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BESCHIKKING 2003/.../EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 3 februari 2003

tot vaststelling van een meerjarenprogramma voor acties op energiegebied:

"Intelligentie energie-Europa" (2003-2006)

(voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 175,

lid 1,

Gezien het voorstel van de Commissie 1,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité 2,

Gezien het advies van het Comité van de Regio's 3,

Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag 4,

                                                
1 PB C 203E van 27.8.2002, blz. 47.
2 Advies uitgebracht op 18 september 2002 (nog niet verschenen in het Publicatieblad).
3 Advies uitgebracht op 20 november 2002 (nog niet verschenen in het Publicatieblad).
4 Advies van het Europees Parlement van 20 november 2002 (nog niet verschenen in het

Publicatieblad), Gemeenschappelijk Standpunt van de Raad van ... (nog niet verschenen in het
Publicatieblad) en Beschikking van het Europees Parlement van ... (nog niet verschenen in het
Publicatieblad).
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Overwegende hetgeen volgt:

(1) De natuurlijke hulpbronnen, waarvan het behoedzaam en rationeel gebruik wordt genoemd in

artikel 174 van het Verdrag, omvatten, naast de duurzame energiebronnen, aardolie, aardgas

en vaste brandstoffen, die essentiële energiebronnen, maar tevens de voornaamste bronnen

van kooldioxide-emissies zijn. De bevordering op internationaal vlak van maatregelen om het

hoofd te bieden aan regionale of mondiale milieuproblemen vormt eveneens een van de

doelstellingen die in genoemd artikel worden vermeld.

(2) In de tijdens de Europese Raad van Göteborg van 15 en 16 juni 2001 gepresenteerde mede-

deling van de Commissie "Duurzame ontwikkeling in Europa voor een betere wereld: Een

strategie van de Europese Unie voor duurzame ontwikkeling" worden als belangrijkste

obstakels voor duurzame ontwikkeling onder andere de emissies van broeikasgassen en de

door het vervoer veroorzaakte problemen genoemd. Om het hoofd te kunnen bieden aan deze

problemen, is een nieuwe aanpak van het communautair beleid op dit gebied noodzakelijk,

evenals een inspanning om de afstand tot de burgers en het bedrijfsleven te verkleinen,

teneinde een verandering van de consumptie- en investeringspatronen te bewerkstelligen.

(3) De Europese Raad van Göteborg heeft een strategie voor duurzame ontwikkeling aangenomen

en een milieudimensie toegevoegd aan het proces van Lissabon voor de werkgelegenheid, de

economische hervorming en de sociale cohesie.

(4) Energie-efficiëntie en duurzame energiebronnen vormen een belangrijk onderdeel van de

maatregelen die nodig zijn om de bepalingen van het Protocol van Kyoto na te komen en die

worden voorgesteld in het kader van het Europees Programma inzake klimaatverandering

(EPK). De fysische veranderingen die in Europa en elders zijn waargenomen, onderstrepen de

noodzaak van dringende actie.
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(5) In het Groenboek "Op weg naar een Europese strategie voor een continue energievoor-

ziening" 1 wordt vastgesteld dat de Europese Unie in toenemende mate afhankelijk wordt van

externe energiebronnen, een afhankelijkheid die binnen 20 tot 30 jaar zou kunnen oplopen

van de huidige 50% tot 70%, wordt gewezen op de noodzaak het evenwicht in het

aanbodbeleid te herstellen door middel van duidelijke maatregelen ten behoeve van een

vraagbeleid en wordt opgeroepen tot een echte verandering in het gedrag van de verbruikers,

teneinde de vraag af te stemmen op een beter beheerst, efficiënter en milieuvriendelijker

verbruik, met name in de vervoers- en de bouwsector, alsmede tot het verlenen van prioriteit

aan de ontwikkeling van nieuwe en duurzame energiebronnen ten aanzien van het

energieaanbod, teneinde het hoofd te bieden aan de uitdaging van de klimaatverandering.

(6) In zijn resolutie over het Groenboek "Op weg naar een Europese strategie voor een continue

energievoorziening" 1 wees het Europees Parlement energie-efficiëntie en energiebesparingen

aan als eerste prioriteit. Het pleitte voor de bevordering van een "intelligente" benadering van

het energiegebruik, waardoor Europa de meest energie-efficiënte economie in de wereld

wordt.

(7) In de mededeling van de Commissie over een actieplan voor energie-efficiëntie in de

Europese Gemeenschap wordt gerekend op een jaarlijkse verbetering van de energie-

efficiëntie met één extra procentpunt per jaar boven de 0,6%, die de tendens vormde in de

afgelopen tien jaar. Indien deze doelstelling gehaald wordt, zal in 2010 twee derde van het

beschikbare besparingspotentieel, geschat op 18% van het totale energieverbruik, kunnen

worden verwezenlijkt. In het actieplan worden zowel wetgevende maatregelen als onder-

steunende acties voorgesteld. Voor de tenuitvoerlegging van het actieplan is tevens de

invoering noodzakelijk van doeltreffende systemen voor de bewaking en de follow-up.

                                                
1 PB C 140 E van 13.6.2002, blz. 543.
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(8) In de mededeling van de Commissie "Energie voor de toekomst: duurzame energiebronnen

- Witboek voor een communautaire strategie en een actieplan" voor duurzame energiebronnen

wordt een indicatieve doelstelling aanbevolen van een aandeel van 12% voor duurzame

energie in het bruto binnenlandse energieverbruik van Europa in het jaar 2010. De Raad, in

zijn resolutie van 8 juni 1998 over duurzame energiebronnen 1, en het Europees Parlement, in

zijn resolutie over het Witboek, hebben de noodzaak onderstreept van een substantiële en

duurzame verhoging van het gebruik van duurzame energiebronnen in de Gemeenschap, en

beide hebben hun instemming betuigd met de strategie en het actieplan zoals voorgesteld door

de Commissie, met inbegrip van de versterking van de programma's voor ondersteuning van

duurzame energiebronnen. Dit actieplan voorziet in steunmaatregelen ten behoeve van de

bevordering en ontwikkeling van duurzame energiebronnen. In de mededeling van de

Commissie over de tenuitvoerlegging van de communautaire strategie en het actieplan voor

duurzame energiebronnen (1998-2000) wordt geconstateerd dat vooruitgang is geboekt, maar

tevens benadrukt dat meer inspanningen op communautair en nationaal niveau nodig zijn om

de doelstellingen te verwezenlijken, in het bijzonder nieuwe wetgevende maatregelen ten

gunste van duurzame energiebronnen, evenals de bevordering daarvan.

(9) Richtlijn 2001/77/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2001

betreffende de bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen op

de interne elektriciteitsmarkt 2 eist dat de lidstaten nationale indicatieve streefcijfers vast-

leggen die verenigbaar zijn met het algemene streefcijfer van de Gemeenschap van 12% van

het bruto binnenlands energieverbruik in 2010 en in het bijzonder met het indicatieve aandeel

van de elektriciteit van 22,1% uit hernieuwbare energiebronnen in het totale elektriciteits-

verbruik in de Gemeenschap in 2010.

                                                
1 PB C 198 van 24.6.1998, blz. 1.
2 PB L 283 van 27.10.2001, blz. 33.
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(10) De resolutie over het gebruik van duurzame energiebronnen in de ACS-landen 1 die op

1 november 2001 werd aangenomen door de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU

"dringt er bij de Commissie op aan dat zij duurzame energievoorziening, in het bijzonder door

energie-efficiëntie en het gebruik van duurzame energiebronnen, als een prioritair werkterrein

in haar nieuwe strategie voor het ontwikkelingsbeleid integreert".

(11) In het "Definitieve implementatieplan van de Wereldtopconferentie inzake duurzame

ontwikkeling", dat op 2 september 2002 werd goedgekeurd, hebben de ondertekenende

landen, met inbegrip van de Europese Unie, zich ertoe verbonden om zich inspanningen te

getroosten

- om het globale aandeel van de duurzame energiebronnen in de energiemix aanzienlijk te

verhogen,

- gelijke kansen te creëren voor duurzame energiebronnen in verhouding tot andere

energiebronnen,

- onderzoek en ontwikkeling van duurzame energiebronnen, energie-efficiëntie en

schonere conventionele brandstoftechnologieën in sterkere mate te bevorderen, en

- de ontwikkelingslanden te voorzien van financiële middelen voor de ontwikkeling van

energie-expertise, met inbegrip van duurzame energiebronnen, energie-efficiëntie en

schonere conventionele brandstoftechnologieën,

met het doel een duurzame ontwikkeling te verwezenlijken.

                                                
1 PB C 78 van 2.4.2002, blz. 35.
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(12) Het EU-partnerschapsinitiatief "Energie-initiatief voor de uitroeiing van de armoede en de

bevordering van een duurzame ontwikkeling", dat op 1 september 2002 gelanceerd werd, is

gebaseerd op een betere energie-efficiëntie en op een uitbreiding van de toepassing van

duurzame energiebronnen, en diverse ontwikkelingslanden en regionale organisaties, alsmede

particuliere en maatschappelijke organisaties hebben zich reeds met dit initiatief geassocieerd,

waarvan de beginselen en de strategie zijn neergelegd in de Mededeling van de Commissie

"De samenwerking op energiegebied met de ontwikkelingslanden".

(13) Gezien het feit dat vele wetgevende maatregelen op communautair niveau inzake energie-

efficiëntie, in het bijzonder met betrekking tot de etikettering van elektrische en elektronische

apparaten, kantoor en communicatieapparatuur en de vaststelling van normen voor

verlichtings-, verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur, geen dwingende verplichtingen

voor de lidstaten inhouden, dient met behulp van specifieke programma's op communautair

niveau een bevorderingsinspanning geleverd te worden, teneinde de voorwaarden te creëren

voor de ontwikkeling naar duurzame energiesystemen.

(14) Hetzelfde geldt voor de communautaire maatregelen die tot doel hebben een grotere markt-

penetratie van duurzame energiebronnen te bereiken, met name wat betreft de normalisatie

van apparatuur om duurzame energie te produceren en te verbruiken.
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(15) Beschikking 1999/21/EG, Euratom van de Raad van 14 december 1998 tot vaststelling van

een meerjarenkaderprogramma voor acties in de energiesector (1998-2002) en begeleidende

maatregelen 1 alsmede de beschikkingen tot vaststelling van specifieke programma's, namelijk

Beschikking 1999/22/EG van de Raad van 14 december 1998 tot vaststelling van een

meerjarenprogramma voor studies, analyses, prognoses en andere verwante werkzaamheden

in de energiesector (1998-2002) - ETAP-programma 2, Beschikking 1999/23/EG van de Raad

van 14 december 1998 tot vaststelling van een meerjarenprogramma ter bevordering van de

internationale samenwerking in de energiesector (1998-2002) - SYNERGY-programma 3,

Beschikking 1999/24/EG, Euratom van de Raad van 14 december 1998 tot vaststelling van

een meerjarenprogramma van technologische acties ter stimulering van een schoon en

efficiënt gebruik van vaste brandstoffen (1998-2002) - CARNOT-programma 4, Beschikking

1999/25/Euratom van de Raad van 14 december 1998 tot vaststelling van een meerjaren-

programma (1998-2002) voor activiteiten in de nucleaire sector, met betrekking tot veiligheid

van het vervoer van radioactieve stoffen en de veiligheidscontrole en industriële samen-

werking, teneinde bepaalde veiligheidsaspecten van de kerninstallaties in de landen die nu aan

het TACIS-programma deelnemen, te bevorderen - SURE-programma 5, Beschikking

646/2000/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 februari 2000 tot vaststelling

van een meerjarenprogramma ter bevordering van duurzame energiebronnen in de

Gemeenschap (1998-2002) - ALTENER-programma 6 en Beschikking 647/2000/EG van het

Europees Parlement en de Raad van 28 februari 2000 tot vaststelling van een meerjaren-

programma ter bevordering van de energie-efficiëntie (1998-2002) - SAVE-programma 7, zijn

op 31 december 2002 ten einde gelopen.

                                                
1 PB L 7 van 13.1.1999, blz. 16.
2 PB L 7 van 13.1.1999, blz. 20.
3 PB L 7 van 13.1.1999, blz. 23.
4 PB L 7 van 13.1.1999, blz. 28.
5 PB L 7 van 13.1.1999, blz. 31.
6 PB L 79 van 30.3.2000, blz. 1.
7 PB L 79 van 30.3.2000, blz. 6.
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(16) Overeenkomstig artikel 5, lid 2, van Beschikking 1999/21/EG, Euratom heeft de Commissie

door onafhankelijke deskundigen een externe evaluatie van genoemd kaderprogramma en de

specifieke programma's laten verrichten. In het evaluatieverslag erkennen de beoordelaars het

belang van met name de programma's ALTENER, SAVE, SYNERGY en ETAP voor de

tenuitvoerlegging van de energiestrategie en de communautaire strategie voor duurzame

ontwikkeling. Zij stellen vast dat de middelen voor deze programma's tekort schieten ten

opzichte van de reële behoeften en zij stellen voor de middelen uit te breiden.

(17) Gezien de communautaire strategie voor duurzame ontwikkeling en de resultaten van de

evaluaties van het kaderprogramma blijkt het noodzakelijk de steun van de Gemeenschap op

die energiegebieden die bijdragen tot duurzame ontwikkeling, te intensiveren en deze bijeen

te brengen in een enkel programma, genaamd "Intelligentie energie-Europa", dat vier

specifieke gebieden omvat.

(18) Het belang en het succes van de communautaire steun aan duurzame energiebronnen in het

kader van het ALTENER-programma in de periode 1993-2002 vormen een goede reden om in

het onderhavige programma een specifiek gebied voor duurzame energiebronnen, genaamd

"ALTENER", op te nemen.

(19) De noodzaak om de steun van de Gemeenschap ten behoeve van rationeel energiegebruik te

verhogen en het succes van het SAVE-programma in de periode 1991-2002 vormen een

goede reden om in het onderhavige programma een specifiek gebied voor energie-efficiëntie,

genaamd "SAVE", op te nemen.
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(20) Verbetering van het energiegebruik in de vervoerssector, met inbegrip van de diversificatie

van brandstoffen, is van groot belang voor de communautaire inspanningen om de negatieve

milieueffecten van het vervoer te verminderen. In het Programma "Intelligentie

energie-Europa" dient dan ook een specifiek gebied voor de energieaspecten van het vervoer,

genaamd "STEER", te worden opgenomen.

(21) De noodzaak om de beste praktijken die in de Gemeenschap op het gebied van duurzame

energiebronnen en energie-efficiëntie zijn ontwikkeld, te bevorderen en, met name aan de

ontwikkelingslanden, door te geven, vormt een van de prioriteiten van de internationale

verbintenissen van de Gemeenschap, net zoals de intensivering van de samenwerking bij de

toepassing van de flexibele mechanismen van het Protocol van Kyoto. Met het oog op voort-

zetting van het oude SYNERGY-programma voor acties op genoemde gebieden dient dan ook

in het onderhavige programma een specifiek gebied voor de bevordering van duurzame

energiebronnen en energie-efficiëntie in het kader van de internationale bevordering, genaamd

"COOPENER", te worden opgenomen.

(22) Uitwisseling van kennis, optimale praktijken en projectresultaten, coördinatie binnen het

programma en met andere communautaire beleidssectoren, continuïteit binnen de bestaande

programma's, stabiele participatievoorschriften, voldoende personele middelen, alsmede een

snelle tenuitvoerlegging zijn van cruciaal belang voor het welslagen van het Programma

"Intelligentie energie-Europa".

(23) Gendermainstreaming is een belangrijk aspect van alle communautaire programma's en

hiermee moet derhalve in het kader van het programma voor "Intelligentie energie-Europa"

rekening worden gehouden.
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(24) Bij deze beschikking wordt voor de gehele looptijd van het programma het bedrag van de

financiële middelen vastgesteld, dat voor de begrotingsautoriteit het voornaamste referentie-

punt vormt in de zin van punt 33 van het interinstitutioneel akkoord van 6 mei 1999 tussen het

Europees Parlement, de Raad en de Commissie over de begrotingsdiscipline en de verbetering

van de begrotingsprocedure. 1

(25) Aangezien de doelstellingen van dit programma, dat betrekking heeft op de tenuitvoerlegging

van de communautaire strategie op de energiegebieden die bijdragen tot duurzame ontwik-

keling, niet voldoende door de lidstaten kunnen worden verwezenlijkt, omdat voor deze

tenuitvoerlegging een promotieactie alsmede uitwisselingen op basis van nauwe samen-

werking op Europese schaal tussen de verschillende actoren op nationaal, regionaal en lokaal

niveau nodig zijn, en dus beter op communautair niveau kunnen worden gerealiseerd, kan de

Gemeenschap overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel van artikel 5 van het Verdrag

maatregelen treffen. Overeenkomstig het evenredigheidsbeginsel dat in genoemd artikel is

neergelegd, gaat deze beschikking niet verder dan nodig is om deze doelstellingen te

verwezenlijken.

(26) De bepalingen van deze beschikking doen geen afbreuk aan de artikelen 87 en 88 van het

EG-Verdrag, en met name aan het communautaire kader van steunmaatregelen van de staten ten

behoeve van het milieu.

(27) De voor de uitvoering van de onderhavige beschikking vereiste maatregelen, dienen te

worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot

vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende

uitvoeringsbevoegdheden 2,

HEBBEN DEZE BESCHIKKING AANGENOMEN:

                                                
1 PB C 172 van 18.6.1999, blz. 1.
2 PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.
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Artikel 1

1. Er wordt een meerjarenprogramma voor acties op energiegebied: "Intelligentie energie-Europa"

(hierna "dit programma" te noemen), vastgesteld voor de periode 2003 tot en met 2006.

2. Dit programma steunt duurzame ontwikkeling op energiegebied door een evenwichtige bijdrage

te leveren tot het bereiken van de volgende algemene doelstellingen: continuïteit van de energie-

voorziening, concurrentievermogen en milieubescherming.

3. Dit programma is tevens gericht op economische en sociale samenhang en heeft ten doel de

transparantie, samenhang en complementariteit van alle acties en andere aanverwante maatregelen

op energiegebied te verbeteren en zodoende bij te dragen tot een doeltreffende koppeling tussen

energiemaatregelen en acties uit hoofde van communautair en nationaal beleid op andere terreinen.

Artikel 2

Dit programma heeft de volgende specifieke doelstellingen:

a) de elementen verschaffen die nodig zijn voor bevordering van energie-efficiëntie, verhoogd

gebruik van duurzame energiebronnen en energiediversificatie ook in het vervoer, verbetering

van duurzaamheid, ontwikkeling van het potentieel van de regio's, met name de ultraperifere

gebieden, en van eilanden, alsmede het opstellen van de nodige wetgevingsmaatregelen voor

het bereiken van deze strategische doelstellingen;
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b) middelen en instrumenten ontwikkelen die door de Commissie en de lidstaten kunnen worden

gebruikt voor de follow-up, de bewaking en de evaluatie van het effect van de door de

Gemeenschap en haar lidstaten vastgestelde maatregelen op het gebied van energie-efficiëntie

en duurzame energiebronnen, met inbegrip van de energieaspecten van het vervoer;

c) doelmatige en intelligente energieproductie- en energieconsumptiepatronen bevorderen die op

degelijkheid en duurzaamheid gebaseerd zijn, door bewustmaking, met name door middel van

het onderwijssysteem, en bevordering van de uitwisseling van kennis en ervaring tussen de

belangrijkste actoren, ondernemingen en burgers in het algemeen, door ondersteuning van

acties gericht op uitbreiding van investeringen in nieuwe technologieën en door stimulering

van de verspreiding van beste praktijken en de beste beschikbare technologieën, alsmede door

promotie op internationaal vlak.

Artikel 3

1. Dit programma omvat de volgende vier specifieke gebieden:

a) "SAVE", dat betrekking heeft op de verbetering van de energie-efficiëntie en rationeel

energiegebruik, in het bijzonder in de bouw en de industrie, met uitzondering van acties in het

kader van STEER, inclusief het opstellen en uitvoeren van wetgevingsmaatregelen;

b) "ALTENER", dat betrekking heeft op de bevordering van nieuwe en duurzame energie-

bronnen voor gecentraliseerde en gedecentraliseerde productie van elektriciteit en warmte,

alsmede de integratie ervan in het lokale milieu en in de energiesystemen, met uitzondering

van acties in het kader van STEER, inclusief het opstellen en uitvoeren van wetgevings-

maatregelen;
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c) "STEER", dat betrekking heeft op de ondersteuning van initiatieven in verband met alle

energieaspecten van het vervoer, de diversificatie van brandstoffen, alsmede de bevordering

van duurzame brandstoffen en energie-efficiëntie in het vervoer, inclusief het opstellen en

uitvoeren van wetgevingsmaatregelen;

d) "COOPENER", dat betrekking heeft op de ondersteuning van initiatieven in verband met de

bevordering van duurzame energiebronnen en energie-efficiëntie in ontwikkelingslanden, in

het bijzonder in het kader van de samenwerking tussen de Gemeenschap en de ontwikkelings-

landen in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en de Stille Oceaan.

2. Er kunnen "kernactiviteiten" worden opgezet, die initiatieven zijn die verschillende van de

bovengenoemde specifieke gebieden combineren en/of verband houden met bepaalde commu-

nautaire prioriteiten, zoals duurzame ontwikkeling in de ultraperifere gebieden, omschreven in

artikel 299, lid 2, van het Verdrag.

Artikel 4

1. De communautaire financiering uit hoofde van het programma voor elk van de vier specifieke

gebieden en de kernactiviteiten, bedoeld in artikel 3, is bestemd voor acties of projecten die

betrekking hebben op:

a) de bevordering van duurzame ontwikkeling, continuïteit van de energievoorziening in het

kader van de interne markt, concurrentievermogen en milieubescherming, met inbegrip van

het uitwerken van normen, etiketterings- en certificeringssystemen en met de industrie en

andere belanghebbenden overeen te komen vrijwillige afspraken voor de lange termijn,

alsmede toekomstgerichte analyse, strategische studies op basis van gezamenlijke analyses, en

regelmatige monitoring van de marktontwikkelingen en de tendensen op energiegebied, ook

voor het voorbereiden van toekomstige wetgevingsmaatrgelen of het beoordelen van

bestaande wetgeving;
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b) de invoering, uitbreiding of reorganisatie  van structuren en instrumenten gericht op de

ontwikkeling van duurzame energie, met inbegrip van energieplanning en energiebeheer op

lokaal en regionaal niveau, alsmede de ontwikkeling van passende financiële producten en

marktinstrumenten;

c) de bevordering van systemen en apparatuur op het gebied van duurzame energie, teneinde de

marktpenetratie ervan te versnellen en investeringen te stimuleren die de overgang van

demonstratie naar commerciële exploitatie van beter presterende technologieën vergemakke-

lijken, met inbegrip van de verspreiding van beste praktijken en nieuwe "cross-cutting"-

technologieën bewustmakingsacties en het creëren van institutionele structuren met het oog

op de implementatie van het mechanisme voor schone ontwikkeling en de gezamenlijke

uitvoering uit hoofde van het Protocol van Kyoto;

d) de ontwikkeling van structuren voor informatie, onderwijs en opleiding; de nuttige toepassing

van resultaten; de bevordering en verspreiding van kennis en beste praktijken, mede onder

alle gebruikers, de verspreiding van de resultaten van de acties en projecten, alsmede de

samenwerking met de lidstaten, door middel van operationele netwerken op communautair en

internationaal niveau;

e) de monitoring van de uitvoering en het effect van communautaire initiatieven en de onder-

steunende acties;

f) de evaluatie van het effect van de uit hoofde van het programma gefinancierde acties en

projecten.
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2. De financiële steun die uit hoofde van dit programma wordt verleend aan de acties of projecten

op de vier specifieke gebieden en in het kader van de kernactiviteiten, bedoeld in artikel 3, wordt

vastgesteld op basis van de communautaire meerwaarde van de voorgestelde actie en is afhankelijk

van het belang en het verwachte effect van het initiatief. Zo nodig wordt voorrang gegeven aan het

midden- en kleinbedrijf en aan regionale en lokale activiteiten.

De steun bedraagt maximaal 50% van de totale kosten van de actie of het project; het resterende

deel van de kosten wordt gefinancierd met openbare of particuliere middelen, of met een

combinatie van beide. In sommige gevallen kan deze steun echter de totale kosten van de actie

dekken, bijvoorbeeld in geval van studies, verspreiding van de resultaten van een project en andere

acties bedoeld om de communautaire strategie en communautaire beleidsmaatregelen voor te

bereiden, aan te vullen en uit te voeren en om het effect ervan te evalueren, en van door de

Commissie voorgestelde maatregelen ter bevordering van de uitwisseling van ervaring en kennis

met het oog op verbetering van de coördinatie tussen communautaire, nationale, internationale of

andere initiatieven.

Alle kosten die verband houden met acties of projecten welke overeenkomstig artikel 5, lid 2,

punt b), op initiatief van de Commissie worden voorgenomen, komen ten laste van de

Gemeenschap.

3. De Commissie stelt verslagen over de acties en projecten beschikbaar, zo nodig in elektronische

vorm.

Artikel 5

1. Binnen een half jaar na de vaststelling van deze beschikking stelt de Commissie in overleg met

het in artikel 8, lid 1, bedoelde comité een werkprogramma vast. Dit werkprogramma is gebaseerd

op de in artikel 1, lid 2, alsmede de artikelen 2, 3 en 4 genoemde beginselen. Het wordt opgesteld

en bijgewerkt volgens de procedure van artikel 8, lid 2.
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2. Het werkprogramma beschrijft in detail:

a) de richtsnoeren voor elk van de specifieke gebieden en kernactiviteiten, bedoeld in artikel 3,

voor de realisering van de in artikel 1, lid 2, alsmede de in de artikelen 2, 3 en 4 bepaalde

doelstellingen en prioriteiten rekening houdend met de meerwaarde die alle voorgestelde

maatregelen op communautair niveau hebben ten opzichte van de bestaande maatregelen;

b) de uitvoeringsbepalingen, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen de op initiatief van de

Commissie en de op initiatief van de betrokken sector en/of markt voorgenomen acties,

alsmede de financieringsregeling en de aard van en voorwaarden voor deelname;

c) de selectiecriteria en de desbetreffende toepassingsbepalingen voor elk type actie, alsmede de

methode en de instrumenten voor de monitoring en de toepassing van de resultaten van de

acties en/of projecten, met inbegrip van de omschrijving van prestatie-indicatoren;

d) het indicatief tijdschema voor de uitvoering van het werkprogramma, in het bijzonder met

betrekking tot de inhoud van de oproepen tot het indienen van voorstellen;

e) de gedetailleerde regels voor de coördinatie en de koppeling met bestaande communautaire

beleidsterreinen.De procedure voor de ontwikkeling en uitvoering van acties die worden

gecoördineerd met die van de lidstaten op het gebied van duurzame energie wordt beschreven.

Dit heeft tot doel een meerwaarde te creëren ten opzichte van de maatregelen die door iedere

lidstaat afzonderlijk genomen worden. Met deze maatregelen zal een optimale combinatie van

de verschillende instrumenten waarover de Gemeenschap en de lidstaten beschikken, bereikt

kunnen worden;
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f) zo nodig, de operationele regelingen om ultraperifere gebieden, met inbegrip van eilanden, en

het midden- en kleinbedrijf tot deelname aan het programma aan te moedigen;

g) met gemeenschapsvoorschriften betreffende toegang van het publiek tot informatie, trans-

parantie en integratie van de geslachtsdimensie wordt in het werkprogramma rekening

gehouden.

Artikel 6

1. Het financiële referentiebedrag voor de uitvoering van dit programma voor de periode 2003-2006

beloopt 190 miljoen euro.

De jaarlijkse kredieten worden binnen de grenzen van de financiële vooruitzichten door de

begrotingsautoriteit goedgekeurd.

Voor ieder specifiek gebied worden ter indicatie financiële referentiebedragen vastgesteld. Een

indicatieve verdeling van deze bedragen is opgenomen in de bijlage. Deze verdeling van de

begrotingsmiddelen tussen de verschillende gebieden is flexibel, zodat beter ingespeeld kan worden

op de ontwikkeling van de behoeften in de sector; de toegewezen middelen kunnen worden

gewijzigd met goedvinden van het in artikel 8 bedoelde comité.

Op basis van een voor 30 september 2004 door de Commissie voor te leggen verslag beoordelen het

Europees Parlement en de Raad vóór 31 december 2004 het referentiebedrag met het oog op

eventuele herziening daarvan volgens de in het Verdrag vastgestelde procedures binnen het kader

van de financiële vooruitzichten, rekening houdend met de ontvangen aanvragen.
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2. De regels voor financiële steun van de Gemeenschap aan de uit hoofde van dit programma onder-

nomen acties worden vastgesteld overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1605/2002 van de Raad van

25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de

Europese Gemeenschappen 1.

Artikel 7

De Commissie is belast met de uitvoering van dit programma volgens de procedure van artikel 8,

lid 2.

Artikel 8

1. De Commissie wordt bijgestaan door een comité.

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 4 en 7 van Besluit 1999/468/EG van

toepassing, met inachtneming van artikel 8 van dat besluit.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

                                                
1 PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.
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Artikel 9

1. De Commissie bestudeert jaarlijks de stand van uitvoering van dit programma en van de acties

die worden uitgevoerd op de vier specifieke gebieden en in het kader van de kernactiviteiten,

bedoeld in artikel 3.

2. Tijdens het derde jaar van de toepassingsperiode van het programma, maar in ieder geval, voor

het indienen van voorstellen voor een volgend programma, draagt de Commissie zorg voor een

externe evaluatie van de algehele uitvoering van de uit hoofde van dit programma uitgevoerde

communautaire acties en maakt zij daaruit haar gevolgtrekkingen. De externe evaluatie wordt

verricht door onafhankelijke deskundigen. De Commissie deelt haar gevolgtrekkingen uit deze

evaluatie mee aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité

en het Comité van de Regio's alvorens voorstellen te doen voor de vaststelling van een volgend

programma.

Artikel 10

1. Onverminderd de leden 2 en 3 staat deelname aan dit programma open voor op het grondgebied

van de lidstaten gevestigde publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersonen.

2. Dit programma staat open voor deelname van de kandidaat-lidstaten overeenkomstig de voor-

waarden die zijn vastgesteld in de Europa-overeenkomsten, in de bijbehorende aanvullende

protocollen en in de besluiten van de onderscheiden associatieraden, op basis van de gesloten

bilaterale overeenkomsten ter zake.

3. Dit programma staat tevens open voor deelname van de EVA/EER-landen, op basis van aan-

vullende kredieten en volgens met deze landen overeen te komen procedures.
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Artikel 11

Deze beschikking treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in

het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 12

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel,

Voor het Europees Parlement Voor de Raad

De voorzitter De voorzitter

_______________
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BIJLAGE

INDICATIEVE VERDELING VAN HET NOODZAKELIJK GEACHTE BEDRAG 1

Actiegebieden in miljoen euro
(2003-2006)

1) Verbetering van de energie-efficiëntie en het rationeel 
energiegebruik

2) Nieuwe en duurzame energiebronnen en diversificatie van de
energieproductie

3) Energieaspecten van het vervoer

4) Bevordering van duurzame energiebronnen en energie-
efficiëntie op internationaal niveau, met name in de
ontwikkelingslanden

66,3

76

31

16,7

TOTAAL 190 miljoen euro 2 3 4

_______________

                                                
1 Voor de specifieke actiegebieden "verbetering van de energie-efficiëntie en het rationeel

energiegebruik", "nieuwe en duurzame energiebronnen en diversificatie van de energie-
productie" en "energieaspecten van het vervoer" is de verdeling ter indicatie vastgesteld. Deze
verdeling van de begrotingsmiddelen over de verschillende gebieden is flexibel teneinde beter
te kunnen inspelen op de ontwikkeling van de behoeften van de sector.

2 De voor de acties inzake internationale bevordering bestemde kredieten vormen een vast
bedrag en belopen 8,8% van de totale kosten van het programma.

3 Vanaf 2004 kan na de toetreding van nieuwe lidstaten een aanvullende bijdrage worden
verwacht. Deze bijdrage zou ongeveer 50 miljoen euro moeten bedragen.

4 De begroting voor het uitvoerende agentschap kan door de begrotingsautoriteit worden
vastgesteld als een percentage van de totale financiële toewijzing voor het programma.
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MOTIVERING VAN DE RAAD
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I. INLEIDING

1. De Commissie heeft op 12 april 2002 een voorstel ingediend voor een beschikking van

het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een meerjarenprogramma voor

acties op energiegebied: Programma "Intelligente energie voor Europa" (2003-2006) 1.

Het voorstel was gebaseerd op artikel 175, lid 1, van het EG-Verdrag.

2. Het Economisch en Sociaal Comité bracht op 18 september 2002 advies uit 2; het

Comité van de Regio's heeft zijn advies op 20 november 2002 uitgebracht 3.

3. Het Europees Parlement bracht op 20 november 2002 in eerste lezing advies uit 4 en

keurde 39 amendementen goed. De Commissie zal geen gewijzigd voorstel indienen.

4. De Raad heeft op 3 februari 2003 overeenkomstig artikel 251 van het Verdrag zijn

gemeenschappelijk standpunt aangenomen.

II. DOEL VAN HET VOORSTEL

5. Het voorstel beoogt continuïteit met het bestaande kaderprogramma voor acties op

energiegebied dat op 31 december 2002 is verstreken. Het heeft ten doel de continuïteit

van de energievoorziening te verbeteren, de klimaatverandering tegen te gaan en de

concurrentiepositie van de Europese industrie te versterken door acties op de volgende

vier specifieke terreinen:

● "SAVE", dat betrekking heeft op de verbetering van de energie-efficiëntie;

● "ALTENER", dat betrekking heeft op de bevordering van nieuwe en duurzame

energiebronnen;

● "STEER", dat betrekking heeft op alle energie-aspecten van het vervoer;

● "COOPENER", dat betrekking heeft op duurzame energiebronnen en energie-

efficiëntie in het kader van de samenwerking met ontwikkelingslanden.

                                                
1 PB C 203 E van 27.8.2002, blz. 47.
2 PB C ........  van ................, blz.......
3 PB C ........  van ................, blz.......
4 PB C ........  van ................, blz. .....
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III. ANALYSE VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

6. Algemene opmerkingen

a) Wat de 39 amendementen van het Europees Parlement betreft, heeft de Raad:

- de volgende 22 amendementen aanvaard:
- geheel: 3 - 7, 11, 13, 14, 18, 21, 22, 27, 34;
- gedeeltelijk en/of in beginsel: 1, 2, 15, 19, 20, 23, 26, 28, 30.

- de volgende 17 amendementen verworpen: 8 - 10, 16, 17, 24, 25, 29, 31-33,
35, 37-41, om inhoudelijke en/of formele redenen.

b) In het Commissievoorstel heeft de Raad enige andere (inhoudelijke en/of formele)

wijzigingen aangebracht die hieronder zijn aangegeven. De Commissie heeft alle

wijzigingen van haar voorstel aanvaard.

7. Specifieke opmerkingen

c) De voornaamste wijzigingen van de Raad in de ontwerp-beschikking hebben

betrekking op het financieel referentiebedrag voor de uitvoering van het

programma: de Raad acht een referentiebedrag van 190 miljoen euro passend.

Deze wijziging is opgenomen in artikel 6, lid 1, eerste alinea, alsmede in de

bijlage, die een indicatieve verdeling van de begroting voor de vier specifieke

gebieden op basis van het nieuwe referentiebedrag bevat.

Om enige flexibiliteit voor dit referentiebedrag mogelijk te maken, heeft de Raad

in artikel 6, lid 1, derde alinea, ook een toetsingsclausule opgenomen, waardoor

de begroting van het programma halverwege de uitvoering kan worden herzien op

basis van een door de Commissie vóór eind september 2004 voor te leggen

verslag.
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d) Andere wijzigingen hebben met name betrekking op:

● artikel 3, lid 1, punt d), waarin bepaalde groepen van ontwikkelingslanden
worden vermeld met het oog op hun deelname aan het COOPENER-
programma (zie amendement 18);

● artikel 3, lid 2: hier en in enkele andere leden (artikel 4, leden 1 en 2,
artikel 5, lid 2, punt a), heeft de Raad het verband gepreciseerd tussen de
vier specifieke gebieden en de zogenoemde kernactiviteiten, om aan te
geven dat zowel acties voor één gebied als acties die verscheidene gebieden
omvatten (kernactiviteiten), in het kader van het programma Intelligente
energie kunnen worden gefinancierd (zie amendement 19);

● artikel 4, lid 1; de Raad achtte het dienstig om hier - naast de door de
Commissie voor de doelstellingen van de acties en projecten voorgestelde
tekst - ook te verwijzen naar de reorganisatie van structuren en
instrumenten voor de ontwikkeling van duurzame energie (punt b)), alsmede
de verspreiding van beste praktijken en nieuwe
"cross-cutting"-technologieën (punt c)) en de verspreiding van de resultaten
van de acties en projecten (punt d)) (zie amendement 23);

● artikel 4, lid 3 (nieuw): de Raad meent dat de verslagen over acties en
projecten gemakkelijk toegankelijk moeten zijn, en heeft daarom dit nieuwe
lid toegevoegd (zie amendement 23);

● artikel 9, lid 2: de Raad achtte het dienstig dit lid opnieuw te formuleren om
aan te geven dat de Commissie alvorens, nieuwe voorstellen voor een
volgend programma in te dienen, moet zorgen voor een externe evaluatie
(door onafhankelijke deskundigen) over de uitvoering van het programma
Intelligente energie, en daaruit conclusies moet trekken;

● artikel 10, lid 2: de Raad heeft dit lid anders geformuleerd om tot uit-
drukking te brengen dat alle kandidaat-lidstaten op gelijke voet worden
behandeld wat hun deelname aan het programma Intelligente energie betreft.

IV. CONCLUSIES

De Raad is van oordeel dat het gemeenschappelijk standpunt inhoudelijk voor een groot deel

tegemoetkomt aan de meeste wensen van het Europees Parlement, en dat het zal bijdragen tot

een evenwichtige verwezenlijking van de doelstellingen van continue voorziening,

concurrentievermogen en milieubescherming.

_______________
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INLEIDENDE NOTA
van: het secretariaat-generaal
aan: het Coreper
Betreft: - Vaststelling van een gemeenschappelijk standpunt met het oog op de

aanneming van een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot
vaststelling van een meerjarenprogramma voor acties op energiegebied:
Programma "Intelligente energie voor Europa" (2003-2006)

- Besluit om gebruik te maken van de schriftelijke procedure

1. Op 12 april 2002 heeft de Commissie bovengenoemd voorstel, dat gebaseerd is op artikel 175,

lid 1, van het EG-Verdrag, ingediend.

2. Het Europees Parlement heeft op 20 november 2002 advies uitgebracht. Het Economisch en

Sociaal Comité heeft op 18 september 2002 advies uitgebracht. Het Comité van de regio's

heeft op 20 november 2002 advies uitgebracht. De Commissie zal geen gewijzigd voorstel

indienen.

3. De Raad (Energie) heeft op 25 november 2002 overeenstemming bereikt over de tekst van de

voorgestelde beschikking, waarbij de Oostenrijkse delegatie tegen heeft gestemd.
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4. De tekst van het ontwerp van gemeenschappelijk standpunt, zoals herzien door de

juristen/vertalers, staat in document 15547/02 ENER 320 ENV 763 CODEC 1645 en in het

addendum bij deze nota staan verklaringen van de Finse en de Zweedse delegatie en van de

Commissie.

5. In het addendum bij document 15547/02 ENER 320 ENV 763 CODEC 1645 staat de

motivering van de Raad.

6. Aangezien er slechts weinig tijd beschikbaar is vóór de volgende plenaire vergadering van het

Europees Parlement, die op 10 februari begint, moet gebruik worden gemaakt van de

schriftelijke procedure, die op 29 januari begint en afloopt op 31 januari om 17.00 uur.

7. Het Coreper zou de Raad derhalve in overweging kunnen geven:

- het gemeenschappelijk standpunt, zoals vervat in document 15547/02 ENER 320

ENV 763 CODEC 1645 aan te nemen en het tezamen met de motivering te doen

toekomen aan het Europees Parlement, overeenkomstig artikel 251, lid 2 van het

Verdrag;

- de verklaringen in het addendum bij deze nota op te nemen in zijn notulen.

Het Coreper wordt derhalve verzocht de schriftelijke procedure te volgen.

_______________
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ADDENDUM BIJ INLEIDENDE NOTA
van: het secretariaat-generaal
aan: het Coreper
Betreft: Vaststelling van een gemeenschappelijk standpunt met het oog op de aanneming

van een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van
een meerjarenprogramma voor acties op energiegebied: Programma "Intelligente
energie voor Europa" (2003-2006)

Verklaringen voor de notulen van de Raad

Verklaring van de Finse en de Zweedse delegatie over artikel 3, lid 1, onder d)

"Finland en Zweden betreuren het dat het programma "Intelligente energie voor Europa" (voor het
tijdvak 2003-2006), anders dan het eerste kaderprogramma in de energiesector (voor het tijdvak
1998-2002), niet voorziet in steun voor de samenwerking met bepaalde buurlanden. De in het kader
van het programma SYNERGY verleende steun was essentieel voor het onderdeel "energie" van de
noordelijke dimensie en met name voor de samenwerking op het gebied van energie in de regio van
de Baltische Zee (Baltic Sea Region Energy Co-Operation - BASREC), die elf landen verenigt. De
samenwerking in het kader van BASREC was een nuttig forum voor de uitwisseling van ideeën en
informatie met Rusland. Het handhaven van de samenwerking in het kader van BASREC zou onder
meer een wezenlijke bijdrage kunnen leveren tot de toekomstige ontwikkeling van de dialoog op het
gebied van energie met Rusland. Indien er geen overeenstemming kan worden bereikt voor steun in
het kader van het programma "Intelligente energie voor Europa", dienen derhalve andere middelen
te worden gevonden om deze samenwerking met communautaire fondsen te financieren."

Verklaring van de Commissie over de bijlage

"De Commissie neemt nota van de indicatieve begrotingstoewijzing in de bijlage bij de beschikking
en is voornemens de actiegebieden van SAVE en ALTENER op evenwichtige en flexibele wijze te
dekken gedurende de vierjarige looptijd van het programma, en daarbij terdege rekening te houden
met de kwaliteit van de ingediende projecten."

_______________
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CORRIGENDUM OP DE INLEIDENDE NOTA
van: het secretariaat-generaal
aan: het Coreper
Betreft: - Vaststelling van een gemeenschappelijk standpunt met het oog op de

aanneming van een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot
vaststelling van een meerjarenprogramma voor acties op energiegebied:
Programma "Intelligente energie voor Europa" (2003-2006)

- Besluit om gebruik te maken van de schriftelijke procedure

Op bladzijde 1 moet punt 3 als volgt worden gelezen:

"3. De Raad (Energie) heeft op 25 november 2002 overeenstemming bereikt over de tekst van de

voorgestelde beschikking.".

_______________
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1- ACHTERGROND

Datum van toezending van het voorstel aan het EP en de Raad
(document COM(2002) 162 def. – 2002/0082 COD):

10 april 2002

Datum van het advies van het Europees Economisch en Sociaal
Comité:

18 september 2002

Datum van het advies van het Europees Parlement, eerste lezing: 20 november 2002

Datum van het advies van het Comité van de Regio’s: 20 november 2002

Datum van de politieke overeenstemming over een
gemeenschappelijk standpunt:

25 november 2002

Datum van goedkeuring van het gemeenschappelijk standpunt: 3 februari 2003

2- DOEL VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

In haar Groenboek “Op weg naar een Europese strategie voor een continue
energievoorziening 1”, vraagt de Commissie om de volgende energiemaatregelen op lange
termijn:

- De Europese Unie moet doortastend optreden om het accent van een aanbodbeleid te
verleggen naar een op de vraag gericht beleid. Wat de energievoorziening van de
Unie betreft, is er, gezien de op dit gebied bestaande behoeften, weinig speelruimte,
maar aan de vraagzijde zijn er meer mogelijkheden tot manoeuvreren.

- Met betrekking tot de vraag naar energie wordt in het Groenboek opgeroepen tot een
concrete verandering in het consumentengedrag. Er moet een actief beleid komen
voor energiebesparing en -diversifiëring voor de bouwsector en de sector elektrische
apparaten, om zo niet-vervuilende vormen van energie te bevorderen.

                                                
1 COM(2000) 769 def., 29.11.2000.
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- Wat het energieaanbod betreft, moet prioriteit worden gegeven aan maatregelen om
de opwarming van de aarde tegen te gaan. De ontwikkeling van nieuwe en
hernieuwbare energiebronnen (inclusief biobrandstoffen) is de sleutel tot de
omschakeling. Voor 2010 wordt beoogd aandeel hiervan in het energieaanbod van 6
tot 12% te verdubbelen en de elektriciteitsopwekking op basis van deze
energievormen op te voeren van 14 tot 22%.

De brede actielijnen van het Groenboek worden bevestigd en geschraagd door de nieuwe EU-
prioriteiten waarover men het tijdens de laatste Europese Raad te Gotenburg eens is
geworden, vooral wat betreft de EU-strategie voor duurzame ontwikkeling.

Dit voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad betreft een
meerjarenprogramma voor acties op energiegebied: Programma "Intelligente energie -
Europa"- voor het tijdvak 2003 - 2006. Het programma is ontworpen als het voornaamste
communautaire instrument voor niet-technologische steun op energiegebied. Het zorgt voor
de continuïteit van de maatregelen in het kader van de programma’s ALTENER, SAVE en,
tot op zekere hoogte SYNERGY, en combineert alle activiteiten in de energiesectoren die
bijdragen tot de verwezenlijking van de hoofddoelstellingen van de communautaire
strategieën voor energie, vervoer en duurzame ontwikkeling.

Dit programma is gestructureerd rond vier specifieke terreinen:

� rationeel gebruik van energie en vraagbeheer (SAVE),

� nieuwe en hernieuwbare energiebronnen (ALTENER),

� energieaspecten van het vervoer (STEER), en

� bevordering op internationaal niveau van hernieuwbare energiebronnen en energie-
efficiëntie (COOPENER).

Voor elke terrein zijn zes typen acties gepland:

a) implementatie van strategieën, ontwikkeling van normen, studies, enz.;

b) totstandbrenging van structuren en financiële en marktinstrumenten, met inbegrip
van lokale en regionale planning;

c) bevordering van systemen en apparatuur om de overgang van de demonstratie- naar
de marketingfase te vergemakkelijken;

d) ontwikkeling van informatie- en onderwijsstructuren en benutting van de resultaten;

e) volgen en

f) beoordelen van het effect van de acties.

Het is van essentieel belang dat de Europese Unie zichzelf de middelen verschaft om dit
ambitieuze actieprogramma op energiegebied te implementeren tegen de achtergrond van de
door de Europese Raad in juni 2001 goedgekeurde communautaire strategie voor duurzame
ontwikkeling. Het aanvankelijke voorstel van de Commissie voor het eerdere
energiekaderprogramma (1998-2002) voorzag in een budget van €200 miljoen voor vijf
begrotingsjaren, dat uiteindelijk tot €175 miljoen omlaag is gebracht .
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Er zijn verscheidene factoren die een opwaartse bijstelling van de begrotingstoewijzing voor
dit programma ten opzichte van het energiekaderprogramma rechtvaardigen:

In de eerste plaats moeten de uit de nieuwe beleidslijnen voortvloeiende acties, de
goedgekeurde en geplande wetgeving op het punt van hernieuwbare energiebronnen en
energie-efficiëntie wordt versterkt en moet meer prioriteit worden gegeven aan de
energieaspecten van het vervoer in de duurzame ontwikkelingsstrategie.

In de tweede plaats is er de noodzaak het optreden op internationaal vlak te versterken,
waarbij in het bijzonder moet worden gedacht aan de samenwerking met de
ontwikkelingslanden tegen de achtergrond van de Kyotomechanismen, en de prioriteit die
door de wereldtop inzake duurzame ontwikkeling (WSSD) te Johannesburg aan hernieuwbare
energiebronnen wordt toegekend.

Ten slotte is er de noodzaak voor een snellere verspreiding van beste praktijken en
technologische kennis te zorgen om te bereiken dat de programmaresultaten op grotere schaal
worden benut.

Met het oog op het voorgaande heeft de Commissie een verhoging voorgesteld van het
financiële referentiebedrag, hetgeen resulteert in een totale begroting voor de vierjarige
periode van € 215 miljoen voor EU-15.

3- OPMERKINGEN OVER HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

(a) Algemeen

Indachtig het succes van de voorgaande programma’s beschouwen de Raad en het
Europees Parlement, alsook de Commissie dit voorstel als een essentieel instrument
om de EU-doelstellingen met betrekking tot zowel hernieuwbare energiebronnen en
energie-efficiëntie te kunnen realiseren, en de internationale EU-toezeggingen inzake
klimaatverandering en duurzame ontwikkeling gestand te kunnen doen.

Het Spaanse, en onlangs nog het Nederlandse voorzitterschap hebben dit voorstel als
een zaak van hoge prioriteit behandeld en hebben derhalve de desbetreffende
werkzaamheden bij de Raad geïntensiveerd. Gedurende het voorzitterschap van
Spanje en Nederland heeft er bij de besprekingen tussen de lidstaten onderling ook
een geest van constructieve samenwerking en compromisbereidheid geheerst, en dit
heeft een verbeterd document opgeleverd.

Tijdens de voorbereiding van de eerste lezing in het Europees Parlement, werd de
Raad voortdurend op de hoogte gehouden van de in het Parlement naar voren
gebrachte standpunten, waardoor de lidstaten een nuttige wegwijzer in handen
kregen voor de uitwerking van en de onderhandelingen over het gemeenschappelijk
standpunt. Van de 39 amendementen van het Europees Parlement zijn er 22 geheel of
gedeeltelijk in het gemeenschappelijk standpunt verwerkt, en 17 verworpen.

In het algemeen geldt dat waar de tekst van het gemeenschappelijk standpunt afwijkt
van het Commissievoorstel, dit steeds tot doel heeft opzet en strekking van de
oorspronkelijke tekst te verhelderen en scherper af te bakenen.

Wat betreft het in het gemeenschappelijk standpunt voorgestelde financiële
referentiebedrag, hebben de lidstaten een compromis bereikt over een totale som van
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€190 miljoen, €25 miljoen minder dan de Commissie had voorgesteld. Verder
worden in artikel 6 bijkomende voorwaarden genoemd voor de herziening van de
begrotingsverdeling tussen de vier terreinen, alsmede aanvullende bepalingen voor
de herziening van het in het programma bepaalde financiële referentiebedrag, het
laatstgenoemde in overeenstemming met het raamwerk van de financiële
vooruitzichten en rekening houdend met de ontvangen aanvragen. De Commissie kan
zich in dit compromis vinden.

(b) Voornaamste doelstellingen van de door het Parlement voorgestelde
amendementen

Het Europees Parlement staat vierkant achter de hoofdmoot van het
Commissievoorstel. Een groot aantal van de EP-amendementen in eerste lezing was
bedoeld om de tekst in overeenstemming met nieuwe beleidsontwikkelingen zowel
op EU- als op internationaal niveau, te verbeteren en bij te werken en als input om de
definities, doelstellingen en strekking, zowel in de artikelen als in de overwegingen,
te verduidelijken, scherper te formuleren en/of uit te breiden. Dienovereenkomstig
zijn de amendementen 1-7, 11, 13, 15, 18-21, 27 en 34 wel geheel of gedeeltelijk in
het gemeenschappelijk standpunt verwerkt, maar de amendementen 16, 17 en 31
niet. Er zijn belangrijke verwijzingen toegevoegd naar transparantie, gender,
openbare toegang tot documenten over projectresultaten en andere faciliteiten, enz.,
zulks in overeenstemming met de EP-amendementen 14, 22, 23 en 28.

Uitgaande van de nieuwe en verbeterde EU en de wereldprioriteiten en -
doelstellingen op het vlak van energie, milieu en duurzaamheid, meent het Europees
Parlement dat de financiële toewijzing voor maatregelen ter bevordering van
hernieuwbare energiebronnen en energie-efficiëntie zou moeten worden verhoogd.
(Amendementen 32, 41) Daarenboven zou het nieuwe programma COOPENER
extra moeten worden versterkt in het licht van de specifieke toezeggingen die de EU
te Johannesburg ten aanzien van hernieuwbare energiebronnen heeft gedaan.

De standpunten van het Europees Parlement en the Raad met betrekking tot het
financiële referentiebedrag zijn duidelijk de voornaamste kwestie waar men uit moet
geraken om uiteindelijk tot overeenstemming te kunnen komen. Het Europees
Parlement zal in deze context stellig de herzieningsclausule in overweging nemen die
de Raad tijdens het einddebat in de tekst heeft opgenomen.

(c) Vergelijking van andere delen van het gemeenschappelijk standpunt en door
Europees Parlement voorgestelde amendementen

Beheer en implementatie van Commissieprogramma’s kwamen eveneens aan de
orde. Maar de amendementen (nummers 8, 10, 24, 29, 33, 35, 37-40) betreffende
comitologieregels en intern beheer hebben niet of slechts gedeeltelijk
(amendementen 26 en 30) hun neerslag gekregen in het gemeenschappelijk
standpunt. De momenteel van kracht zijnde bepalingen zouden moeten worden
toegepast, en er is geen enkele reden om deze, uitsluitend met het oog op het beheer
van dit programma, aan te passen.

Van de amendementen 9 en 25 inzake de oprichting van een ‘traditioneel’ Europees
Energieagentschap betreft, wordt in het gemeenschappelijk standpunt niet gerept.
Men vond dat een dergelijk agentschap zich met vraagstukken op het vlak van het
energiebeleid zou bezighouden en dat een besluit over een nieuw programma
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derhalve geen passend instrument voor de oprichting hiervan was. De Commissie is
voornemens thans over te gaan tot de oprichting van een ‘Uitvoerend Agentschap’
om haar bij het beheer van de communautaire maatregelen in het kader van het
programma te assisteren. Dit is echter een aangelegenheid die buiten het kader van
deze beschikking valt; een voorstel voor een afzonderlijke beschikking is in
voorbereiding.

4- CONCLUSIE

De Commissie meent dat het gemeenschappelijk standpunt dat de Raad op 3 februari 2003 bij
unanimiteit heeft goedgekeurd, in het algemeen trouw blijft aan de geest en strekking van het
voorstel van de Commissie van 10 april 2002, dat op zijn beurt weer was ingediend in
antwoord op suggesties van de Raad en het Europees Parlement ten aanzien van de
voortzetting van de communautaire maatregelen in het kader van energieprogramma’s.

Volgens de Commissie voorziet het gemeenschappelijk standpunt - in overeenstemming met
het door de Commissie goedgekeurde voorstel - verder in het doelgericht maken, versterken
en verbeteren van het communautair optreden op het vlak van energie-efficiëntie en
hernieuwbare energiebronnen, terwijl dit tevens wordt uitgebreid tot de energieaspecten van
het vervoer en de samenwerking met ontwikkelingslanden.

Naar het oordeel van de Commissie is de Raad er met het gemeenschappelijk standpunt in
geslaagd de oorspronkelijke opzet van het voorstel van de Commissie te behouden en een
groot aantal van de amendementen van het Europees Parlement in aanmerking te nemen.

Het gemeenschappelijk standpunt houdt ook rekening met nieuwe ontwikkelingen in het
communautair beleid op het gebied van energie, milieu en duurzame ontwikkeling hoewel de
Commissie vindt dat deze nieuwe prioriteiten en nieuw geformuleerde doelstellingen niet
volledig in het financiële referentiebedrag tot uiting zijn gekomen. Teneinde de uiteenlopende
standpunten met elkaar te helpen verzoenen, heeft de Commissie actief aan de
totstandbrenging van een overeenkomst meegewerkt. De Commissie neemt nota van het feit
dat de in het gemeenschappelijk standpunt opgenomen clausule voor een herziening
halverwege, voorziet in een onderzoek en – in voorkomend geval – herziening van het
referentiebedrag binnen het bestek van de financiële vooruitzichten, waarbij dan met de
ontvangen aanvragen rekening wordt gehouden.

Wat de verwijzingen naar transparantie en gelijke kansen betreft, meent de Commissie dat
deze, zoals verwerkt in het gemeenschappelijk standpunt, eveneens in ruime mate met de door
het Parlement aangenomen amendementen in overeenstemming zijn.

De Commissie beveelt daarom dit gemeenschappelijk standpunt bij het Europees Parlement
aan.

5- VERKLARING VAN DE COMMISSIE OVER HET GEMEENSCHAP-
PELIJK STANDPUNT

De Commissie neemt nota van de indicatieve begrotingstoewijzing in de bijlage bij de
beschikking, en is voornemens de SAVE- en ALTENER-acties gedurende de vier jaar van het
programma op evenwichtige en flexibele wijze te beheren, en daarbij terdege met de kwaliteit
van de ingediende projecten rekening te houden.


