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Πρόταση 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για την υπογραφή των «όρων εντολής για την διεθνή εταιρική σχέση για τη συνεργασία 
σχετικά µε την ενεργειακή απόδοση» (IPEEC) και του «µνηµονίου για τη φιλοξενία, από 

τον ∆ιεθνή Οργανισµό Ενέργειας, της γραµµατείας της διεθνούς εταιρικής σχέσης 
σχετικά µε την ενεργειακή απόδοση» από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα 

 

 



 

EL 2   EL 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
Η Επιτροπή, συµπληρώνοντας µια σηµαντική πτυχή της ολοκληρωµένης πολιτικής επί 
θεµάτων ενέργειας και κλιµατικής αλλαγής, ανέλαβε την πρωτοβουλία να προαγάγει την 
ενεργειακή απόδοση και σε διεθνή κλίµακα. Η απόφαση σύστασης της διεθνούς εταιρικής 
σχέσης για την συνεργασία σχετικά µε την ενεργειακή απόδοση («IPEEC») υλοποιήθηκε στη 
δήλωση που υιοθετήθηκε στο Aomori (Ιαπωνία), τον Ιούνιο του 2008 από την Επιτροπή, τα 
µέλη του G8, την Κίνα, την Ινδία και τη Νότιο Κορέα. Η εταιρική αυτή σχέση καλείται να 
αποτελέσει ένα υψηλού επιπέδου φόρουµ για την ενίσχυση και το συντονισµό των κοινών 
προσπαθειών επιτάχυνσης της υιοθέτησης ορθών πρακτικών όσον αφορά τη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης. Η εταιρική σχέση IPEEC θα παράσχει µια πλατφόρµα συζήτησης, 
διαβουλεύσεων και ανταλλαγής πληροφοριών. 

Οι όροι εντολής της IPEEC (εν προκειµένω «οι όροι εντολής») υπεγράφησαν στις 24 Μαΐου 
στη Ρώµη από τα µέλη του G8, την Κίνα, τη Νότιο Κορέα, τη Βραζιλία και το Μεξικό. Η 
Ινδία, της οποίας η κυβέρνηση ήταν µεταβατική, δεν υπέγραψε. 

Οι όροι εντολής περιγράφουν τις δραστηριότητες εργασίας της IPEEC, καθοδηγεί την 
οργάνωσή της, ορίζει τα κριτήρια τα σχετικά µε τα ενδεχόµενα νέα µέλη και περιλαµβάνει 
γενικές διατάξεις που διέπουν, ιδίως, τη χρηµατοδότηση της εταιρικής σχέσης και τα 
δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας. 

Το άρθρο 4 παράγραφος 2 των όρων εντολής προβλέπει τη δυνατότητα απόκτησης της 
ιδιότητας του µέλους για άλλες χώρες και διακυβερνητικούς οργανισµούς. Η ιδιότητα του 
µέλους στην IPEEC εξαρτάται από την υπογραφή των όρων εντολής. Είναι προς το συµφέρον 
της Κοινότητας να εκπροσωπείται στην εταιρική σχέση, δεδοµένου ότι θα κληθεί να 
συµβάλλει σηµαντικά στις συζητήσεις, διαβουλεύσεις και ανταλλαγές πληροφοριών στο 
πλαίσιο της πλατφόρµας που παρέχεται από την εταιρική σχέση. Είναι σηµαντικό να υπάρξει 
συντονισµός, δεδοµένου ότι ορισµένες υποχρεώσεις που προβλέπονται από τους όρους 
εντολής επηρεάζουν, ή θα µπορούσαν να επηρεάσουν, τις διατάξεις που θεσπίστηκαν από τις 
κοινοτικές πράξεις που εκδόθηκαν στους τοµείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας και, 
κατ’ αυτόν τον τρόπο, να θίξουν τις αρµοδιότητες της Κοινότητας. Θα εφαρµοστεί ένας 
κώδικας δεοντολογίας προκειµένου να εξασφαλιστεί, εφόσον χρειαστεί, ο κατάλληλος 
συντονισµός των κοινοτικών θέσεων. 

Οι όροι εντολής συνιστούν διεθνή συµφωνία στην οποία εφαρµόζονται οι διατάξεις του 
άρθρου 300 της συνθήκης ΕΚ. 

Η διαδικασία προσχώρησης στον Οργανισµό δεν συνεπάγεται καµία διαπραγµάτευση, 
δεδοµένου ότι 12 κράτη είχαν ήδη υπογράψει τους όρους της εντολής. Ως εκ τούτου, η 
Κοινότητα µπορεί να προσχωρήσει στους όρους εντολής βάσει απόφασης του Συµβουλίου µε 
την οποία ορίζεται το πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτηµένο να τους υπογράψει εξ ονόµατος 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 

Ένα Μνηµόνιο σχετικά µε τη φιλοξενία, εκ µέρους του ∆ιεθνούς Οργανισµού Ενέργειας, της 
Γραµµατείας της IPEEC (εν προκειµένω «το Μνηµόνιο») υπεγράφη από επτά µέλη του G8, 
την Κίνα, τη Νότια Κορέα, τη Βραζιλία και το Μεξικό στις 24 Μαΐου 2009 αφενός και από το 
∆ιεθνή Οργανισµό Ενέργειας («∆ΟΕ») στις 18 Ιουνίου 2009 αφετέρου. Το όγδοο µέλος του 
G8, η Γαλλία, υπέγραψε στις 22 Ιουνίου 2009. 

Το Μνηµόνιο συνιστά διεθνή συµφωνία µεταξύ των µελών της IPEEC και του ∆ΟΕ και 
περιλαµβάνει διατάξεις σχετικά µε την οργάνωση της Γραµµατείας που θα φιλοξενηθεί από 
τον ∆ΟΕ. Περιλαµβάνει επίσης διατάξεις που αφορούν τη στελέχωση της Γραµµατείας και 
καλύπτει τα ζητήµατα της συγχρηµατοδότησης και των δηµοσιονοµικών διαδικασιών. Στη 
διεθνή αυτή συµφωνία εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 300 της συνθήκης ΕΚ. 
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Το σηµείο 16 του Μνηµονίου ορίζει ότι κάθε διακυβερνητικός οργανισµός που επιθυµεί να 
προσχωρήσει στην IPEEC θα κληθεί να την υπογράψει και θα ορίζεται ως µέλος για τους 
σκοπούς του εν λόγω Μνηµονίου. ∆εδοµένου ότι η Κοινότητα επιθυµεί να καταστεί µέλος 
της IPEEC – η Επιτροπή ζητά την έγκριση του Συµβουλίου στην κατεύθυνση αυτή – θα ήταν 
σκόπιµο να εξουσιοδοτήσει το Συµβούλιο την υπογραφή του Μνηµονίου εξ ονόµατος της 
Κοινότητας. 

Η διαδικασία προσχώρησης στον Οργανισµό δεν συνεπάγεται καµία διαπραγµάτευση, 
δεδοµένου ότι 12 κράτη είχαν ήδη υπογράψει τους όρους της εντολής. Ως εκ τούτου, η 
Κοινότητα µπορεί να προσυπογράψει το Μνηµόνιο βάσει αποφάσεως του Συµβουλίου περί 
διορισµού του προσώπου που εξουσιοδοτείται να υπογράψει το Μνηµόνιο εξ ονόµατος της 
Κοινότητας. 

Η παρούσα πρόταση αφορά την υπογραφή των όρων εντολής και του Μνηµονίου. 

1.1. Προϋπολογισµός 
Σύµφωνα µε το τµήµα 5 των όρων της εντολής, ο προϋπολογισµός της εταιρικής σχέσης θα 
χρηµατοδοτηθεί από τις εθελοντικές εισφορές των µελών της. Η εισφορά της Κοινότητας θα 
ανέλθει σε 400.000 € το 2009 και σε 60.000 € τα επόµενα έτη. Η πρόταση περιλαµβάνει 
νοµοθετικό δηµοσιονοµικό δελτίο. 
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2009/0119 (CNS) 

Πρόταση 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για την υπογραφή των «όρων εντολής για την διεθνή εταιρική σχέση για τη συνεργασία 
σχετικά µε την ενεργειακή απόδοση» (IPEEC) και του «µνηµονίου για τη φιλοξενία, από 

τον ∆ιεθνή Οργανισµό Ενέργειας, της γραµµατείας της διεθνούς εταιρικής σχέσης 
σχετικά µε την ενεργειακή απόδοση» από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη: 

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

την πρόταση της Επιτροπής, 

τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(1) Με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Ιούνιο του 2008, τα µέλη του G8, η 
Κίνα, η Ινδία και η Νότιος Κορέα καθώς και η Επιτροπή, αποφάσισαν να συστήσουν 
∆ιεθνή Εταιρική Σχέση για τη Συνεργασία σχετικά µε την Ενεργειακή Απόδοση 
(IPEEC) µε στόχο τη διευκόλυνση των δράσεων που έχουν ως αποτέλεσµα 
σηµαντικές βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης. Η IPEEC θα παράσχει µία 
πλατφόρµα συζήτησης, διαβουλεύσεων και ανταλλαγής πληροφοριών. Είναι ανοικτή 
σε άλλες χώρες και διακυβερνητικούς οργανισµούς. 

(2) Στις 24 Μαΐου 2009, οι όροι εντολής της ∆ιεθνούς Εταιρικής Σχέσης για τη 
Συνεργασία σχετικά µε την Ενεργειακή Απόδοση («οι όροι της εντολής») 
υπεγράφησαν στη Ρώµη από δώδεκα κράτη, συµπεριλαµβανοµένων τεσσάρων 
κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 

(3) Οι όροι της εντολής περιγράφουν τις δραστηριότητες συνεργασίας της IPEEC, 
καθορίζουν την οργάνωσή τους, ορίζουν τα κριτήρια τα σχετικά µε τα νέα ενδεχόµενα 
µέλη και περιλαµβάνουν γενικές διατάξεις ιδίως σχετικά µε την χρηµατοδότηση της 
εταιρικής σχέσης και των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας. 

(4) Το άρθρο 4 παράγραφος 2 των όρων της εντολής προβλέπει ότι η IPEEC είναι 
ανοικτή στους διακυβερνητικούς οργανισµούς και ότι η προσχώρησή τους υπόκειται 
στην υπογραφή των όρων εντολής. 

(5) Τόσο η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, όσο και τα κράτη µέλη της, έχουν αρµοδιότητα στους 
τοµείς που καλύπτουν οι όροι της εντολής. Είναι εποµένως σκόπιµο να υιοθετηθούν 
διατάξεις που θα εγγυώνται τη θέσπιση συνεκτικών απόψεων, σύµφωνα µε τις οικείες 
αρµοδιότητές τους, ιδίως όσον αφορά το περιβάλλον και την ενέργεια. 

(6) Οι διοικητικές λειτουργίες της IPEEC θα εξυπηρετούνταν κατά τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο µέσω της σύστασης γραµµατείας. Στις 24 Μαΐου και στις 22 Ιουνίου 2009, ένα 
Μνηµόνιο σχετικά µε την φιλοξενία της Γραµµατείας της IPEEC από τον ∆ιεθνή 
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Οργανισµό Ενέργειας («το Μνηµόνιο») υπεγράφη στη Ρώµη από δώδεκα κράτη, 
συµπεριλαµβανοµένων τεσσάρων κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Ο 
∆ΟΕ υπεγράφη στις 18 Ιουνίου 2009. 

(7) Το Μνηµόνιο περιγράφει τις γενικές αρχές που διέπουν την οργάνωση της 
Γραµµατείας και περιέχει διατάξεις σχετικά µε τη στελέχωση της Γραµµατείας και τις 
προσλήψεις, καθώς και όσον αφορά τα ζητήµατα της χρηµατοδότησης και των 
δηµοσιονοµικών διαδικασιών. 

(8) Το σηµείο 16 του Μνηµονίου προβλέπει ότι κάθε διακυβερνητικός οργανισµός που 
επιθυµεί να καταστεί µέλος της IPEEC θα κληθεί να υπογράψει το Μνηµόνιο. 

(9) Είναι σκόπιµο για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα να υπογράψει τους όρους εντολής και το 
Μνηµόνιο. 

(10) Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα καλείται να καταβάλει εισφορά στην IPEEC για τις 
διοικητικές δαπάνες. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: 

Άρθρο 1 
1. Με την παρούσα απόφαση εγκρίνονται, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, οι 
όροι της εντολής για τη ∆ιεθνή Εταιρική Σχέση για τη Συνεργασία σχετικά µε την 
Ενεργειακή Απόδοση (IPEEC), που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση ως Παράρτηµα I. 

2. Το Μνηµόνιο σχετικά µε την φιλοξενία, εκ µέρους του ∆ιεθνούς Οργανισµού 
Ενέργειας, της Γραµµατείας της ∆ιεθνούς Εταιρικής Σχέσης για τη Συνεργασία σχετικά µε 
την Ενεργειακή Απόδοση, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση ως Παράρτηµα II, 
εγκρίνεται εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 

Άρθρο 2 
Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το(τα) πρόσωπο(α) που είναι 
αρµόδιο(α) να υπογράψει(ουν) εξ ονόµατος της Κοινότητας προκειµένου να εκφραστεί η 
συγκατάθεση της Κοινότητας ως προς τη δέσµευσή της : 

- στους όρους της εντολής της ∆ιεθνούς Εταιρικής Σχέσης για τη Συνεργασία σχετικά 
µε την Ενεργειακή Απόδοση (IPEEC), και 

- στο Μνηµόνιο σχετικά µε τη φιλοξενία, εκ µέρους του ∆ιεθνούς Οργανισµού 
Ενέργειας, της Γραµµατείας της ∆ιεθνούς Εταιρικής Σχέσης για τη Συνεργασία σχετικά µε 
την Ενεργειακή Απόδοση. 

Άρθρο 3 
Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή τηρούν τον κώδικα δεοντολογίας που διαλαµβάνει το 
παράρτηµα IΙI. 

Βρυξέλλες, […] 

 Για το Συµβούλιο 
 Ο Πρόεδρος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 
Κώδικας δεοντολογίας 

1. Ο κώδικας εφαρµόζεται σε όλες τις συνεδριάσεις που οργανώνονται στο πλαίσιο της 
∆ιεθνούς Εταιρικής Σχέσης για τη Συνεργασία σχετικά µε την Ενεργειακή Απόδοση 
(IPEEC) και οι οποίες σχετίζονται µε την εφαρµογή των όρων της εντολής. 

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 εκφράζουν τις εν λόγω συντονισµένες θέσεις. 

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

– θέµατα που σχετίζονται µε την πολιτική ενεργειακής απόδοσης για τα οποία 
υπάρχει ήδη νοµοθεσία ΕΕ, 

– τις σχέσεις µε άλλους οργανισµούς, 

– τροποποιήσεις των όρων της εντολής, 

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

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. 
4. Μπορεί να συµφωνηθεί ότι στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν εκπροσωπείται η 

Κοινότητα, τα κράτη µέλη θα εκφράζουν την κοινοτική θέση στα ζητήµατα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3. 

5. Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη θα συνεργάζονται στενά, ακόµη και µέσω επιτόπιων 
συσκέψεων συντονισµού, ώστε να καταλήγουν σε συµπεφωνηµένες θέσεις. 

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

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: 
Εθελοντικές εισφορές στη διεθνή εταιρική σχέση για τη συνεργασία σχετικά µε την 
ενεργειακή απόδοση (IPEEC). 

2. ΠΛΑΙΣΙΟ ∆Β∆ / ΠΒ∆ 
Τοµέας (-είς) δραστηριότητας 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 B..A)) περιλαµβανοµένων 
των ονοµασιών τους : 
060406 Πρόγραµµα πλαίσιο ανταγωνιστικότητας και καινοτοµίας – Πρόγραµµα 
«Ευφυής ενέργεια για την Ευρώπη» 

3.2. ∆ιάρκεια της δράσης και της δηµοσιονοµικής επίπτωσης: 
400.000 € το 2009 και στη συνέχεια 60.000 € ετησίως. 

3.3. ∆ηµοσιονοµικά χαρακτηριστικά: 

Γραµµή 
προϋπολο
γισµού 

Είδος δαπάνης Νέα Συµµετοχή 
ΕΖΕΣ 

Συνεισφορές 
υποψήφιων 
χωρών 

Τοµέας 
δηµοσιονοµι

κών 
προοπτικών 

060406 ΜΥ∆ ∆Π 1 OXI NAI NAI Αριθ. 1α 

                                                 
1 ∆ιαχωριζόµενες πιστώσεις. 
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4. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΡΩΝ 

4.1. ∆ηµοσιονοµικοί πόροι 

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

Εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία) 

Είδος δαπάνης 

Τµήµα 
αριθ. 

  

Έτος 
ν 

 

ν + 1
 

ν + 2
 

ν + 3
 

ν + 4 
ν + 5 
και 
επόµε
να 

 

Σύνολο 

Λειτουργικές δαπάνες2         
Πιστώσεις ανάληψης 
υποχρεώσεων (ΠΑΥ) 8.1. α 0.400 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 

p.a. 
 

Πιστώσεις πληρωµών (ΠΠ)  β 0.400 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 
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 (ΠΑΥ) 

 α+
γ 0.400 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 

p.a. 
 

Πιστώσεις πληρωµών 
(ΠΠ) 

 β+
γ 0.400 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 

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 0.003 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 
p.a. 

 

Συνολικές ενδεικτικές δαπάνες της δράσης 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΥ, 
περιλαµβανοµένων των 
δαπανών για ανθρώπινους 
πόρους 

 α+γ
+δ
+ε 

0.443 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 
p.a. 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΠ, 
περιλαµβανοµένων των 
δαπανών για ανθρώπινους 
πόρους 

 β+γ
+δ
+ε 

0.443 0.110 0.110 0.110 0.110 0.110 
p.a. 

 

                                                 
2 ∆απάνες εκτός Κεφαλαίου xx 01 του σχετικού Τίτλου xx. 
3 ∆απάνες εντός άρθρου xx 01 04 του Τίτλου xx. 
4 ∆απάνες εντός κεφαλαίου xx 01 πλην των άρθρων xx 01 04 ή xx 01 05. 
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Λεπτοµέρειες σχετικά µε τη συγχρηµατοδότηση 
Στην παρούσα φάση, το συνολικό κόστος της IPEEC για το 2009 υπολογίζεται σε 
1,2 εκατ. €. Για το 2009, η Επιτροπή δέσµευσε για την εισφορά στην IPEEC το ποσό 
των 400.000 € στο πλαίσιο του προγράµµατος «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη». 
Για τα ακόλουθα έτη θεωρείται λογικό ένα συνολικό ετήσιο κόστος της τάξεως των 
2,5 εκατ. € για το IPEEC. Υποθέτοντας ότι τα προσεχή έτη η IPEEC θα έχει περίπου 
40 µέλη, θεωρείται κατάλληλη εισφορά ύψους 60.000 €. 

Εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία) 

Συγχρηµατοδοτών 
οργανισµός 

 
 

Έτος 
ν 

 

ν + 1
 

ν + 2
 

ν + 3
 

ν + 4 

ν + 5 
και 
επόµε
να 

 

Σύνολο 

Κράτη µέλη (σήµερα 4 είναι 
µέλη, αριθµός που ενδέχεται 
να αυξηθεί συν τω χρόνω) 

στ 
0.4 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 

p.a. 
 

Χώρες εκτός ΕΕ (σήµερα 8 
είναι µέλη· ο αριθµός αυτός 
ενδέχεται να αυξηθεί συν τω 
χρόνω) 

στ 
0.4 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 

p.a. 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΥ 
περιλαµβανοµένης της 
συγχρηµατοδότησης 

α+
γ+
δ+
ε+
στ 

1.243 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 
p.a. 

 

4.1.2. Συµβατότητα µε το δηµοσιονοµικό προγραµµατισµό 
 Η πρόταση είναι συµβατή µε τον ισχύοντα δηµοσιονοµικό προγραµµατισµό. 

 Η πρόταση απαιτεί τον 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). 

4.1.3. ∆ηµοσιονοµική επίπτωση στα έσοδα 
 Η πρόταση δεν έχει δηµοσιονοµική επίπτωση στα έσοδα 

 Η πρόταση έχει δηµοσιονοµική επίπτωση – η επίπτωση στα έσοδα είναι η 
ακόλουθη: 

                                                 
5 Βλ. σηµεία 19 και 24 της διοργανικής συµφωνίας. 
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Εκατ. ευρώ (µε ένα δεκαδικό ψηφίο) 

  Κατάσταση µετά τη δράση 

Γραµµή 
προϋπολογισµού 

Έσοδα 

Πριν από 
τη δράση 
[Έτος 
ν-1] 

[Έτο
ς ν] 

[ν+1] [ν+2] [ν+3] [ν+4] [ν+5]
6 

Έσοδα σε απόλυτες τιµές         

Μεταβολή εσόδων  ∆       

4.2. Ανθρώπινοι πόροι (FTE=ΙΠΑ) (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 
επόµενα 

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 της IPEEC είναι η στήριξη ευέλικτης και αποδοτικής συνεργασίας 
για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και της εξοικονόµησης 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 χάραξη πολιτικής γενικότερα, και 
θα ενισχύσει την παρακολούθηση της προόδου των κρατών µελών για την επίτευξη 
του οικείου στόχου εξοικονόµησης για το 2020. 

Επιπλέον, σε πολλές πτυχές της πολιτικής για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, η 
Κοινότητα έχει συντρέχουσα αρµοδιότητα µε τα κράτη µέλη. Είναι ευκταίο λοιπόν 
να ενεργεί η Κοινότητα κατά τρόπο συντονισµένο στο πλαίσιο του IPEEC. 
Προτείνεται να καταστεί η Κοινότητα µέλος της IPEEC· αυτό συνεπάγεται την 
καταβολή εθελοντικής εισφοράς. 

5.3. Στόχοι, αναµενόµενα αποτελέσµατα και συναφείς δείκτες της πρότασης στο 
πλαίσιο της ∆Β∆ (διαχείρισης βάσει δραστηριοτήτων) 
Κύριος στόχος της IPEEC είναι να διευκολυνθούν οι δράσεις αυτές, οι οποίες είναι 
εξαιρετικά αποτελεσµατικές όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση. Στο στόχο αυτό 
συµπεριλαµβάνονται: 

– η στήριξη της τρέχουσας δραστηριότητας των µελών της IPEEC για την 
προαγωγή της ενεργειακής απόδοσης και την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά 

                                                 
6 Να προστεθούν στήλες εάν είναι αναγκαίο, δηλαδή εάν η διάρκεια της δράσης υπερβαίνει τα έξι έτη. 
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µε µέτρα τα οποία θα βελτίωναν σηµαντικά την ενεργειακή απόδοση σε 
τοµεακή και διατοµεακή βάση· 

– η δυνατότητα από κοινού έρευνας και ανάπτυξης σε στρατηγικές τεχνολογίες 
ενεργειακής απόδοσης, ιδίως αυτές που προορίζονται για εφαρµογή σε 
αναπτυσσόµενες χώρες· 

– διευκόλυνση της διάχυσης προϊόντων και υπηρεσιών που σχετίζονται µε την 
ενέργεια και που συµβάλλουν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. 

Αποτελέσµατα: 

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

∆είκτες: 

– αριθµός των µελών του IPEEC τα οποία έχουν υιοθετήσει νέες δράσεις ή 
µέτρα για την ενεργειακή απόδοση ως άµεσο αποτέλεσµα των εργασιών της 
IPEEC· 

– αριθµός των νέων υλοποιούµενων µέτρων, ως αποτέλεσµα των εργασιών της 
IPEEC· 

– ποσοστό των κοινοτικών συντονισµένων θέσεων, που θα λαµβάνονται κατόπιν 
συµφωνίας, επί οικείων θεµάτων στα πλαίσια της IPEEC. 

5.4. Μέθοδος υλοποίησης (ενδεικτική) 

 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 

 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 (διευκρινίστε) 
Παρατηρήσεις: 

6. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

6.1. Σύστηµα παρακολούθησης 

Άνευ αντικειµένου. 
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6.2. Αξιολόγηση 

6.2.1. Εκ των προτέρων αξιολόγηση 
Άνευ αντικειµένου. 

6.2.2. Μέτρα που λήφθηκαν µετά από ενδιάµεση / εκ των υστέρων αξιολόγηση (διδάγµατα 
από ανάλογες εµπειρίες στο παρελθόν) 
∆εν προτείνονται µέτρα. 

6.2.3. Όροι και συχνότητα των µελλοντικών αξιολογήσεων 
Μετά παρέλευση πενταετίας, σε περίπτωση που υπάρξουν ενδείξεις απουσίας 
επιτυχίας ή έλλειψης υποστήριξης προς την IPEEC. 

7. Μέτρα για την καταπολέµηση της απάτης 
∆εν θεωρείται σχετικό. 
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8. ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΡΩΝ 

8.1. Στόχοι της πρότασης από πλευράς δηµοσιονοµικού κόστους 
Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων σε εκατ. ευρώ (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 

Μέσο 
κόστος 

Αριθ. 
υλοποι
ήσεων 

Συνολικό 
κόστος 

Αριθ. 
υλοποιή
σεων 

Συνολικό 
κόστος 

Αριθ. 
υλοποιή
σεων 

Συνολικό 
κόστος 

Αριθ. 
υλοποι
ήσεων 

Συνολικό 
κόστος 

Αριθ. 
υλοποι
ήσεων 

Συνολικό 
κόστος 

Αριθ. 
υλοποιή
σεων 

Συνολικό 
κόστος 

Αριθ. 
υλοποιή
σεων 

Συνολικό 
κόστος 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 17 … 

   0.400  0.060  0.060  0.060  0.060  0.060 
p.a. 

  

∆ράση 1 ….                 

- Υλοποίηση 1                 

Υποσύνολο στόχος 1                 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ 
ΣΤΌΧΟΣ αριθ. 21 … 

                

∆ράση 1 ….                 

- Υλοποίηση 1                 

Υποσύνολο στόχος 2                 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ αριθ. ν1 

                

Υποσύνολο στόχος ν                 

                                                 
7 Όπως περιγράφεται στο τµήµα 5.3. 
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ    0.400  0.060  0.060  0.060  0.060  0.060 
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+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 
υπάλληλοι8 
(XX 01 01) 

B*, 
C*/AST 

      

Προσωπικό που 
χρηµατοδοτείται9 από το 
άρθρο XX 01 02 

0.178 0.178 0.178 0.178 0.178 0.178 

Λοιπό προσωπικό10 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 της IPEEC 

• 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 (Ετήσιας Στρατηγικής Πολιτικής/Προσχεδίου Προϋπολογισµού) για 
το έτος ν 

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

 Θέσεις προς αναδιάταξη µε χρησιµοποίηση υφιστάµενων πόρων στη σχετική 
υπηρεσία (εσωτερική αναδιάταξη) 

 Θέσεις που απαιτούνται για το έτος ν αλλά δεν προβλέπονται στο πλαίσιο της 
διαδικασίας ΕΣΠ/ΠΣΠ του σχετικού οικονοµικού έτους 

                                                 
8 Οι δαπάνες του οποίου ∆ΕΝ καλύπτονται από το ποσό αναφοράς. 
9 Οι δαπάνες του οποίου ∆ΕΝ καλύπτονται από το ποσό αναφοράς. 
10 Οι δαπάνες του οποίου περιλαµβάνονται στο ποσό αναφοράς. 
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8.2.4. Άλλες διοικητικές δαπάνες περιλαµβανόµενες στο ποσό αναφοράς (XX 01 04/05 – 
∆απάνες διοικητικής διαχείρισης) 

Εκατ. ευρώ (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) 

 
     

 

        

Άλλη τεχνική ή διοικητική βοήθεια        

 εσωτερική (intra muros)         

 εκτός (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. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία) 

Κατηγορία ανθρώπινων 
πόρων Έτος ν 

Έτος 
ν+1 

Έτος 
ν+2 

Έτος 
ν+3 

Έτος 
ν+4 

Έτος 
ν+5 και 
επόµενα 

Μόνιµοι και έκτακτοι 
υπάλληλοι (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 (επικουρικοί 
υπάλληλοι, END(=ΑΕΕ), 
συµβασιούχοι υπάλληλοι, 
κλπ.) 

(να αναφερθεί η γραµµή του 
προϋπολογισµού) 

0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 p.a. 

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. 
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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. ευρώ (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 0.003 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 
p.a.  

XX 01 02 11 02 – Συνεδριάσεις και 
διασκέψεις 

       

XX 01 02 11 03 – Επιτροπές11        

XX 01 02 11 04 – Μελέτες και παροχή 
συµβουλών 

       

XX 01 02 11 05 – Συστήµατα πληροφοριών        

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) 

0.003 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 
p.a.  

 

Υπολογισµός – Άλλες διοικητικές δαπάνες που δεν περιλαµβάνονται στο ποσό αναφοράς 

3 αποστολές µε 1.000 ευρώ (έτος ν) - 10 αποστολές µε 1.000 ευρώ = 10.000 ευρώ (έτος ν +) 

Το κόστος αυτό µπορεί να µεταβληθεί, ανάλογα µε την οριστική απόφαση για τον τόπο 

                                                 
11 Προσδιορίστε τον τύπο επιτροπής και την οµάδα στην οποία ανήκετε. 



 

EL 18   EL 

µόνιµης εγκατάστασης της Γραµµατείας του Οργανισµού. 

 




