
 

EL    EL 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
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Πρόταση 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για την κύρωση, από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, του καταστατικού του ∆ιεθνούς 
Οργανισµού Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (IRENA) και για την άσκηση των 

δικαιωµάτων και υποχρεώσεών της 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η ίδρυση ενός «∆ιεθνούς Οργανισµού Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας» (IRENA: 
International Renewable Energy Agency), µε στόχο να αποτελέσει ένα κέντρο αριστείας για 
τις ανανεώσιµες µορφές ενέργειας, να παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες στις κυβερνήσεις 
για την κατάρτιση εθνικών προγραµµάτων εκµετάλλευσης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, 
για τη διάδοση πληροφοριών σχετικά µε τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και για τη 
διοργάνωση δράσεων κατάρτισης και την παροχή συµβουλών σε θέµατα βέλτιστων 
πρακτικών και χρηµατοδοτικών επιλογών, αποτέλεσε επί αρκετό χρόνο το αντικείµενο 
συζητήσεων. Το καταστατικό (συµφωνία για την ίδρυση και λειτουργία) του IRENA (εφεξής 
«το καταστατικό») υπέγραψαν 75 κράτη, µεταξύ των οποίων 20 κράτη µέλη, στη Βόννη, στις 
26 Ιανουαρίου 2009.  

Το άρθρο VI του καταστατικού προβλέπει τη δυνατότητα να γίνονται µέλη του οργανισµού 
περιφερειακοί διακυβερνητικοί οργανισµοί οικονοµικής ολοκλήρωσης. Είκοσι κράτη µέλη 
έχουν ήδη υπογράψει το καταστατικό, είναι δε ξεκάθαρη η ανάγκη να αντιπροσωπεύεται η 
Κοινότητα σε έναν Οργανισµό στον οποίο ορισµένες υποχρεώσεις, προβλεπόµενες από το 
καταστατικό του, επηρεάζουν ή δύνανται να επηρεάσουν τις κανονιστικές ρυθµίσεις τις 
προβλεπόµενες από τις κοινοτικές πράξεις που έχουν θεσπισθεί στα πεδία του περιβάλλοντος 
και της ενέργειας και, κατ' αυτόν τον τρόπο, να επηρεάσουν τις κοινοτικές αρµοδιότητες. Η 
διαδικασία προσχώρησης στον Οργανισµό δεν συνεπάγεται καµία διαπραγµάτευση, 
δεδοµένου ότι 75 κράτη έχουν ήδη συµφωνήσει επί του καταστατικού. Συνεπώς, η 
προσχώρηση στον IRENA µπορεί µε τα δεδοµένα αυτά να συντελεσθεί βάσει απόφασης του 
Συµβουλίου η οποία να ορίζει το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται να υπογράψει το 
καταστατικό εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και να προβλέπει την προσωρινή 
εφαρµογή του.  

Σύµφωνα µε το άρθρο VI.C του καταστατικού, είναι υποχρεωτικό, στο στάδιο της κύρωσης, 
να δηλωθούν οι αρµοδιότητες και ευθύνες της Κοινότητας και, αντιστοίχως, των κρατών 
µελών της όσον αφορά την εκπλήρωση των εκ του καταστατικού υποχρεώσεών τους. 

Μετά την υπογραφή του καταστατικού, η παρούσα πρόταση προβλέπει την κύρωση του 
καταστατικού από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, όπως και την έγκριση µιας δήλωσης 
αρµοδιοτήτων. 

1.1. Υπογραφή και κύρωση του καταστατικού από την Κοινότητα 

Το άρθρο XIX του καταστατικού προβλέπει ότι το καταστατικό παραµένει ανοικτό 
προς υπογραφή, µεταξύ άλλων και από περιφερειακούς διακυβερνητικούς 
οργανισµούς οικονοµικής ολοκλήρωσης, µέχρι την έναρξη ισχύος του την τριακοστή 
ηµέρα από την ηµεροµηνία κατάθεσης του εικοστού πέµπτου εγγράφου κύρωσης.  

1.2. Προϋπολογισµός 

Ο προϋπολογισµός του Οργανισµού (άρθρο XII του καταστατικού) θα 
χρηµατοδοτείται από υποχρεωτικές (και εθελούσιες) συνεισφορές των µελών του. Οι 
υποχρεωτικές συνεισφορές θα βασίζονται στην κλίµακα υπολογισµού των 
Ηνωµένων Εθνών, όπως θα προσδιορισθεί από τη Συνέλευση του IRENA. 
Αναµένεται ότι για τα λειτουργικά έξοδα των τρεχουσών εργασιών του IRENA θα 
απαιτούνται συνεισφορές της τάξεως των 25 εκατοµµυρίων USD. Στη βάση αυτή, οι 
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συνεισφορές της Κοινότητας αναµένεται ότι θα ανέρχονται στο 2,5% περίπου των 
συνολικών υποχρεωτικών συνεισφορών, ήτοι σε 480.000 ευρώ κατ' έτος. 

1.3. Αντίστοιχες ευθύνες της Κοινότητας και των κρατών µελών: ∆ήλωση 
αρµοδιοτήτων 

Από το άρθρο VI.C του καταστατικού απορρέει ότι η Κοινότητα θα πρέπει να 
δηλώσει το εύρος των αρµοδιοτήτων της επί των θεµάτων που διέπει το καταστατικό 
και να ενηµερώνει την θεµατοφύλακα κυβέρνηση για όποια σχετική τροποποίηση 
όσον αφορά το εύρος των αρµοδιοτήτων της.  

Το άρθρο IV του καταστατικού διαλαµβάνει τον κατάλογο των δραστηριοτήτων του 
Οργανισµού. Άποψη της Επιτροπής είναι ότι, κατ' ελάχιστον, οι δραστηριότητες οι 
συναφείς µε τη διενέργεια αναλύσεων ή/και την παροχή συµβουλών σχετικά µε την 
πολιτική για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας του άρθρου IV, όπως και οι 
δραστηριότητες βάσει του άρθρου V σχετικά µε το πρόγραµµα εργασιών του 
Οργανισµού, οι δραστηριότητες βάσει του άρθρου XIV που αφορούν στις σχέσεις µε 
άλλους οργανισµούς, και οι δραστηριότητες βάσει του άρθρου XV.A σχετικά µε τις 
τροποποιήσεις του καταστατικού, εµπίπτουν στο πεδίο της συντρέχουσας κοινοτικής 
αρµοδιότητας.  
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2009/0085 (CNS) 

Πρόταση 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για την κύρωση, από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, του καταστατικού του ∆ιεθνούς 
Οργανισµού Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (IRENA) και για την άσκηση των 

δικαιωµάτων και υποχρεώσεών της 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη:  

τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 
1, σε συνδυασµό µε το άρθρο 300 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο και το άρθρο 300 
παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο, 

την πρόταση της Επιτροπής, 

τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,  

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(1) Στις […], υπογράφηκε εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας το καταστατικό του 
∆ιεθνούς Οργανισµού Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (εφεξής «το καταστατικό»). 

(2) Είναι σκόπιµη η από πλευράς Ευρωπαϊκής Κοινότητας κύρωση του καταστατικού. 

(3) Τόσο η Κοινότητα όσο και τα κράτη µέλη της διαθέτουν αρµοδιότητα στα πεδία που 
καλύπτονται από το καταστατικό. 

(4) Το άρθρο VI.C του καταστατικού προβλέπει ότι οι περιφερειακοί διακυβερνητικοί 
οργανισµοί οικονοµικής ολοκλήρωσης που γίνονται µέλη του ∆ιεθνούς Οργανισµού 
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας («IRENA») δηλώνουν το εύρος των αρµοδιοτήτων 
τους επί των θεµάτων που διέπει το καταστατικό. 

(5) Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα θα πρέπει συνεπώς να προβεί σε µια τέτοια δήλωση 
αρµοδιοτήτων. 

(6) Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα θα πρέπει να καταβάλλει ετήσια συνεισφορά στον IRENA 
µε σκοπό την ενίσχυση των εργασιών του Οργανισµού και την κάλυψη πρόσθετων 
διοικητικών δαπανών που προβλέπονται στο πλαίσιο του προγράµµατος ΕΕΕ. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:  

Άρθρο 1 

1. Εγκρίνεται, εξ ονόµατος της Κοινότητας, το καταστατικό του ∆ιεθνούς Οργανισµού 
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. 

Άρθρο 2 

1. Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το ή τα πρόσωπα που είναι 
αρµόδια να καταθέσουν, εξ ονόµατος της Κοινότητας, το έγγραφο κύρωσης στην κυβέρνηση 
της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας ως θεµατοφύλακα του καταστατικού 
σύµφωνα µε το άρθρο XIX και το άρθρο XX.A του καταστατικού, προκειµένου να δηλωθεί η 
συγκατάθεση της Κοινότητας να δεσµευτεί. 

2. Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το ή τα πρόσωπα που είναι 
αρµόδια να καταθέσουν, εξ ονόµατος της Κοινότητας, τη δήλωση αρµοδιοτήτων που 
παρατίθεται στο παράρτηµα ΙΙ, σύµφωνα µε άρθρο VI.C του καταστατικού. 

Άρθρο 3 

Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή τηρούν τον κώδικα συµπεριφοράς που διαλαµβάνει το 
παράρτηµα IΙI. 

Άρθρο 4 

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα καταβάλλει στον IRENA, από [1ης Ιουλίου 2010], ετήσια 
συνεισφορά. 

Βρυξέλλες,  

 Για το Συµβούλιο 
 Ο Πρόεδρος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

∆ήλωση αρµοδιοτήτων 

1. Το άρθρο VI.C του καταστατικού ορίζει ότι το κυρωτικό έγγραφο προσχώρησης 
ενός περιφερειακού διακυβερνητικού οργανισµού οικονοµικής ολοκλήρωσης 
περιλαµβάνει δήλωση για το εύρος των αρµοδιοτήτων του επί των θεµάτων που 
διέπει το καταστατικό. 

2. Σύµφωνα µε τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα διαθέτει αρµοδιότητα, συντρέχουσα µε αυτήν των κρατών µελών, στον 
τοµέα των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. 

3. Η άσκηση των αρµοδιοτήτων τις οποίες τα κράτη µέλη έχουν µεταβιβάσει, δυνάµει 
της Συνθήκης, στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες υπόκειται, λόγω της φύσεώς της, σε 
συνεχείς µεταβολές. Κατά συνέπεια, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα επιφυλάσσεται του 
δικαιώµατός της αναπροσαρµογής της παρούσας δήλωσης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

Κώδικας συµπεριφοράς 

1. Ο κώδικας θα εφαρµόζεται σε όλες τις συνεδριάσεις που διοργανώνονται στο 
πλαίσιο του ∆ιεθνούς Οργανισµού Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και αναφέρονται 
στη θέση σε εφαρµογή του καταστατικού, ειδικότερα δε, στις συνεδριάσεις της 
Συνέλευσης και του Συµβουλίου του Οργανισµού. Επίσης, ο κώδικας εφαρµόζεται, 
τηρουµένων των αναλογιών, στο άρθρο XV του καταστατικού που αναφέρεται στις 
τροποποιήσεις του, στην απόσυρση µέλους και στην επανεξέταση. 

2. Σε θέµατα που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα των κρατών µελών, η Προεδρία θα 
συγκαλεί, µε πρωτοβουλία της ή µετά από αίτηση της Επιτροπής ή κράτους µέλους, 
συσκέψεις συντονισµού των αντιπροσωπειών των κρατών µελών της ΕΕ πριν από, 
στη διάρκεια και µετά από κάθε συνεδρίαση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, 
αποσκοπώντας στην επεξεργασία συντονισµένων θέσεων. Θα διανέµονται 
προηγουµένως µεταξύ των κρατών µελών σχέδια δηλώσεων για τις θέσεις. Τα κράτη 
µέλη θα διατυπώνουν τις εν λόγω συντονισµένες θέσεις και θα ασκούν τα 
δικαιώµατα ψήφου τους επί διαφόρων θεµάτων βασιζόµενα σ' αυτές τις 
συντονισµένες θέσεις. 

3. Επί θεµάτων που εµπίπτουν σε πεδία συντρέχουσας αρµοδιότητας, ειδικότερα 
αναφορικά µε: 

– συµβουλές χάραξης της ευρύτερης πολιτικής για τις ανανεώσιµες πηγές 
ενέργειας, όπως τον καθορισµό στόχων, τους διοικητικούς φραγµούς, τα 
καθεστώτα και τις απαιτήσεις αειφορίας, τη συνεργασία µε τρίτες χώρες όσον 
αφορά τον συνυπολογισµό ανανεώσιµων πηγών τους στην επίτευξη στόχων 
άλλων χωρών και άλλα θέµατα που καλύπτονται από την οδηγία 2009/28/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την προώθηση 
της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές,  

– τις σχέσεις µε άλλους οργανισµούς και τις συµφωνίες µε άλλους φορείς, 

– τις τροποποιήσεις του καταστατικού, 

– το πρόγραµµα εργασίας του Οργανισµού, τους διαδικαστικούς κανόνες και 
τους δηµοσιονοµικούς κανόνες, όπως και την ετήσια έκθεση,  

– τον συντονισµό για την εκλογή του Γενικού ∆ιευθυντή και των µελών του 
Συµβουλίου του Οργανισµού· 

η Επιτροπή θα συγκαλεί τις αντιπροσωπείες των κρατών µελών της ΕΕ σε συσκέψεις 
συντονισµού πριν από, στη διάρκεια και µετά από κάθε συνεδρίαση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, αποσκοπώντας στην επεξεργασία συντονισµένων θέσεων της Κοινότητας. Θα 
διανέµονται προηγουµένως µεταξύ των κρατών µελών σχέδια δηλώσεων για τις θέσεις. Η 
Επιτροπή θα διατυπώνει, εξ ονόµατος της Κοινότητας, κοινοτικές θέσεις επί των εν λόγω 
θεµάτων. 
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4. Σύµφωνα µε το άρθρο VI.C του καταστατικού, η Επιτροπή θα ασκεί, εξ ονόµατος 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τα δικαιώµατα ψήφου της τελευταίας, µε βάση τις 
θέσεις της Κοινότητας επί των θεµάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 3. 

5. Είναι δυνατόν να συµφωνηθεί ότι, στις περιπτώσεις που η Κοινότητα δεν 
εκπροσωπείται, τα κράτη µέλη θα ασκούν τα δικαιώµατα ψήφου τους επί θεµάτων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 3, µε βάση τις θέσεις της Κοινότητας. 

6. Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη θα καταβάλλουν επιτόπου κάθε προσπάθεια, στο 
πλαίσιο συσκέψεων συντονισµού, ώστε να καταλήγουν σε συµπεφωνηµένες θέσεις. 

7. Εάν, επί θεµάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 3, δεν καθίσταται δυνατή η 
επίτευξη συµφωνίας 3, το θέµα παραπέµπεται χωρίς χρονοτριβή στην οµάδα 
εργασίας του Συµβουλίου για θέµατα ενέργειας ή στην επιτροπή των Μονίµων 
Αντιπροσώπων.  

8. Στις περιπτώσεις που δεν επιτυγχάνεται συµφωνία µεταξύ της Επιτροπής και των 
κρατών µελών σύµφωνα µε την παράγραφο 3, τα κράτη µέλη δύνανται να 
λαµβάνουν τον λόγο και να ψηφίζουν επί θεµάτων τα οποία σαφώς εµπίπτουν στη 
σφαίρα των αρµοδιοτήτων τους, υπό τον όρο ότι η θέση τους θα συνάδει µε τις 
πολιτικές που ακολουθεί η Κοινότητα και θα συµµορφούται µε το κοινοτικό δίκαιο. 
Η Επιτροπή δύναται να λαµβάνει τον λόγο και να ψηφίζει επί θεµάτων τα οποία 
σαφώς εµπίπτουν στη σφαίρα των αρµοδιοτήτων της Κοινότητας κατά το µέτρο που 
είναι αναγκαίο για την υπεράσπιση του κοινοτικού κεκτηµένου.
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ 

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: 

Περιοδική συνεισφορά µέλους του ∆ιεθνούς Οργανισµού Ανανεώσιµων Πηγών 
Ενέργειας (IRENA) 

2. ΠΛΑΙΣΙΟ ∆Β∆/ΠΒ∆ 

Σχετικός(-οί) τοµέας(-είς) πολιτικής και σχετική(-ές) δραστηριότητα(-ες): 

Ενέργεια και µεταφορές 

0604 Συµβατικές και ανανεώσιµες πηγές ενέργειας 

3. ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

3.1. Γραµµές προϋπολογισµού (επιχειρησιακές γραµµές και συναφείς γραµµές 
τεχνικής και διοικητικής βοήθειας (πρώην γραµµές Β..Α) 
συµπεριλαµβανοµένων των ονοµασιών τους: 

060406 Πρόγραµµα πλαίσιο ανταγωνιστικότητας και καινοτοµίας – Πρόγραµµα 
«Ευφυής ενέργεια για την Ευρώπη» 

3.2. ∆ιάρκεια της δράσης και των δηµοσιονοµικών επιπτώσεων: 

480.000 ευρώ κατ' έτος 

3.3. ∆ηµοσιονοµικά χαρακτηριστικά (να προστεθούν γραµµές εάν είναι αναγκαίο) : 

Γραµµή 
προϋπολ
ογισµού 

Είδος δαπάνης Nέα Συνεισφορά 
ΕΖΕΣ 

Συνεισφορές 
υποψήφιων 
χωρών 

Τοµέας 
δηµοσιονοµι

κών 
προοπτικών 

060406 ΜΥ∆ ∆Π1 ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ αριθ. 1α 

                                                 
1 ∆ιαχωριζόµενες πιστώσεις 
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4. ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΡΩΝ 

4.1. ∆ηµοσιονοµικοί πόροι 

4.1.1. Ανακεφαλαιωτικός πίνακας των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων (ΠΑΥ) και των 
πιστώσεων πληρωµών(ΠΠ) 

εκατ. EUR (µε 3 δεκαδικά ψηφία) 

Eίδος δαπάνης 

Τµήµα 
αριθ. 

  

Έτος 
ν 

 

ν + 1

 

ν + 2

 

ν + 3

 

ν + 4 

ν + 5 
και 
επόµ
ενα 

 

Σύνολο 

∆απάνες λειτουργίας 2         
Πιστώσεις ανάληψης 
υποχρεώσεων (ΠΑΥ) 8.1. α 0,240 0,480 0,480 0,480 0,480 0,480 

p.a. 
 

Πιστώσεις πληρωµών (ΠΠ)  β 0,240 0,480 0,480 0,480 0,480 0,480 
p.a. 

 

∆ιοικητικές δαπάνες περιλαµβανόµενες στο ποσό αναφοράς3     
Τεχνική και διοικητική 
βοήθεια (Μ∆Π) 8.2.4. γ x x x x x x x 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ        

Πιστώσεις ανάληψης 
υποχρεώσεων 

 α+
γ 0,240 0,480 0,480 0,480 0,480 0,480 

p.a. 
 

Πιστώσεις πληρωµών  β+
γ 0,240 0,480 0,480 0,480 0,480 0,480 

p.a. 
 

∆ιοικητικές δαπάνες µη περιλαµβανόµενες στο ποσό αναφοράς4   
Ανθρώπινοι πόροι και 
συναφείς δαπάνες (Μ∆Π) 8.2.5. δ 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 

p.a. 
 

∆ιοικητικές δαπάνες, εκτός 
ανθρώπινων πόρων και 
συναφών δαπανών, µη 
περιλαµβανόµενες στο ποσό 
αναφοράς (Μ∆Π) 

8.2.6. ε 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 
p.a. 

 

Συνολικές ενδεικτικές δηµοσιονοµικές δαπάνες της δράσης 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΥ, 
περιλαµβανοµένων των 
δαπανών για ανθρώπινους 
πόρους 

 α+
γ+
δ+
ε 

0,285 0,525 0,525 0,525 0,525 0,525 
p.a. 

 

                                                 
2 ∆απάνες εκτός κεφαλαίου xx 01 του σχετικού τίτλου xx. 
3 ∆απάνες του άρθρου xx 01 04 του Τίτλου xx. 
4 ∆απάνες του κεφαλαίου xx 01 άλλες πλην των άρθρων xx 01 04 και xx 01 05. 
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ΣΥΝΟΛΟ ΠΠ, 
περιλαµβανοµένων των 
δαπανών για ανθρώπινους 
πόρους 

 β+
γ+
δ+
ε 

0,285 0,525 0,525 0,525 0,525 0,525 
p.a. 

 

Λεπτοµέρειες συγχρηµατοδότησης 

Εάν η πρόταση προβλέπει συγχρηµατοδότηση από τα κράτη µέλη ή από άλλους 
οργανισµούς (να διευκρινιστεί από ποιους), ο κατωτέρω πίνακας πρέπει να 
περιλαµβάνει εκτίµηση του επιπέδου της συγχρηµατοδότησης (µπορούν να 
προστεθούν σειρές, εάν προβλέπεται η συµµετοχή πολλών οργανισµών στη 
συγχρηµατοδότηση): 

εκατ. EUR (µε 3 δεκαδικά ψηφία) 

Συγχρηµατοδοτών 
οργανισµός 

 

 

Έτος 
ν 

 

ν + 1

 

ν + 2

 

ν + 3

 

ν + 4 

ν + 5 
και 
επόµ
ενα 

 

Σύνολο 

Τα κράτη µέλη (στην 
περίπτωση που όλα τα 
κράτη µέλη γίνουν µέλη του 
IRENA, επί του παρόντος 
20 είναι µέλη) 

στ 

7,2 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 
p.a. 

 

Χώρες εκτός ΕΕ (µε βάση 
τις χώρες που είναι µέλη του 
Οργανισµού ή έχουν 
επιδείξει ενδιαφέρον να 
γίνουν µέλη·δυνατόν συν τω 
χρόνω να αυξηθούν) 

 

2,4 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 
p.a. 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΥ, 
περιλαµβανοµένης της 
συγχρηµατοδότησης 

α+
γ+
δ+
ε+
στ 

9,6 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 
p.a. 

 

4.1.2. Συµβατότητα µε τον δηµοσιονοµικό προγραµµατισµό 

 Η πρόταση είναι συµβατή µε τον ισχύοντα δηµοσιονοµικό προγραµµατισµό. 

 Η πρόταση απαιτεί επαναπρογραµµατισµό του σχετικού τοµέα των 
δηµοσιονοµικών προοπτικών. 

 Η πρόταση ενδέχεται να απαιτήσει την εφαρµογή των διατάξεων της 
∆ιοργανικής Συµφωνίας5 (σχετικά µε το µέσο ευελιξίας ή µε την αναθεώρηση 
των δηµοσιονοµικών προοπτικών). 

                                                 
5 Βλέπε σηµεία 19 και 24 της ∆ιοργανικής Συµφωνίας. 
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4.1.3. ∆ηµοσιονοµικές επιπτώσεις στα έσοδα 

 Η πρόταση δεν έχει δηµοσιονοµικές επιπτώσεις στα έσοδα 

 Η πρόταση έχει δηµοσιονοµικές επιπτώσεις – οι επιπτώσεις στα έσοδα είναι οι 
ακόλουθες: 
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εκατ. EUR (µε ένα δεκαδικό ψηφίο) 

  Κατάσταση µετά τη δράση 

Γραµµή 
προϋπολογισµού 

Έσοδα 

Πριν 
τη 

δράση 
[Έτος 
ν-1] 

[Έτο
ς ν] 

[ν+1] [ν+2] [ν+3] [ν+4] [ν+5]
6 

α) Έσοδα σε απόλυτες τιµές         

β) Μεταβολή εσόδων  ∆       

4.2. Ανθρώπινοι πόροι ΙΠΑ (Ισοδύναµο Πλήρους Απασχόλησης): 
(περιλαµβανοµένων των µονίµων υπαλλήλων και του έκτακτου και εξωτερικού 
προσωπικού) – βλέπε λεπτοµέρειες στο σηµείο 8.2.1. 

Ετήσιες ανάγκες 

 

Έτος ν 

 

ν + 1 

 

ν + 2 

 

ν + 3 

 

ν + 4 

 

ν + 5 
και 
επόµε
να 

Σύνολο ανθρώπινων 
πόρων 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
p.a. 

5. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 

5.1. Ανάγκη υλοποίησης βραχυπρόθεσµα ή µακροπρόθεσµα 

Κύριος στόχος του οργανισµού IRENA είναι η διάδοση βέλτιστων πρακτικών, τόσο 
εντός της ΕΕ όσο και σε παγκόσµιο επίπεδο, στο πεδίο των ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας. 

5.2. Προστιθέµενη αξία της κοινοτικής συµµετοχής, συνέπεια της πρότασης µε άλλα 
δηµοσιονοµικά µέσα και δυνατή συνέργεια 

Ως µέλος, η Επιτροπή θα έχει καλύτερη και αµεσότερη πρόσβαση σε πληροφορίες 
σχετικά µε δραστηριότητες στον τοµέα των ανανεώσιµων πηγών τόσο εντός της ΕΕ 
όσο και παγκοσµίως. Αυτό είναι επωφελές για τη γενικότερη χάραξη πολιτικής 
(παραδείγµατος χάρη, συζητήσεις περί αειφορίας των βιοκαυσίµων και της 
βιοµάζας) και θα ενισχύσει την παρακολούθηση της προόδου που σηµειώνουν τα 
κράτη µέλη προς την επίτευξη του δεσµευτικού τους στόχου για τις ανανεώσιµες 
πηγές ενέργειας εντός του 2020. 

Επιπλέον, σε πολλές πτυχές της πολιτικής για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, η 
Κοινότητα έχει συντρέχουσα αρµοδιότητα µε τα κράτη µέλη. Είναι ευκταίο λοιπόν, 
η Κοινότητα να ενεργεί κατά τρόπο συντονισµένο στο πλαίσιο του IRENA. Στην 
σχεδιαζόµενη εντολή προς την Κοινότητα για υπογραφή του IRENA προτείνεται να 

                                                 
6 Να προστεθούν στήλες εάν είναι αναγκαίο, δηλαδή εάν η διάρκεια της δράσης υπερβαίνει τα έξι έτη. 
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καταστεί η Κοινότητα µέλος του IRENA, πράγµα που συνεπάγεται την καταβολή 
συνεισφορών µέλους. 

5.3. Στόχοι, αναµενόµενα αποτελέσµατα και συναφείς δείκτες της πρότασης στο 
πλαίσιο της ∆Β∆ (∆ιαχείριση Βάσει ∆ραστηριοτήτων) 

Κύριος στόχος του IRENA είναι η διάδοση βέλτιστων πρακτικών τόσο εντός της ΕΕ 
όσο και σε παγκόσµιο επίπεδο, στο πεδίο των ανανεώσιµων πηγών. Στο στόχο αυτό 
συµπεριλαµβάνονται: 

– Η προώθηση της τεχνολογίας ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στην ΕΕ και 
παγκοσµίως για µια ευρύτερη αποδοχή της, ειδικότερα προκειµένου να 
ελαττωθεί το κόστος, αλλά και για να αυξηθεί η σχετική εµπειρία στην αγορά. 

– Η µείωση των υφιστάµενων φραγµών για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και 
η τόνωση των βέλτιστων πρακτικών και η ευαισθητοποίηση του κοινού.  

Αποτελέσµατα:  

∆ιάδοση των γνώσεων και των βέλτιστων πρακτικών, ενόσω η Κοινότητα θα 
συµµετέχει ενεργά στον IRENA µε βάση τις συντονισµένες λήψεις θέσεων σε 
θέµατα υπαγόµενα σε συντρέχουσα αρµοδιότητα.  

∆είκτες:  

– Αριθµός των µελών του IRENA τα οποία θα έχουν υιοθετήσει νέες δράσεις ή 
µέτρα για ΑΠΕ (ανανεώσιµες πηγές ενέργειας) ως άµεσο αποτέλεσµα των 
παρεχόµενων από τον IRENA συµβουλών. 

– Αριθµός των νέων υλοποιούµενων µέτρων, ως αποτέλεσµα των παρεχόµενων 
από τον IRENA συµβουλών. 

– Ποσοστό των κοινοτικών συντονισµένων θέσεων, που θα λαµβάνονται 
κατόπιν συµφωνίας, επί των οικείων θεµάτων στα πλαίσια του IRENA 

5.4. Μέθοδος υλοποίησης (ενδεικτική) 

7  Κεντρική διαχείριση 

 απευθείας από την Επιτροπή 

 έµµεσα µε ανάθεση σε: 

 εκτελεστικούς οργανισµούς 

 οργανισµούς που έχουν συσταθεί από τις Κοινότητες σύµφωνα µε 
το άρθρο 185 του δηµοσιονοµικού κανονισµού 

                                                 
7 Εάν αναφέρονται περισσότερες µέθοδοι, να δοθούν συµπληρωµατικές διευκρινίσεις στο τµήµα 

«Σχετικές παρατηρήσεις» του παρόντος σηµείου. 
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 εθνικούς δηµόσιους οργανισµούς/οργανισµούς µε αποστολή 
δηµόσιας υπηρεσίας 

 Επιµερισµένη ή αποκεντρωµένη διαχείριση 

 µε τα κράτη µέλη 

 µε τρίτες χώρες 

 Από κοινού διαχείριση µε διεθνείς οργανισµούς (να διευκρινιστεί) 

Σχετικές παρατηρήσεις: 

6. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

6.1. Σύστηµα παρακολούθησης 

Ανεφάρµοστο 

6.2. Αξιολόγηση 

6.2.1. Εκ των προτέρων αξιολόγηση 

Ανεφάρµοστο 

6.2.2. Μέτρα που ελήφθησαν µετά από ενδιάµεση/εκ των υστέρων αξιολόγηση (διδάγµατα 
που αντλήθηκαν από ανάλογες εµπειρίες του παρελθόντος) 

Η συνέχιση της ετήσιας συνεισφοράς θα µπορεί να επανεξετασθεί σε περίπτωση 
χαµηλών επιδόσεων βάσει δεικτών.  

6.2.3. Όροι και συχνότητα των µελλοντικών αξιολογήσεων 

Μετά παρέλευση πενταετίας, σε περίπτωση που υπάρξουν ενδείξεις απουσίας 
επιτυχίας ή έλλειψης υποστήριξης προς τον IRENA. 

7. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ  

∆εν θεωρείται σχετικό. 
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8. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΡΩΝ 

8.1. Στόχοι της πρότασης από άποψη δηµοσιονοµικού κόστους 

Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων σε εκατ. EUR (µε 3 δεκαδικά ψηφία) 

Έτος ν Έτος ν+1 Έτος ν+2 Έτος ν+3 Έτος ν+4 Έτος ν+5 
και επόµενα 

ΣΥΝΟΛΟ (Ονοµασίες 
στόχων, δράσεων 
και υλοποιήσεων) 

Είδος 
υλοποίησης 

Μέσ
ο 

κόστ
ος 

Αριθ. 
υλοποιή
σεων 

Συνολ
ικό 
κόστο
ς 

Αριθ. 
υλοποιή
σεων 

Συνολ
ικό 
κόστο
ς 

Αριθ. 
υλοποιή
σεων 

Συνολ
ικό 
κόστο
ς 

Αριθ. 
υλοποιή
σεων 

Συνολ
ικό 
κόστο
ς 

Αριθ. 
υλοποιή
σεων 

Συνολ
ικό 
κόστο
ς 

Αριθ. 
υλοποιή
σεων 

Συνολ
ικό 
κόστο
ς 

Αριθ. 
υλοποιή
σεων 

Συνολ
ικό 
κόστο
ς 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ-
ΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 
αριθ. 18 … 

   0.240  0.480  0.480  0.480  0.480  0.480 
p.a. 

  

∆ράση 1….                 

Υλοποίηση 1                 

Υποσύνολο 
Στόχος 1 

                

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ-
ΚΟΣ ΣΤΌΧΟΣ 
αριθ. 2 1… 

                

∆ράση 1….                 

Υλοποίηση 1                 

Υποσύνολο 
Στόχος 2 

                

                                                 
8 Όπως περιγράφεται στο τµήµα 5.3 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ-
ΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 
αριθ. ν 1 

                

Υποσύνολο 
Στόχος ν 

                

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

   0.240  0.480  0.480  0.480  0.480  0.480 
p.a. 
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8.2. ∆ιοικητικές δαπάνες 

8.2.1. Αριθµός και είδος ανθρώπινων πόρων 

Κατηγορίες 
θέσεων 

απασχόλησης 

 Προσωπικό που θα διατεθεί για τη διαχείριση της δράσης από διαθέσιµους 
ή/και συµπληρωµατικούς ανθρώπινους πόρους (αριθµός θέσεων/ΙΠΑ) 

  
Έτος ν 

Έτος ν 
ν+1 

Έτος 
ν+2 

Έτος 
ν+3 

Έτος 
ν+4 

Έτος 
ν+5 

A*/AD 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 Μόνιµοι ή 
έκτακτοι 
υπάλληλοι9 
(XX 01 01) 

B*, 
C*/AST 

      

Προσωπικό που 
χρηµατοδοτείται10 από 
το άρθρο XX 01 02 

0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 

Λοιπό προσωπικό11 που 
χρηµατοδοτείται από το 
άρθρο XX 01 04/05 

      

ΣΥΝΟΛΟ 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

8.2.2. Περιγραφή των καθηκόντων που απορρέουν από τη δράση 

• Παρακολούθηση των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του IRENA 

• Συµβολή στο πρόγραµµα εργασίας του Οργανισµού 

• Σύγκληση, προετοιµασία και συνέχεια των συσκέψεων συντονισµού µε τα κράτη 
µέλη 

8.2.3. Πηγές ανθρώπινων πόρων (Κανονισµός Υπηρεσιακής Κατάστασης) 

 Θέσεις που έχουν διατεθεί για τη διαχείριση του προγράµµατος και πρέπει να 
αντικατασταθούν ή να παραταθούν 

 Θέσεις που έχουν διατεθεί εκ των προτέρων στο πλαίσιο της διαδικασίας 
ΕΣΠ/ΠΣΠ (Ετήσια Στρατηγική Πολιτική/Προσχέδιο Προϋπολογισµού) για το 
έτος ν 

 Θέσεις που θα ζητηθούν στο πλαίσιο της επόµενης διαδικασίας ΕΣΠ/ΠΣΠ 

 Θέσεις προς αναδιάταξη µε χρησιµοποίηση των υφιστάµενων πόρων της 
διαχειρίστριας υπηρεσίας (εσωτερική αναδιάταξη) 

                                                 
9 Των οποίων το κόστος ∆ΕΝ καλύπτεται από το ποσό αναφοράς. 
10 Των οποίων το κόστος ∆ΕΝ καλύπτεται από το ποσό αναφοράς. 
11 Των οποίων το κόστος περιλαµβάνεται στο ποσό αναφοράς. 
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 Θέσεις που απαιτούνται για το έτος ν αλλά δεν προβλέπονται στο πλαίσιο της 
διαδικασίας ΕΣΠ/ΠΣΠ του σχετικού οικονοµικού έτους 
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8.2.4. Άλλες διοικητικές δαπάνες περιλαµβανόµενες στο ποσό αναφοράς (XX 01 04/05 – 
∆απάνες διοικητικής διαχείρισης) 

εκατ. EUR (µε 3 δεκαδικά ψηφία) 

Γραµµή προϋπολογισµού 

(αριθµός και ονοµασία) Έτος 
ν 

Έτος 
ν +1 

Έτος 
ν+2 

Έτος 
ν +3 

Έτος 
ν+4 

Έτος 
ν +5  

και 
επόµε
να 

ΣΥΝΟ
ΛΟ 

1 Τεχνική και διοικητική βοήθεια 
(περιλαµβανοµένων των σχετικών 
δαπανών προσωπικού) 

 
     

 

Εκτελεστικοί οργανισµοί12        

Άλλη τεχνική ή διοικητική βοήθεια        

 εσωτερική (intra muros)         

 εξωτερική (extra muros)        

Σύνολο τεχνικής και διοικητικής 
βοήθειας        

8.2.5. ∆ηµοσιονοµικές δαπάνες για ανθρώπινους πόρους και συναφείς δαπάνες που δεν 
περιλαµβάνονται στο ποσό αναφοράς 

εκατ. EUR (µε 3 δεκαδικά ψηφία) 

Κατηγορία ανθρώπινων 
πόρων Έτος ν 

Έτος 
ν+1 

Έτος 
ν+2 

Έτος 
ν+3 

Έτος 
ν+4 

Έτος 
n+5 

και 
επόµενα 

Μόνιµο και έκτακτο 
προσωπικό (XX 01 01) 

0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 p.a. 

Προσωπικό που 
χρηµατοδοτείται από το άρθρο 
XX 01 02 (επικουρικό 
προσωπικό, αποσπασµένο 
εθνικό προσωπικό, 
συµβασιούχοι, κ.λπ.) 

(να αναφερθεί η γραµµή του 
προϋπολογισµού) 

0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 p.a. 

                                                 
12 Να γίνει παραποµπή στο νοµοθετικό δηµοσιονοµικό δελτίο που αφορά ειδικά τον(τους) εν λόγω 

εκτελεστικό(-ούς) οργανισµό(-ούς). 
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Συνολικές δαπάνες για 
ανθρώπινους πόρους και 
συναφείς δαπάνες (ΜΗ 
περιλαµβανόµενες στο ποσό 
αναφοράς) 

0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 p.a. 



 

EL 22   EL 

Υπολογισµός – Μόνιµοι και έκτακτοι υπάλληλοι 

Πολυετείς εργασίες, συνεπώς το κόστος υπολογίζεται µε βάση το µέσο κόστος των 
αρµόδιων υπαλλήλων (χειριστών) της Επιτροπής 

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 ευρώ 

Υπολογισµός – Προσωπικό που χρηµατοδοτείται µε βάση το άρθρο XX 01 02 

Βλέπε ανωτέρω τετραγωνίδιο 

 

8.2.6. Άλλες διοικητικές δαπάνες που δεν περιλαµβάνονται στο ποσό αναφοράς 

εκατ. EUR (µε 3 δεκαδικά ψηφία)

 Έτος 
ν 

Έτος 
ν+1 

Έτος 
ν+2 

Έτος 
ν+3 

Έτος 
ν+4 

Έτος 
ν+5 

και 
επόµε
να 

ΣΥΝΟ
ΛΟ 

XX 01 02 11 01 – Αποστολές 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 
p.a.  

XX 01 02 11 02 – Συνεδριάσεις και 
διασκέψεις 

       

XX 01 02 11 03 – Επιτροπές13         

XX 01 02 11 04 – Μελέτες και παροχή 
συµβουλών 

       

XX 01 02 11 05 – Πληροφορικά συστήµατα        

2 Σύνολο άλλων δαπανών διαχείρισης 
(XX 01 02 11) 

       

3. Άλλες δαπάνες διοικητικής φύσης 
(να προσδιοριστούν και να αναφερθεί 
η σχετική γραµµή του 
προϋπολογισµού) 

       

Σύνολο διοικητικών δαπανών εκτός 
των ανθρώπινων πόρων και των 
συναφών δαπανών (που ∆ΕΝ 
περιλαµβάνονται στο ποσό αναφοράς) 

0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 
p.a.  

 

                                                 
13 Να προσδιορισθεί το είδος κάθε επιτροπής καθώς και η οµάδα στην οποία ανήκει. 
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Υπολογισµός – Άλλες διοικητικές δαπάνες που δεν περιλαµβάνονται στο ποσό αναφοράς 

5 αποστολές επί 1 000 ευρώ = 5 000 ευρώ 

Το κόστος αυτό µπορεί να µεταβληθεί, ανάλογα µε την οριστική απόφαση για τον τόπο 
µόνιµης εγκατάστασης της Γραµµατείας του Οργανισµού. 

 




