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BEGRUNDELSE 

Oprettelsen af et "Internationalt Agentur for Vedvarende Energi" (IRENA) med det formål at 
etablere et ekspertcenter for vedvarende energi, som skal rådgive regeringerne om 
udarbejdelsen af nationale programmer for indførelse af vedvarende energi, udbrede 
information om disse energiformer og tilbyde uddannelsesaktiviteter og rådgivning om den 
bedste praksis og finansieringsmuligheder, har været under drøftelse i nogen tid. Statutten for 
IRENA (i det følgende benævnt "statutten") blev undertegnet af 75 stater, heraf 20 
medlemsstater, i Bonn den 26. januar 2009.  

I statuttens artikel VI fastsættes det, at regionale mellemstatslige organisationer for 
økonomisk integration kan blive medlemmer. 20 medlemsstater har allerede undertegnet 
statutten, og der er klart behov for, at Fællesskabet repræsenteres i et agentur, hvor nogle af de 
i statutten fastlagte forpligtelser berører eller vil kunne berøre ordninger, som er fastlagt ved 
EF-retsakter på miljø- og energiområdet og således vil berøre Fællesskabets 
kompetenceområder. Proceduren for medlemskab indebærer ingen forhandlinger, da statutten 
allerede er blevet aftalt mellem 75 stater. Derfor kan medlemskabet af IRENA opnås på 
grundlag af en rådsafgørelse, hvori man udpeger den person, som er beføjet til at undertegne 
statutten på Det Europæiske Fællesskabs vegne, og fastlægger, at den skal anvendes 
midlertidigt.  

I overensstemmelse med statuttens artikel VI.C er det nødvendigt på indgåelsestidspunktet at 
erklære, hvilke kompetencer og ansvarsområder der tilfalder henholdsvis Fællesskabet og dets 
medlemsstater under udøvelsen af deres forpligtelser i henhold til statutten. 

Til opfølgning af undertegnelsen af statutten indeholder dette forslag bestemmelser om Det 
Europæiske Fællesskabs indgåelse af statutten og om vedtagelsen af en kompetenceerklæring.  

1.1. Fællesskabets undertegnelse og indgåelse 

I statuttens artikel XIX fastsættes det, at statutten står åben for undertegnelse, 
herunder også undertegnelse på vegne af mellemstatslige organisationer for regional 
økonomisk integration, indtil den træder i kraft på 30.-dagen efter den dato, hvor det 
25. ratifikationsinstrument deponeres.  

1.2. Budgettet 

Agenturets budget (artikel XII i statutten) skal finansieres via obligatoriske (og 
frivillige) bidrag fra medlemmerne. De obligatoriske bidrag baseres på FN's 
bidragsskala, således som IRENA-forsamlingen fastsætter det. Det forventes, at der 
til IRENA's daglige drift vil være behov for bidrag i en størrelsesorden af 25 mio. 
USD om året. På dette grundlag forventes Fællesskabets bidrag at beløbe sig til ca. 
2,5 % af de samlede obligatoriske bidrag, dvs. 480 000 EUR om året. 

1.3. Fællesskabets og medlemsstaternes ansvarsområder: Kompetenceerklæring 

I henhold til artikel VI.C i statutten skal Fællesskabet afgive erklæring om omfanget 
af dets kompetence i forhold til spørgsmål, der er omfattet af statutten, og underrette 
depositarregeringen om eventuelle relevante ændringer i omfanget af dets 
kompetence.  
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Artikel VI i statutten indeholder en liste over de aktiviteter, agenturet vil udføre. 
Kommissionen mener, at i det mindste de aktiviteter, der vedrører analyse af og/eller 
rådgivning om vedvarende energipolitik under artikel IV, samt aktiviteter under 
artikel VI vedrørende agenturets arbejdsprogram, aktiviteter under artikel XIV 
vedrørende forbindelser med andre organisationer og aktiviteter under artikel XV.A 
vedrørende ændringer af statutten falder ind under delt fællesskabskompetence.  
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2009/0085 (CNS) 

Forslag til 

RÅDETS AFGØRELSE 

om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af statutten for Det Internationale Agentur 
for Vedvarende Energi (IRENA) og om udøvelsen af dets rettigheder og forpligtelser  

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - 

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 175, 
stk. 1, sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, og stk. 3, første afsnit, 

under henvisning til forslag fra Kommissionen, 

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet, og  

ud fra følgende betragtninger: 

(1) Den [ ] blev statutten for Det Internationale Agentur for Vedvarende Energi (i det 
følgende benævnt "statutten") undertegnet på Det Europæiske Fællesskabs vegne. 

(2) Det er hensigtsmæssigt for Det Europæiske Fællesskab at indgå statutten.  

(3) Både Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater har kompetence på de 
områder, der er omfattet af statutten.  

(4) I statuttens artikel VI.C fastlægges det, at regionale mellemstatslige organisationer for 
økonomisk integration, som bliver medlemmer af Det Internationale Agentur for 
Vedvarende Energi ("IRENA"), skal afgive erklæring om omfanget af deres 
kompetence i forhold til spørgsmål, der er omfattet af statutten.  

(5) Det Europæiske Fællesskab bør derfor vedtage en sådan kompetenceerklæring. 

(6) Det Europæiske Fællesskab bør betale et årligt bidrag til IRENA til at fremme 
agenturets arbejde og dække yderligere administrationsudgifter, der er forudset fra 
IEE-programmet - 

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:  

Artikel 1 

1. Statutten for Det Internationale Agentur for Vedvarende Energi godkendes hermed på 
Fællesskabets vegne. 
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Artikel 2 

1. Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege de(n) person(er), der er beføjet til på 
Fællesskabets vegne at deponere ratifikationsinstrumentet hos regeringen for 
Forbundsrepublikken Tyskland, der er depositar for statutten, jf. statuttens artikel XIX og 
XX.A, med henblik på at udtrykke Fællesskabets samtykke til at blive bundet af statutten. 

2. Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege de(n) person(er), der er beføjet til på 
Fællesskabets vegne at deponere kompetenceerklæringen i bilag II i overensstemmelse med 
statuttens artikel VI.C. 

Artikel 3 

Medlemsstaterne og Kommissionen skal overholde den adfærdskodeks, der er fastlagt i bilag 
III. 

Artikel 4 

Det Europæiske Fællesskab betaler et årligt bidrag til IRENA fra den [1. juli 2010]. 

Udfærdiget i Bruxelles, den 

 På Rådets vegne 
 Formand 
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BILAG I 

Kompetenceerklæring 

1. I henhold til artikel VI.C i statutten skal ratifikationsinstrumentet for tiltrædelse af en 
regional mellemstatslig organisation for økonomisk integration indeholde en 
erklæring om omfanget af dens kompetence i forhold til spørgsmål, der er omfattet af 
statutten. 

2. I henhold til traktaten om oprettelse Det Europæiske Fællesskab har Det Europæiske 
Fællesskab delt kompetence med medlemsstaterne på området vedvarende energi. 

3. Udøvelsen af den kompetence, medlemsstaterne af Det Europæiske Fællesskab ved 
traktaterne har tillagt Det Europæiske Fællesskab, vil i sagens natur kunne ændre sig 
løbende. Det Europæiske Fællesskab forbeholder sig derfor ret til at tilpasse 
erklæringen i overensstemmelse hermed. 
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BILAG II 

Adfærdskodeks 

1. Kodeksen gælder for alle møder, der afholdes inden for rammerne af Det 
Internationale Agentur for Vedvarende Energi, og som er relevante for 
gennemførelsen af statutten, navnlig Forsamlingens og Rådets møder. Kodeksen 
gælder også med de fornødne tilpasninger for statuttens artikel XV om ændringer, 
udtræden og revision. 

2. For så vidt angår spørgsmål, der hører under medlemsstaternes kompetence, 
indkalder formandskabet på eget initiativ eller efter anmodning fra Kommissionen 
eller en medlemsstat til samordningsmøder mellem EU-medlemsstaternes 
delegationer før, under og efter de møder, der er omhandlet i punkt 1, for at 
udarbejde samordnede holdninger. Udkast til erklæringer om holdninger sendes til 
medlemsstaterne på forhånd. Medlemsstaterne giver udtryk for disse samordnede 
holdninger og udøver deres stemmerettigheder i spørgsmål på grundlag af disse 
samordnede holdninger. 

3. I spørgsmål, som henhører under delt kompetence, navnlig vedrørende: 

– politisk rådgivning om generel politik for vedvarende energi som f.eks. 
fastlæggelse af mål, administrative hindringer, bæredygtighedsordninger og 
-krav, samarbejde med tredjelande om medtælling af vedvarende energikilder i 
andre landes målopfyldelse samt andre spørgsmål, der er omfattet af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv om fremme af anvendelsen af vedvarende 
energikilder  

– forbindelser med andre organisationer og aftaler med andre organer 

– ændringer i statutten  

– agenturets arbejdsprogram, forretningsorden og finansielle regler samt 
årsberetning  

– samordning med henblik på valg af generaldirektøren og Rådets medlemmer 

vil Kommissionen indkalde til samordningsmøder mellem EU-medlemsstaternes delegationer 
før, under og efter hvert af de møder, der er omhandlet i punkt 1, med henblik på at udarbejde 
Fællesskabets holdninger. Udkast til erklæringer om holdninger sendes til medlemsstaterne på 
forhånd. Kommissionen udtrykker på Fællesskabets vegne Fællesskabets holdninger i disse 
spørgsmål. 

4. I overensstemmelse med statuttens artikel VI.C udøver Kommissionen på Det 
Europæiske Fællesskabs vegne Fællesskabets stemmerettigheder på grundlag af 
Fællesskabets holdninger i spørgsmål som omhandlet i punkt 3. 

5. Det kan aftales, at medlemsstaterne i tilfælde, hvor Fællesskabet ikke er 
repræsenteret, udøver deres stemmerettigheder i spørgsmål som omhandlet i punkt 3 
på grundlag af Fællesskabets holdninger. 
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6. Kommissionen og medlemsstaterne bestræber sig under samordningsmøderne på 
stedet mest muligt på at fastlægge en holdning i enighed. 

7. Hvis der ikke opnås enighed om spørgsmål, der er omhandlet i punkt 3, forelægges 
sagen uden unødig forsinkelse for Rådets arbejdsgruppe vedrørende energi eller for 
De Faste Repræsentanters Komité.  

8. Såfremt der ikke opnås enighed mellem Kommissionen og medlemsstaterne i 
overensstemmelse med punkt 3, kan medlemsstaterne tage ordet og afgive stemme 
om spørgsmål, der helt klart henhører under deres kompetence, forudsat at deres 
holdning ikke strider mod Fællesskabets politikker og er i overensstemmelse med 
fællesskabsretten. Kommissionen kan tage ordet og afgive stemme om spørgsmål, 
der helt klart henhører under Fællesskabets kompetence, i den udstrækning dette er 
nødvendigt for at forsvare gældende fællesskabsret. 
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FINANSIERINGSOVERSIGT TIL FORSLAGET 

 

1. FORSLAGETS BETEGNELSE: 

Medlemsbidrag til Det Internationale Agentur for Vedvarende Energi (IRENA) 

2. ABM/ABB-RAMME 

Politikområder og dermed forbundne aktiviteter: 

Energy and Transport 

0604 Konventionel og vedvarende energi 

3. BUDGETPOSTER 

3.1. Budgetposternes nummer og tekst (aktionsposter og dermed forbundne poster 
vedrørende teknisk og administrativ bistand (tidl. B..A-poster)): 

060406 Rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation – Programmet 
"Intelligent energi – Europa" 

3.2. Foranstaltningens og de finansielle virkningers varighed: 

480 000 EUR om året 

3.3. Budgetoplysninger (indsæt om nødvendigt flere rækker): 

Budget-
post Udgifternes art Nye EFTA-bidrag Bidrag fra 

ansøgerlandene 

Udgifts-
område i de 
finansielle 
overslag 

060406 IOU OB1 
 

NEJ JA JA Nr. 1a 

                                                 
1 Opdelte bevillinger. 
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4. SAMMENFATNING AF RESSOURCERNE 

4.1. Finansielle ressourcer 

4.1.1. Sammenfatning af forpligtelsesbevillinger (FB) og betalingsbevillinger (BB) 

i mio. EUR (3 decimaler) 

Udgiftstype 
Punkt   

År n

 

n + 1

 

n + 2

 

n + 3

 

n + 4 

n+5 
og 
ff. 

 

I alt 

Driftsudgifter2 
 

        

Forpligtelsesbevillinger 
(FB) 8.1. a 0,240 0,480 0,480 0,480 0,480 0,480 

p.å. 
 

Betalingsbevillinger (BB)  b 0,240 0,480 0,480 0,480 0,480 0,480 
p.å. 

 

Administrative udgifter inden for referencebeløbet3 
 

    

Teknisk og administrativ 
bistand (IOB) 8.2.4. c x x x x x x x 

SAMLET REFERENCEBELØB        

Forpligtelsesbevillinger  a+c 0,240 0,480 0,480 0,480 0,480 0,480 
p.å. 

 

Betalingsbevillinger  b+c 0,240 0,480 0,480 0,480 0,480 0,480 
p.å. 

 

Administrative udgifter, der ikke er medtaget i referencebeløbet4 
 

  

Personaleressourcer og 
dermed forbundne udgifter 
(IOB) 

8.2.5. d 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 
p.å. 

 

Administrative udgifter, 
undtagen udgifter til 
personaleressourcer og 
dermed forbundne udgifter, 
ikke medtaget i 
referencebeløbet (IOB) 

8.2.6. e 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 
p.å. 

 

Samlede anslåede finansielle omkostninger ved foranstaltningen 
FB I ALT, inkl. udgifter til 
personaleressourcer 

 a+c
+d
+e 

0,285 0,525 0,525 0,525 0,525 0,525 
p.å. 

 

                                                 
2 Udgifter, som ikke henhører under kapitel xx 01 i afsnit xx. 
3 Udgifter inden for artikel xx 01 04 i afsnit xx. 
4 Udgifter inden for kapitel xx 01, som ikke henhører under artikel xx 01 04 eller xx 01 05. 
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BB I ALT, inkl. udgifter til 
personaleressourcer 

 b+c
+d
+e 

0,285 0,525 0,525 0,525 0,525 0,525 
p.å. 

 

Samfinansiering 

Hvis forslaget indebærer samfinansiering med medlemsstaterne eller med andre 
organer (oplys hvilke), angives der et skøn i tabellen nedenfor over beløbet for denne 
samfinansiering (der kan indsættes flere rækker, hvis der forventes samfinansiering 
med flere organer): 

i mio. EUR (3 decimaler) 

Samfinansierende organ 
 

 

År n 

 

n + 1

 

n + 2

 

n + 3

 

n + 4 

n+5 
og 
ff. 

 

I alt 

Medlemsstaterne (hvis alle 
bliver medlemmer af 
IRENA, i øjeblikket er 20 
medlemmer) 

f 
7,2 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 

p.å. 
 

Ikke-EU-lande (baseret på 
lande, som er medlemmer, 
eller som har udvist 
interesse for at blive 
medlem; antallet kan 
efterhånden stige)  

 

2,4 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 
p.å. 

 

FB I ALT, inkl. 
samfinansiering 

a+c
+d
+e
+f 

9,6 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 
p.å. 

 

4.1.2. Forenelighed med den finansielle programmering 

 Forslaget er foreneligt med den gældende finansielle programmering. 

 Forslaget kræver omprogrammering af det relevante udgiftsområde i de 
finansielle overslag. 

 Forslaget kan kræve anvendelse af bestemmelserne i den interinstitutionelle 
aftale5 (dvs. fleksibilitetsinstrumentet eller revision af de finansielle overslag). 

4.1.3. Finansielle virkninger på indtægtssiden 

 Forslaget har ingen indflydelse på indtægterne 

 Forslaget har finansielle virkninger - virkningerne for indtægterne er som 
følger: 

                                                 
5 Se punkt 19 og 24 i den interinstitutionelle aftale. 
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NB: Alle enkeltheder og bemærkninger vedrørende metoden for beregning af virkningerne for 
indtægterne anføres i et særskilt bilag. 
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i mio. EUR (1 decimal) 

  Efter foranstaltningens iværksættelse 

Budgetpost Indtægter 

Forud 
for for-
anstalt-
ningen 
[År 
n-1] 

[År 
n] 

[n+1] [n+2] [n+3
] 

[n+4] [n+5]
6 
 

a) Indtægter i absolutte tal         

b) Ændring i indtægterne  ∆       

4.2. Personaleressourcer (fuldtidsækvivalenter) (herunder tjenestemænd, 
midlertidigt ansatte og eksternt personale) – se nærmere under punkt 8.2.1. 

Årlige behov 

 

År n 

 

n + 1 

 

n + 2 

 

n + 3 

 

n + 4 

 

n+5 
og ff. 

Personaleressourcer i alt 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
p.å. 

5. SÆRLIGE FORHOLD OG MÅL 

 

5.1. Behov, der skal dækkes på kort eller lang sigt 

IRENA's overordnede formål er at udbrede den bedste praksis i relation til 
vedvarende energi, både i EU og på globalt plan. 

5.2. Merværdien af Fællesskabets engagement og forslagets sammenhæng med 
andre finansielle instrumenter og eventuel synergi 

Kommissionen vil som medlem få bedre og mere direkte adgang til oplysningerne 
om aktiviteter i relation til vedvarende energi, både i EU og på globalt plan. Dette vil 
være nyttigt for udarbejdelsen af politikker generelt (f.eks. drøftelser om 
biobrændstoffers og biomasses bæredygtighed) og vil styrke overvågningen af 
medlemsstaternes fremskridt for at opfylde deres bindende mål for vedvarende 
energi i 2020. 

Desuden har Fællesskabet delt kompetence med medlemsstaterne om mange aspekter 
af politikken for vedvarende energi. Fællesskabet bør handle på samordnet vis i 
IRENA. I forslaget til Fællesskabets mandat til at undertegne IRENA foreslås det, at 
Fællesskabet bliver medlem af IRENA; det betyder, at der skal betales 
medlemsbidrag. 

                                                 
6 Indsæt flere kolonner, hvis foranstaltningen varer længere end 6 år. 
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5.3. Forslagets mål, forventede resultater og øvrige indikatorer set i forbindelse med 
ABM-rammen 

IRENA's overordnede formål er at udbrede den bedste praksis i relation til 
vedvarende energi, både i EU og på globalt plan. Dette omfatter: 

– fremme af vedvarende energiteknologi i EU og globalt med henblik på en 
større udbredelse på markedet, navnlig for at nedbringe omkostningerne, men 
også for at øge markedserfaringerne. 

– mindskelse af hindringerne for vedvarende energi, stimulering af den bedste 
praksis og øget bevidstgørelse.  

Resultater:  

Udbredelse af viden og bedste praksis med Fællesskabet som en aktiv partner i 
IRENA i overensstemmelse med samordnede holdninger i spørgsmål, hvor der er 
delt kompetence.  

Resultatindikatorer:  

– antallet af IRENA-medlemmer, som har truffet nye tiltag/foranstaltninger for 
vedvarende energikilder som direkte resultat af råd fra IRENA 

– antallet af nye foranstaltninger, der gennemføres efter råd fra IRENA 

– andelen af aftalte samordnede fællesskabsholdninger om relevante spørgsmål i 
IRENA 

5.4. Gennemførelsesmetode (vejledende) 

 Central forvaltning 

 Direkte af Kommissionen 

 Indirekte ved delegation til: 

 Forvaltningsorganer 

 Organer oprettet af Fællesskaberne, jf. artikel 185 i 
finansforordningen 

 Nationale offentlige organer eller public service-organer 

 Fælles eller decentral forvaltning 

 med medlemsstaterne 

 med tredjelande 

 Fælles forvaltning med internationale organisationer (angiv nærmere) 

Relevante bemærkninger: 
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6. OVERVÅGNING OG EVALUERING 

6.1. Overvågningssystem 

Ikke relevant 

6.2. Evaluering 

6.2.1. Forudgående evaluering 

Ikke relevant 

6.2.2. Forholdsregler efter en midtvejsevaluering eller efterfølgende evaluering 
(konklusioner, der kan drages af lignende tidligere erfaringer) 

Hvis resultatindikatorerne er lave, bør det overvejes, om det årlige bidrag skal 
opretholdes.  

6.2.3. Regler for fremtidige evalueringer og deres hyppighed 

Efter 5 år hvis der er tegn på, at IRENA ikke har tilstrækkelig succes og støtte. 

7. FORHOLDSREGLER MOD SVIG  

Anses ikke for at være relevant 
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8. RESSOURCER 

8.1. Finansielle omkostninger i forbindelse med forslagets mål 

Forpligtelsesbevillinger i mio. EUR (3 decimaler) 

År n År n+1 År n+2 År n+3 År n+4 År n+5 og ff. I ALT Beskrivelse af 
mål, 
foranstaltninger 
og output 

Type output Gen. 
snit. 

omkos
tn. Antal 

output 
Samle-
de om-
kost-
ninger 

Antal 
output 

Samle-
de om-
kost-
ninger 

Antal 
output 

Samle-
de om-
kost-
ninger 

Antal 
output 

Samle-
de om-
kost-
ninger 

Antal 
output 

Samle-
de om-
kost-
ninger 

Antal 
output 

Samle-
de om-
kost-
ninger 

Antal 
output 

Samle-
de om-
kost-
ninger 

OPERATIONELT 
MÅL nr. 17 … 
 

   0,240  0,480  0,480  0,480  0,480  0,480 
p.å. 

  

Foranstaltning 
1…. 

                

- Output 1                 

Subtotal mål 1                 

OPERATIONELT 
MÅL nr. 2 … 

                

Foranstaltning 
1…. 

                

- Output 1                 

Subtotal mål 2                 

OPERATIONELT                 

                                                 
7 Som beskrevet under punkt 5.3. 



 

DA 17   DA 

MÅL nr. n 

Subtotal mål n                 

SAMLEDE 
OMKOST-
NINGER 

   0,240  0,480  0,480  0,480  0,480  0,480 
p.å. 
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8.2. Administrative udgifter 

8.2.1. Personaleressourcer - antal og type 

Stillingstyper  Personale til forvaltning af foranstaltningen ved brug af eksisterende og/eller 
yderligere ressourcer (antal stillinger/fuldtidsækvivalenter) 

  År n År n+1 År n+2 År n+3 År n+4 År n+5 

A*/AD 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0.222 Tjeneste-
mænd eller 
midlertidigt 
ansatte8 (XX 

01 01) 
 

B*, 
C*/AST 

      

Personale, der 
finansieres9 over art. XX 
01 02 
 

0.178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 

Andet personale10, der 
finansieres over art. XX 
01 04/05 
 

      

I ALT 0.4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

8.2.2. Opgavebeskrivelse 

• At følge aktiviteterne i IRENA 

• At give input til arbejdsprogrammet 

• At indkalde til, forberede og opfølge samordningsmøder med medlemsstaterne 

8.2.3. Kilde til personaleressourcer (vedtægtsomfattede) 

 Stillinger, der i øjeblikket er afsat til forvaltningen af programmet, og som skal 
erstattes eller forlænges 

 Stillinger, der er forhåndsallokeret i forbindelse med APS/FBF-proceduren for 
år n 

 Stillinger, hvorom der skal ansøges i forbindelse med den næste APS/FBF-
procedure 

 Stillinger, som skal omfordeles under anvendelse af eksisterende ressourcer 
inden for den pågældende tjeneste (intern omfordeling) 

                                                 
8 Udgifter, der IKKE er medtaget i referencebeløbet. 
9 Udgifter, der IKKE er medtaget i referencebeløbet. 
10 Udgifter, der er medtaget i referencebeløbet. 
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 Stillinger, der er nødvendige i år n, men ikke forudset i APS/FBF-proceduren 
for det pågældende år 
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8.2.4. Andre administrative udgifter, der er medtaget i referencebeløbet (XX 01 04/05 – 
udgifter til administrativ forvaltning) 

i mio. EUR (3 decimaler) 

Budgetpost 

(nummer og betegnelse) År n År 
n+1 

År 
n+2 

År 
n+3 

År 
n+4 

År 
n+5  

og ff. 

I ALT 

1 Teknisk og administrativ bistand 
(herunder personaleudgifter)        

Forvaltningsorganer11 
 

       

Anden teknisk og administrativ bistand        

 - intern         

 - ekstern        

Teknisk og administrativ bistand i alt        

8.2.5. Udgifter til personaleressourcer og dermed forbundne udgifter, der ikke er medtaget 
i referencebeløbet 

i mio. EUR (3 decimaler) 

Arten af personaleressourcer År n År n+1 År n+2 År n+3 År n+4 
År n+5 

og ff. 

Tjenestemænd og midlertidigt 
ansatte (XX 01 01) 

0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 p.å.

Personale finansieret over 
artikel XX 01 02 
(hjælpeansatte, nationale 
eksperter, kontraktansatte 
osv.) 

(oplys budgetpost) 

0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 p.å.

Samlede udgifter til 
personaleressourcer og 
dermed forbundne udgifter 
(IKKE medtaget i 
referencebeløbet) 

0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 p.å.

                                                 
11 Der skal henvises til den specifikke finansieringsoversigt for det eller de pågældende 

forvaltningsorganer. 
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Beregning – tjenestemænd og midlertidigt ansatte 

Flerårigt arbejde, så omkostninger er baseret på de gennemsnitlige omkostninger til 
sagsbehandlere i Kommissionen 

0,4 fte x (122 x 5/9) + 0,4 fte x (73 x 3/9) + 0,4 fte x (64 x 1/9) = 40 000 Euro 

Beregning – personale, der finansieres over art. XX 01 02 

Se ovenfor 

 

8.2.6. Andre administrative udgifter, der ikke er medtaget i referencebeløbet 

i mio. EUR (3 decimaler)

 År n År 
n+1 

År 
n+2 

År 
n+3 

År 
n+4 

År 
n+5 

og ff. 

I ALT 

XX 01 02 11 01 – Tjenesterejser 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 
p.å.  

XX 01 02 11 02 – Møder og konferencer        

XX 01 02 11 03 - Udvalg12  
 

       

XX 01 02 11 04 – Undersøgelser og høringer        

XX 01 02 11 05 - Informationssystemer        

2 Andre forvaltningsudgifter i alt (XX 
01 02 11) 

       

3 Andre udgifter af administrativ 
karakter (angiv hvilke, herunder 
budgetpost) 

       

Administrative udgifter i alt, undtagen 
udgifter til personaleressourcer og 
dermed forbundne udgifter (IKKE 
medtaget i referencebeløbet) 

0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 
p.å.  

 

Beregning – Andre administrative udgifter, der ikke er medtaget i referencebeløbet 

5 missioner à 1000 EUR = 5 000 EUR 

                                                 
12 Oplys, hvilken type udvalg det drejer sig om, og hvilken gruppe det tilhører. 
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Afhængigt af afgørelsen om, hvor sekretariatet vil få fast sæde, kan disse omkostninger ændre 
sig. 

 




