
EL Επ�σηµη Εφηµερ�δα των Ευρωπαϊκ�ν Κοινοτ�των13. 1. 1999 L 7/23

ΑΠΟVΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

τηr 14ηr ∆εκεµβρ�ου 1998

για τη θ�σπιση πολυετο�r προγρ�µµατοr για την προ�θηση τηr διεθνο�r συνεργασ�αr στον
τοµ�α τηr εν�ργειαr (1998-2002)

(1999/23/ΕΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

�χονταr υπ�ψη:

τη συνθ�κη για την �δρυση τηr Ευρωπαϊκ�r Κοιν�τηταr,
και ιδ�ωr το �ρθρο 235,

την πρ�ταση τηr Επιτροπ�r,

τη γν�µη του Ευρωπαϊκο� Κοινοβουλ�ου (1),

τη γν�µη τηr Οικονοµικ�r και Κοινωνικ�r Επιτροπ�r (2),

τη γν�µη τηr Επιτροπ�r των Περιφερει�ν (3),

Εκτιµ�νταr:

(1) �τι, για λ�γουr ανταγωνιστικ�τηταr των κοινοτικ�ν
επιχειρ�σεων, ασφ�λειαr του εφοδιασµο� και προ-
στασ�αr του περιβ�λλοντοr, τα ενεργειακ� θ�µατα
πρ�πει να αποτελο�ν σηµαντικ� στοιχε�ο των
διεθν�ν δραστηριοτ�των τηr Κοιν�τηταr·

(2) �τι η προσχ�ρηση τηr Κοιν�τηταr στη συνθ�κη για
τον Χ�ρτη Εν�ργειαr και στη σ�µβαση πλα�σιο των
Ηνωµ�νων Εθν�ν για τιr κλιµατικ�r µεταβολ�r συνε-
π�γεται �τι η Κοιν�τητα δεσµε�εται να συνεχ�σει
διεθν� συνεργασ�α στον τοµ�α τηr εν�ργειαr·

(3) �τι, στα συµπερ�σµατα του Συµβουλ�ου τηr 18ηr
Νοεµβρ�ου 1992 σχετικ� µε τιr κατευθυντ�ριεr γραµ-
µ�r για τη συνεργασ�α µε τιr αναπτυσσ�µενεr χ�ρεr,
µε στ�χο την καθαρ� και αποδοτικ� ενεργειακ� τε-
χνολογ�α, τον�ζεται �τι ο ουσιαστικ�r στ�χοr τηr
συνεργασ�αr στον ενεργειακ� τοµ�α µε �λεr τιr ανα-
πτυσσ�µενεr χ�ρεr ε�ναι η εφαρµογ� αποτελεσµα-
τικ�ν ενεργειακ�ν πολιτικ�ν·

(4) �τι, �πωr τον�ζεται στο ψ�φισµα του Συµβουλ�ου,
τηr 8ηr Ιουλ�ου 1996, σχετικ� µε τη Λευκ� Β�βλο
«Μια ενεργειακ� πολιτικ� για την Ευρωπαϊκ�
�νωση» (4), οι εξελ�ξειr στον ενεργειακ� τοµ�α στην
Κοιν�τητα επηρε�ζονται �λο και περισσ�τερο απ�
εξωτερικ�r εξελ�ξειr και, εποµ�νωr, πρ�πει να κατα-
βληθο�ν προσπ�θειεr �στε η Κοιν�τητα να αναπτ�-
ξει µια συνεκτικ� και συνεπ� προσ�γγιση των ενερ-
γειακ�ν θεµ�των µε τιr τρ�τεr χ�ρεr·

(5) �τι η Κοιν�τητα συµµετ�χει σε διεθνε�r δραστηρι�τη-
τεr στον ενεργειακ� τοµ�α στο πλα�σιο διαφ�ρων
προγραµµ�των· �τι, για να εξασφαλιστε� η συν�πεια

των δραστηριοτ�των αυτ�ν, θα πρ�πει να ενισχυθε�
ο συντονισµ�r τουr·

(6) �τι, προκειµ�νου να διασφαλισθε� �τι η κοινοτικ�
βο�θεια χρησιµοποιε�ται αποτελεσµατικ� και απο-
φε�γεται επικ�λυψη των εργασι�ν, η Επιτροπ� θα
εξασφαλ�ζει �τι τα σχ�δια υπ�κεινται σε διεξοδικ�
εκ των προτ�ρων αξιολ�γηση· �τι η Επιτροπ� θα
παρακολουθε� και θα αξιολογε� συστηµατικ� την
πρ�οδο και τα αποτελ�σµατα των υποστηριζ�µενων
σχεδ�ων·

(7) �τι θα πρ�πει να ενισχυθε� ο συντονισµ�r των κοινο-
τικ�ν µ�σων που προβλ�πουν διεθν� δρ�ση στον
ενεργειακ� τοµ�α και �λλων οµοειδ�ν διεθν�ν προ-
γραµµ�των·

(8) �τι οι κ�ριοι στ�χοι του παρ�ντοr προγρ�µµατοr,
λ�γω του ευρ�τατου πεδ�ου τουr, µπορο�ν να επιτευ-
χθο�ν καλ�τερα σε κοινοτικ� επ�πεδο·

(9) �τι ε�ναι αν�γκη να θεσπιστε� ειδικ� νοµικ� µ�σο
για τιr δραστηρι�τητεr διεθνο�r συνεργασ�αr τηr
Κοιν�τηταr στον τοµ�α τηr ενεργειακ�r πολιτικ�r·

(10) �τι, θα πρ�πει, συνεπ�r, να προβλεφθε� στο πολυετ�r
πρ�γραµµα πλα�σιο για δρ�σειr στον τοµ�α τηr εν�ρ-
γειαr (1998-2002), το οπο�ο υιοθετ�θηκε µε την απ�-
φαση 1999/21/ΕΚ, Ευρατ�µ (5), ειδικ� πρ�γραµµα
για την εν�σχυση τηr διεθνο�r συνεργασ�αr στον
ενεργειακ� τοµ�α· �τι το εν λ�γω ειδικ� πρ�γραµµα
θα αντικαταστ�σει τον κανονισµ� (ΕΚ) αριθ. 701/97
του Συµβουλ�ου, τηr 14ηr Απριλ�ου 1997, για τη
θ�σπιση προγρ�µµατοr για την προ�θηση τηr διεθ-
νο�r συνεργασ�αr στον ενεργειακ� τοµ�α — πρ�-
γραµµα SYNERGY (6),

(11) �τι, σ�µφωνα µε το ψ�φισµα τηr 8ηr Ιουλ�ου 1996, οι
πολιτικ�r και εµπορικ�r σχ�σειr αποτελο�ν ουσι�δειr
συνιστ�σεr τηr ενεργειακ�r πολιτικ�r και, κατ�
συν�πεια, οι δρ�σειr τηr Κοιν�τηταr για τη διεθν�
συνεργασ�α στον ενεργειακ� τοµ�α θα πρ�πει να
ενσωµατωθο�ν αποτελεσµατικ�τερα στην �λη εξωτε-
ρικ� πολιτικ� τηr·

(12) �τι η συνεργασ�α στον ενεργειακ� τοµ�α β�σει του
παρ�ντοr προγρ�µµατοr, θα πρ�πει να αποσκοπε�
στη βελτ�ωση τηr ανταγωνιστικ�τηταr των κοινο-
τικ�ν επιχειρ�σεων, την α�ξηση τηr ασφ�λειαr του

(1) ΕΕ C 328 τηr 26. 10. 1998. (5) Βλ�πε σελ�δα 16 τηr παρο�σαr Επ�σηµηr Εφηµερ�δαr.
(2) ΕΕ C 214 τηr 10. 7. 1998, σ. 44. (6) ΕΕ L 104 τηr 22. 4. 1997, σ. 1· κανονισµ�r �πωr τροποποι�θηκε

απ� τον κανονισµ� (ΕΚ) αριθ. 2598/97 (ΕΕ L 351 τηr 23. 12.
1997, σ. 16).

(3) ΕΕ C 315 τηr 13. 10. 1998, σ. 1.
(4) ΕΕ C 224 τηr 1. 8. 1996, σ. 1.
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εφοδιασµο�, την προαγωγ� τηr βι�σιµηr αν�πτυξηr
και τη βελτ�ωση τηr αποτελεσµατικ�r χρ�σηr τηr
εν�ργειαr· �τι η συνεργασ�α αυτ� µπορε� να υλοποι-
ηθε� µε την πρ�βλεψη συνεργασ�αr και συγχρηµατο-
δ�τησηr �ργων·

(13) �τι η συνεργασ�α αυτ� θα πρ�πει να βασ�ζεται σε
ενδεικτικ� πρ�γραµµα και µπορε� να αποτελε� αντι-
κε�µενο συµφωνι�ν µε τα ενδιαφερ�µενα κρ�τη � µε
διεθν� δ�κτυα κ�ντρων µελετ�ν και ερευν�ν·

(14) �τι, αφο� η εν λ�γω συνεργασ�α ε�ναι εξωτερικ�
συνεργασ�α, δι�πεται απ� τιr ειδικ�r διατ�ξειr του
τ�τλου ΙΧ του δηµοσιονοµικο� κανονισµο�, τηr 21ηr
∆εκεµβρ�ου 1977, που εφαρµ�ζεται στο γενικ� προϋ-
πολογισµ� των Ευρωπαϊκ�ν Κοινοτ�των (1)·

(15) �τι η παρο�σα απ�φαση περιλαµβ�νει ποσ� δηµο-
σιονοµικ�r αναφορ�r, κατ� την �ννοια του σηµε�ου
2 τηr δ�λωσηr του Ευρωπαϊκο� Κοινοβουλ�ου, του
Συµβουλ�ου και τηr Επιτροπ�r τηr 6ηr Μαρτ�ου
1995 (2), για �λη τη δι�ρκεια του παρ�ντοr προγρ�µ-
µατοr, χωρ�r να θ�γονται οι εξουσ�εr τηr αρµ�διαr
για τον προϋπολογισµ� αρχ�r �πωr ορ�ζονται στη
συνθ�κη· �τι θα πρ�πει να ληφθε� υπ�ψη το γεγον�r
�τι θα διεξαχθε� διαπραγµ�τευση για ν�εr δηµοσιο-
νοµικ�r προοπτικ�r κατ� τη δι�ρκεια του παρ�ντοr
προγρ�µµατοr·

(16) �τι η συνθ�κη δεν προβλ�πει �λλεr εξουσ�εr για την
�κδοση τηr παρο�σαr απ�φασηr, εκτ�r εκε�νων του
�ρθρου 235,

ΕΚ∆Ι∆ΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟVΑΣΗ:

�ρθρο 1

1. Β�σει του πολυετο�r προγρ�µµατοr-πλαισ�ου για δρ�-
σειr στον τοµ�α τηr εν�ργειαr, εφαρµ�ζεται απ� την Κοι-
ν�τητα για την περ�οδο 1998-2002, ειδικ� πρ�γραµµα εν�-
σχυσηr τηr διεθνο�r συνεργασ�αr στον τοµ�α τηr εν�ργειαr,
καλο�µ�νο στο εξ�r «πρ�γραµµα SYNERGY».

2. Επιπροσθ�τωr των στ�χων προτεραι�τηταr που αναφ�-
ρονται στο �ρθρο 1 παρ�γραφοr 2 τηr απ�φασηr 1999/
21/ΕΚ, Ευρατ�µ, οι στ�χοι του προγρ�µµατοr SYNERGY
ε�ναι:

— η παροχ� αρωγ�r σε τρ�τεr χ�ρεr για τον καθορισµ�, τη
διατ�πωση και την εφαρµογ� ενεργειακ�r πολιτικ�r,

— η προ�θηση τηr βιοµηχανικ�r συνεργασ�αr µεταξ� τηr
Κοιν�τηταr και των τρ�των χωρ�ν στον ενεργειακ�
τοµ�α.

�ρθρο 2

1. Το ποσ� τηr δηµοσιονοµικ�r αναφορ�r για την εφαρ-
µογ� του προγρ�µµατοr SYNERGY ε�ναι 15 εκατοµµ�ρια
Ecu. Απ� το ποσ� αυτ�, 6 εκατοµµ�ρια Ecu προορ�ζονται
για την περ�οδο 1998 �ωr 1999.

Το ποσ� τηr δηµοσιονοµικ�r αναφορ�r για την περ�οδο
2000 �ωr 2002 θα επανεξετασθε� ε�ν το ποσ� των 9 εκατοµ-
µυρ�ων Ecu δεν ε�ναι σ�µφωνο µε τιr δηµοσιονοµικ�r προο-
πτικ�r για την περ�οδο αυτ�.

2. Οι ετ�σιεr πιστ�σειr εγκρ�νονται απ� την αρµ�δια για
τον προϋπολογισµ� αρχ�, εντ�r των ορ�ων των δηµοσιονο-
µικ�ν προοπτικ�ν.

�ρθρο 3

1. Για την επ�τευξη των στ�χων του �ρθρου 1, η Κοι-
ν�τητα συνεισφ�ρει, ιδ�ωr, στη χρηµατοδ�τηση δραστη-
ριοτ�των που αφορο�ν:

— παροχ� συµβουλ�ν και κατ�ρτισηr σε θ�µατα ενερ-
γειακ�r πολιτικ�r,

— αναλ�σειr και προβλ�ψειr σε θ�µατα εν�ργειαr,
— εν�σχυση του διαλ�γου και τηr ανταλλαγ�r πληροφο-

ρι�ν σε θ�µατα ενεργειακ�r πολιτικ�r, κυρ�ωr µ�σω τηr
διοργ�νωσηr συνεδρ�ων και σεµιναρ�ων,

— υποστ�ριξη περιφερειακ�r διασυνοριακ�r συνεργασ�αr,
— βελτ�ωση του πλαισ�ου τηr βιοµηχανικ�r συνεργασ�αr

στον τοµ�α τηr εν�ργειαr.

Καµι� χρηµατοδ�τηση δεν µπορε� να χορηγηθε� για σχ�δια
�ρευναr, αν�πτυξηr και επ�δειξηr.

2. Για τουr σκοπο�r τηr εφαρµογ�r του προγρ�µµατοr
SYNERGY, η Επιτροπ� επικουρε�ται απ� την επιτροπ� του
�ρθρου 4 τηr απ�φασηr 1999/21/ΕΚ, Ευρατ�µ.

3. Η συνεργασ�α καλ�πτει επ�σηr τιr δαπ�νεr που σχετ�-
ζονται µε την προετοιµασ�α, την εφαρµογ�, την παρακο-
λο�θηση και την αξιολ�γηση τηr εκτ�λεσηr των εργασι�ν
αυτ�ν, καθ�r και τιr δαπ�νεr ενηµ�ρωσηr.

�ρθρο 4

1. Οι συνεισφορ�r τηr Κοιν�τηταr µπορο�ν να λ�βουν τη
µορφ� µη επιστρεπτ�ων επιδοτ�σεων οι οπο�εr χορηγο�νται
σε δ�σειr αν�λογα µε την πορε�α υλοπο�ησηr των �ργων.

2. Η χρηµατοδ�τηση του προγρ�µµατοr SYNERGY
χορηγε�ται µ�νον αφο� εξεταστο�ν οι τυχ�ν �λλεr δυνα-
τ�τητεr χρηµατοδ�τησηr στο πλα�σιο �λλων κοινοτικ�ν
προγραµµ�των, προκειµ�νου να αποφευχθε� η αλληλεπικ�-
λυψη.

3. Οι αποφ�σειr χρηµατοδ�τησηr και οι τυχ�ν απορρ�ου-
σεr συµβ�σειr προβλ�πουν ρητ�, µεταξ� �λλων, �τι οι
δικαιο�χοι αποδ�χονται την εποπτε�α τηr Επιτροπ�r και
του Ελεγκτικο� Συνεδρ�ου, η οπο�α, εφ�σον απαιτε�ται,
ε�ναι δυνατ�ν να πραγµατοποιε�ται επιτ�που.

�ρθρο 5

1. Θεσπ�ζεται πρ�γραµµα δρ�σηr β�σει του ενδεικτικο�
προγρ�µµατοr του παραρτ�µατοr, σ�µφωνα µε τη διαδικα-
σ�α του �ρθρου 4 τηr απ�φασηr 1999/21/ΕΚ, Ευρατ�µ. Το
παρ�ν πρ�γραµµα δρ�σηr περιλαµβ�νει κατ�λογο των
κυρ�ων �ργων που χρηµατοδοτο�νται στουr τοµε�r που ανα-
φ�ρονται στο �ρθρο 3 τηr παρο�σαr απ�φασηr. Το περιεχ�-
µενο του προγρ�µµατοr δρ�σηr καθορ�ζεται κατ� τρ�πον

(1) ΕΕ L 356 τηr 31. 12. 1997, σ. 1· κανονισµ�r �πωr τροποποι-
�θηκε τελευτα�α απ� τον κανονισµ� (ΕΚ) αριθ. 2444/97 (ΕΕ L
340 τηr 11. 12. 1997, σ. 1).

(2) ΕΕ C 102 τηr 4. 4. 1996, σ. 4.
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�στε να παρ�χονται στα κρ�τη µ�λη οι κατ�λληλεr πληρο-
φορ�εr προκειµ�νου η επιτροπ� που αναφ�ρεται στο �ρθρο
3 παρ�γραφοr 2 τηr παρο�σαr απ�φασηr να διατυπ�νει τη
γν�µη τηr.

2. Ε�ναι δυνατ�ν να συν�πτονται ειδικ�r συµφων�εr µε
τρ�τεr χ�ρεr και διεθνε�r οργανισµο�r για τον καθορισµ�
των βασικ�ν κατευθ�νσεων συνεργασ�αr µε τιr ενδιαφερ�-
µενεr χ�ρεr και των διαδικασι�ν διαβο�λευσηr �σον
αφορ� την εφαρµογ� του προγρ�µµατοr δρ�σηr.

3. Ε�ναι επ�σηr δυνατ�ν να συν�πτονται συµβ�σειr µε
διεθν� δ�κτυα κ�ντρων µελετ�ν και ερευν�ν για τον καθο-
ρισµ� τηr συµβολ�r των δικτ�ων αυτ�ν στην επ�τευξη των
στ�χων του προγρ�µµατοr δρ�σηr.

�ρθρο 6

1. Η Επιτροπ� προβα�νει σε εν�ργειεr σ�µφωνα µε το
πρ�γραµµα δρ�σηr που αναφ�ρεται στο �ρθρο 5.

2. Κατ� γενικ� καν�να, οι συµβ�σειr παροχ�r υπηρεσι�ν
ανατ�θενται µε περιορισµ�νη πρ�σκληση υποβολ�r προ-
σφορ�ν σ�µφωνα µε το �ρθρο 118 του δηµοσιονοµικο�
κανονισµο� που εφαρµ�ζεται στο γενικ� προϋπολογισµ�
των Ευρωπαϊκ�ν Κοινοτ�των.

Ε�ναι δυνατ�ν να ανατ�θενται συµβ�σειr µ�σω διαπραγµα-
τε�σεων για εν�ργειεr των οπο�ων το ποσ� δεν υπερβα�νει
τα 50 000 Ecu.

Οι συµβ�σειr προµηθει�ν, εφ�σον απαιτο�νται προr
συµπλ�ρωση των συµβ�σεων παροχ�r υπηρεσι�ν και αφο-
ρο�ν µ�νον τουr στ�χουr του προγρ�µµατοr SYNERGY,
ανατ�θενται µε ανοικτ� πρ�σκληση υποβολ�r προσφορ�ν,
εκτ�r απ� τιr περιπτ�σειr που προβλ�πονται στο �ρθρο 116
του δηµοσιονοµικο� κανονισµο�.

Στιr προσκλ�σειr υποβολ�r προσφορ�ν και στιr συµβ�σειr
µπορο�ν να συµµετ�χουν, επ� �σοιr �ροιr, �λα τα φυσικ�
και νοµικ� πρ�σωπα των κρατ�ν µελ�ν και των
δικαιο�χων κρατ�ν.

Κατ� τη δι�ρκεια των σχεδ�ων που χρηµατοδοτο�νται απ�
τιr διατιθ�µενεr για τιr δραστηρι�τητεr αυτ�r πιστ�σειr, η
Επιτροπ� µπορε� να επιτρ�πει τη συµµετοχ� φυσικ�ν και
νοµικ�ν προσ�πων απ� �λλεr χ�ρεr, κρ�νονταr, κατ�
περ�πτωση, ε�ν τα συγκεκριµ�να προγρ�µµατα � σχ�δια
απαιτο�ν ειδικ� µορφ� βο�θειαr η οπο�α διατ�θεται ειδικ�
στιr χ�ρεr αυτ�r, και εφ�σον οι χ�ρεr αυτ�r προσφ�ρουν
αµοιβαι�τητα.

3. Η Κοιν�τητα δεν χρηµατοδοτε� φ�ρουr, δασµο�r και
την αγορ� ακιν�των.

4. Σε περ�πτωση συγχρηµατοδ�τησηr, η Επιτροπ� µπορε�
να επιτρ�πει τη συµµετοχ� επιχειρ�σεων απ� ενδιαφερ�µε-
νεr τρ�τεr χ�ρεr σε προσκλ�σειr υποβολ�r προσφορ�ν και
συµβ�σειr, κρ�νονταr κατ� περ�πτωση. Η Επιτροπ� κ�νει

σχετικ� αναφορ� στην αξιολ�γηση που προβλ�πεται στο
�ρθρο 8.

�ρθρο 7

1. Β�σει πληροφορι�ν που παρ�χουν τα κρ�τη µ�λη, η
Επιτροπ�, µαζ� µε τα κρ�τη µ�λη, εξασφαλ�ζει τον αποτελε-
σµατικ� συντονισµ� τηr ειδικευµ�νηr βο�θειαr που παρ�-
χουν στα δικαιο�χα κρ�τη η Κοιν�τητα και τα επιµ�ρουr
κρ�τη µ�λη.

2. Ενθαρρ�νονται ο συντονισµ�r και η συνεργασ�α µε τα
διεθν� χρηµατοπιστωτικ� ιδρ�µατα και �λλεr πηγ�r χρηµα-
τοδ�τησηr.

3. Η Επιτροπ� εξετ�ζει τουr διαφ�ρουr τρ�πουr µε τουr
οπο�ουr ε�ναι δυνατ�ν να προαχθε� η συγχρηµατοδ�τηση
στην οπο�α συµπρ�ττουν το πρ�γραµµα SYNERGY, η
διµερ�r συνεργασ�α των κρατ�ν µελ�ν, τα προγρ�µµατα
�λλων διεθν�ν οργανισµ�ν και �λλα κοινοτικ� προγρ�µ-
µατα. Ειδικ�τερα, η Επιτροπ� εξασφαλ�ζει στεν�τερο
συντονισµ� και συµπληρωµατικ�τητα µεταξ� των συνει-
σφορ�ν του προγρ�µµατοr SYNERGY και των �λλων κοι-
νοτικ�ν µ�σων διεθνο�r συνεργασ�αr στον ενεργειακ�
τοµ�α, �στε να αποφε�γεται η αλληλεπικ�λυψη. Επ�σηr, η
Επιτροπ� µεριµν� �στε να αποφε�γεται η αλληλεπικ�λυψη
µεταξ� του προγρ�µµατοr SYNERGY και �λλων τυχ�ν
προγραµµ�των � δρ�σεων �λλων διεθν�ν οργανισµ�ν στον
ενεργειακ� τοµ�α.

�ρθρο 8

Η εξ�ταση και η εσωτερικ� και εξωτερικ� αξιολ�γηση τηr
εφαρµογ�r του προγρ�µµατοr SYNERGY πραγµατοποιο�-
νται σ�µφωνα µε το �ρθρο 5 τηr απ�φασηr 1999/21/ΕΚ,
Ευρατ�µ.

�ρθρο 9

Η παρο�σα απ�φαση καταργε� και αντικαθιστ� τον κανονι-
σµ� (ΕΚ) αριθ. 701/97.

�ρθρο 10

Η παρο�σα απ�φαση απευθ�νεται στα κρ�τη µ�λη.

Βρυξ�λλεr, 14 ∆εκεµβρ�ου 1998.

Για το Συµβο�λιο

Ο Πρ�εδροr

W. MOLTERER
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ

Για την εφαρµογ� του προγρ�µµατοr SYNERGY και την κατ�ρτιση του προγρ�µµατοr δρ�σηr, λαµβ�νονται
υπ�ψη οι ακ�λουθεr κατευθυντ�ριεr γραµµ�r.

Το πρ�γραµµα SYNERGY �χει ωr αποστολ� να συνδρ�µει στην επ�τευξη των κοινοτικ�ν ενεργειακ�ν στ�χων,
�πωr εκτ�θενται στο �ρθρο 1 τηr απ�φασηr 1999/21/ΕΚ, Ευρατ�µ, κυρ�ωr:

— ασφ�λεια εφοδιασµο�,

— ανταγωνιστικ�τητα,

— προστασ�α του περιβ�λλοντοr.

Κ�θε �ναr απ� τουr στ�χουr αυτο�r �χει µια σηµαντικ� εξωτερικ� συνιστ�σα. Το πρ�γραµµα SYNERGY θα
θ�σει σε εφαρµογ� δρ�σειr ανταποκριν�µενεr στουr στ�χουr του και θα εξασφαλ�σει στεν�τερο συντονισµ� των
δρ�σεων διεθνο�r συνεργασ�αr σε θ�µατα ενεργειακ�r πολιτικ�r οι οπο�εr αναλαµβ�νονται αλλο� στην Κοι-
ν�τητα.

I. ΤΟΜΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Α. ∆ραστηρι�τητεr που αφορο�ν και τουr τρειr στ�χουr:

— συµβουλ�r περ� ενεργειακ�r πολιτικ�r σε τρ�τεr χ�ρεr,

— ενθ�ρρυνση τηr ενεργειακ�r απ�δοσηr σε τρ�τεr χ�ρεr,

— αν�πτυξη των τοπικ�ν µορφ�ν εν�ργειαr και, ιδ�ωr, των ανανε�σιµων πηγ�ν εν�ργειαr,

— ενθ�ρρυνση τηr περιφερειακ�r ενεργειακ�r ολοκλ�ρωσηr,

— προ�θηση τηr συνοχ�r κατ� την υλοπο�ηση των κοινοτικ�ν προγραµµ�των σε ορισµ�νεr περιοχ�r (π.χ.
Μα�ρη Θ�λασσα, Κασπ�α, Μεσ�γειοr, Βαλτικ�, Θ�λασσα του Μπ�ρεντr και Περσικ�r Κ�λποr).

Β. Ανταγωνιστικ�τητα:

— στ�ριξη τηr αν�πτυξηr συνεργασ�αr που αποβλ�πει στην ενδυν�µωση τηr παρουσ�αr Ευρωπα�ων
παραγ�ντων σε νευραλγικ�r αγορ�r του ενεργειακο� τοµ�α, ιδ�ωr στην Ασ�α και τη Λατινικ� Αµερικ�,

— συµβουλ�r για την οργ�νωση του ενεργειακο� τοµ�α των τρ�των χωρ�ν,

— στ�ριξη τηr ελευθ�ρωσηr και του ανο�γµατοr του ενεργειακο� τοµ�α, µε την παροχ� βο�θειαr σε τρ�τεr
χ�ρεr για τη χ�ραξη ενεργειακ�r πολιτικ�r υπ� τιr ν�εr αυτ�r συνθ�κεr, ιδ�ωr σ�µφωνα µε τη συνθ�κη
για το Χ�ρτη τηr Εν�ργειαr,

— προ�θηση των επενδ�σεων ευρωπαϊκ�ν επιχειρ�σεων στον ενεργειακ� τοµ�α τρ�των χωρ�ν.

Γ. Ασφ�λεια του εφοδιασµο�:

— δι�λογοr µε χ�ρεr παραγωγ�r και εξαγωγ�r εν�ργειαr: Περσικ� Κ�λπο, Κασπ�α, Ρωσ�α, χ�ρεr
παραγωγ�r τηr Αµερικ�r, Ασ�αr και Αφρικ�r,

— προ�θηση του διαλ�γου µεταξ� τηr Ευρωπαϊκ�r Κοιν�τηταr και των χωρ�ν που �χουν υπογρ�ψει τη
συνθ�κη για το Χ�ρτη τηr Εν�ργειαr, ιδ�ωr δε µε τιr χ�ρεr διαµετακ�µισηr εν�ργειαr, και τιr χ�ρεr
διαµετακ�µισηr και παραγωγ�r εν�ργειαr, βοηθ�νταr τιr να εφαρµ�ζουν τιr διατ�ξειr τηr συνθ�κηr για
το Χ�ρτη τηr Εν�ργειαr,

— συµµετοχ� και στ�ριξη των εργασι�ν των διεθν�ν φορ�ων του τοµ�α αυτο�: διασκ�ψεων υπουργ�ν και
παραγωγ�ν/καταναλωτ�ν, ∆ιεθνο�r Οργανισµο� Εν�ργειαr,

— στ�ριξη τηr δηµιουργ�αr ευνοϊκο� περιβ�λλοντοr για τιr επενδ�σειr σε τρ�τεr χ�ρεr στον τοµ�α τηr
παραγωγ�r και διαµετακ�µισηr εν�ργειαr, σ�µφωνα µε το διεθν�r δ�καιο, και ιδ�ωr τη συνθ�κη για το
Χ�ρτη τηr Εν�ργειαr και τιr υποχρε�σειr που �χουν συµφωνηθε� στο πλα�σιο του ΠΟΕ.

∆. Προστασ�α του περιβ�λλοντοr:

— εκπα�δευση των αρµοδ�ων για τη λ�ψη αποφ�σεων και του λοιπο� προσωπικο� τηr ενεργειακ�r
βιοµηχαν�αr των τρ�των χωρ�ν σε θ�µατα σεβασµο� του περιβ�λλοντοr,

— δι�δοση τηr πε�ραr και των πληροφορι�ν που διαθ�τει η Κοιν�τητα σε ενεργειακ� και περιβαλλοντικ�
θ�µατα,
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— ενθ�ρρυνση τηr χρησιµοπο�ησηr «καθαρ�r» τεχνολογ�αr, ιδ�ωr �σον αφορ� την κα�ση του �νθρακα σε
µεγ�λεr χ�ρεr καταν�λωσηr, �πωr η Κ�να, λαµβ�νονταr υπ�ψη τιr συν�πειεr για την ενεργειακ�
πολιτικ�,

— εν�σχυση και στ�ριξη των προσπαθει�ν συνυπολογισµο� των περιβαλλοντικ�ν πτυχ�ν στην ενερ-
γειακ� πολιτικ� και τον ενεργειακ� σχεδιασµ� τρ�των χωρ�ν,

— ενθ�ρρυνση και βο�θεια σε τρ�τεr χ�ρεr για τη διαµ�ρφωση και εφαρµογ� εθνικ�ν πολιτικ�ν για τον
ενεργειακ� εφοδιασµ� και τη χρ�ση εν�ργειαr, σ�µφωνα µε τιr εκ�στοτε περιβαλλοντικ�r συνθ�κεr.

II. ΓΕΩΓΡΑVΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Α. Ρ�λοr και προτεραι�τητεr:

Στιr διεθνε�r σχ�σειr που αφορο�ν τον τοµ�α τηr εν�ργειαr, το πρ�γραµµα SYNERGY:

— θα προωθ�σει τη συνεργασ�α µε τιr τρ�τεr χ�ρεr στον τοµ�α τηr εν�ργειαr,

— θα επιδι�ξει να λαµβ�νονται υπ�ψη οι ενεργειακο� του στ�χοι στιr δραστηρι�τητεr εξωτερικ�r
συνεργασ�αr �λλων κοινοτικ�ν προγραµµ�των,

— θα διευκολ�νει την αν�δειξη ενεργειακ�ν σχεδ�ων που χρηµατοδοτο�νται απ� �λλα κοινοτικ� µ�σα
συνεργασ�αr.

Β. Γεωγραφικ�r περιοχ�r προτεραι�τηταr:

Το πρ�γραµµα SYNERGY θα εστιασθε� στιr γεωγραφικ�r προτεραι�τητεr των εξωτερικ�ν σχ�σεων τηr
Κοιν�τηταr και θα συµβ�λει στην επ�τευξη ορισµ�νων απ� τιr προτεραι�τητεr αυτ�r.

Οι περιοχ�r στιr οπο�εr αποδ�δει προτεραι�τητα το πρ�γραµµα SYNERGY ε�ναι οι ακ�λουθεr:

— Κεντρικ� και Ανατολικ� Ευρ�πη,

— Ν�α Ανεξ�ρτητα Κρ�τη (ΝΑΚ),

— Τρ�τεr χ�ρεr τηr Μεσογε�ου,

— Λατινικ� Αµερικ�: θα δοθε� �µφαση στη Mercosur, τη Χιλ�, το Μεξικ� και τη Βενεζου�λα,

— Ασ�α: Κ�να, Ινδ�α και Χ�ρεr ASEAN,

— Αφρικ�.


