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SELETUSKIRI 

Juba mõnda aega on kõne all olnud Rahvusvahelise Taastuvenergia Agentuuri (IRENA) 
asutamine, et luua taastuvenergia tippkeskus, mis nõustab valitsusi taastuvenergia 
kasutuselevõtuga seotud riiklike programmide koostamisel, levitab taastuvaid energiaallikaid 
käsitlevat teavet, korraldab koolitusi ning tutvustab parimaid tavasid ja rahastamisvõimalusi. 
Rahvusvahelise Taastuvenergia Agentuuri põhikirja (edaspidi „põhikiri”) allkirjastasid 26. 
jaanuaril 2009 Bonnis 75 riiki, sealhulgas 20 ELi liikmesriiki.  

Põhikirja VI artiklis on sätestatud võimalus, et kõnealuse organisatsiooni liikmeks võivad 
astuda ka piirkondlikud valitsustevahelise majandusintegratsiooni organisatsioonid. 20 ELi 
liikmesriiki on põhikirja juba allkirjastanud ja on tekkinud selge vajadus selle järele, et 
ühendus oleks esindatud agentuuris, mille põhikirjas sätestatud mõningad kohustused 
mõjutavad või võivad tõenäoliselt mõjutada ühenduse keskkonna- ja energiavaldkonna 
õigusaktides sätestatud korda, mõjutades seega ühenduse pädevust. Agentuuriga liitumine ei 
nõua läbirääkimisi, sest põhikirja on allkirjastanud juba 75 riiki. Sellele vastavalt on 
IRENAga võimalik liituda nõukogu otsuse alusel, milles määratakse isik, kes on volitatud 
Euroopa Ühenduse nimel põhikirja allkirjastama, ning milles sätestatakse põhikirja ajutine 
kohaldamine.  

Põhikirja VI artikli punkti C kohaselt peavad ühendus ja selle liikmesriigid põhikirjast 
tulenevate kohustuste täitmiseks esitama põhikirja sõlmimise käigus asjaomaseid pädevusi ja 
kohustusi käsitleva deklaratsiooni. 

Käesolevas ettepanekus on sätestatud põhikirja sõlmimine Euroopa Ühenduse poolt ja 
pädevusdeklaratsiooni vastuvõtmine, mis järgnevad põhikirja allkirjastamisele.  

1.1. Ühenduse allkiri ja põhikirja sõlmimine 

Põhikirja XIX artikliga nähakse ette, et põhikiri on (muu hulgas ka piirkondlikele 
valitsustevahelise majandusintegratsiooni organisatsioonidele) allkirjastamiseks 
avatud kuni selle jõustumiseni kolmekümnendal päeval pärast kahekümne viienda 
ratifitseerimiskirja hoiuleandmise kuupäeva.  

1.2. Eelarve 

Agentuuri eelarvet (põhikirja XII artikkel) rahastatakse selle liikmete kohustuslikest 
(ja vabatahtlikest) osamaksudest. Kohustuslike osamaksude suuruse määrab kindlaks 
IRENA assamblee ÜRO hindamisskaala põhjal. IRENA igapäevaseks toimimiseks 
oleks eeldatavasti vaja ligikaudu 25 miljoni USA dollari ulatuses osamakse. Selle 
alusel peaks ühenduse osamaksu suurus eeldatavasti moodustama ligikaudu 2,5 % 
kõigi kohustuslike osamaksude summast ehk 480 000 eurot aastas. 

1.3. Ühenduse ja liikmesriikide kohustused: pädevusdeklaratsioon 

Põhikirja VI artikli punktist C tuleneb, et ühendus peaks esitama deklaratsiooni, 
milles käsitletakse tema pädevuse ulatust põhikirjaga reguleeritud küsimustes ja 
teavitama hoiulevõtjat kõigist pädevuse ulatusega seotud asjaomastest muudatustest.  

Põhikirja IV artiklis loetletakse kõik agentuuri tegevused. Komisjon on seisukohal, et 
ühenduse jagatud pädevusse kuuluvad vähemalt taastuvenergiapoliitika analüüsimise 
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ja/või taastuvenergiapoliitika nõustamist käsitleva IV artikli kohased tegevused, 
agentuuri tööprogrammi käsitleva V artikli kohased tegevused, suhteid teiste 
organisatsioonidega käsitleva XIV artikli kohased tegevused ja XV artikli punkti A 
kohased põhikirja muutmist käsitlevad tegevused.  
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2009/0085 (CNS) 

Ettepanek: 

NÕUKOGU OTSUS, 

milles käsitletakse Rahvusvahelise Taastuvenergia Agentuuri (IRENA) põhikirja 
sõlmimist Euroopa Ühenduse poolt ning Euroopa Ühenduse õiguste teostamist ja 

kohustuste täitmist  

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU, 

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 175 lõiget 1 koostoimes 
artikli 300 lõike 2 esimese lõigu ja artikli 300 lõike 3 esimese lõiguga, 

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, 

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust  

ning arvestades järgmist: 

(1) [ ] allkirjastati Euroopa Ühenduse nimel Rahvusvahelise Taastuvenergia Agentuuri 
põhikiri (edaspidi „põhikiri”). 

(2) On asjakohane, et Euroopa Ühendus sõlmib põhikirja.  

(3) Põhikirjaga hõlmatud valdkondades on pädevad nii Euroopa Ühendus kui ka 
liikmesriigid.  

(4) Põhikirja VI artikli punktiga C nähakse ette, et Rahvusvahelise Taastuvenergia 
Agentuuri (IRENA) liikmeks astunud piirkondlikud valitsustevahelise 
majandusintegratsiooni organisatsioonid esitavad deklaratsiooni, milles käsitletakse 
nende pädevuse ulatust põhikirjaga reguleeritud küsimustes.  

(5) Seepärast peaks Euroopa Ühendus sellise pädevusdeklaratsiooni vastu võtma.  

(6) Euroopa Ühendus peaks maksma IRENA-le iga-aastast osamaksu, et toetada agentuuri 
tööd ja katta programmis „Arukas energeetika – Euroopa” ettenähtud täiendavad 
halduskulud, 

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:  

Artikkel 1 

1. Rahvusvahelise Taastuvenergia Agentuuri põhikiri on ühenduse poolt heaks kiidetud. 
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Artikkel 2 

1. Nõukogu eesistujale antakse õigus määrata isik(ud), kes on volitatud ühenduse nimel 
andma ratifitseerimiskirja hoiule põhikirja hoiulevõtjale, Saksamaa Liitvabariigile, vastavalt 
põhikirja XIX artiklile ja XX artikli punktile A, et väljendada ühenduse nõusolekut olla 
põhikirjaga seotud. 

2. Nõukogu eesistujale antakse õigus nimetada isik(ud), kes on volitatud ühenduse nimel 
andma hoiule II lisas esitatud pädevusdeklaratsiooni vastavalt põhikirja VI artikli punktile C. 

Artikkel 3 

Liikmesriigid ja komisjon järgivad III lisas sätestatud käitumisjuhendit. 

Artikkel 4 

Euroopa Ühendus maksab alates [1. juulist 2010] IRENA-le iga-aastast osamaksu.  

Brüssel, […] 

 Nõukogu nimel 
 eesistuja 
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I LISA 

Pädevusdeklaratsioon 

1. Põhikirja VI artikli punktis C on sätestatud, et piirkondlike valitsustevahelise 
majandusintegratsiooni organisatsioonide ühinemist käsitlev ratifitseerimiskiri peab 
sisaldama deklaratsiooni, milles käsitletakse kõnealuste organisatsioonide pädevuse 
ulatust põhikirjaga reguleeritud küsimustes. 

2. Euroopa Ühenduse asutamislepingu kohaselt jagavad ühendus ja liikmesriigid 
pädevust taastuvenergia valdkonnas. 

3. ELi liikmesriikide poolt asutamislepingute kohaselt Euroopa Ühendusele antud 
pädevuse teostamine on pidevalt muutuvat laadi. Seepärast jätab Euroopa Ühendus 
endale õiguse kõnealust deklaratsiooni kohandada. 
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II LISA 

Käitumisjuhend 

1. Käitumisjuhendit kohaldatakse kõigi Rahvusvahelise Taastuvenergia Agentuuri 
raames korraldatavate põhikirja rakendamisega seotud koosolekute suhtes, eelkõige 
assamblee ja nõukogu koosolekute suhtes. Käitumisjuhendit kohaldatakse mutatis 
mutandis ka põhikirja XV artikli suhtes, milles käsitletakse muudatuste tühistamist ja 
läbivaatamist. 

2. Liikmesriikide pädevusse kuuluvate küsimuste puhul korraldab eesistujariik enda 
algatusel või komisjoni või liikmesriigi taotlusel enne lõikes 1 osutatud koosolekuid, 
nimetatud koosolekute ajal ja pärast neid ELi liikmesriikide delegatsioonide 
kooskõlastuskoosolekuid, et töötada välja kooskõlastatud seisukohad. Seisukohti 
käsitlevate avalduste kavandid edastatakse eelnevalt liikmesriikidele. Liikmesriigid 
väljendavad nimetatud kooskõlastatud seisukohti ja teostavad kõnealuste 
kooskõlastatud seisukohtade suhtes oma hääleõigust. 

3. Jagatud pädevuse puhul, eelkõige seoses järgmiste küsimustega: 

– üldise taastuvenergiapoliitikaga seotud poliitilised nõuanded, näiteks 
eesmärkide seadmine, haldusalased takistused, säästlikkuskavad ja nendega 
seotud nõuded, koostöö kolmandate riikidega, et toetada 
taastuvenergiaallikatega seotud eesmärkide täitmist kolmandates riikides, ja 
muud küsimused, mida käsitletakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 
2009/28/EÜ taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise 
edendamise kohta;  

– suhted muude organisatsioonidega ja muude asutustega sõlmitud lepingud; 

– põhikirja muudatused;  

– agentuuri tööprogramm, kodukord, finantseeskirjad ja aastaaruanne;  

– peadirektori ja nõukogu liikmete valimise kooskõlastamine, 

korraldab komisjon enne lõikes 1 osutatud koosolekuid, nimetatud koosolekute ajal ja pärast 
neid ELi liikmesriikide delegatsioonide kooskõlastuskoosolekud, et töötada välja ühenduse 
seisukohad. Seisukohti käsitlevate avalduste kavandid edastatakse eelnevalt liikmesriikidele. 
Komisjon väljendab ühenduse nimel ühenduse seisukohti kõnealustes küsimustes. 

4. Põhikirja VI artikli punkti C kohaselt teostab komisjon lõikes 3 osutatud küsimuste 
suhtes Euroopa Ühenduse nimel ühenduse hääleõigust ühenduse seisukohtade alusel. 

5. Võib kokku leppida, et juhtudel, kui ühendus ei ole esindatud, teostavad liikmesriigid 
lõikes 3 osutatud hääleõigust ühiste seisukohtade alusel.  

6. Komisjon ja liikmesriigid teevad kohapealsetel kooskõlastuskoosolekutel kõik endast 
oleneva, et määrata kindlaks kokkulepitud seisukoht. 

7. Kui lõikes 3 osutatud küsimustes kokkuleppele ei jõuta, edastatakse küsimus asjatute 
viivitusteta nõukogu energeetika töörühmale või alaliste esindajate komiteele.  
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8. Kui komisjon ja liikmesriigid lõike 3 kohaselt kokkuleppele ei jõua, võivad 
liikmesriigid sõna võtta ja hääletada selgelt nende pädevusse kuuluvates küsimustes 
tingimusel, et liikmesriigi seisukoht järgib ühenduse poliitikat ning on kooskõlas 
ühenduse õigusega. Komisjon võib sõna võtta ja hääletada selgelt ühenduse 
pädevusse kuuluvates küsimustes ühenduse õigustiku kaitsmiseks vajalikul määral. 
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FINANTSSELGITUS 

Käesolev dokument on mõeldud seletuskirja juurde lisamiseks ja selle täiendamiseks. Seetõttu 
tuleks käesolevat finantsselgitust täites püüda vältida seletuskirjas esitatud teabe kordamist, 
ilma et see piiraks finantsselgituse loetavust. Enne käesoleva ankeedi täitmist lugege palun 
läbi spetsiaalsed juhised, mis on koostatud allpool esitatud punktide kohta juhtnööride ja 
selgituste andmiseks.  

1. ETTEPANEKU NIMETUS: 

Rahvusvahelise Taastuvenergia Agentuuri (IRENA) liikmemaks 

2. TEGEVUSPÕHISE JUHTIMISE JA EELARVESTAMISE RAAMISTIK 

Asjaomased poliitikavaldkonnad ja nendega seonduvad meetmed: 

Energeetika ja transport 

0604 Tavapärased ja taastuvad energiaallikad 

3. EELARVEREAD 

3.1. Eelarveread (tegevusassigneeringute read ja nendega seonduvad tehnilise ja 
haldusabi read (endised B..A read)), sh järgmised rubriigid: 

060406 Konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammist antav toetus – 
Euroopa aruka energeetika programm 

3.2. Meetme ja finantsmõju kestus: 

480 000 eurot aastas 

3.3. Eelarve tunnusjooned (lisage vajaduse korral ridu): 

Eelarveri
da Kulu liik Uus EFTA 

osamaks 
Taotlejariikide 

osamaksud 
Finantspersp

ektiivi 
rubriik 

060406 Mitte-
kohust 

Liigend
atud1 

EI JAH JAH Nr 1a 

                                                 
1 Liigendatud assigneeringud. 
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4. ÜLEVAADE VAHENDITEST 

4.1. Rahalised vahendid 

4.1.1. Ülevaade kulukohustuste assigneeringutest ja maksete assigneeringutest 

miljonites eurodes (kolm kohta pärast koma) 

Kulu liik 
Jao nr   

Aasta 
n 

 

n+1 

 

n+2 

 

n+3 

 

n+4 
n+5 

jj 

 

Kokku 

Tegevuskulud2 
 

        

Kulukohustuste 
assigneeringud 8.1. a 0,240 0,480 0,480 0,480 0,480 0,480 

aastas 
 

Maksete assigneeringud  b 0,240 0,480 0,480 0,480 0,480 0,480 
aastas 

 

Võrdlussummas sisalduvad halduskulud3 
 

    

Tehniline ja haldusabi 
(liigendamata 
assigneeringud) 

8.2.4. c x x x x x x x 

VÕRDLUSSUMMA KOKKU        

Kulukohustuste 
assigneeringud 

 a+c 0,240 0,480 0,480 0,480 0,480 0,480 
aastas 

 

Maksete assigneeringud  b+c 0,240 0,480 0,480 0,480 0,480 0,480 
aastas 

 

Võrdlussummast välja jäävad halduskulud4 
 

  

Personalikulud ja nendega 
seonduvad kulud 
(liigendamata 
assigneeringud) 

8.2.5. d 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 
aastas 

 

Võrdlussummast välja 
jäävad halduskulud, v.a 
personalikulud ja nendega 
seonduvad kulud 
(liigendamata 
assigneeringud) 

8.2.6. e 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 
aastas 

 

Meetme soovituslik finantskulu kokku 

                                                 
2 Kulud, mis ei kuulu asjaomase jaotise xx peatüki xx 01 alla. 
3 Kulud, mis kuuluvad jaotise xx artikli xx 01 04 alla. 
4 Kulud, mis kuuluvad peatüki xx 01 alla, välja arvatud artiklid xx 01 04 ja xx 01 05. 
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Kulukohustuste 
assigneeringud (sh 
personalikulud) KOKKU 
 

 a+c
+d
+e 

0,285 0,525 0,525 0,525 0,525 0,525 
aastas 

 

Maksete assigneeringud 
(sh personalikulud) 
KOKKU 

 b+c
+d
+e 

0,285 0,525 0,525 0,525 0,525 0,525 
aastas 

 

Kaasrahastamise andmed 

Kui ettepanek hõlmab liikmesriikide või muude asutuste (palun täpsustada) poolset 
kaasrahastamist, peaks allpool esitatud tabelis näitama, milline on selle 
kaasrahastamise hinnanguline tase (kui kaasrahastajaid on mitu, võib lisada 
täiendavaid ridu): 

miljonites eurodes (kolm kohta pärast koma) 

Kaasrahastav asutus 
 

 

Aasta 
n 

 

n+1 

 

n+2 

 

n+3 

 

n+4 
n+5 
jj 

 

Kokku 

ELi liikmesriigid (juhul kui 
kõik liikmesriigid astuvad 
IRENA liikmeks, 
praeguseks on liitunud 20 
liikmesriiki) 

f 

7,2 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 
aastas 

 

ELi mittekuuluvad riigid 
(arvestatud on neid riike, kes 
on näidanud üles huvi 
IRENAga liitumiseks; 
kõnealuste riikide arv võib 
tulevikus suureneda) 

 

2,4 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 
aastas 

 

Kulukohustuste 
assigneeringud (sh 
kaasrahastamine) KOKKU 

a+c
+d
+e
+f 

9,6 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 
aastas 

 

4.1.2. Kooskõla finantsplaneeringuga 

 Ettepanek vastab olemasolevale finantsplaneeringule. 

 Ettepanekuga kaasneb finantsperspektiivi asjakohase rubriigi 
ümberplaneerimine. 

 Ettepanekuga seoses võib olla vajalik institutsioonidevahelise kokkuleppe5 
sätete kohaldamine(st paindlikkusinstrumendi või finantsperspektiivi 
läbivaatamine). 

                                                 
5 Vt institutsioonidevahelise kokkuleppe punktid 19 ja 24. 
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4.1.3. Finantsmõju tuludele 

 Ettepanekul puudub finantsmõju tuludele. 

 Ettepanekul on finantsmõju; mõju tuludele on järgmine: 

NB! Kõik üksikasjad ja tähelepanekud, mis seonduvad tuludele avaldatava mõju 
arvutusmeetodiga, tuleb näidata eraldi lisas. 
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miljonites eurodes (üks koht pärast koma) 

  Olukord pärast meetme rakendamist 

Eelarverida Tulud 

Enne 
meetme 
rakenda

mist  
[aasta n-

1] 

[Aasta 
n] 

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

[n+4] [n+5]
6 
 

a) Tulud absoluutväärtuses         

b) Tulude muutus  ∆       

(Kui mõju on seotud rohkem kui ühe eelarvereaga, täpsustage palun kõik seonduvad tulude 
eelarveread, lisades tabelile vajalikul arvul ridu.) 

4.2. Täistööajale taandatud personal (sh ametnikud, ajutine personal ja 
koosseisuväline personal), vt täpsemalt punktist 8.2.1. 

Aastane vajadus 
 

Aasta n

 

n+1 

 

n+2 

 

n+3 

 

n+4 

 

n+5 jj 

Personal kokku 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
aastas 

5. TUNNUSJOONED JA EESMÄRGID 

Seletuskirjas nõutakse täpsemaid andmeid ettepaneku tausta kohta. Finantsselgituse 
käesolevas jaos tuleks esitada järgmine lisateave: 

5.1. Lühi- või pikaajalises perspektiivis täidetav vajadus 

IRENA põhieesmärk on levitada taastuvenergia valdkonna parimaid tavasid nii ELis 
kui ka kogu maailmas. 

5.2. Ühenduse meetme lisandväärtus, ettepaneku seotus ja kooskõla muude 
finantsmeetmetega ning võimalik koostoime 

Ühenduse liikmeks astumine tagab komisjonile parema ja otsesema juurdepääsu 
taastuvenergia valdkonna tegevusi käsitlevale teabele nii ELis kui ka kogu maailmas. 
See on kasulik üldise poliitikakujundamise seisukohalt (nt biokütuste ja biomassi 
jätkusuutlikkust käsitlev arutelu) ning tugevdab kontrolli liikmesriikide edasimineku 
üle seoses taastuvenergiavaldkonnas püstitatud siduvate eesmärkide täitmisega 
aastaks 2020. 

Lisaks sellele on ühendusel liikmesriikidega jagatud pädevus mitmetes 
taastuvenergiapoliitika küsimustes. On soovitav, et ühenduse tegevus IRENA raames 
oleks kooskõlastatud. Ühendusele IRENA allkirjastamiseks volituste andmist 

                                                 
6 Vajaduse korral, st kui meedet rakendatakse üle kuue aasta, lisage täiendavaid veerge. 
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käsitlevas eelnõus tehakse ettepanek, et ühendus astuks IRENA liikmeks; sellega 
kaasnevad liikmemaksud. 

5.3. Ettepaneku eesmärgid, oodatavad tulemused ja nendega seonduvad näitajad 
tegevuspõhise juhtimise raames 

IRENA põhieesmärk on levitada taastuvenergia valdkonna parimaid tavasid nii ELis 
kui ka kogu maailmas. See hõlmab järgmist: 

– taastuvenergiaga seotud tehnoloogia arengu edendamine ELis ja kogu 
maailmas, mille eesmärk on eelkõige kulude vähendamine, kuid ka 
turukogemuste täiendamine; 

– vähendada taastuvenergia kasutamisega seotud takistusi ning soodustada 
parimate tavade levikut ja teadlikkuse suurendamist.  

Tulemused:  

Teadmiste ja parimate tavade levitamine olukorras, kus ühendus osaleb aktiivselt 
IRENA tegevuses vastavalt kooskõlastatud seisukohtadele jagatud pädevusega 
seotud küsimustes.  

Näitajad:  

– IRENA liikmete arv, kes on IRENA poolt antud nõuannete otsesel tulemusel 
vastu võtnud uued meetmed / taastuvenergia allikaid käsitlevad meetmed; 

– IRENA poolt antud nõuannete tulemusel rakendatud uute meetmete arv; 

– ühenduse kokkulepitud ja kooskõlastatud seisukohtade osakaal IRENA raames 
käsitletavate asjakohaste küsimuste hulgas. 

5.4. Rakendusmeetod (soovituslik) 
Märkige allpool meetme rakendamiseks valitud meetod(id)7. 

 Tsentraliseeritud haldamine 

 otse, haldajaks on komisjon 

 kaudselt, haldamine on delegeeritud: 

 täitevasutustele 

 ühenduste asutatud asutustele, millele on osutatud finantsmääruse 
artiklis 185 

 riigi avalik-õiguslikele asutustele või avalikke teenuseid 
osutavatele asutustele 

                                                 
7 Kui näidatud on mitu meetodit, siis esitage palun täiendavad üksikasjad käesolevas punktis 

„Asjakohaste märkuste” all. 
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 Haldamine detsentraliseeritult või koostöös 

 liikmesriikidega 

 kolmandate riikidega 

 Haldamine ühiselt rahvusvaheliste organisatsioonidega (palun täpsustage) 

Asjakohased märkused: 

6. JÄRELEVALVE JA HINDAMINE 

6.1. Järelevalvekord 

Ei kohaldata 

6.2. Hindamine 

6.2.1. Eelhindamine 

Ei kohaldata 

6.2.2. Vahe- ja järelhindamise järel võetavad meetmed (varasematest samalaadsetest 
kogemustest saadud õppetunnid) 

Madalate näitajate korral võiks iga-aastase osamaksu maksmise jätkamise uuesti läbi 
vaadata.  

6.2.3. Edasise hindamise tingimused ja sagedus 

Viie aasta pärast juhul, kui ilmneb, et IRENA tegevus ei ole edukas ja et kõnealust 
organisatsiooni ei toetata. 

7. PETTUSEVASTASED MEETMED  

Ei peeta asjakohaseks 
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8. ANDMED VAHENDITE KOHTA 

8.1. Ettepaneku eesmärgid nende finantskulu järgi 

Kulukohustuste assigneeringud miljonites eurodes (kolm kohta pärast koma) 

Aasta n Aasta n+1 Aasta n+2 Aasta n+3 Aasta n+4 Aasta n+5 jj KOKKU (Esitada 
eesmärkide, 
meetmete ja 
väljundite 
nimetused) 

Väljundi liik Kesk
mine 
kulu 

Väljund
ite arv 

Kulud 
kokku 

Väljund
ite arv 

Kulud 
kokku 

Väljund
ite arv 

Kulud 
kokku 

Väljund
ite arv 

Kulud 
kokku 

Väljund
ite arv 

Kulud 
kokku 

Väljund
ite arv 

Kulud 
kokku 

Väljund
ite arv 

Kulud 
kokku 

TEGEVUSEESM
ÄRK nr 18 … 
 

   0,240  0,480  0,480  0,480  0,480  0,480 
aastas 

  

Meede 1…                 

- 1. väljund 
                

1. eesmärk kokku                 

TEGEVUSEESM
ÄRK nr 2 … 

                

Meede 1…                 

- 1. väljund  
                

2. eesmärk kokku                 

TEGEVUSEESM
ÄRK nr n 

                

N eesmärk kokku                 

                                                 
8 Vastavalt punktis 5.3 kirjeldatule. 
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KULUD 
KOKKU 

   0,240  0,480  0,480  0,480  0,480  0,480 
aastas 
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8.2. Halduskulud 

8.2.1. Ametikohtade arv ja liigid 

Ametikoha 
liik 

 Meetme haldamiseks vajalik olemasolev ja/või täiendav personal 
(täistööajale taandatud ametikohtade arv) 

  
Aasta n Aasta 

n+1 
Aasta 
n+2 

Aasta 
n+3 

Aasta 
n+4 

Aasta 
n+5 

A*/AD 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 Ametnikud 
või ajutine 

personal9 (XX 
01 01) 

 

B*, 
C*/AST 

      

Art XX 01 02 kohaselt 
rahastatav personal10 
 

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

Art XX 01 04/05 
kohaselt rahastatav muu 
personal11 
 

      

KOKKU 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

8.2.2. Meetmest tulenevate ülesannete kirjeldus 

• IRENA tegevuse jälgimine;  

• panustamine tööprogrammi; 

• liikmesriikide delegatsioonide kooskõlastuskoosolekute korraldamine, 
ettevalmistamine ja järelmeetmete võtmine. 

8.2.3. Ametikohtade jaotus (koosseisuline personal) 

Rohkem kui ühe variandi nimetamisel märkige palun ametikohtade arv iga variandi puhul. 

 Ametikohad, mis on asendatava või pikendatava programmi haldamiseks 
praegu ette nähtud 

 Ametikohad, mis on poliitilise strateegia / esialgse eelarveprojekti rakendamise 
raames eelnevalt aastaks n ette nähtud 

 Ametikohad, mida tuleb taotleda järgneva poliitilise strateegia / esialgse 
eelarveprojekti menetlemise käigus 

                                                 
9 Ametikoha kulud EI OLE kaetud võrdlussummast. 
10 Ametikoha kulud EI OLE kaetud võrdlussummast. 
11 Mille kulud sisalduvad võrdlussummas. 
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 Ametikohad, mis tuleb olemasolevaid vahendeid kasutades asjaomases 
haldustalituses ümber paigutada (talitusesisesed ümberpaigutused) 

 Ametikohad, mis on aastal n nõutavad, kuid ei ole kõnealuse aasta poliitilise 
strateegia / esialgse eelarveprojekti rakendamise raames ette nähtud 
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8.2.4. Võrdlussummas sisalduvad muud halduskulud (XX 01 04/05 – 
Halduskorralduskulud) 

miljonites eurodes (kolm kohta pärast koma) 

Eelarverida 

(number ja nimetus) 
Aasta 

n 
Aasta 
n+1 

Aasta 
n+2 

Aasta 
n+3 

Aasta 
n+4 

Aasta 
n+5  

jj 

KOKK
U 

1 Tehniline ja haldusabi (sh sellega 
seonduvad personalikulud)        

Täitevasutused12 
 

       

Muu tehniline ja haldusabi        

 sise-         

 välis-        

Tehniline ja haldusabi kokku        

8.2.5. Võrdlussummast välja jäävad personalikulud ja nendega seonduvad kulud 

miljonites eurodes (kolm kohta pärast koma) 

Ametikoha liik Aasta n Aasta 
n+1 

Aasta 
n+2 

Aasta 
n+3 

Aasta 
n+4 

Aasta 
n+5 

jj 

Ametnikud ja ajutine personal 
(XX 01 01) 

0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 
aastas 

Art XX 01 02 kohaselt 
rahastatav personal 
(abiteenistujad, riikide 
lähetatud eksperdid, 
lepinguline personal jne) 

(täpsustada eelarverida) 

0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 
aastas 

(Võrdlussummast VÄLJA 
jäävad) personalikulud ja 
nendega seonduvad kulud 
kokku  

0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 
aastas 

                                                 
12 Viidata tuleb konkreetsele asjaomas(t)e täitevasutus(t)e finantsselgitusele. 
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Arvestus – Ametnikud ja ajutine personal 

Kuna tegemist on mitmeaastase tööga, lähtutakse kulude arvestamisel komisjoni pädevate 
ametnikega seotud keskmistest kuludest 

0,4 (taandatud täistööajale) x (122 x 5/9) + 0,4 (taandatud täistööajale) x (73 x 3/9) + 0,4 
(taandatud täistööajale) x (64 x 1/9) = 40 000 eurot 

Arvestus – Artikli XX 01 02 kohaselt rahastatav personal 

Vt kasti eespool. 

 

8.2.6. Võrdlussummast välja jäävad muud halduskulud 

miljonites eurodes (kolm kohta pärast koma)

 
Aasta 

n 
Aasta 
n+1 

Aasta 
n+2 

Aasta 
n+3 

Aasta 
n+4 

Aasta 
n+5 

jj 

KOKK
U 

XX 01 02 11 01 – Lähetused 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 
aastas  

XX 01 02 11 02 – Koosolekud ja konverentsid        

XX 01 02 11 03 – Komiteed13  
 

       

XX 01 02 11 04 – Uuringud ja 
konsultatsioonid 

       

XX 01 02 11 05 – Infosüsteemid        

2 Muud halduskulud kokku (XX 01 02 
11) 

       

3 Muud haldusliku iseloomuga kulud 
(täpsustage, lisades viite 
eelarvereale) 

       

Halduskulud kokku, v.a 
personalikulud ja nendega seonduvad 
kulud (jäävad võrdlussummast 
VÄLJA) 

0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 
aastas  

 

                                                 
13 Täpsustage komitee liik ja rühm, millesse see kuulub. 



 

ET 22   ET 

Arvestus – Võrdlussummast välja jäävad muud halduskulud 

5 lähetust 1000 euro ulatuses = 5000 eurot 

Kõnealused kulud võivad muutuda seoses otsusega, millega määratakse sekretariaadi alaline 
asukoht. 

 




