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INDOKOLÁS 

Hosszabb ideje megbeszélések tárgyát képezi a „Nemzetközi Megújulóenergia-ügynökség” 
(IRENA) létrehozása azzal a céllal, hogy a megújuló energiák szakterületén kiválósági 
központ jöjjön létre, amely a nemzeti kormányok számára tanácsokkal szolgál a megújuló 
energiák használatának bevezetését célzó programok megtervezéséhez, hozzájárul az ilyen 
erőforrásokkal kapcsolatos ismeretterjesztéshez, valamint képzéseket és tanácsadást biztosít a 
bevált módszerekről és a finanszírozási lehetőségekről. Az IRENA alapokmányát (a 
továbbiakban: az alapokmány) 2009. január 26-án Bonnban 75 állam, köztük 20 uniós 
tagállam írta alá.  

Az alapokmányhoz – a VI. cikkében foglaltak értelmében – regionális kormányközi gazdasági 
integrációs szervezetek is csatlakozhatnak. Az alapokmányt már húsz tagállam aláírta, és 
egyértelműen indokolt, hogy a Közösség is képviseltesse magát egy olyan ügynökségben, 
amelynek az alapokmányában megállapított kötelezettségek biztosan vagy vélhetően érintik a 
környezet- és az energiapolitika területén elfogadott közösségi jogszabályok rendelkezéseit, 
vagyis a Közösség hatáskörét. A csatlakozáshoz nem szükséges tárgyalásokat folytatni, mivel 
az alapokmányt már 75 állam elfogadta. Ennélfogva az IRENA alapokmányához való 
csatlakozás tanácsi határozat függvénye, amely kijelöli az alapokmánynak az Európai 
Közösség nevében történő aláírására jogosult személyt, és rendelkezik az alapokmány 
ideiglenes alkalmazásáról.  

Az alapokmány VI. cikke C. pontjának megfelelően az alapokmányhoz történő csatlakozáskor 
nyilatkozni kell az alapokmányban előírt kötelezettségek végrehajtásával összefüggő (egyedi) 
hatáskörökről és felelősségi körökről mind a Közösség, mind pedig a tagállamok 
vonatkozásában.Ez a javaslat az alapokmány aláírását követően rendelkezik az Európai 
Közösség alapokmányhoz történő csatlakozásáról, továbbá a hatáskörökről szóló 
nyilatkozatok elfogadásáról.  

1.1. A Közösség részéről történő aláírás és csatlakozás az alapokmányhoz 

Az alapokmány XIX. cikke úgy rendelkezik, hogy aláírására mindaddig lehetőség 
van – regionális kormányközi gazdasági integrációs szervezetek számára is –, amíg a 
megerősítéséről szóló huszonötödik okirat letétbe helyezését követő harmincadik 
napon hatályba nem lép.  

1.2. A költségvetés 

Az ügynökség költségvetését (az alapokmány XII. cikke) tagjai kötelező (és 
önkéntes) hozzájárulásai fogják fedezni. A kötelező hozzájárulások mértékét az 
IRENA közgyűlése fogja meghatározni, az Egyesült Nemzetek hozzájárulási skálája 
alapján. Az IRENA napi működésének fedezésére előreláthatóan mintegy évi 25 
millió USA dollár nagyságrendű hozzájárulásra lesz szükség. Ennek alapján a 
közösségi hozzájárulás várhatóan a teljes kötelező hozzájárulás 2,5%-át, azaz évi 
480 000 EUR-t teszi majd ki. 

1.3. Közösségi és tagállami felelősségi körök: Hatásköri nyilatkozatok 

Az alapokmány VI. cikke C. pontjából következően a Közösségnek nyilatkoznia kell 
az alapokmány által szabályozott ügyekkel kapcsolatos hatáskörének terjedelméről 
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és értesítenie kell a letéteményes kormányt minden, a hatáskörében beálló lényeges 
változásról.  

Az alapokmány IV. cikke ismerteti az ügynökség tevékenységi körét. A Bizottság 
véleménye szerint a Közösség megosztott hatáskörébe tartoznak legalább a IV. cikk 
alá tartozó, a megújuló energiákra vonatkozó politikával kapcsolatos elemző és/vagy 
tanácsadó tevékenységek, az ügynökség munkaprogramjával kapcsolatos V. cikk alá 
tartozó tevékenységek, a többi szervezettel történő kapcsolattartásra vonatkozó XIV. 
cikk alá tartozó tevékenységek és a XV. cikk A. pontja alá tartozó, az alapokmány 
módosításával kapcsolatos tevékenységek.  
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2009/0085 (CNS) 

Javaslat: 

A TANÁCS HATÁROZATA 

Az Európai Közösségnek a Nemzetközi Megújulóenergia-ügynökség (IRENA) 
alapokmányához történő csatlakozásáról és az ügynökség jogainak és kötelezettségeinek 

gyakorlásáról  

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, 

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 175. cikkének (1) 
bekezdésére, összefüggésben 300. cikke (2) bekezdésének első albekezdésével és 300. cikke 
(3) bekezdésének első albekezdésével, 

tekintettel a Bizottság javaslatára, 

tekintettel az Európai Parlament véleményére,  

mivel: 

(1) […]-án/én, az Európai Közösség nevében aláírásra került a Nemzetközi 
Megújulóeneriga-ügynökség alapokmánya. 

(2) Helyénvaló, hogy az Európai Közösség csatlakozzon az alapokmányhoz.  

(3) Az alapokmány hatálya alá tartozó területeken mind a Közösség, mind a tagállamok 
rendelkeznek hatáskörrel.  

(4) Az alapokmány VI. cikkének C. pontja úgy rendelkezik, hogy azoknak a regionális 
kormányközi gazdasági integrációs szervezeteknek, melyek a Nemzetközi 
Megújulóeneriga-ügynökség (IRENA) tagjává válnak, nyilatkozniuk kell az 
alapokmány által szabályozott ügyekkel kapcsolatos hatáskörük terjedelméről.  

(5) Az Európai Közösségnek ezért hatásköri nyilatkozatot kell elfogadnia. 

(6) Indokolt, hogy az ügynökség munkájának támogatása céljából és az IEE-program 
kapcsán előreláthatóan felmerülő további adminisztrációs költségek fedezésére az 
Európai Közösség éves hozzájárulást fizessen az IRENA ügynökségnek,  

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:  

1. cikk 

1. Az Európai Közösség nevében a Nemzetközi Megújulóeneriga-ügynökség 
alapokmánya jóváhagyásra kerül. 
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2. cikk 

1. A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a megerősítő okiratnak a Közösség 
nevében a Németországi Szövetségi Köztársaság kormányánál, mint az alapokmány XIX. 
cikke és XX. cikke A. pontja szerinti letéteményes kormánynál való letétbe helyezésére 
jogosult személy(eke)t, akik kifejezésre juttatják az alapokmány kötelmeinek elfogadását a 
Közösség részéről. 

2. A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje az(oka)t a személy(eke)t, aki(k) 
jogosult(ak) a Közösség nevében letétbe helyezni az I. mellékletben szereplő és az 
alapokmány VI. cikke C. pontjának megfelelően elkészített hatásköri nyilatkozatot.. 

3. cikk 

A tagállamoknak és a Bizottságnak be kell tartania a III. mellékletben meghatározott 
magatartási kódexet. 

4. cikk 

Az Európai Közösség [2010. július 1]- tól/-től éves hozzájárulást fizet az IRENA 
ügynökségnek. 

Kelt Brüsszelben, […]-án/-én. 

 a Tanács részéről 
 az elnök 
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I. MELLÉKLET 

Hatásköri nyilatkozat 

1. Az alapokmány VI. cikkének C. pontja előírja, hogy a regionális kormányközi 
gazdasági integrációs szervezetek megerősítő okiratának tartalmaznia kell egy 
nyilatkozatot az alapokmány által szabályozott ügyekkel kapcsolatos hatáskörük 
terjedelméről. 

2. Az Európai Közösséget létrehozó szerződés értelmében az Európai Bizottság a 
tagállamokkal megosztott hatáskörrel rendelkezik a megújuló energiaforrások 
területén. 

3. Az Európai Közösség tagállamai által a Szerződésekkel összhangban az Európai 
Közösségekre ruházott hatáskörök gyakorlása természetéből adódóan folyamatosan 
változik. Az Európai Közösség ezért fenntartja a nyilatkozat módosításának jogát. 
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II. MELLÉKLET 

Etikai kódex 

1. Az etikai kódex minden, a Nemzetközi Megújulóeneriga-ügynökség keretén belül 
szervezett, az alapokmány végrehajtása szempontjából jelentős ülésre vonatkozik, 
különös tekintettel az ügynökség közgyűlésének és tanácsának üléseire. A kódex 
értelemszerűen alkalmazandó az alapokmány módosításról, visszavonásról és 
felülvizsgálatról szóló XV. cikkére. 

2. A tagállamok hatáskörébe tartozó ügyek kapcsán az elnökség saját kezdeményezésre, 
illetve a Bizottság vagy egy tagállam kérésére egyeztető ülésre hívja meg az EU 
tagállamainak képviseleteit minden, az (1) bekezdésben említett ülés előtt, alatt vagy 
után annak érdekében, hogy összehangolt álláspontokat alakítsanak ki. Ezt 
megelőzően az álláspontokról nyilatkozattervezetet adnak át a tagállamoknak. A 
tagállamok ezeket az összehangolt álláspontokat fogják képviselni és azokat 
figyelembe véve élnek szavazati jogukkal az adott kérdések kapcsán. 

3. A megosztott hatáskörbe tartozó ügyek, különösen az alábbiak kapcsán: 

– átfogó szakpolitikai tanácsadás a megújuló energiaforrások terén olyan 
témakörökben, mint a célok kitűzése, az adminisztratív akadályok 
feltérképezése, fenntartható rendszerek és követelmények kialakítása, 
együttműködés harmadik országokkal a megújuló energiaforrások más 
országok célértékébe történő beszámítása terén és egyéb, a megújuló 
energiaforrásból előállított energia támogatásáról szóló 2009/28/EK irányelv 
körébe tartozó témák,  

– kapcsolattartás egyéb szervezetekkel és megállapodások egyéb testületekkel, 

– az alapokmány módosításai,  

– az ügynökség munkaprogramja, eljárási szabályzat és pénzügyi szabályok, éves 
jelentés,  

– a főigazgató és a tanácsi tagok megválasztásának koordinálása; 

a Bizottság a tagállamok képviselőinek részvételével egyezető ülést hív össze, az (1) 
bekezdésben említett értekezlet előtt, alatt vagy után annak érdekében, hogy összehangolt 
álláspontot alakítsanak ki. Ezt megelőzően az álláspontokról nyilatkozattervezetet adnak át a 
tagállamoknak. A Bizottság a Közösség nevében a közösségi álláspontot fogja képviselni a 
felmerülő ügyek kapcsán. 

4. Az alapokmány VI. cikkének C. pontjával összhangban az Európai Közösség 
nevében a közösségi álláspontok figyelembevételével a Bizottság fogja gyakorolni a 
Közösség szavazati jogát a (3) bekezdésben említett ügyekkel kapcsolatosan. 

5. Megegyezés születhet arról, hogy olyan esetekben, amikor a Közösség nincs 
képviselve, a közösségi állásfoglalások figyelembevételével a tagállamok 
gyakorolják szavazati jogaikat a (3) bekezdésben említett ügyekkel kapcsolatosan. 
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6. A Bizottság és a tagállamok a helyszíni egyeztető ülések folyamán meg fognak tenni 
minden tőlük telhetőt annak érdekében, hogy egységes álláspontot alakítsanak ki. 

7. Amennyiben a (3) bekezdésben felsorolt ügyek kapcsán nem tudnak megegyezésre 
jutni, az ügyet késedelem nélkül továbbítják a Tanács Energetikai 
Munkacsoportjához vagy az Állandó Képviselők Bizottságához.8. Amennyiben 
a Bizottság és a tagállamok a (3) bekezdéssel összhangban nem jutnak 
megállapodásra, a tagállamok felszólalhatnak és szavazhatnak olyan ügyek kapcsán, 
melyek egyértelműen az ő hatáskörükbe tartoznak, azzal a feltétellel, hogy az általuk 
képviselt álláspont összhangban marad a közösségi politikákkal és a közösségi 
joggal. A Bizottság felszólalhat és szavazhat olyan ügyek kapcsán, melyek 
egyértelműen közösségi hatáskörbe tartoznak olyan mértékig, mely a közösségi 
vívmányok megvédése érdekében szükséges. 
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PÉNZÜGYI KIMUTATÁS 

1. A JAVASLAT CÍME: 

A Nemzetközi Megújulóenergia-ügynökség (IRENA) részére fizetendő tagdíj 

2. TEVÉKENYSÉGALAPÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS KÖLTSÉGVETÉS-TERVEZÉSI 
KERET 

Érintett szakpolitikai terület(ek) és kapcsolódó tevékenység(ek) 

Energiaügy és közlekedés 

0604 Hagyományos és megújuló energiaforrások 

3. KÖLTSÉGVETÉSI TÉTELEK 

3.1. Költségvetési tételek (működési tételek és kapcsolódó technikai és igazgatási 
segítségnyújtási tételek [korábban: BA-tételek]), beleértve a következő 
megnevezéseket: 

060406 Versenyképességi és innovációs keretprogram – intelligens energia 
Európának program  

3.2. A fellépés és a pénzügyi hatás időtartama: 

évente 480 000 

3.3. Költségvetési jellemzők (a táblázat szükség szerint további sorokkal bővíthető): 

Költségv
etési tétel Kiadás típusa Új EFTA-

hozzájárulás 

Csatlakozni 
kívánó országok 
hozzájárulásai 

A pénzügyi 
keret fejezete 

060406 nem 
kötelező 

diff1 
 

NEM IGEN IGEN 1a. sz. 

                                                 
1 Differenciált előirányzatok. 
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4. FORRÁSOK ÁTTEKINTÉSE 

4.1. Pénzügyi források 

4.1.1. A kötelezettségvállalási előirányzatok és a kifizetési előirányzatok áttekintése 

millió EUR (három tizedesjegyig) 

Kiadás típusa 

Szakasz 
száma 

  

n. 
év 

 

0+1. 
év 

 

n+2. 
év 

 

n+3. 
év 

 

n+4. 
év 

n + 
5. év 

és 
késő
bbi 

évek 

 

Összese
n 

Működési kiadások2 
 

        

Kötelezettségvállalási 
előirányzatok 8.1. a 0,240 0,480 0,480 0,480 0,480 0,480 

/év 
 

Kifizetési előirányzatok  b 0,240 0,480 0,480 0,480 0,480 0,480 
/év 

 

A referenciaösszegbe beletartozó igazgatási kiadások3 
 

    

Technikai és igazgatási 
segítségnyújtás (NDE) 8.2.4. c x x x x x x x 

TELJES REFERENCIAÖSSZEG        

Kötelezettségvállalási 
előirányzatok 

 a+c 0,240 0,480 0,480 0,480 0,480 0,480 
/év 

 

Kifizetési előirányzatok  b+c 0,240 0,480 0,480 0,480 0,480 0,480 
/év 

 

A referenciaösszegbe bele nem tartozó igazgatási kiadások4 
 

  

Személyi és kapcsolódó 
kiadások (NDE) 8.2.5. d 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 

/év 
 

A referenciaösszegbe bele 
nem tartozó igazgatási 
kiadások, a személyi és 
kapcsolódó költségek 
kivételével (NDE) 

8.2.6. e 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 
/év 

 

A fellépés indikatív összköltsége 

                                                 
2 Olyan kiadások, amelyek nem tartoznak az érintett xx. cím xx 01. alcíme alá. 
3 A(z) xx. cím xx 01 04. jogcímcsoportja alá tartozó kiadások. 
4 A(z) xx 01. alcím alá tartozó, a(z) xx 01 04. és a(z) xx 01 05. jogcímcsoportokon kívüli kiadások. 
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TELJES 
KÖTELEZETTSÉG-
VÁLLALÁSI 
ELŐIRÁNYZAT, 
beleértve a személyi 
költséget 

 
a+c
+d
+e 

0,285 0,525 0,525 0,525 0,525 0,525 
/év 

 

TELJES KIFIZETÉSI 
ELŐIRÁNYZAT, 
beleértve a személyi 
költséget 

 b+c
+d
+e 

0,285 0,525 0,525 0,525 0,525 0,525 
/év 

 

A társfinanszírozás részletezése: 

Ha a javaslat tagállamok vagy más szervek (kérjük, nevezze meg) által biztosított 
társfinanszírozást tartalmaz, az alábbi táblázatban adja meg a társfinanszírozás 
becsült szintjét (a táblázat további sorokkal bővíthető, ha a társfinanszírozást 
várhatóan több szerv nyújtja): 

millió EUR (három tizedesjegyig) 

Társfinanszírozó szerv 

 

 

n. 
év 

 

n+1. 
év 

 

n+2. 
év 

 

n+3. 

 

n+4. 
év 

n + 
5. év 
és 
késő
bbi 
évek 

 

Összese
n 

Tagállamok (amennyiben az 
összes tagállam IRENA-
taggá válik, jelenleg 20 
tagállam tagja az 
ügynökségnek) 

f 

7,2 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 
/év 

 

Nem EU-tag országok (azon 
országok 
figyelembevételével, 
amelyek már tagjai az 
ügynökségnek, vagy 
amelyek csatlakozási 
szándékukat fejezték ki; 
számuk növekedhet a 
későbbiekben); 

 

2,4 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 
/év 

 

TELJES 
KÖTELEZETTSÉGVÁLLA
LÁSI ELŐIRÁNYZAT 
társfinanszírozással együtt 

a+c
+d
+e
+f 

9,6 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 
/év 

 

4.1.2. A pénzügyi programozással való összeegyeztethetőség 

 A javaslat összeegyeztethető a jelenlegi pénzügyi programozással. 

 A javaslat miatt a pénzügyi keret vonatkozó fejezetének átdolgozása szükséges. 
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 A javaslat miatt szükség lehet az intézményközi megállapodás5 
rendelkezéseinek alkalmazására (azaz a rugalmassági eszköz alkalmazására 
vagy a pénzügyi keret módosítására). 

4.1.3. A bevételre gyakorolt pénzügyi hatás 

 A javaslatnak nincs hatása a bevételre. 

 A javaslatnak van pénzügyi hatása – a bevételre gyakorolt hatása a következő: 

                                                 
5 Lásd az intézményközi megállapodás 19. és 24. pontját. 
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millió EUR (egy tizedesjegyig) 

  A fellépés után 

Költségvetési 
tétel 

Bevétel 

A 
fellépést
megelőz
ően  

[n-1. 
év] 

[n. 
év] 

[n+1. 
év] 

[n+2. 
év] 

[n+3. 
év] 

[n+4. 
év] 

[n+5. 
év6]

 

a) Bevétel abszolút összege         

b) A bevétel változása  ∆       

4.2. Teljes munkaidős egyenértékben kifejezett személyi állomány (beleértve a 
tisztviselőket, az ideiglenes és a külső személyi állományt) – a részleteket lásd a 
8.2.1. pontnál. 

Éves szükséglet 

 

n. év 

 

n+1. 
év 

 

n+2. 
év 

 

n+3. 
év 

 

n+4. 
év 

 

n + 5. 
év és 
későb

bi 
évek 

A személyi állomány 
teljes létszáma 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 /év 

5. JELLEMZŐK ÉS CÉLKITŰZÉSEK 

5.1. Rövid vagy hosszú távon megvalósítandó célkitűzések 

Az IRENA fő célkitűzése a megújuló energiák területén bevált gyakorlat széles 
körben való terjesztése mind az EU-n belül, mind globális szinten. 

5.2. A közösségi részvételből adódó többletérték, valamint a javaslatnak az egyéb 
pénzügyi eszközökkel való összeegyeztethetősége és esetleges szinergiája 

Az ügynökség tagjaként a Bizottság hatékonyabban és közvetlenebb módon fog 
információhoz jutni a megújuló energiák területén mind az EU-n belül, mind a 
globális szinten folytatott tevékenységekről. Mindez általánosan jótékony hatással 
lesz a politikai irányvonalak kialakítására (pl. a bioüzemanyag és biomassza 
fenntartható felhasználásáról folytatott eszmecserére) és megerősíti a megújuló 
energiával kapcsolatban 2020-ra kitűzött, kötelezően elérendő tagállami célok 
teljesítésének figyelemmel kísérését. 

A Közösség továbbá a megújulóenergia-politika számos területén a tagállamokkal 
megosztott hatáskörrel rendelkezik. Ezért célszerű, hogy a Közösség összehangolt 
álláspontot képviseljen az ügynökségen belül. Az IRENA aláírására feljogosító 

                                                 
6 Szükség esetén, azaz ha a fellépés időtartama hat évnél hosszabb, a táblázat további oszlopokkal 

bővíthető. 
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közösségi felhatalmazás-javaslat a Közösség számára javasolja, hogy csatlakozzon 
az ügynökséghez; mely egyben tagsági díj megfizetését is jelenti. 

5.3. A javaslat céljai, az attól várt eredmények, illetve a kapcsolódó mutatók a 
tevékenységalapú irányítás keretében 

Az IRENA fő célkitűzése a megújuló energiák területén bevált gyakorlat széles 
körben való terjesztése mind az EU-n belül, mind globális szinten. Ezek közé 
tartozik: 

– A megújuló energiaforrásokat hasznosító technológiák nagyobb arányú piacra 
jutásának elősegítése az EU-n belül és globális szinten, elsősorban a költségek 
csökkentése, továbbá a piaci tapasztalatok növelése érdekében. 

– A megújuló energiák területén felmerülő korlátok csökkentése, a legjobb 
gyakorlat meghonosodásának ösztönzése és a figyelemfelkeltés.  

Eredmények:  

A tudás megosztása és a legjobb gyakorlat meghonosítása a Közösség ügynökségen 
belüli aktív szerepvállalásával, a megosztott hatáskörök alá tartozó ügyek kapcsán 
létrejött összehangolt álláspontokat képviselve.  

Mutatók:  

– Azon IRENA-tagok száma, melyek a megújuló energiaforrások terén új 
fellépéseket/intézkedéseket fogadtak el az IRENA által nyújtott tanácsadás 
közvetlen eredményeként. 

– Az IRENA által nyújtott tanácsadás eredményeként végrehajtott új 
intézkedések száma. 

– Egységes közösségi álláspontok elfogadásának aránya érdemi kérdésekben az 
ügynökségen belül. 

5.4. Végrehajtási módszer (indikatív) 

 Centralizált irányítás 

 közvetlenül a Bizottság által 

 közvetetten, a következőknek történő hatáskör-átruházással: 

 végrehajtó ügynökségek 

 a Közösségek által létrehozott, a költségvetési rendelet 185. 
cikkében említettek szerinti szervek 

 tagállami közintézmények/közfeladatot ellátó szervek 

 Megosztott vagy decentralizált irányítás 

 a tagállamokkal 
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 harmadik országokkal 

 Nemzetközi szervezetekkel közös irányítás (nevezze meg) 

Megjegyzések: 

6. FELÜGYELET ÉS ÉRTÉKELÉS 

6.1. Felügyeleti rendszer 

Nem alkalmazandó 

6.2. Értékelés 

6.2.1. Előzetes értékelés 

Nem alkalmazandó 

6.2.2. Időközi/utólagos értékelés nyomán hozott intézkedések (hasonló, korábbi 
tapasztalatok tanulsága) 

Amennyiben a mutatók alacsony eredményt tükröznek, felülvizsgálható az éves 
hozzájárulás további folyósítása.  

6.2.3. A későbbi értékelések feltételei és gyakorisága 

Öt év elteltével, amennyiben eredménytelenségre továbbá az IRENA 
támogatottságának hiányára utaló jelek merülnek fel. 

7. CSALÁS ELLENI INTÉZKEDÉSEK  

Nem releváns 
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8. A FORRÁSOK RÉSZLETEZÉSE 

8.1. A javaslat célkitűzéseinek pénzügyi költségei 

Kötelezettségvállalási előirányzatok, millió EUR (három tizedesjegyig) 

n-edik év n+1. év n+2. év n+3. év n+4. év n+5. év és 
később 

ÖSSZESEN (Fel kell tüntetni 
a célkitűzésekre, 
a fellépésekre és a 
teljesítésekre 
vonatkozó 
megnevezéseket) 

Teljesítések 
típusa 

Átla
gos 

költs
ég 

Teljesíté
sek 
száma 

Összk
öltség 

Teljesíté
sek 
száma 

Összk
öltség 

Teljesíté
sek 
száma 

Összk
öltség 

Teljesíté
sek 
száma 

Összk
öltség 

Teljesíté
sek 
száma 

Összk
öltség 

Teljesíté
sek 
száma 

Összk
öltség 

Teljesíté
sek 
száma 

Összk
öltség 

1. MŰKÖDÉSI 
CÉLKITŰZÉS7 
 

   0,240  0,480  0,480  0,480  0,480  0,480 
/év 

  

1. fellépés….                 

1. teljesítés                 

1. célkitűzés 
részösszege 

                

2. MŰKÖDÉSI 
CÉLKITŰZÉS… 

                

1. fellépés….                 

                                                 
7 Az 5.3. szakaszban leírtak szerint. 



 

HU 17   HU 

1. teljesítés                 

2. célkitűzés 
részösszege 

                

n. MŰKÖDÉSI 
CÉLKITŰZÉS 

                

n. célkitűzés 
részösszege 

                

ÖSSZKÖLTSÉG    0,240  0,480  0,480  0,480  0,480  0,480 
/év 
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8.2. Igazgatási kiadások 

8.2.1. Személyi állomány létszáma és típusa 

Álláshely 
típusa 

 A fellépés irányítására a meglévő és/vagy pótlólagos állományból 
kirendelendő létszám (álláshelyek száma/teljes munkaidős egyenérték) 

  n. év n+1. év n+2. év n+3. év n+4. év n+5. év 

A*/AD 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 Tisztviselők 
vagy 

ideiglenes 
alkalmazottak
8 (XX 01 01.) 

B*, 
C*/AST 

      

A(z) XX 01 02. 
jogcímcsoportból 
finanszírozott állomány9 

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

A(z) XX 01 04/05. 
jogcímcsoportból 
finanszírozott egyéb 
állomány10 

      

ÖSSZESEN 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

8.2.2. A fellépés keretében felmerülő feladatok leírása 

• Az IRENA tevékenységeinek nyomon követése 

• Hozzájárulás a munkaprogramhoz 

• A tagállamokkal lefolytatott egyeztető ülések összehívása, előkészítése és nyomon 
követése 

8.2.3. A Személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó személyi állomány eredete 

 A felváltandó vagy meghosszabbítandó program irányításához jelenleg 
használt álláshelyek 

 Az n. évre vonatkozó éves politikai stratégia/előzetes költségvetés-tervezet 
keretében már hozzárendelt álláshelyek 

 A következő éves politikai stratégia/előzetes költségvetés-tervezet eljárásának 
a keretében igénylendő álláshelyek 

 Az érintett szolgálat állományán belül átcsoportosítandó álláshelyek (belső 
átcsoportosítás) 

                                                 
8 Amelynek költségét NEM fedezi a referenciaösszeg 
9 Amelynek költségét NEM fedezi a referenciaösszeg 
10 Amelynek költségét tartalmazza a referenciaösszeg. 
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 Az n. évben szükséges, de az éves politikai stratégiában/előzetes költségvetés-
tervezetben nem előirányzott álláshelyek 
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8.2.4. A referenciaösszegbe beletartozó egyéb igazgatási kiadások (XX 01 04/05. – 
Igazgatási kiadások) 

millió EUR (három tizedesjegyig) 

Költségvetési tétel 

(szám és megnevezés) 
n. év n+1. 

év 
n+2. 
év 

n+3. 
év 

n+4. 
év 

n+5. 
év  

és 
későb

bi 
évek 

ÖSSZE
SEN 

1. Technikai és igazgatási 
segítségnyújtás (beleértve a kapcsolódó 
személyi költségeket) 

 
     

 

Végrehajtó ügynökségek11 
 

       

Egyéb technikai és igazgatási 
segítségnyújtás        

 - belső         

 - külső        

Technikai és igazgatási segítségnyújtás 
összesen        

8.2.5. A referenciaösszegbe bele nem tartozó személyi és kapcsolódó költségek 

millió EUR (három tizedesjegyig) 

A személyi állomány típusa n. év n+1. év n+2. év n+3. év n+4. év 

n+5. év 

és 
későbbi 

évek 

Tisztviselők és ideiglenes 
alkalmazottak (XX 0101.) 

0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 /év 

                                                 
11 Hivatkozni kell az érintett végrehajtó ügynökség(ek)re vonatkozó pénzügyi kimutatásra. 
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A(z) XX 01 02. 
jogcímcsoportból 
finanszírozott személyi 
állomány (kisegítő 
alkalmazottak, kihelyezett 
tagállami szakértők, 
szerződéses alkalmazottak 
stb.) 

(nevezze meg a költségvetési 
tételt) 

0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 /év 

A (referenciaösszegbe NEM 
beletartozó) személyi és 
kapcsolódó költségek 
összesen 

0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 /év 
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Számítás – Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak 

Több éven át tartó munkáról lévén szó, a költségeket a Bizottság szakreferenseinek átlagos 
bekerülési költsége alapján határozták meg 

0,4 fte (teljes munkaidős egyenérték) x (122 x 5/9) + 0,4 fte x (73 x 3/9) + 0,4 fte x (64 x 1/9) 
= 40 000 EUR 

Számítás – A(z) XX 01 02. jogcímcsoportból finanszírozott személyi állomány 

Lásd a lenti táblázatot 

 

8.2.6. A referenciaösszegbe bele nem tartozó egyéb igazgatási kiadások 

millió EUR (három tizedesjegyig)

 n. év n+1. 
év 

n+2. 
év 

n+3. 
év 

n+4. 
év 

n+5. 
év 

és 
későb

bi 
évek 

ÖSSZE
SEN 

XX 01 02 11 01 – Kiküldetések 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 
/év  

XX 01 02 11 02 – Ülések és konferenciák        

XX 01 02 11 03 – Bizottságok12  
 

       

XX 01 02 11 04 – Tanulmányok és 
konzultációk 

       

XX 01 02 11 05 – Információs rendszerek        

2. Egyéb irányítási kiadások összesen 
(XX 01 02 11.) 

       

3. Egyéb igazgatási jellegű kiadások (a 
költségvetési tétel megadása mellett) 

       

A (referenciaösszegbe bele NEM 
tartozó) személyi és kapcsolódó 
költségeken kívüli igazgatási kiadások 
összesen 

0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 
/év  

 

                                                 
12 Nevezze meg a bizottság típusát és azt a csoportot, amelyhez a bizottság tartozik. 
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Számítás - A referenciaösszegbe bele nem tartozó egyéb igazgatási kiadások 

5 kiküldetés 1000 EUR értékben = 5000 EUR 

A titkárság végleges helyszínétől függően ezek a költségek változhatnak. 

 




