νοµοθετικών µέτρων και της εφαρµογής τους,

β) το πρόγραµµα «ALTENER», που αφορά την προώθηση νέων και ανανεώσιµων πηγών

ενέργειας για συγκεντρωµένη και αποκεντρωµένη παραγωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας,

καθώς και την ένταξή τους στο τοπικό περιβάλλον και στα ενεργειακά συστήµατα, εξαιρέσει

των δράσεων που αναλαµβάνονται στο πλαίσιο του προγράµµατος STEER,

συµπεριλαµβανοµένης της θέσπισης νοµοθετικών µέτρων και της εφαρµογής τους,
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γ) το πρόγραµµα «STEER», που αφορά την υποστήριξη πρωτοβουλιών µε αντικείµενο όλες τις

ενεργειακές πτυχές των µεταφορών, τη διαφοροποίηση των καυσίµων και την προώθηση

καυσίµων από ανανεώσιµες πηγές και της ενεργειακής αποτελεσµατικότητας στις µεταφορές,

συµπεριλαµβανοµένης της θέσπισης νοµοθετικών µέτρων και της εφαρµογής τους,

δ) το πρόγραµµα «COOPENER», που αφορά την υποστήριξη πρωτοβουλιών µε αντικείµενο την

προώθηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής αποτελεσµατικότητας στις

αναπτυσσόµενες χώρες, και ιδίως στα πλαίσια της συνεργασίας της Κοινότητας µε

αναπτυσσόµενες χώρες της Αφρικής, της Ασίας, της Λατινικής Αµερικής και του Ειρηνικού.

2. Μπορούν να εγκαινιασθούν «κύριες δράσεις», οι οποίες συνίστανται σε πρωτοβουλίες που

συνδυάζουν πολλά από τα ανωτέρω ειδικά πεδία και/ή αφορούν ορισµένες κοινοτικές

προτεραιότητες, όπως είναι η αειφόρος ανάπτυξη στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, όπως αυτές

ορίζονται στο άρθρο 299, παράγραφος 2 της Συνθήκης.

Άρθρο 4

1. Για καθένα από τα τέσσερα ειδικά πεδία και τις κύριες δράσεις του άρθρου 3, η κοινοτική

χρηµατοδότηση στα πλαίσια του προγράµµατος προορίζεται για δράσεις ή σχέδια που αφορούν :

α) Την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασµού στο

πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς, της ανταγωνιστικότητας και της προστασίας του

περιβάλλοντος, συµπεριλαµβανοµένης της εκπόνησης προτύπων και συστηµάτων

επισήµανσης και πιστοποίησης, µακροπρόθεσµων εθελοντικών δεσµεύσεων κατόπιν

συµφωνίας µε τη βιοµηχανία και άλλους παράγοντες, καθώς και µελετών πρόβλεψης,

στρατηγικών µελετών βάσει κοινών αναλύσεων και τακτικής παρακολούθησης της εξέλιξης

των αγορών και των ενεργειακών τάσεων, µεταξύ άλλων για την προετοιµασία µελλοντικών

νοµοθετικών µέτρων ή την αναθεώρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας,
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β) τη δηµιουργία, τη διεύρυνση και την αναδιάρθρωση των δοµών και των µέσων για την

ανάπτυξη της αειφόρου ενέργειας, συµπεριλαµβανοµένων του τοπικού και περιφερειακού

ενεργειακού σχεδιασµού και διαχείρισης, καθώς και την ανάπτυξη κατάλληλων

χρηµατοοικονοµικών προϊόντων και µέσων της αγοράς,

γ) την προώθηση συστηµάτων και εξοπλισµών αειφόρου ενέργειας µε σκοπό την επιτάχυνση

της εισαγωγής τους στην αγορά και την ενθάρρυνση των επενδύσεων που διευκολύνουν τη

µετάβαση από την επίδειξη στην εµπορία των πλέον αποδοτικών τεχνολογιών,

συµπεριλαµβανοµένων της διάδοσης των βέλτιστων πρακτικών και των νέων διατοµεακών

τεχνολογιών, των εκστρατειών ευαισθητοποίησης και της δηµιουργίας θεσµικών δοµών που

αποσκοπούν στην υλοποίηση του µηχανισµού καθαρής ανάπτυξης και της κοινής εφαρµογής

βάσει του Πρωτοκόλλου του Κιότο,

δ) την ανάπτυξη των δοµών πληροφόρησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης· την αξιοποίηση των

αποτελεσµάτων, την προώθηση και διάδοση της τεχνογνωσίας και των βέλτιστων πρακτικών

µε τη συµµετοχή όλων των καταναλωτών, τη διάδοση των αποτελεσµάτων των δράσεων και

των προγραµµάτων, καθώς και τη συνεργασία µε τα κράτη µέλη µέσω επιχειρησιακών

δικτύων σε κοινοτικό και διεθνές επίπεδο,

ε) την παρακολούθηση της εφαρµογής και του αντίκτυπου των κοινοτικών πρωτοβουλιών,

καθώς και των δράσεων υποστήριξης,

στ) την αξιολόγηση του αντίκτυπου των δράσεων και σχεδίων που χρηµατοδοτούνται στο

πλαίσιο του παρόντος προγράµµατος.
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2. Στο πλαίσιο του παρόντος προγράµµατος, η οικονοµική ενίσχυση που χορηγείται σε δράσεις

ή σχέδια στα τέσσερα ειδικά πεδία και τις κύριες δράσεις του άρθρου 3, καθορίζεται βάσει της

κοινοτικής προστιθέµενης αξίας της προτεινόµενης δράσης και εξαρτάται από τα οφέλη και τον

αναµενόµενο αντίκτυπο. Όπου ενδείκνυται, δίδεται προτεραιότητα στις µικρές και µεσαίες

επιχειρήσεις και τις περιφερειακές ή τοπικές πρωτοβουλίες.

Η ενίσχυση δεν µπορεί να υπερβαίνει το 50% του συνολικού κόστους της δράσης ή του σχεδίου,

ενώ το υπόλοιπο µπορεί να καλύπτεται από δηµόσια ή ιδιωτικά κεφάλαια, ή από συνδυασµό και

των δύο. Η ενίσχυση µπορεί, ωστόσο, να καλύπτει το σύνολο του κόστους ορισµένων δράσεων,

όπως µελετών, τη διάδοση των αποτελεσµάτων των σχεδίων και άλλων δράσεων για την

κατάρτιση, συµπλήρωση, εφαρµογή και αξιολόγηση του αντίκτυπου της κοινοτικής στρατηγικής

και των µέτρων πολιτικής, καθώς και οιαδήποτε προτεινόµενα από την Επιτροπή µέτρα

ενθάρρυνσης των ανταλλαγών εµπειρίας και τεχνογνωσίας για τη βελτίωση του συντονισµού

µεταξύ των κοινοτικών, εθνικών, διεθνών και άλλων πρωτοβουλιών.

Το σύνολο των δαπανών που αφορούν δράσεις ή σχέδια που αναλαµβάνονται κατόπιν

πρωτοβουλίας της Επιτροπής, όπως ορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 5, παράγραφος 2, στοιχείο β),

επιβαρύνουν την Κοινότητα.

3. Η Επιτροπή καθιστά διαθέσιµες τις εκθέσεις για τις δράσεις και τα προγράµµατα, κατά

περίπτωση, σε ηλεκτρονική µορφή.

Άρθρο 5

1. Εντός εξαµήνου από την έκδοση της παρούσας απόφασης, η Επιτροπή, σε διαβούλευση µε

την επιτροπή του άρθρου 8, παράγραφος 1, καταρτίζει πρόγραµµα εργασίας. Το εν λόγω

πρόγραµµα στηρίζεται στις αρχές του άρθρου 1, παράγραφος 2, του άρθρου 2, του άρθρου 3 και

του άρθρου 4. Καταρτίζεται και ενηµερώνεται σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο

8, παράγραφος 2.
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2. Στο πρόγραµµα εργασίας αναφέρονται λεπτοµερώς :

α) Οι κατευθυντήριες γραµµές για καθένα από τα ειδικά πεδία και τις κύριες δράσεις του

άρθρου 3, προκειµένου να εφαρµοσθούν οι στόχοι και οι προτεραιότητες του άρθρου 1,

παράγραφος 2, του άρθρου 3 και του άρθρου 4, λαµβανοµένης υπόψη της προστιθέµενης

αξίας που προσδίδουν όλα τα προτεινόµενα µέτρα σε κοινοτικό επίπεδο σε σχέση µε τα

υφιστάµενα µέτρα,

β) το καθεστώς εφαρµογής, µε διαχωρισµό µεταξύ των δράσεων που προβλέπονται κατόπιν

πρωτοβουλίας της Επιτροπής και εκείνων για τις οποίες η πρωτοβουλία προέρχεται από τον

ενδιαφερόµενο τοµέα και/ή την αγορά, καθώς και το καθεστώς χρηµατοδότησης, η µορφή

και οι κανόνες συµµετοχής,

γ) τα κριτήρια επιλογής και το καθεστώς εφαρµογής τους για κάθε τύπο δράσης, καθώς και η

µέθοδος και τα µέσα παρακολούθησης και αξιοποίησης των αποτελεσµάτων των δράσεων

και/ή των σχεδίων, συµπεριλαµβανοµένου του ορισµού των δεικτών επιδόσεως,

δ) το ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα για την εφαρµογή του προγράµµατος εργασίας, ιδίως όσον

αφορά το περιεχόµενο των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων,

ε) οι λεπτοµερείς κανόνες συντονισµού και σύνδεσης µε υφιστάµενες κοινοτικές πολιτικές.

Καθορίζεται η διαδικασία εκπόνησης και εφαρµογής δράσεων συντονισµένων µε τις

αντίστοιχες των κρατών µελών στον τοµέα της αειφόρου ενέργειας, και αυτό για να δοθεί

προστιθέµενη αξία σε σχέση µε µέτρα που λαµβάνονται µεµονωµένα από κάθε κράτος µέλος.

Τα µέτρα αυτά θα επιτρέψουν να επιτευχθεί ο βέλτιστος δυνατός συνδυασµός των διαφόρων

µέσων που διαθέτουν τόσο η Κοινότητα όσο και τα κράτη µέλη,
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στ) εφόσον χρειάζεται, οι επιχειρησιακές ρυθµίσεις για να ενθαρρυνθεί η συµµετοχή στο

πρόγραµµα των αποµακρυσµένων και εξόχως απόκεντρων περιοχών, συµπεριλαµβανοµένων

των νήσων, καθώς και η συµµετοχή των µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

ζ) Στο πρόγραµµα εργασίας λαµβάνονται υπόψη οι κοινοτικοί κανόνες σχετικά µε τη δηµόσια

πρόσβαση στην πληροφόρηση, τη διαφάνεια και την ισότητα ευκαιριών ανδρών και

γυναικών.

Άρθρο 6

1. Το ποσό δηµοσιονοµικής αναφοράς για την εφαρµογή του παρόντος προγράµµατος ορίζεται

σε 190 εκατοµµύρια EUR, για το χρονικό διάστηµα 2003 έως 2006.

Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή, εντός του ορίου

των δηµοσιονοµικών προοπτικών.

Τα ποσά δηµοσιονοµικής αναφοράς ορίζονται ενδεικτικά για κάθε ειδικό τοµέα. Ενδεικτική

κατανοµή του εν λόγω ποσού περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα. Η εν λόγω κατανοµή του

προϋπολογισµού µεταξύ των τοµέων είναι ευέλικτη ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσµατικότερα

στην εξέλιξη των αναγκών του τοµέα· µπορεί να τροποποιηθεί µε τη συγκατάθεση της επιτροπής

του άρθρου 8.

Βάσει έκθεσης που θα υποβάλει η Επιτροπή πριν από τις 30 Σεπτεµβρίου 2004, το Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο εξετάζουν, πριν από τις 31 ∆εκεµβρίου 2004, το ποσό αναφοράς µε

στόχο την πιθανή αναθεώρησή του σύµφωνα µε τις διαδικασίες της Συνθήκης, µέσα στο πλαίσιο

των δηµοσιονοµικών προοπτικών και λαµβάνοντας υπόψη τις ληφθείσες αιτήσεις.
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2. Το καθεστώς για τη χρηµατοοικονοµική ενίσχυση της Κοινότητας όσον αφορά δράσεις που

αναλαµβάνονται στα πλαίσια του παρόντος προγράµµατος θεσπίζεται σύµφωνα µε τον κανονισµό

(ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του

δηµοσιονοµικού κανονισµού που εφαρµόζεται στο γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών

Κοινοτήτων 1.

Άρθρο 7

Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση του παρόντος προγράµµατος σύµφωνα µε τη

διαδικασία του άρθρου 8, παράγραφος 2.

Άρθρο 8

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της

απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4, παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε

τρεις µήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

                                                
1 ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
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Άρθρο 9

1. Η Επιτροπή εξετάζει κάθε χρόνο την επιτευχθείσα πρόοδο του παρόντος προγράµµατος και

των δράσεων που έχουν αναληφθεί στα τέσσερα ειδικά πεδία και τις κύριες δράσεις του άρθρου 3.

2. Κατά το τρίτο έτος της περιόδου εφαρµογής του παρόντος προγράµµατος και οπωσδήποτε

πριν από την υποβολή προτάσεων για οιοδήποτε µεταγενέστερο πρόγραµµα, η Επιτροπή παρέχει

εξωτερική αξιολόγηση της συνολικής εφαρµογής των κοινοτικών δράσεων που διεξάγονται στα

πλαίσια του παρόντος προγράµµατος και συντάσσει τα συµπεράσµατά της βάσει αυτής. Η

εξωτερική αξιολόγηση γίνεται από ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες. Η Επιτροπή ανακοινώνει τα

συµπεράσµατά της βάσει της αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συµβούλιο, στην

Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών πριν από

την υποβολή προτάσεων για οιοδήποτε µεταγενέστερο πρόγραµµα.

Άρθρο 10

1. Υπό την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3, η συµµετοχή στο παρόν πρόγραµµα είναι

ελεύθερη για κάθε νοµικό πρόσωπο, δηµόσιο ή ιδιωτικό, που είναι εγκατεστηµένο στο έδαφος των

κρατών µελών.

2. Στο παρόν πρόγραµµα µπορούν να συµµετάσχουν οι υποψήφιες χώρες, σύµφωνα µε τους

όρους που καθορίζονται στις ευρωπαϊκές συµφωνίες σύνδεσης, στα πρόσθετα πρωτόκολλα των

συµφωνιών σύνδεσης καθώς και στις αποφάσεις των αντίστοιχων Συµβουλίων Σύνδεσης, βάσει

των σχετικών διµερών συµφωνιών.

3. Οµοίως, στο παρόν πρόγραµµα µπορούν να συµµετάσχουν οι χώρες της ΕΖΕΣ/ΕΟΧ, βάσει

συµπληρωµατικών πιστώσεων και συµφώνως προς τις διαδικασίες που θα συµφωνηθούν µε τις εν

λόγω χώρες.
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Άρθρο 11

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη

Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 12

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ 1

Πεδία δράσης (2003-2006)

1) Βελτίωση της ενεργειακής αποτελεσµατικότητας και

ορθολογική χρήση της ενέργειας

2) Νέες και ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και

διαφοροποίηση της παραγωγής ενέργειας

3) Ενεργειακές πτυχές των µεταφορών

4) Προώθηση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και της

ενεργειακής αποδοτικότητας σε διεθνές επίπεδο, ιδίως

στις αναπτυσσόµενες χώρες

66,3 εκατοµµ. EUR

76 εκατοµµ. EUR

31 εκατοµµ. EUR

16,7 εκατοµµ. EUR

ΣΥΝΟΛΟ 190 εκατοµµ. EUR 2 3 4

____________________

                                                
1 Η κατανοµή αυτή είναι ενδεικτική για τα ειδικά πεδία «Βελτίωση της ενεργειακής

αποτελεσµατικότητας και ορθολογική χρήση της ενέργειας», «νέες και ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας και διαφοροποίηση της παραγωγής ενέργειας» και «ενεργειακές πτυχές των
µεταφορών». Η κατανοµή του προϋπολογισµού µεταξύ πεδίων είναι ευέλικτη ώστε να
ανταποκρίνεται καλύτερα στην εξέλιξη των αναγκών του τοµέα.

2 Οι πιστώσεις που προορίζονται για δράσεις προώθησης σε διεθνές επίπεδο αποτελούν
σταθερό ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό του 8,8% του συνολικού κόστους του
προγράµµατος.

3 Από το 2004 και στο εξής, προβλέπεται συµπληρωµατική συνεισφορά, λόγω της διεύρυνσης
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συµπεριλάβει νέα κράτη µέλη. Η συνεισφορά αυτή θα
ανέρχεται στα 50 εκατοµµ. EUR περίπου.

4 Ο προϋπολογισµός για τον εκτελεστικό φορέα καθορίζεται από την αρµόδια για τον
προϋπολογισµό αρχή ως ποσοστό της συνολικής χρηµατοδότησης του προγράµµατος.
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 12 Απριλίου 2002, η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο πρόταση για την έκδοση

απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε πολυετές

πρόγραµµα δράσης στον τοµέα της ενέργειας : «Ευφυής ενέργεια για την Ευρώπη»

(2003-2006)»1 µε βάση το άρθρο 175 παράγραφος 1 της Συνθήκης ΕΚ.

2. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή έδωσε τη γνώµη της 2, στις 18 Σεπτεµβρίου

2002. Η Επιτροπή των Περιφερειών ενέκρινε τη γνώµη της 3, στις 20 Νοεµβρίου 2002,

αντιστοίχως.

3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε τη γνώµη του4 στις 20 Νοεµβρίου 2002,

εγκρίνοντας 39 τροπολογίες. Η Επιτροπή δεν πρόκειται να υποβάλει τροποποιηµένη

πρόταση.

4. Το Συµβούλιο στις 3 Φεβρουαρίου 2003 υιοθέτησε την κοινή θέση του σύµφωνα µε το

άρθρο 251 της Συνθήκης.

ΙΙ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

5. Σκοπός της πρότασης είναι να µπορέσει να εξασφαλιστεί η συνέχεια του σηµερινού

προγράµµατος-πλαισίου για δράσεις στον τοµέα της ενέργειας, το οποίο έχει λήξει από

τις 31.12.2002. Στόχους της αποτελούν : η βελτίωση της ασφάλειας εφοδιασµού, η

αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και η τόνωση της ανταγωνιστικότητας της

ευρωπαϊκής βιοµηχανίας, µε τη διεξαγωγή δράσεων στα ακόλουθα τέσσερα ειδικά πεδία :

• «SAVE», για το θέµα της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης,
• «ALTENER», για το θέµα της προώθησης νέων-ανανεώσιµων πηγών ενέργειας,
• «STEER», το οποίο αφορά τις πάσης φύσεως ενεργειακές πτυχές του τοµέα

µεταφορών, και
• «COOPENER», για το θέµα ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και ενεργειακής

απόδοσης στα πλαίσια συνεργασίας µε τις αναπτυσσόµενες χώρες.

                                                
1 ΕΕ C αριθ. 203 Ε, 27.8.2002, σ. 47.
2 EE C..., ........., σ. ... .
3 EE C..., ........., σ. ... .
4 EE C..., ........., σ. ... .
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ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

6. Γενικές παρατηρήσεις

(α) Εις ό,τι αφορά τις 39 τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου :

- το Συµβούλιο αποδέχθηκε, τις ακόλουθες, 22 τροπολογίες :
- πλήρως τις τροπολογίες :........3-7, 11, 13, 14, 18, 21, 22, 27 και 34.
- εν µέρει και/ή ως προς την αρχή, τις τροπολογίες : 1, 2, 15, 19, 20, 23,

26, 28 και 30,
- το Συµβούλιο απέρριψε, ως προς την ουσία τους και/ή ως προς τον τύπο 17

τροπολογίες : 8-10, 16, 17, 24, 25, 29, 31-33, 35 και 37-41.

(β) Όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής, το Συµβούλιο επέφερε ορισµένες

άλλες ακόµη τροποποιήσεις (ουσίας και/ή τύπου), οι οποίες αναλύονται στη

συνέχεια του παρόντος. Η Επιτροπή αποδέχθηκε όλες τις αλλαγές της

πρότασής της.

7. Ειδικές παρατηρήσεις

(γ) Οι κυριότερες αλλαγές που έχουν εισαχθεί από το Συµβούλιο στο σχέδιο

της Απόφασης αφορούν το ποσόν δηµοσιονοµικής αναφοράς για την

υλοποίηση του προγράµµατος. Συγκεκριµένα, το Συµβούλιο εκτιµά ότι

συνιστά ενδεδειγµένο ποσόν δηµοσιονοµικής αναφοράς το ποσόν των

190 εκατοµµ. Ευρώ.

Η εν λόγω αλλαγή αντικατοπτρίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, πρώτο

εδάφιο, καθώς και στο Παράρτηµα, όπου δίδεται για τα τέσσερα ειδικά

πεδία µια ενδεικτική κατανοµή του προϋπολογισµού επί τη βάσει του νέου

ποσού αναφοράς.

Επιπλέον, για να εξασφαλιστούν ορισµένα περιθώρια ευελιξίας όσον αφορά

το συγκεκριµένο ποσόν αναφοράς, το Συµβούλιο προσέθεσε ρήτρα

αναθεώρησης στο άρθρο 6 παράγραφος 1, τρίτο εδάφιο, η οποία παρέχει

την ευχέρεια αναθεώρησης του προϋπολογισµού του προγράµµατος µετά

την υλοποίηση του πρώτου ηµίσεως αυτού και επί τη βάσει µιας εκθέσεως

που η Επιτροπή, οφείλει να εκπονήσει µέχρι τα τέλη Σεπτεµβρίου 2004.
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(δ) Άλλες αλλαγές αφορούν ειδικότερα  :

• το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχ. δ), όπου κατονοµάζονται συγκεκριµένες
οµάδες αναπτυσσόµενων χωρών προς συµµετοχή τους στο πρόγραµµα
COOPENER (πρβ. τροπολογία 18),

• το άρθρο 3 παράγραφος 2, όπου, όπως και σε σειρά άλλων παραγράφων
(άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 2 και άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχ. α)),
διασαφηνίζεται από το Συµβούλιο η σχέση µεταξύ των τεσσάρων ειδικών
πεδίων, αφ� ενός, και των λεγόµενων «κύριων δράσεων», αφ� ετέρου,
προκειµένου να καταστεί σαφές ότι τόσον οι δράσεις που αφορούν έναν και
µοναδικό τοµέα, όσο και οι δράσεις που συνδυάζουν περισσότερους του
ενός τοµείς, µπορούν να τύχουν χρηµατοδότησης στα πλαίσια του
Προγράµµατος «Ευφυής Ενέργεια», (πρβ. τροπολογία 19),

• το άρθρο 4 παράγραφος 1, όπου εκρίθη σκόπιµο από το Συµβούλιο να
προστεθούν, πέραν των φράσεων που προτείνονται από την Επιτροπή για
την περιγραφή των αντικειµένων των δράσεων και των σχεδίων, η
αναδιάρθρωση των δοµών και των µέσων για την ανάπτυξη της αειφόρου
ενέργειας (βλ. στοιχ. β)), η διάδοση των βέλτιστων πρακτικών και των νέων
διατοµεακών τεχνολογιών (βλ. στοιχ. γ)) και η διάδοση των αποτελεσµάτων
των δράσεων και των προγραµµάτων (βλ. στοιχ. δ)) (πρβ. την τροπολογία 23),

• το άρθρο 4 παράγραφος 3 (νέα παράγραφος) : το Συµβούλιο φρονεί ότι
είναι επωφελές αλλά και σκόπιµο να είναι διαθέσιµες ευχερώς οι εκθέσεις
επί των δράσεων και των σχεδίων, και, για το λόγο αυτόν, προσέθεσε αυτήν
την νέα παράγραφο (πρβ. την τροπολογία 23),

• το άρθρο 9 παράγραφος 2 : το Συµβούλιο έκρινε ότι είναι χρήσιµο να
αναδιατυπωθεί κατ� άλλον τρόπο αυτή η παράγραφος, προκειµένου να
καταστεί σαφές ότι η Επιτροπή οφείλει, προτού υποβάλει νέες προτάσεις
για οιοδήποτε µετέπειτα πρόγραµµα, να εξασφαλίσει προηγουµένως, εξ
αυτής δε να εξαγάγει τα συµπεράσµατά της, µιαν έξωθεν αξιολόγηση από
ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες, της όλης υλοποίησης του Προγράµµατος
«Ευφυής Ενέργεια»,

• το άρθρο 10 παράγραφος 2 : η παράγραφος αυτή ξανασυντάχθηκε
διαφορετικά από το Συµβούλιο, για να καταστεί σαφές ότι όλες οι
υποψήφιες προς προσχώρηση χώρες τυγχάνουν της αυτής µεταχείρισης
όσον αφορά τη συµµετοχή τους στο Πρόγραµµα «Ευφυής Ενέργεια».

IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το Συµβούλιο πιστεύει ότι η κοινή θέση ικανοποιεί σε µεγάλο βαθµό, ως προς την
ουσία, το πλείστον των ευχών που διατυπώθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και
ότι συµβάλει στην ισόρροπη επίτευξη ασφάλειας εφοδιασµού, ανταγωνιστικότητας και
περιβαλλοντικής προστασίας.

________________________
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 24 Ιανουαρίου 2003 (28.01)
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
2002/0082 (COD)

5589/03

ENER 13
ENV 39
CODEC 66

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
της : Γενικής Γραµµατείας
προς : την ΕΜΑ
Θέµα : - Καθορισµός κοινής θέσης ενόψει της έκδοσης απόφασης του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη θέσπιση πολυετούς
προγράµµατος δράσεων στο πεδίο της ενέργειας: Πρόγραµµα «Ευφυής
ενέργεια για την Ευρώπη» (2003-2006)

- Απόφαση να χρησιµοποιηθεί η γραπτή διαδικασία

1. Στις 12 Απριλίου 2002, η Επιτροπή υπέβαλε την ανωτέρω πρόταση η οποία βασίζεται στο

άρθρο 175 παράγραφος 1 της Συνθήκης ΕΚ.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε τη γνώµη του στις 20 Νοεµβρίου 2002. Η Οικονοµική

και Κοινωνική Επιτροπή γνωµοδότησε στις 18 Σεπτεµβρίου 2002 και η Επιτροπή των

Περιφερειών στις 20 Νοεµβρίου 2002. Η Επιτροπή δεν θα υποβάλει τροποποιηµένη πρόταση.

3. Κατά τη σύνοδό του στις 25 Νοεµβρίου 2002, το Συµβούλιο (Ενέργεια) κατέληξε σε

συµφωνία ως προς το κείµενο της πρότασης απόφασης, µε αρνητική ψήφο της αυστριακής

αντιπροσωπίας.
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4. Το κείµενο του σχεδίου κοινής θέσης όπως αναθεωρήθηκε από τους Γλωσσοµαθείς Νοµικούς

παρατίθεται στο έγγραφο 15547/02 ΕΝΕR 320 ENV 763 CODEC 1645. ∆ηλώσεις της

φινλανδικής και της σουηδικής αντιπροσωπίας και της Επιτροπής παρατίθενται στην

Προσθήκη του ανά χείρας σηµειώµατος.

5. Σκεπτικό του Συµβουλίου περιλαµβάνεται στην Προσθήκη του εγγράφου 15547/02

ΕΝΕR 320 ENV 763 CODEC 1645.

6. Λόγω του περιορισµένου διαθέσιµου χρόνου έως την προσεχή σύνοδο της ολοµέλειας του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία αρχίζει στις 10 Φεβρουαρίου, είναι αναγκαία η

χρησιµοποίηση της γραπτής διαδικασίας, µε έναρξη στις 29 Ιανουαρίου και λήξη στις

31 Ιανουαρίου ώρα 17:00.

7. Ως εκ τούτου, η ΕΜΑ θα µπορούσε να εισηγηθεί στο Συµβούλιο:

- να καθορίσει την κοινή θέση ως έχει στο έγγραφο 15547/02 ENER 320 ENV 763

CODEC 1645 και να τη διαβιβάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µαζί µε το σκεπτικό,

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 251 παράγραφος 2 της Συνθήκης·

- να καταχωρήσει στα πρακτικά της συνόδου του τις δηλώσεις που περιλαµβάνονται

στην Προσθήκη του παρόντος σηµειώµατος.

Βάσει των ανωτέρω, η ΕΜΑ καλείται να προσφύγει στη γραπτή διαδικασία.

______________________
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 24 Ιανουαρίου 2003 (28.01)
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∆ιοργανικός φάκελος :
2002/0082 (COD)

5589/03
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ENER 13
ENV 39
CODEC 66

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
της : Γενικής Γραµµατείας
προς : την ΕΜΑ
Θέµα : - Καθορισµός κοινής θέσης ενόψει της έκδοσης απόφασης του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη θέσπιση πολυετούς
προγράµµατος δράσεων στο πεδίο της ενέργειας: Πρόγραµµα «Ευφυής
ενέργεια για την Ευρώπη» (2003-2006)

∆ηλώσεις προς καταχώρηση στα πρακτικά του Συµβουλίου
∆ήλωση της φινλανδικής και της σουηδικής αντιπροσωπίας σχετικά µε το άρθρο 3
παράγραφος 1 σηµείο δ)
«Η Φινλανδία και η Σουηδία εκφράζουν τη λύπη τους για το γεγονός ότι, εν αντιθέσει µε το πρώτο
πρόγραµµα πλαίσιο στον τοµέα της ενέργειας (1998-2002), το πρόγραµµα «Ευφυής ενέργεια για
την Ευρώπη» δεν προβλέπει στήριξη της συνεργασίας µε ορισµένες γειτονικές χώρες. Η
παρασχεθείσα στήριξη στα πλαίσια του προγράµµατος SYNERGY ήταν ουσιαστική για την
ενεργειακή πτυχή της Βόρειας ∆ιάστασης, και, κυρίως, για την Ενεργειακή Συνεργασία στην
Περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας (BASREC) στην οποία συµµετέχουν ένδεκα χώρες. Η BASREC
έχει αποδειχθεί ένα χρήσιµο πλαίσιο για την ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών µε τη Ρωσία. Η
διατήρηση της στήριξης στη BASREC θα µπορούσε, µεταξύ άλλων, να συµβάλλει ουσιαστικά στη
µελλοντική ανάπτυξη διαλόγου µε τη Ρωσία στον τοµέα της ενέργειας. Συνεπώς, στην περίπτωση
που δεν είναι δυνατή η παροχή στήριξης στα πλαίσια του προγράµµατος «Ευφυής ενέργεια για την
Ευρώπη», είναι απαραίτητο να βρεθούν άλλα µέσα χρηµατοδότησης της συνεργασίας αυτής από
Κοινοτικά Ταµεία.»

∆ήλωση της Επιτροπής σχετικά µε το Παράρτηµα

«Μολονότι σηµειώνει την ενδεικτική κατανοµή του προϋπολογισµού στο παράρτηµα της
απόφασης, η Επιτροπή προτίθεται να καλύψει τα πεδία δράσης SAVE και ALTENER µε
ισορροπηµένο και ευέλικτο τρόπο κατά τα τέσσερα έτη υλοποίησης του προγράµµατος,
λαµβάνοντας δεόντως υπόψη την ποιότητα των υποβαλλόµενων σχεδίων».

______________________
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
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∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ
της : Γενικής Γραµµατείας
προς : την ΕΜΑ
Θέµα : - Καθορισµός κοινής θέσης ενόψει της έκδοσης απόφασης του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη θέσπιση πολυετούς
προγράµµατος δράσεων στο πεδίο της ενέργειας: Πρόγραµµα «Ευφυής
ενέργεια για την Ευρώπη» (2003-2006)

- Απόφαση να χρησιµοποιηθεί η γραπτή διαδικασία

Στη σελίδα 1, η παράγραφος 3 αναδιατυπώνεται ως εξής :

«3. Κατά τη σύνοδό του στις 25 Νοεµβρίου 2002, το Συµβούλιο (Ενέργεια) κατέληξε σε

συµφωνία ως προς το κείµενο της προτεινόµενης απόφασης.»

______________________





ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 07.02.2003
SEC(2003) 159 τελικό

2002/0082 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
δυνάµει του άρθρου 251 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης ΕΚ

σχετικά µε την

κοινή θέση του Συµβουλίου όσον αφορά τη θέσπιση απόφασης του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου αναφορικά µε πολυετές πρόγραµµα δράσεων στο
πεδίο της ενέργειας: Πρόγραµµα "Ευφυής ενέργεια για την Ευρώπη" (2003-2006)
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2002/0082 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
δυνάµει του άρθρου 251 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης ΕΚ

σχετικά µε την

κοινή θέση του Συµβουλίου όσον αφορά τη θέσπιση απόφασης του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου αναφορικά µε πολυετές πρόγραµµα δράσεων στο
πεδίο της ενέργειας: Πρόγραµµα "Ευφυής ενέργεια για την Ευρώπη" (2003-2006)

1- ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η πρόταση (έγγρ. COM(2002) 162 τελικό – 2002/0082 (COD))
διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο στις:

10 Απριλίου 2002

Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή γνωµοδότησε
στις:

18 Σεπτεµβρίου 2002

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωµοδότησε σε πρώτη ανάγνωση
στις:

20 Νοεµβρίου 2002

Η Επιτροπή των Περιφερειών γνωµοδότησε στις: 20 Νοεµβρίου 2002

Η πολιτική συµφωνία επί της κοινής θέσης επιτεύχθηκε στις: 25 Νοεµβρίου 2002

Η κοινή θέση εγκρίθηκε στις: 3 Φεβρουαρίου 2003

2- ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στην Πράσινη Βίβλο µε τίτλο «Προς µια ευρωπαϊκή στρατηγική για την ασφάλεια του
ενεργειακού εφοδιασµού1», η Επιτροπή προτείνει τις ακόλουθες δράσεις, σε µακροπρόθεσµο
ενεργειακό πλαίσιο:

- Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να λάβει σαφή µέτρα ώστε η πολιτική της να µην
ασκείται στην προσφορά ενέγειας αλλά να µετατοπιστεί προς τη ζήτηση. Πράγµατι,
η δυνατότητα αύξησης της κοινοτικής προσφοράς είναι περιορισµένη,
λαµβανοµένων υπόψη των αναγκών στον τοµέα, ενώ η αντίστοιχη, στη ζήτηση,
φαίνεται περισσότερο ελπιδοφόρα.

- Όσον αφορά τη ζήτηση ενέργειας, στην Πράσινη Βίβλο γίνεται έκκληση για µια
γνήσια µεταβολή της συµπεριφοράς των καταναλωτών. Οι κλάδοι των µεταφορών
και των κατασκευών, καθώς και ο κλάδος του ηλεκτρικού εξοπλισµού, θα πρέπει να
αποτελέσουν αντικείµενο ενεργού πολιτικής εξοικονόµησης ενέργειας και
διαφοροποίησης προς όφελος µη ρυπογόνων µορφών ενέργειας.

- Όσον αφορά την προσφορά ενέργειας, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στον
αγώνα κατά της υπερθέρµανσης του πλανήτη. Η ανάπτυξη νέων και ανανεώσιµων

                                                
1 COM(2000) 769 τελικό, 29.11.2000.
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µορφών ενέργειας (συµπεριλαµβανοµένων των βιοκαυσίµων), αποτελεί το κλειδί της
αλλαγής. Ο διπλασιασµός του µεριδίου τους - από 6% σε 12 % - στο ενεργειακό
ισοζύγιο, καθώς και η αύξηση του ποσοστού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε
βάση τις µορφές αυτές, από 14% σε 22 %, είναι στόχος προς επίτευξη έως το 2010.

Οι κύριες γραµµές δράσης, όπως σκιαγραφούνται στην Πράσινη Βίβλο, αξιοποιήθηκαν και
ενισχύθηκαν µε τις νέες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες αποφασίστηκαν
κατά το πρόσφατο ευρωπαϊκό συµβούλιο του Γκόττεµπουργκ, ειδικά όσον αφορά την
ευρωπαϊκή στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη.

Η παρούσα πρόταση για απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
αφορά τη θέσπιση πολυετούς προγράµµατος δράσεων στο πεδίο της ενέργειας: Πρόγραµµα
«Ευφυής ενέργεια για την Ευρώπη» για το χρονικό διάστηµα από το 2003 έως το 2006. Το
πρόγραµµα έχει σχεδιαστεί ως το κύριο κοινοτικό µέσο για τη µη τεχνολογική στήριξη στο
πεδίο της ενέργειας. Προβλέπει τη συνέχεια των δράσεων που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο
των προγραµµάτων ALTENER, SAVE και, σε κάποιο βαθµό, SYNERGY και συνδυάζει όλες
τις δραστηριότητες στους τοµείς της ενέργειας που συµβάλλουν στην επίτευξη των κύριων
στόχων των στρατηγικών της Κοινότητας σε θέµατα ενέργειας, µεταφορών και αειφόρου
ανάπτυξης.

Το πρόγραµµα διαρθρώνεται γύρω από τέσσερις συγκεκριµένους άξονες:

� ορθολογική χρήση της ενέργειας και έλεγχος της ζήτησης (SAVE),

� νέες και ανανεώσιµες µορφές ενέργειας (ALTENER),

� ενεργειακές πτυχές των µεταφορών (δράσεις STEER), και

� προαγωγή σε διεθνές επίπεδο στα πεδία των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και της
ενεργειακής απόδοσης (COOPENER).

Προβλέπονται έξη τύποι δράσης για κάθε πεδίο:

α) εφαρµογή στρατηγικών, ανάπτυξη προτύπων, µελέτες, κλπ.·

β) δηµιουργία δοµών και δηµοσιονοµικών µέσων και µέσων της αγοράς,
συµπεριλαµβανόµενου του τοπικού και περιφερειακού προγραµµατισµού·

γ) προαγωγή συστηµάτων και εξοπλισµού ώστε να διευκολυνθεί η µετάβαση από την
επίδειξη στην εµπορική εκµετάλλευση.

δ) ανάπτυξη δοµών πληροφόρησης και εκπαίδευσης και χρησιµοποίηση των
αποτελεσµάτων·

ε) παρακολούθηση, και

στ) αξιολόγηση του αντίκτυπου των δράσεων.

Είναι καθοριστικής σηµασίας να αποκτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τους πόρους που είναι
αναγκαίοι για την εφαρµογή αυτού του φιλόδοξου προγράµµατος δράσης για την ενέργεια
στο πλαίσιο της κοινοτικής στρατηγικής για την αειφόρο ανάπτυξη που ενέκρινε το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τον Ιούνιο 2001. Η αρχική πρόταση της Επιτροπής για το
προηγούµενο πρόγραµµα-πλαίσιο για την ενέργεια (1998-2002) προέβλεπε προϋπολογισµό
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200 εκατοµµυρίων ευρώ για πέντε δηµοσιονοµικά έτη, το οποίο τελικά περιορίστηκε σε 175
εκατοµµύρια ευρώ.

Πολλοί παράγοντες αιτιολογούν µια αναθεώρηση προς τα άνω του δηµοσιονοµικο΄πυ
κονδυλίου για το εν λόγω πρόγραµµα σε σύγκριση µε το πρόγραµµα-πλαίσιο για την
ενέργεια:

Πρώτον, απαιτείται ενίσχυση για τις δράσεις που προκύπτουν από τις νέες κατευθύνσεις της
πολιτικής, από τη νοµοθεσία που έχει ήδη θεσπιστεί ή που πρόκειται να θεσπιστεί στα πεδία
των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης και λόγω της σηµασίας
που αποδίδει στις ενεργειακές πτυχές των µεταφορών η στρατηγική για την αειφόρο
ανάπτυξη.

∆εύτερον, πρέπει να υποστηριχθεί η διεθνής δράση, ιδίως η συνεργασία µε τις
αναπτυσσόµενες χώρες, στο πλαίσιο των µηχανισµών του Κυότο και να ληφθεί υπόψη η
προτεραιότητα που αποδόθηκε στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας από την Παγκόσµια
∆ιάσκεψη για την αειφόρο Ανάπτυξη του Γιοχάνεσµπουργκ.

Τέλος, υπάρχει η ανάγκη να αυξξηθεί το ποσοστό διάδοσης των βέλτιστων πρακτικών και
τεχνολογιών ώστε να αυξηθεί η χρησιµοποίηση των αποτελεσµάτων του προγράµµατος.

Συνεπώς, η Επιτροπή πρότεινε µια αύξηση του τελικού δηµοσιονοµικού ποσού αναφοράς
από την οποία προέκυψε ένας συνολικός προϋπολογισµός € 215 εκατοµµυρίων για την ΕΕ
των 15 για τη χρονική περίοδο των τεσσάρων ετών.

3- ΣΧΟΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ

α) Γενικά

Βάσει της επιτυχίας των προηγούµενων προγραµµάτων, η παρούσα πρόταση
θεωρείται από το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και από την
Επιτροπή, ως βασικό µέσο για την επίτευξη τόσο του στόχου για τις ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας όσο και αυτού για την ενεργειακή απόδοση και για τις διεθνείς
δεσµεύσεις της ΕΕ για την αλλαγή του κλίµατος και την αειφόρο ανάπτυξη.

Η ισπανική και πλέον προσφάτως η δανική προεδρία χειρίστηκαν αυτήν την
πρόταση ως υψηλής προτεραιότητας και ενέτειναν αντιστοίχως τις προσπάθειές τους
στο Συµβούλιο. Κατά τη διάρκεια και των δύο προεδριών κυριάρχησε πνεύµα
εποικοδοµητικής συνεργασίας και συµβιβασµού στις συζητήσεις µεταξύ των κρατών
µελών, µε αποτέλεσµα τη βελτίωση της πρότασης.

Κατά την προετοιµασία της πρώτης ανάγνωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι
θέσεις που εκφράστηκαν στο Κοινοβούλιο γίνονταν συνεχώς γνωστές στο
Συµβούλιο, παρέχοντας χρήσιµες οδηγίες στα κράτη µέλη για την εκπόνηση και τη
διαπραγµάτευση της κοινής θέσης. Από τις 39 τροπολογίες του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, 22 αντανακλώνται πλήρως ή εν µέρει στην κοινή θέση και 17
απορρίπτονται.

Γενικά, στα σηµεία όπου το κείµενο της κοινής θέσης δεν συµφωνεί µε την πρόταση
της Επιτροπής, πρόκειται για λόγους διευκρίνησης και ορισµού του πεδίου και των
εννοιών σε σχέση µε τη διατύπωσή τους στο αρχικό κείµενο.
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Σχετικά µε το ποσό δηµοσιονοµικής αναφοράς στο κείµενο της κοινής θέσης, τα
κράτη µέλη επέτυχαν ένα συµβιβασµό για ένα συνολικό ποσό 190 εκατοµ. ευρώ, 25
εκατοµ.ευρώ µικρότερο από αυτό που πρότεινε η Επιτροπή. Επιπλέον, το άρθρο 6
περιλαµβάνει πρόσθετες προϋποθέσεις για την αναθεώρηση της κατανοµής του
πορβλεπόµενου κονδυλίου µεταξύ των τεσσάρων πεδίων και πρόσθετες διατάξεις
για την αναθεώρηση του ποσού δηµοσιονοµικής αναφοράς, όπου η τελευταία
εκτελείται σύµφωνα µε το πλαίσιο των χρηµατοδοτικών προοπτικών και
λαµβάνοντας υπόψη τις υποβαλλόµενες αιτήσεις. Η Επιτροπή µπορεί να υποστηρίξει
αυτόν τον συµβιβασµό.

β) Κύριοι στόχοι των τροπολογιών που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
σχετικά µε την παρούσα πρόταση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σταθερά υποστήριξε τα κύρια τµήµατα της πρότασης
της Επιτροπής. Σηµαντικός αριθµός των τροπολογιών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ήταν η βελτίωση και εκσυγχρονισµός του
κειµένου σύµφωνα µε τις τελευταίες εξελίξεις στην πολιτική, σε επίπεδο ΕΕ και σε
διεθνές επίπεδο, και η συµβολή του για τη διευκρίνιση, τον εστιασµό ή/και την
επέκταση των ορισµών, των στόχων και του πεδίου του προγράµµατος, τόσο στα
άρθρα όσο και στις αιτιολογικές σκέψεις. Οι τροπολογίες 1-7, 11, 13, 15, 18-21, 27
και 34, που αντιστοιχούνσε αυτά τα θέµατα, αντανακλώνται πλήρως ή εν µέρει στην
κοινή θέση και οι τροπολογίες 16, 17 και 31 απορρίπτονται. Έχουν προστεθεί
σηµαντικές αναφορές στη διαφάνεια, το φύλο, την πρόσβαση τοου κοινού στα
έγγραφα για τα αποτελέσµατα των έργων και άλλα στοιχεία διευκόλυνσης κ.λπ., που
αντιστοιχούν στις τροπολογίες 14, 22, 23 και 28.

Στηριζόµενο στις νέες και βελτιωµένες προτεραιότητες, σε επίπεδο ΕΕ και σε
παγκόσµιο επίπεδο, σχετικά µε την ενέργεια, το περιβάλλον και την αειφορία, το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι πρέπει να αυξηθεί η χρηµατοδότηση για τις
δράσεις προώθησης των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής
απόδοσης (τροπολογίες 32 και 41). Επιπροσθέτως, το νέο πεδίο COOPENER πρέπει
να ενισχυθεί ιδιαιτέρως υπό το φως της ειδικής δέσµευσης για τις ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας που ανέλαβε η ΕΕ στο Γιοχάνεσµπουργκ.

Οι θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε το ποσό
δηµοσιονοµικής αναφοράς αποτελούν σαφώς το κύριο σηµείο για επίλυση
προκειµένου να επιτευχθεί µια τελική συµφωνία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
ασφαλώς θα εξετάσει σε αυτό το πλαίσιο τη ρήτρα αναθεώρησης που το Συµβούλιο
συµπεριέλαβε στο κείµενο κατά τις τελικές συζητήσεις.

γ) Άλλα στοιχεία της κοινής θέσης αναφορικά µε τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου

Εξετάστηκε επίσης η διαχείριση και η εφαρµογή του εσωτερικού προγράµµατος της
Επιτροπής. Ωστόσο, οι τροπολογίες (8,10, 24, 29, 33, 35,37-40) σχετικά µε τους
κανόνες επιτροπολογίας και εσωτερικής διαχείρισης δεν αντανακλώνται πλήρως
στην κοινή θέση ή µόνον εν µέρει (τροπολογίες 26 και 30). Οι γενικές διατάξεις που
ισχύουν σήµερα πρέπει να εφαρµόζονται και δεν υπάρχουν λόγοι για προσαρµογή
τους µε µοναδικό σκοπό τη διαχείριση του προγράµµατος.

Όσον αφορά τις προτεινόµενες τροπολογίες 9 και 25 για τη σύσταση ενός
«παραδοσιακού» Ευρωπαϊκού Οργανισµού Ενέργειας, δεν έχει περιληφθεί σχετική
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αναφορά στην κοινή θέση. Θεωρήθηκε ότι ένας τέτοιος οργανισµός θα ασχοληθεί µε
ζητήµατα ενεργειακής πολιτικής και εποµένως η απόφαση για ένα νέο πρόγραµµα
δεν αποτελεί κατάλληλο µέσο για τη σύστασή του. Η Επιτροπή σκοπεύει να
προχωρήσει αυτή τη στιγµή δηµιουργώντας ένα «εκτελεστικό γραφείο» το οποίο θα
την επικουρεί στη διαχείριση της κοινοτικής δράσης στο πλαίσιο του προγράµµατος.
Ωστόσο, η ίδρυσή του δεν εµπίπτει στο πεδίο της παρούσας απόφασης και
εκπονείται τώρα χωριστή πρόταση απόφασης.

4- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η κοινή θέση που εγκρίθηκε µε πλειοψηφία του Συµβουλίου στις 3
Φεβρουαρίου 2003 παραµένει γενικά πιστή στο πνεύµα και το περιεχόµενο της πρότασης της
Επιτροπής της 10ης Απριλίου 2002, η οποία µε τη σειρά της εκπονήθηκε ως απάντηση στις
υποδείξεις του Συµβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τη συνέχιση της
κοινοτικής δράσης στο πλαίσιο των ενεργειακών προγραµµάτων.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η κοινή θέση προβλέπει – σύµφωνα µε την πρόταση που ενέκρινε η
Επιτροπή – τη στοχοθέτηση, ενδυνάµωση και βελτίωση της κοινοτικής δράσης στο πεδίο της
ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας ενώ θα επεκτείνει αυτή τη
δράση στις ενεργειακές πτυχές των µεταφορών και στη συνεργασία µε τις αναπτυσσόµενες
χώρες.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η κοινή θέση επέτυχε να διατηρήσει το σκοπό της πρότασης της
Επιτροπής και να λάβει υπόψη ένα σηµαντικό αριθµό από τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου.

Η κοινή θέση λαµβάνει επίσης υπόψη τις νέες εξελίξεις της κοινοτικής πολιτικής στα πεδία
της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης παρόλο που η Επιτροπή
θεωρεί ότι αυτές οι νέες προτεραιότητες και οι στόχοι που µόλις καθορίστηκαν δεν
αντανακλώνται πλήρως στο ποσό δηµοσιονοµικής αναφοράς. Ωστόσο, προκειµένου να
βοηθήσει στο συµβιβασµό των αντικρουόµενων απόψεων, η Επιτροπή συνέβαλε ενεργά στην
επίτευξη συµφωνίας. Η Επιτροπή σηµειώνει ότι η ρήτρα ενδιάµεσης αναθεώρησης που
προβλέπεται στην κοινή θέση προβλέπει την εξέταση και – εάν είναι αναγκαίο- την
αναθεώρηση του ποσού αναφοράς εντός του πλαισίου των χρηµατοδοτικών προοπτικών και
λαµβάνοντας υπόψη τις υποβληθείσες αιτήσεις.

Σχετικά µε τις αναφορές στη διαφάνεια και τις ίσες ευκαιρίες, η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτές,
επίσης, όπως εκφράζονται στην κοινή θέση ευθυγραµµίζονται σε µεγάλο βαθµό µε τις
τροπολογίες που ενέκρινε το Κοινοβούλιο.

Η Επιτροπή εποµένως συνιστά την παρούσα κοινή θέση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

5- ∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ

Η Επιτροπή λαµβάνει µνεία του ενδεικτικού προϋπολογισµού που περιέχεται στο παράρτηµα
της απόφασης και σκοπεύει να καλύψει τα πεδία δράσης SAVE και ALTENER µε
ισορροπηµένο και ευέλικτο τρόπο κατά την τετραετή διάρκεια του προγράµµατος,
λαµβάνοντας υπόψη την ποιότητα των προτάσεων που θα υποβληθούν.


