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II

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 9ης Απριλίου 2001

για τις νέες κατευθυντήριες γραµµές για δράσεις και µέτρα που θα ληφθούν δυνάµει του προγράµµατος-
πλαισίου για την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας στον τοµέα της ενέργειας (1998-2002) που
υπάγεται στο πολυετές πρόγραµµα-πλαίσιο για δράσεις στον τοµέα της ενέργειας και συναφή µέτρα

(2001/353/ΕΚ)

TΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την απόφαση 1999/21/ΕΚ, Eυρατόµ του Συµβουλίου, της 14ης
∆εκεµβρίου 1998, για τη θέσπιση πολυετούς προγράµµατος-πλαι-
σίου για δράσεις στον τοµέα της ενέργειας (1998-2002) και
συναφή µέτρα (1), και ιδίως το άρθρο 4,

την 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) (2) («πρόγραµµα Synergy»),

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Προκειµένου να βελτιωθεί η αποτελεσµατικότητα, θα πρέπει
να προσαρµοστεί η εφαρµογή του προγράµµατος Synergy,
ειδικότερα ως προς τα εκτελεστικά καθήκοντα διαχείρισης
του προγράµµατος και του σχεδίου.

(2) Το πρόγραµµα Synergy καλύπτει µεγάλο αριθµό µικρών
συµβάσεων διασκορπισµένων σε ευρεία γεωγραφική περιοχή,
όπως τονίζει η τελευταία έκθεση αξιολόγησης.

(3) Το πρόγραµµα Synergy έχει περιορισµένους οικονοµικούς
πόρους και ευρύτατο πεδίο δραστηριοτήτων. Είναι, συνεπώς,
αναγκαίο να εστιασθεί περισσότερο σε ορισµένες προτε-
ραιότητες, να µειωθούν οι συµβάσεις που καλύπτει και να
αυξηθεί ο µέσος όρος των ποσών, προκειµένου να επιτευ-
χθούν οι µεταρρυθµιστικοί στόχοι της Επιτροπής όσον
αφορά τη διαχείριση των προγραµµάτων.

(4) Η Επιτροπή υπέβαλε νέες κατευθυντήριες γραµµές για δρά-
σεις και µέτρα που πρόκειται να αναληφθούν στο πλαίσιο
του προγράµµατος Synergy, τις οποίες όµως η επιτροπή
του προγράµµατος-πλαισίου δεν απεδέχθη.

(5) Η παρούσα απόφαση δεν προδικάζει τις αποφάσεις που
πρόκειται να ληφθούν για άλλα προγράµµατα βάσει του
τρέχοντος προγράµµατος-πλαισίου για την ενέργεια (1998-
2002), ούτε για τη µελλοντική πρόταση για πολυετές πρό-
γραµµα-πλαίσιο.

(6) Οι κατευθυντήριες γραµµές δεν θίγουν το πρόγραµµα
δράσης του άρθρου 5 της απόφασης 1999/23/ΕΚ ή το
ενδεικτικό πρόγραµµα που εκτίθεται στο παράρτηµα της εν
λόγω απόφασης,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο µόνο

Το Συµβούλιο εγκρίνει τις νέες κατευθυντήριες γραµµές για το
πρόγραµµα Synergy, που επισυνάπτονται υπό µορφή παραρτήµα-
τος στην παρούσα απόφαση οι κατευθυντήριες γραµµές δεν θίγουν
το πρόγραµµα δράσης του άρθρου 5 της απόφασης 1999/23/ΕΚ
και το ενδεικτικό πρόγραµµα που εκτίθεται στο παράρτηµα της εν
λόγω απόφασης.

Λουξεµβούργο, 9 Απριλίου 2001.

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

A. LINDH

(1) ΕΕ L 7 της 13.1.1999, σ. 16.
(2) ΕΕ L 7 της 13.1.1999, σ. 23.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΝΕΟΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SYNERGY

Μελετάται προσαρµογή της εφαρµογής του προγράµµατος Synergy (1), η οποία αφορά ιδιαιτέρως τα εκτελεστικά καθήκοντα που
συνδέονται µε τη διαχείριση προγραµµάτων και σχεδίων, προκειµένου να προσαρµοστούν οι δραστηριότητες και οι πόροι στις
προτεραιότητες.

Για το πρόγραµµα αυτό προβλέπονται περιορισµένα κονδύλια σε σχέση µε το ιδιαίτερα ευρύ πεδίο δραστηριοτήτων. Η
δυνατότητα να επικεντρωθούν περισσότερο οι δραστηριότητες σε ορισµένες προτεραιότητες αναφέρθηκε πολλές φορές κατά το
παρελθόν, ιδίως στις συνεδριάσεις της επιτροπής του προγράµµατος-πλαισίου ενέργειας. Για τη µεγαλύτερη προβολή του
προγράµµατος Synergy, σε σύγκριση µε τις διεθνείς δραστηριότητες συνεργασίας στον τοµέα της ενέργειας άλλων προγραµµάτων
εξωτερικών σχέσεων που διαχειρίζεται η Επιτροπή, πρέπει να τονιστούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, τονίζοντας τη λειτουργία
του προγράµµατος Synergy ως του εξωτερικού σκέλους του ενεργειακού προγράµµατος-πλαισίου.

Συνεπώς, το Συµβούλιο θεσπίζει µέτρα προκειµένου:

— το πρόγραµµα Synergy να επικεντρωθεί σε ορισµένες δραστηριότητες,

— να τροποποιηθεί η διαχείρισή του.

Αν και παραµένει στο πλαίσιο της απόφασης 1999/23/ΕΚ, περιλαµβανοµένου του προγράµµατος δράσης του άρθρου 5 και του
ενδεικτικού προγράµµατος που εκτίθεται στο παράρτηµα της εν λόγω απόφασης, η εφαρµογή του παρόντος προγράµµατος θα
επανεπικεντρωθεί σε δραστηριότητες εντασσόµενες στους ακόλουθους δύο άξονες:

— στην ασφάλεια του εφοδιασµού,

— συνεισφορά στην εφαρµογή του πρωτοκόλλου του Κιότο.

Επιπλέον, οι δραστηριότητες θα πρέπει να επικεντρωθούν, ώστε να υπάρξει χρηστή διαχείριση, η οποία θα βασίζεται στους
διαθέσιµους ανθρώπινους και οικονοµικούς πόρους.

I. Επικέντρωση των δράσεων

Η ασφάλεια του εφοδιασµού είναι ένας από τους πρωταρχικούς στόχους του ενεργειακού τοµέα της ΕΕ. Η βιώσιµη ανάπτυξη
και οι δεσµεύσεις που έχουν αναληφθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου του Κιότο, αντιµετωπίζουν
σηµαντικά περιβαλλοντικά θέµατα της ασφάλειας εφοδιασµού. Τα θέµατα που αφορούν τη διεθνή συνεργασία, όπως
εκτίθενται στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, σχετικά µε τις πολιτικές και
τα µέτρα που προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη µείωση των εκποµπών αερίων που προξενούν το φαινόµενο
θερµοκηπίου: προς ένα ευρωπαϊκό πρόγραµµα για την αλλαγή του κλίµατος (PECC) [COM(2000) 88], πρέπει να ενταχθούν
στη στρατηγική του προγράµµατος Synergy.

Το πρόγραµµα Synergy θα επικεντρωθεί στην ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασµού της ΕΕ, και στην εφαρµογή των
µηχανισµών ευελιξίας του Κιότο. Οι δραστηριότητες αυτές αποτελούν τον πυρήνα του προγράµµατος Synergy και θα
επιτρέψουν τη σαφή διαφοροποίησή του από άλλα κοινοτικά προγράµµατα που µπορεί να περιλαµβάνουν δράσεις διεθνούς
ενεργειακής συνεργασίας.

A. Ο στόχος της ασφάλε ιας εφοδιασµού

Η σηµασία της ασφάλειας του εφοδιασµού τονίζεται από την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής: «Προς µία ευρωπαϊκή
στρατηγική ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασµού».

∆εν πρόκειται για αναπροσανατολισµό του προγράµµατος Synergy, αλλά περισσότερο για έµφαση σε έναν από τους
στόχους του, που είχε ήδη οριστεί από την απόφαση 1999/23/ΕΚ. Ειδικότερα, το πρόγραµµα, στο πλαίσιο αυτό, θα
χρηµατοδοτήσει δράσεις, οι οποίες συνεισφέρουν σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους στόχους:

— ανάλυση των συνθηκών ενεργειακού εφοδιασµού για την ΕΕ και των προοπτικών, ιδίως µε τη µελέτη των προοπτικών
παραγωγής και εξαγωγής προς την Ευρώπη από τις χώρες παραγωγούς,

— προώθηση του διαλόγου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των χωρών παραγωγών γενικώς, των κυρίων εξαγωγέων
προς την Ευρώπη και των διεθνών οργανισµών: δηµιουργία οµάδων εργασίας, χρηµατοδότηση συνεδριάσεων ή
δράσεων κατάρτισης,

— στήριξη της ανάπτυξης ενεργειακών πολιτικών στις χώρες παραγωγής και διαµετακόµισης, ώστε να βελτιστοποιηθεί η
παραγωγή τους ή να ενταχθούν στα διεθνή δίκτυα διανοµής, και εφαρµογή πολιτικής ελεύθερης πρόσβασης στην
παραγωγή και στη µεταφορά ενέργειας, ιδίως µέσω της έγκρισης νοµικών πλαισίων που ευνοούν την ελευθέρωση,

— ανάλυση των επενδύσεων παραγωγής ή διαµετακόµισης σε περιοχές σηµαντικές για τον ευρωπαϊκό εφοδιασµό:
µελέτες τεχνικής, οικονοµικής, περιβαλλοντικής και χρηµατοπιστωτικής σκοπιµότητας, σεµινάρια ή διασκέψεις σχετικά
µε τέτοιες επενδύσεις κ.λπ.

(1) Η Επιτροπή πρότεινε σχετικά κατώτατο όριο 400 000 ευρώ.
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∆εδοµένης της υπό εξέλιξη διαδικασίας διεύρυνσης, το πρόγραµµα Synergy θα χρησιµοποιηθεί επίσης για σχέδια που
ευνοούν την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασµού των υποψηφίων χωρών, επιπροσθέτως των δράσεων των προγραµµάτων
Save και Altener στις εν λόγω χώρες. Ως παραδείγµατα µπορούν να αναφερθούν τα εξής:

— ανάλυση της συνεισφοράς των διαφόρων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο µιας υποψήφιας χώρας, περιλαµ-
βανοµένης της εισαγόµενης ενέργειας,

— δράσεις που ευνοούν τις περιφερειακές ανταλλαγές µεταξύ τρίτων χωρών και υποψηφίων χωρών.

B. Η συνε ισφορά στην εφαρµογή του πρωτοκόλλου του Κιότο

Πρόκειται για νέο τοµέα δραστηριοτήτων, ο οποίος εντάσσεται στην ανακοίνωση COM(2000) 88, καθώς και στις
διεξαγόµενες εργασίες της έκτης διάσκεψης των συµβαλλοµένων µερών.

Στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραµµα θα χρηµατοδοτήσει δραστηριότητες που συµβάλλουν στην ανάπτυξη µηχανισµών
ευελιξίας, όπου οι τρίτες χώρες µπορούν να αναλάβουν δράση στους ακόλουθους τοµείς:

— δηµιουργία υποδοµής και ανάπτυξη κοινής αντιµετώπισης της εφαρµογής των µηχανισµών του Κιότο στον τοµέα της
ενέργειας,

— µέτρα ενεργειακής απόδοσης· για παράδειγµα, προώθηση της συνδυασµένης παραγωγής θερµότητας και ενεργείας και
ελέγχων των υπαρχουσών εγκαταστάσεων, και

— ανάπτυξη µηχανισµών χρηµατοδότησης επενδύσεων στις καθαρές τεχνολογίες,

— προώθηση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, και ιδίως εκείνων που έχουν περισσότερες δυνατότητες να συµβάλουν στην
επίτευξη των στόχων του πρωτοκόλλου του Κιότο,

— βελτιστοποίηση της χρήσεως της ενέργειας από τα νοικοκυριά στο αγροτικό και στο αστικό περιβάλλον (µεταφορά
τεχνολογιών, δηµιουργία δυναµικού),

— προώθηση καθαρών τεχνολογιών του άνθρακα.

II. Βελτίωση της διαχείρισης του προγράµµατος

Καθορισµός των κριτηρίων αξιολόγησης και της επιλεξιµότητας

1. α) Από την άποψη της αποτελεσµατικότερης χρήσης των πόρων, οι δραστηριότητες του προγράµµατος Synergy θα
επικεντρωθούν σε περιορισµένο αριθµό σχεδίων, τα οποία µπορεί να καλύπτουν αρκετές χώρες ή περιοχές ταυτόχρονα,
ή να καθορίζουν διετές πλαίσιο.

β) Θα δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην παρακολούθηση της προόδου και των αποτελεσµάτων, καθώς και στην ποιότητα της
διαχείρισης των πόρων και της αποτελεσµατικότητας των χρηµατοδοτηθέντων σχεδίων.

2. Οι προτάσεις πρέπει να προέρχονται από δύο τουλάχιστον συµµετέχοντες από δύο τουλάχιστον κράτη µέλη της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας («συµµετέχοντες της ΕΚ») και έναν συµµετέχοντα από τρίτη χώρα, ώστε να εξασφαλίζεται µέγιστο
όφελος. Στο πλαίσιο αυτό, οι διεθνείς οργανισµοί (∆ΟΕ, Γραµµατεία του Χάρτη της Ενέργειας κ.λπ.) πρέπει να θεωρούνται
ως συµµετέχοντες της ΕΚ, εφόσον συµµετέχουν σε αυτούς τα κράτη µέλη ή η Επιτροπή.

3. Το βασικό κριτήριο είναι τα σχέδια να συµβάλουν στην ασφάλεια εφοδιασµού ή στους µηχανισµούς ευελιξίας, δυνάµει
του πρωτοκόλλου του Κιότο.

4. Άλλα γενικά κριτήρια είναι: η σχέση κόστους/ωφέλειας, η ποιότητα του προτεινοµένου προγράµµατος εργασίας, η
ικανότητα των συµµετεχόντων να το εκτελέσουν και η ποιότητα της διασφαλιζοµένης συγχρηµατοδότησης.

5. Καταρχήν, το ποσό χρηµατοδότησης που χορηγείται από το πρόγραµµα Synergy δεν πρέπει να είναι κατώτερο των
250 000 ευρώ ανά σχέδιο.

6. Το πρόγραµµα Synergy µπορεί, ωστόσο, να χρηµατοδοτεί και σχέδια µικρότερου ποσού που πληρούν τις απαιτήσεις των
σηµείων 3 και 4, εφόσον είναι υψηλής ποιότητας και ενέχουν προφανές όφελος για το πρόγραµµα, όπως εκείνα που
συµβάλουν στην ανάπτυξη κατάλληλων ενεργειακών πολιτικών και µέτρων προκειµένου να επιτυγχάνονται οι στόχοι του
προγράµµατος.

7. Τα σχέδια µπορούν, ενδεχοµένως, να συνδυάζονται υπό την αιγίδα ενός συντονιστή. Ο συνδυασµός κανονικά πρέπει να
οφείλεται σε πρωτοβουλία του υποβάλλοντος σχέδιο. Στην περίπτωση αυτή, κατά την αξιολόγηση του ποσού της
χρηµατοδότησης λαµβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό των συνδυασµένων σχεδίων.

8. Καταρχήν, η κοινοτική συγχρηµατοδότηση από το πρόγραµµα Synergy δεν µπορεί να υπερβαίνει το 50 %.

Η αξιολόγηση θα γίνεται από την Επιτροπή, κατ’ άρθρο 3 της απόφασης 1999/23/ΕΚ, βάσει των κριτηρίων που καθορίζονται
στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων και αποφασίζονται µε τη συνεργασία της επιτροπής του άρθρου 4 της απόφασης
1999/21/ΕΚ, Ευρατόµ.


