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AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS 

Kurį laiką buvo svarstomas Tarptautinės atsinaujinančios energijos agentūros (IRENA), kuri 
taptų atsinaujinančiosios energijos pavyzdiniu centru, konsultuotų vyriausybes nacionalinių 
programų, pagal kurias būtų pradėti naudoti atsinaujinantieji energijos ištekliai, rengimo 
klausimais, skleistų informaciją apie atsinaujinančiąją energiją ir rengtų mokymus bei teiktų 
konsultacijas apie gerąją patirtį ir finansavimo galimybes, įsteigimo klausimas. Agentūros 
IRENA statutą (toliau – statutas) 2009 m. sausio 26 d. Bonoje pasirašė 75 valstybės, iš jų – 20 
valstybių narių. 

Statuto VI straipsnyje numatoma, kad narėmis gali tapti regioninės tarpvyriausybinės 
ekonominės integracijos organizacijos. Statutą jau pasirašė dvidešimt valstybių narių ir 
akivaizdu, kad Bendrijai Agentūroje turi būti atstovaujama, nes kai kurie Agentūros statute 
numatyti įpareigojimai turi įtakos arba manoma, kad turės įtakos aplinkos ir energetikos 
srityse priimtuose Bendrijos teisės aktuose nustatytai tvarkai, todėl turės įtakos ir Bendrijos 
kompetencijai. Įstojant nenumatoma jokių derybų, nes statutui jau pritarė 75 valstybės. Todėl 
IRENA nariu galima tapti remiantis Tarybos sprendimu, kuriuo paskiriamas asmuo, įgaliotas 
Europos bendrijos vardu pasirašyti statutą, ir numatomas laikinas šio statuto taikymas. 

Pagal statuto VI straipsnio C dalį statuto sudarymo etape būtina paskelbti, kokia yra Bendrijos 
ir jos valstybių narių kompetencija ir atsakomybė vykdant statute joms numatytus 
įsipareigojimus. 

Šiame pasiūlyme numatoma, kad, pasirašius statutą, jis bus sudarytas Europos bendrijos vardu 
ir bus priimta kompetencijos deklaracija. 

1.1. Pasirašymas ir sudarymas Bendrijos vardu 

Statuto XIX straipsnyje numatoma, kad statutas gali būti pasirašytas, taip pat 
regioninių tarpvyriausybinių ekonominės integracijos organizacijų, iki jo įsigaliojimo 
trisdešimtą dieną nuo tos dienos, kai deponuojamas dvidešimt penktas ratifikavimo 
dokumentas. 

1.2. Biudžetas 

Agentūros biudžetas (statuto XII straipsnis) turi būti finansuojamas privalomais (ir 
savanoriškais) jos narių įnašais. Privalomi įnašai, kuriuos nustatys agentūros IRENA 
asamblėja, bus apskaičiuojami remiantis Jungtinių Tautų vertinimo skale. 
Numatoma, kad kasdienės agentūros IRENA veiklos išlaidoms padengti per metus 
reikėtų 25 mln. USD įnašų sumos. Todėl Bendrijos įnašai turėtų sudaryti apie 2,5 % 
bendros privalomų įnašų sumos, t. y. 480 000 EUR per metus. 

1.3. Bendrijos ir valstybių narių atsakomybė. Kompetencijos deklaracija 

Atsižvelgdama į statuto VI straipsnio C dalį, Bendrija turėtų paskelbti, kurie statutu 
reglamentuojami klausimai priklauso jos kompetencijai, ir pranešti vyriausybei 
depozitarei apie visus svarbius su jos kompetencija susijusius pakeitimus. 

Statuto IV straipsnyje pateikiamas būsimos Agentūros veiklos rūšių sąrašas. 
Komisijos nuomone, bent IV straipsnyje nurodyta veikla, susijusi su 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių politikos klausimų nagrinėjimu ir (arba) 
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konsultavimu šiais klausimais, taip pat V straipsnyje nurodyta su Agentūros darbo 
programa susijusi veikla, XIV straipsnyje nurodyta su ryšiais su kitomis 
organizacijomis susijusi veikla ir XV straipsnio A dalyje nurodyta su statuto 
pakeitimais susijusi veikla priklauso pasidalijamajai Bendrijos kompetencijai. 
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2009/0085 (CNS) 

Pasiūlymas 

TARYBOS SPRENDIMAS 

dėl Tarptautinės atsinaujinančios energijos agentūros (IRENA) statuto sudarymo 
Europos bendrijos vardu ir jos teisių ir pareigų įgyvendinimo bei vykdymo 

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA, 

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 175 straipsnio 1 dalį, kartu su 
300 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa ir 300 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa, 

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą, 

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę, 

kadangi: 

(1) [ ] Europos bendrijos vardu buvo pasirašytas Tarptautinės atsinaujinančios energijos 
agentūros statutas (toliau – statutas). 

(2) Europos bendrijai tikslinga sudaryti statutą. 

(3) Sritys, kurioms taikomas statutas, priskiriamos tiek Bendrijos, tiek valstybių narių 
kompetencijai. 

(4) Statuto VI straipsnio C dalyje numatoma, kad Tarptautinės atsinaujinančios energijos 
agentūros (IRENA) narėmis tapusios regioninės tarpvyriausybinės ekonominės 
integracijos organizacijos paskelbia, kokie statutu reglamentuojami klausimai 
priklauso jų kompetencijai. 

(5) Todėl Europos bendrija turėtų priimti tokią kompetencijos deklaraciją. 

(6) Europos bendrija, siekdama sustiprinti Agentūros veiklą ir padengti papildomas pagal 
PEE programą numatytas administracines išlaidas, turėtų agentūrai IRENA mokėti 
metinį įnašą. 

NUSPRENDĖ: 

1 straipsnis 

1. Tarptautinės atsinaujinančios energijos agentūros statutas patvirtinamas Bendrijos 
vardu. 
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2 straipsnis 

1. Kad būtų išreikštas Bendrijos sutikimas būti saistomai, Tarybos pirmininkas 
įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) Europos bendrijos vardu deponuoti 
ratifikavimo dokumentą; statuto depozitaras pagal XIX straipsnį ir XX straipsnio A dalį yra 
Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybė. 

2. Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) Bendrijos vardu 
pagal statuto VI straipsnio C dalį deponuoti II priede pateiktą kompetencijos deklaraciją. 

3 straipsnis 

Valstybės narės ir Komisija laikosi III priede išdėstyto elgesio kodekso. 

4 straipsnis 

Nuo [2010 m. liepos 1 d.] Europos bendrija agentūrai IRENA moka metinį įnašą. 

Priimta Briuselyje […] 

 Tarybos vardu 
 Pirmininkas 
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I PRIEDAS 

Kompetencijos deklaracija 

1. Statuto VI straipsnio C dalyje nustatyta, kad regioninės tarpvyriausybinės 
ekonominės integracijos organizacijos stojimo ratifikavimo dokumente pateikiama 
deklaracija, kurioje nurodoma, kokie statutu reglamentuojami klausimai priklauso jos 
kompetencijai. 

2. Pagal Europos bendrijos steigimo sutartį atsinaujinančiųjų energijos išteklių sritis 
priklauso pasidalijamajai Europos bendrijos ir valstybių narių kompetencijai. 

3. Įgaliojimai, kuriuos Europos bendrijos valstybės narės pagal Sutartis perdavė 
Europos bendrijai, gali būti nuolat keičiami. Todėl Europos bendrija pasilieka teisę 
tikslinti deklaraciją. 
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II PRIEDAS 

Elgesio kodeksas 

1. Kodeksas taikomas visiems Tarptautinės atsinaujinančios energijos agentūros 
rengiamiems posėdžiams, kurie svarbūs statutui įgyvendinti, visų pirma asamblėjos ir 
tarybos posėdžiams. Kodeksas taip pat taikomas mutatis mutandis statuto XV 
straipsniui dėl pakeitimų, išstojimo ir peržiūros. 

2. Siekdama parengti suderintas pozicijas valstybių narių kompetencijai priklausančiais 
klausimais, pirmininkaujanti valstybė narė savo iniciatyva arba Komisijos ar vienos 
iš valstybių narių prašymu sušaukia ES valstybių narių delegacijų koordinacinius 
posėdžius prieš, per ir po kiekvieno 1 dalyje nurodyto posėdžio. Pareiškimų dėl 
pozicijų projektai valstybėms narėms pateikiami iš anksto. Valstybės narės išreiškia 
šias suderintas pozicijas ir balsuoja jomis remdamosi. 

3. Norėdama parengti Bendrijos pozicijas pasidalijamajai kompetencijai priklausančiais 
klausimais, visų pirma susijusiais su: 

– politinėmis konsultacijomis bendrais atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
politikos klausimais, tokiais kaip tikslų nustatymas, administracinės kliūtys, 
darnaus vystymosi programos ir reikalavimai, bendradarbiavimas su 
trečiosiomis šalimis siekiant apskaičiuoti kitų šalių tikslams naudojamus 
atsinaujinančiuosius energijos išteklius, ir kitais Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių 
energiją nurodytais klausimais, 

– ryšiais su kitomis organizacijomis ir susitarimais su kitomis institucijomis, 

– statuto pakeitimais, 

– Agentūros darbo programa, darbo tvarkos taisyklėmis, finansinėmis 
taisyklėmis ir metine ataskaita, 

– koordinavimu renkant generalinį direktorių ir tarybos narius, 

Komisija sušaukia ES valstybių narių delegacijų koordinacinius posėdžius prieš, per ir po 
kiekvieno 1 dalyje nurodyto posėdžio. Pareiškimų dėl pozicijų projektai valstybėms narėms 
pateikiami iš anksto. Komisija Bendrijos vardu išreiškia Bendrijos pozicijas šiais klausimais. 

4. Pagal statuto VI straipsnio C dalį Komisija Europos bendrijos vardu naudojasi 
Bendrijos balsavimo teisėmis, remdamasi Bendrijos pozicijomis 3 dalyje nurodytais 
klausimais. 

5. Gali būti susitarta, kad tais atvejais, kai Bendrijai nėra atstovaujama, dėl 3 dalyje 
nurodytų klausimų balsuoja valstybės narės, remdamosi Bendrijos pozicijomis. 

6. Komisija ir valstybės narės koordinaciniuose posėdžiuose deda visas pastangas, kad 
būtų nustatyta sutarta pozicija. 
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7. Jei nepavyksta pasiekti susitarimo 3 dalyje nurodytais klausimais, klausimas 
nedelsiant perduodamas Tarybos Energetikos darbo grupei arba Nuolatinių atstovų 
komitetui. 

8. Jei, atsižvelgiant į 3 dalį, Komisijai ir valstybėms narėms nepavyksta pasiekti 
susitarimo, valstybės narės gali pasakyti savo nuomonę akivaizdžiai jų kompetencijai 
priklausančiais klausimais ir dėl jų balsuoti su sąlyga, kad jų pozicija neprieštaraus 
Bendrijos politikai ir bus laikomasi Bendrijos teisės. Komisija gali pasakyti savo 
nuomonę akivaizdžiai Bendrijos kompetencijai priklausančiais klausimais ir dėl jų 
balsuoti tiek, kiek tai būtina Bendrijos acquis ginti. 
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FINANSINĖ TEISĖS AKTO PASIŪLYMO PAŽYMA 

1. PASIŪLYMO PAVADINIMAS 

Tarptautinės atsinaujinančios energijos agentūros (IRENA) narystės mokestis. 

2. VEIKLA GRINDŽIAMO VALDYMO IR VEIKLA GRINDŽIAMO 
BIUDŽETO SUDARYMO SISTEMA 

Atitinkama (-os) politikos sritis (-ys) ir susijusi(os) veiklos rūšis (-ys): 

Energetika ir transportas 

0604 Tradiciniai ir atsinaujinantieji energijos ištekliai 

3. BIUDŽETO EILUTĖS 

3.1. Biudžeto eilutės (veiklos eilutės ir atitinkamos techninės bei administracinės 
pagalbos eilutės (buvusios BA eilutės)) su pavadinimais 

060406 Konkurencingumo ir inovacijų bendroji programa – Programa „Pažangi 
energetika Europai“ 

3.2. Priemonės ir jos finansinio poveikio trukmė 

480 000 EUR per metus 

3.3. Biudžeto ypatybės  

Biudžeto 
eilutė Išlaidų rūšis Nauja ELPA įnašas Šalių kandidačių 

įnašai 

Finansinės 
perspektyvos 

išlaidų 
kategorija 

060406 Neprival
omosios 
išlaidos 

DIF1 NE TAIP TAIP Nr. 1a 

                                                 
1 Diferencijuotieji asignavimai. 
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4. IŠTEKLIŲ SUVESTINĖ 

4.1. Finansiniai ištekliai 

4.1.1. Įsipareigojimų asignavimų (ĮA) ir mokėjimų asignavimų (MA) suvestinė 

mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu) 

Išlaidų rūšis 

Skirsni
o Nr. 

  

n 
met
ai 

 

n + 1

 

n + 2

 

n + 3

 

n + 4 
n + 5 

ir 
vėlia

u 

 

Iš viso 

Veiklos išlaidos2         
Įsipareigojimų asignavimai 
(ĮA) 8.1. a 0,240 0,480 0,480 0,480 0,480 

0,480 
per 

metus 

 

Mokėjimų asignavimai 
(MA) 

 
b 0,240 0,480 0,480 0,480 0,480 

0,480 
per 

metus 

 

Į orientacinę sumą įskaičiuotos administracinės išlaidos3     
Techninė ir administracinė 
pagalba (NDIF) 8.2.4. c x x x x x x x 

ORIENTACINĖ SUMA, IŠ VISO        

Įsipareigojimų 
asignavimai 

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

0,480 
per 

metus 

 

Mokėjimų asignavimai  
b+c 0,240 0,480 0,480 0,480 0,480 

0,480 
per 

metus 

 

Į orientacinę sumą neįskaičiuotos administracinės išlaidos4   
Žmogiškieji ištekliai ir 
susijusios išlaidos (NDIF) 8.2.5. d 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 

0,040 
per 

metus 

 

Į orientacinę sumą 
neįskaičiuotos prie 
žmogiškųjų išteklių ir 
susijusių išlaidų 
nepriskiriamos 
administracinės išlaidos 
(NDIF) 

8.2.6. e 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 
0,005 
per 

metus 

 

Iš viso orientacinių priemonės finansinių išlaidų 

                                                 
2 Atitinkamos xx antraštinės dalies xx 01 skyriui nepriklausančios išlaidos. 
3 Išlaidos pagal xx antraštinės dalies xx 01 04 straipsnį. 
4 xx 01 04 arba xx 01 05 straipsniams nepriskiriamos išlaidos pagal xx 01 skyrių. 
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IŠ VISO ĮA, įskaitant 
išlaidas žmogiškiesiems 
ištekliams 

 a+c
+d
+e 

0,285 0,525 0,525 0,525 0,525 
0,525 
per 

metus 

 

IŠ VISO MA, įskaitant 
išlaidas žmogiškiesiems 
ištekliams 

 b+c
+d
+e 

0,285 0,525 0,525 0,525 0,525 
0,525 
per 

metus 

 

Išsami informacija apie bendrąjį finansavimą 

Jeigu numatoma, kad pasiūlymą bendrai finansuos kelios valstybės narės arba kitos 
įstaigos (nurodyti kokios), toliau pateiktoje lentelėje reikėtų nurodyti tokio bendrojo 
finansavimo dalies įvertinimą (jei numatoma, kad bendrai finansuos kelios skirtingos 
įstaigos, galima pridėti papildomų eilučių): 

mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu) 

Bendrąjį finansavimą 
teikianti įstaiga 

 

 

n 
met
ai 

 

n + 1

 

n + 2

 

n + 3

 

n + 4 
n + 5 
ir 
vėlia
u 

 

Iš viso 

Valstybės narės (tuo atveju, 
jei visos taptų agentūros 
IRENA narėmis; šiuo metu 
jos narėmis yra 20 valstybių 
narių) 

f 

7,2 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 
per 
metus 

 

Ne ES šalys (apskaičiuota 
remiantis šalių, kurios yra 
narės arba pageidauja tapti 
narėmis, skaičiumi; ilgainiui 
šis skaičius gali didėti) 

 

2,4 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 
per 
metus 

 

Iš viso ĮA, įskaitant bendrąjį 
finansavimą 

a+c
+d
+e
+f 

9,6 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 
per 
metus 

 

4.1.2. Suderinamumas su finansiniu programavimu 

 Pasiūlymas atitinka esamą finansinį programavimą. 

 Atsižvelgiant į pasiūlymą, reikės pakeisti finansinės perspektyvos atitinkamos 
išlaidų kategorijos programavimą. 

 Įgyvendinant pasiūlymą gali tekti taikyti Tarpinstitucinio susitarimo nuostatas5 
(t. y. taikyti lankstumo priemonę arba patikslinti finansinę perspektyvą). 

4.1.3. Finansinis poveikis pajamoms 

 Pasiūlymas neturi finansinio poveikio pajamoms. 

                                                 
5 ˇr. Tarpinstitucinio susitarimo 19 ir 24 punktus. 
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 Pasiūlymas pajamoms turi tokį finansinį poveikį: 
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mln. EUR (dešimtųjų tikslumu) 

  Padėtis pradėjus taikyti priemonę 

Biudžeto eilutė Pajamos 

Prieš 
taikant 

priemon
ę  

[n-1 
metai

] 

[n 
metai

] 

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

[n+4] [n+5]6
 

a) pajamos absoliučiąja verte         

b) pajamų pokytis  ∆       

4.2. Žmogiškųjų išteklių visos darbo dienos ekvivalentas (įskaitant pareigūnus, 
laikinuosius ir išorės darbuotojus); išsami informacija pateikta 8.2.1 punkte. 

Metų poreikiai 

 

n metai

 

n + 1 

 

n + 2 

 

n + 3 

 

n + 4 

 

n + 5 
ir 

vėliau

Iš viso žmogiškųjų 
išteklių 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 per 
metus 

5. YPATYBĖS IR TIKSLAI 

5.1. Trumpalaikiai ir ilgalaikiai poreikiai 

Pagrindinis agentūros IRENA tikslas – ES ir pasaulyje skleisti gerąją patirtį 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių srityje. 

5.2. Papildoma Bendrijos dalyvavimo nauda, pasiūlymo suderinamumas su kitomis 
finansinėmis priemonėmis ir galima sąveika 

Būdama nare, Komisija turėtų geresnes galimybes tiesiogiai gauti informacijos apie 
ES ir pasaulyje vykdomą veiklą atsinaujinančiųjų energijos išteklių srityje. Tai yra 
naudinga kuriant politiką apskritai (pvz., dalyvavimas diskusijose apie tausų biokuro 
ir biomasės naudojimą) ir leistų geriau stebėti valstybių narių pažangą siekiant joms 
privalomų atsinaujinančiųjų energijos išteklių tikslų 2020 m. 

Be to, daugelis atsinaujinančiųjų energijos išteklių politikos aspektų priklauso ir 
Bendrijos, ir valstybių narių kompetencijai. Pageidautina, kad Bendrijos veiksmai 
agentūros IRENA veikloje būtų suderinti. Pasiūlyme suteikti Bendrijos įgaliojimą 
pasirašyti agentūros IRENA statutą siūloma, kad Bendrija taptų agentūros IRENA 
nare. Tai reiškia, kad ji turi mokėti nario mokestį. 

                                                 
6 Jeigu būtina, t. y. jeigu priemonė trunka ilgiau kaip 6 metus, reikėtų pridėti papildomų stulpelių. 
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5.3. Pasiūlymo tikslai, numatomi rezultatai ir susiję rodikliai atsižvelgiant į veikla 
grindžiamo valdymo sistemą 

Pagrindinis agentūros IRENA tikslas – ES ir pasaulyje skleisti gerąją patirtį 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių srityje. Be kita ko, numatoma: 

– ES ir pasaulyje populiarinti atsinaujinančiųjų energijos išteklių technologijas 
siekiant, kad jos būtų plačiau naudojamos rinkoje ir taip visų pirma būtų 
mažinamos išlaidos ir įgyjama daugiau rinkos patirties; 

– mažinti atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimo kliūtis, taip pat skatinti 
gerąją patirtį ir didinti informuotumą. 

Rezultatai 

Žinių ir gerosios patirties sklaida, taip pat aktyvus Bendrijos dalyvavimas agentūros 
IRENA veikloje, vadovaujantis suderintomis pozicijomis pasidalijamajai 
kompetencijai priklausančiais klausimais. 

Rodikliai: 

– agentūros IRENA narių, kurie, tiesiogiai remdamiesi agentūros IRENA 
konsultacijomis, ėmėsi naujų su atsinaujinančiaisiais energijos ištekliais 
susijusių veiksmų ir (arba) taiko naujas su jais susijusias priemones, skaičius; 

– naujų priemonių, įgyvendintų remiantis agentūros IRENA konsultacijomis, 
skaičius; 

– suderintų Bendrijos pozicijų, dėl kurių buvo susitarta nagrinėjant atitinkamus 
su agentūros IRENA veikla susijusius klausimus, dalis. 

5.4. Įgyvendinimo metodas (orientacinis) 

 Centralizuotas valdymas 

 tiesioginis, vykdomas Komisijos 

 netiesioginis, perduodama: 

 vykdomosioms įstaigoms 

 Bendrijų įsteigtoms įstaigoms, nurodytoms Finansinio reglamento 
185 straipsnyje 

 nacionalinei (-ėms) viešojo sektoriaus įstaigai (-oms) arba viešąsias 
paslaugas teikiančiai (-čioms) įstaigai (-oms) 

 Pasidalijamasis arba decentralizuotas valdymas 

 kartu su valstybėmis narėmis 

 kartu su trečiosiomis šalimis 
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 Bendras valdymas su tarptautinėmis organizacijomis (nurodyti) 

Pastabos. 

6. STEBĖSENA IR VERTINIMAS 

6.1. Stebėsenos sistema 

Netaikoma. 

6.2. Vertinimas 

6.2.1. Ex-ante vertinimas 

Netaikoma. 

6.2.2. Priemonės, kurių buvo imtasi atlikus tarpinį arba ex-post vertinimą (panašios 
ankstesnės veiklos patirtis) 

Jei veiklos rodikliai būtų prasti, galėtų būti iš naujo svarstomas tolesnis metinio įnašo 
mokėjimas. 

6.2.3. Būsimo vertinimo sąlygos ir dažnumas 

Po penkerių metų, jei bus matyti, kad agentūros IRENA veikla nėra sėkminga ir jai 
trūksta paramos. 

7. KOVOS SU SUKČIAVIMU PRIEMONĖS 

Nėra laikomos svarbiomis. 
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8. IŠSAMI INFORMACIJA APIE IŠTEKLIUS 

8.1. Pasiūlymo tikslai vertinant pagal finansines išlaidas 

Įsipareigojimų asignavimai mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu) 

n metai n+1 metai n+2 metai n+3 metai n+4 metai n+5 metai ir 
vėliau 

IŠ VISO 
 

(Nurodyti tikslų, 
priemonių ir 
rezultatų 
pavadinimus) 

Rezultato rūšis Vid. 
išlai
dos 

Rezultat
ų 
skaičius 

Iš viso 
išlaid
ų 

Rezultat
ų 
skaičius 

Iš viso 
išlaid
ų 

Rezultat
ų 
skaičius 

Iš viso 
išlaid
ų 

Rezultat
ų 
skaičius 

Iš viso 
išlaid
ų 

Rezultat
ų 
skaičius 

Iš viso 
išlaid
ų 

Rezultat
ų 
skaičius 

Iš viso 
išlaid
ų 

Rezultat
ų 
skaičius 

Iš viso 
išlaid
ų 

VEIKLOS 
TIKSLAS Nr. 17 
…........ 
 

   0,240  0,480  0,480  0,480  0,480  0,480 
per 
metus 

  

1 
priemonė..............
.......... 

                

IŠ VISO                 

1 tikslo tarpinė 
suma 

                

VEIKLOS 
TIKSLAS 
Nr. 21....................
… 

                

1 
priemonė..............
.......... 

                

                                                 
7 Kaip apibūdinta 5.3 skirsnyje. 
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IŠ VISO                 

2 tikslo tarpinė 
suma 

                

VEIKLOS 
TIKSLAS Nr. n1 

                

n tikslo tarpinė 
suma 

                

IŠ VISO 
IŠLAIDŲ 

   0,240  0,480  0,480  0,480  0,480  0,480 
per 
metus 
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8.2. Administracinės išlaidos 

8.2.1. Žmogiškųjų išteklių skaičius ir rūšis 

Etatų rūšys  Darbuotojai, skiriami priemonei valdyti iš esamų ir (arba) papildomų išteklių 
(etatų arba visos darbo dienos ekvivalentų skaičius) 

  n metai n+1 
metai 

n+2 
metai 

n+3 
metai 

n+4 
metai 

n+5 
metai 

A*/AD 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 Pareigūnai 
arba laikinieji 
darbuotojai8 
(XX 01 01) 

B*, 
C*/AST 

      

Darbuotojai, 
finansuojami9 pagal 
XX 01 02 str. 

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

Kiti darbuotojai10, 
finansuojami pagal 
XX 01 04/05 str. 

      

IŠ VISO 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

8.2.2. Užduočių, susijusių su priemone, aprašymas 

• Sekti agentūros IRENA veiklą 

• Dalyvauti rengiant darbo programą 

• Kviesti valstybes nares į koordinacinius posėdžius, juos rengti ir stebėti 

8.2.3. Žmogiškųjų išteklių (numatytų teisės aktais) šaltiniai 

 Šiuo metu programos valdymui skirti etatai, kuriuos reikia pakeisti arba 
pratęsti. 

 Etatai, pagal MPS (metinę politikos strategiją) ir (arba) PBP (preliminarų 
biudžeto projektą) iš anksto skirti n-tiesiems metams. 

 Etatai, kurių bus prašoma kitos MPS ir (arba) PBP procedūros metu. 

 Etatai, kurie bus perskirstyti naudojant valdymo tarnybos išteklius (vidinis 
perskirstymas). 

 Etatai, reikalingi n-tiesiems metams, tačiau nenumatyti tų metų MPS ir (arba) 
PBP. 

                                                 
8 Kurių išlaidos NEĮSKAIČIUOTOS į orientacinę sumą. 
9 Kurių išlaidos NEĮSKAIČIUOTOS į orientacinę sumą. 
10 Kurių išlaidos įskaičiuotos į orientacinę sumą. 



 

LT 19   LT 

8.2.4. Į orientacinę sumą įskaičiuotos kitos administracinės išlaidos (XX 01 04/05 – 
administracinio valdymo išlaidos) 

mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu) 

Biudžeto eilutė 

(numeris ir pavadinimas) n 
metai 

n+1 
metai 

n+2 
metai 

n+3 
metai 

n+4 
metai 

n+5 
metai 

ir 
vėliau 

IŠ VIS
O 

Techninė ir administracinė pagalba 
(įskaitant susijusias išlaidas 
darbuotojams) 

 
     

 

Vykdomosios įstaigos11        

Kita techninė ir administracinė pagalba        

 -intra muros         

 -extra muros        

Iš viso techninei ir administracinei 
pagalbai        

8.2.5. Į orientacinę sumą neįskaičiuotos finansinės išlaidos žmogiškiesiems ištekliams ir 
susijusios išlaidos 

mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu) 

Žmogiškųjų išteklių rūšis n metai n+1 
metai 

n+2 
metai 

n+3 
metai 

n+4 
metai 

n+5 
metai 

ir vėliau 

Pareigūnai ir laikinieji 
darbuotojai (XX 01 01) 

0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 per 
metus 

Pagal XX 01 02 str. 
finansuojami darbuotojai 
(pagalbiniai darbuotojai, 
deleguotieji nacionaliniai 
ekspertai, pagal sutartis 
dirbantys darbuotojai ir kt.) 

(nurodyti biudžeto eilutę) 

0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 per 
metus 

Iš viso žmogiškųjų išteklių ir 
susijusių išlaidų 
(NEĮSKAIČIUOTŲ į 
orientacinę sumą) 

0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 per 
metus 

                                                 
11 Prie atitinkamos (-ų) vykdomosios (-ųjų) įstaigos (-ų) reikėtų pateikti nuorodą į konkrečią finansinę 

teisės akto pažymą. 
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Apskaičiuota – Pareigūnai ir laikinieji tarnautojai 

Kadangi šis darbas daugiametis, išlaidos skaičiuojamos remiantis Komisijos pareigūnų 
išlaikymo išlaidų vidurkiu 

0,4 visos darbo dienos ekvivalento x (122 x 5/9) + 0,4 visos d. d. ekvivalento x (73 x 3/9) + 
0,4 visos d. d. ekvivalento x (64 x 1/9) = 40 000 EUR 

Apskaičiuota – Pagal XX 01 02 str. finansuojami darbuotojai 

Žr. pirmiau pateiktą langelį. 

 

8.2.6. Į orientacinę sumą neįskaičiuotos kitos administracinės išlaidos 

mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

 n 
metai 

n+1 
metai 

n+2 
metai 

n+3 
metai 

n+4 
metai 

n+5 
metai 

ir 
vėlia

u 

IŠ VIS
O 

XX 01 02 11 01 – Komandiruotės 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 
0,005 
per 
metus 

 

XX 01 02 11 02 – Posėdžiai ir konferencijos        

XX 01 02 11 03 – Komitetai12        

XX 01 02 11 04 – Tyrimai ir konsultacijos        

XX 01 02 11 05 – Informacinės sistemos        

2. Iš viso kitų valdymo išlaidų (XX 01 
02 11) 

       

3. Kitos administracinio pobūdžio 
išlaidos (patikslinti nurodant biudžeto 
eilutę) 

       

Iš viso administracinių išlaidų, 
išskyrus žmogiškųjų išteklių ir 
susijusias išlaidas (NEĮSKAIČIUOTŲ 
į orientacinę sumą) 

0,005 0,005 0,005 0,005 0.005 
0,005 
per 
metus 

 

 

                                                 
12 Nurodyti komiteto rūšį ir kuriai grupei jis priklauso. 
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Apskaičiuota – Į orientacinę sumą neįskaičiuotos kitos administracinės išlaidos 

5 komandiruotės x 1000 EUR = 5000 EUR 

Šios išlaidos gali kisti priklausomai nuo sprendimo dėl nuolatinės sekretoriato buveinės 
vietos. 

 




