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SELETUSKIRI 

Tervikliku energia- ja kliimamuutuste poliitika olulise osana on komisjon alustanud 
energiatõhususe edendamist ka rahvusvahelises kontekstis. Komisjoni, G8 liikmete, Hiina, 
India ja Lõuna-Korea poolt juunis 2008 Aomoris (Jaapan) vastuvõetud deklaratsioonis lepiti 
kokku rahvusvahelise energiatõhususalase koostööpartnerluse (edaspidi „IPEEC”) loomises. 
See peaks olema kõrgetasemeline foorum, kus „tõhustada ja koordineerida meie ühiseid 
jõupingutusi usaldusväärsete energiatõhususe suurendamise tavade kiiremaks 
vastuvõtmiseks”. IPEEC võimaldab arutelusid, konsulteerimist ja teabevahetust. 

IPEECi pädevusraamistikule (edaspidi „pädevusraamistik”) kirjutasid 24. mail Roomas alla 
G8 liikmed, Hiina, Lõuna-Korea, Brasiilia ja Mehhiko. Kuna Indias oli valitsus vahetumas, 
siis India kõnesolevale dokumendile alla ei kirjutanud. 

Pädevusraamistik kirjeldab IPEECi koostööd, kehtestab selle töökorralduse, määrab kindlaks 
kriteeriumid võimalikele uutele liikmetele ning sisaldab üldiseid sätteid muu hulgas 
partnerluse rahastamise ja intellektuaalomandi õiguste kohta. 

Pädevusraamistiku artiklis 4.2 on sätestatud võimalus, et kõnealuse organisatsiooni liikmeks 
võivad astuda ka teised riigid ning valitsustevahelised organisatsioonid. IPEECi liikmesus on 
seotud pädevusraamistikule alla kirjutamisega. Ühendusel on soovitav olla partnerluses 
esindatud, sest ühendusel on anda oma märkimisväärne panus partnerluse raames 
toimuvatesse aruteludesse, konsultatsioonidesse ning teabevahetusse. On oluline, et seda 
tehtaks kooskõlastatult ning mõningad pädevusraamistikus sätestatud kohustused mõjutavad 
või võivad tõenäoliselt mõjutada ühenduse keskkonna- ja energiavaldkonna õigusaktides 
sätestatud korda, mõjutades seega ühenduse pädevust. Et vajadusel tagada ühenduse 
seisukohtade nõuetekohane kooskõlastamine, kohaldatakse käitumisjuhendit. 

Pädevusraamistikku käsitatakse rahvusvahelise kokkuleppena, mille suhtes kohaldatakse EÜ 
asutamislepingu artiklit 300. 

Pädevusraamistikuga liitumine ei nõua läbirääkimisi, sest pädevusraamistikule on alla 
kirjutanud juba 12 riiki. Ühendusel on seetõttu võimalik pädevusraamistikuga liituda nõukogu 
otsuse alusel, milles määratakse isik, kes on volitatud Euroopa Ühenduse nimel 
pädevusraamistikule alla kirjutama.  

Memorandumile IPEECi sekretariaadi asumise kohta Rahvusvahelise Energiaagentuuri 
juures (edaspidi „memorandum”) kirjutasid 24. mail 2009 alla seitse G8 liiget, Hiina, Lõuna-
Korea, Brasiilia ja Mehhiko ühelt poolt ning 18. juunil 2009 Rahvusvaheline Energiaagentuur 
(edaspidi „IEA”) teiselt poolt. Kaheksas G8 liige – Prantsusmaa – kirjutas memorandumile 
alla 22. juunil 2009.  

Memorandum kujutab endast IPEECi liikmete ja IEA vahelist rahvusvahelist kokkulepet ning 
sisaldab IEA juures tegutsema hakkava sekretariaadi töökorraldust. See sisaldab sätteid nii 
sekretariaadi personaliküsimuste ja -värbamise kui ka rahastamise ja eelarvemenetlusega 
seotud küsimuste kohta. Kõnesoleva rahvusvahelise kokkuleppe suhtes kohaldatakse EÜ 
asutamislepingu artiklit 300. 

Memorandumi punktis 16 on sätestatud, et igal valitsustevahelisel organisatsioonil, mis 
soovib liituda IPEECiga, palutakse memorandumile alla kirjutada ja memorandumi 
kohaldamisel määratletakse seda organisatsiooni liikmena. Kuna ühendus soovib saada 
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IPEECi liikmeks, milleks komisjon küsib nõukogu heakskiitu, peaks nõukogu andma loa 
ühenduse nimel memorandumile alla kirjutada.  

Memorandumiga liitumine ei nõua läbirääkimisi, sest memorandumile on juba alla kirjutanud 
12 riiki ning IEA. Ühendusel on seetõttu võimalik memorandumiga liituda nõukogu otsuse 
alusel, milles määratakse isik, kes on volitatud ühenduse nimel memorandumile alla 
kirjutama. 

Käesoleva ettepanekuga nähakse ette pädevusraamistikule ja memorandumile allakirjutamine.  

1.1. Eelarve 

Pädevusraamistiku 5. jao kohaselt, rahastatakse partnerluse eelarvet liikmete vabatahtlikest 
osamaksetest. Ühenduse osamaksed on 2009. aastal 400 000 eurot ning igal järgneval aastal 
60 000 eurot. Käesolevas ettepanekus sisaldub finantsselgitus. 
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2009/0119 (CNS) 

Ettepanek: 

NÕUKOGU OTSUS, 

dokumentide „Rahvusvahelise energiatõhususalase koostööpartnerluse (IPEEC) 
pädevusraamistik” ja „Memorandum rahvusvahelise energiatõhususalase 

koostööpartnerluse sekretariaadi asumise kohta Rahvusvahelise Energiaagentuuri 
juures” allakirjutamise kohta Euroopa Ühenduse poolt  

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU, 

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 175 lõiget 1 ning artikli 
300 lõike 2 esimest lõiku ja lõike 3 esimest lõiku, 

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, 

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust 

ning arvestades järgmist: 

(1) Euroopa Komisjoni algatusel otsustasid G8 liikmed, Hiina, India, Lõuna-Korea ja 
komisjon 2008. aasta juunis luua rahvusvahelise energiatõhususalase 
koostööpartnerluse (IPEEC), mis peaks hõlbustama energiatõhusust suurendavate 
meetmete võtmist. IPEEC pakub foorumit aruteluks, konsulteerimiseks ja 
teabevahetuseks. IPEEC on avatud ka teistele riikidele ning valitsustevahelistele 
organisatsioonidele. 

(2) 24. mail 2009 kirjutasid 12 riiki, sealhulgas neli Euroopa Ühenduse liikmesriiki, 
Roomas alla rahvusvahelise energiatõhususalase koostööpartnerluse 
pädevusraamistikule (edaspidi „pädevusraamistik”). 

(3) Pädevusraamistik kirjeldab IPEECi koostööd, kehtestab töökorralduse, määrab 
kindlaks kriteeriumid võimalikele uutele liikmetele ning sisaldab üldiseid sätteid muu 
hulgas partnerluse rahastamise ja intellektuaalomandi õiguste kohta. 

(4) Pädevusraamistiku artiklis 4.2 nähakse ette, et IPEEC on avatud valitsustevahelistele 
organisatsioonidele ning nende liikmesus on seotud pädevusraamistikule alla 
kirjutamisega. 

(5) Pädevusraamistikuga hõlmatud valdkondades on pädevad nii Euroopa Ühendus kui ka 
liikmesriigid. Sellest tulenevalt on vaja sätteid, et tagada ühtsete seisukohtade võtmine 
oma vastava pädevuse piires ja eelkõige keskkonna ning energia valdkonnas. 

(6) IPEECi haldusülesandeid saaks kõige paremini juhtida sekretariaadi loomise kaudu. 
Vastavalt 24. mail ja 22. juunil 2009 kirjutasid 12 riiki, sealhulgas neli Euroopa 
Ühenduse liikmesriiki, Roomas alla memorandumile IPEECi sekretariaadi asumise 
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kohta Rahvusvahelise Energiaagentuuri juures (edaspidi „memorandum”). IEA 
kirjutas sellele alla 18. juunil 2009. 

(7) See memorandum kirjeldab üldiseid põhimõtteid seoses sekretariaadi töökorraldusega 
ning sisaldab sätteid nii sekretariaadi personaliküsimuste ja -värbamise kui ka 
rahastamise ja eelarvemenetlusega seotud küsimuste kohta. 

(8) Memorandumi punktis 16 nähakse ette, et igal IPEECiga liituda soovival 
valitsustevahelisel organisatsioonil palutakse memorandumile alla kirjutada. 

(9) On asjakohane, et Euroopa Ühendus kirjutab pädevusraamistikule ja memorandumile 
alla. 

(10) Euroopa Ühendus peab maksma osamakse IPEECi halduskuludeks, 

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:  

Artikkel 1 

1. Euroopa Ühenduse nimel kiidetakse heaks rahvusvahelise energiatõhususalase 
koostööpartnerluse (IPEEC) pädevusraamistik, mis on lisatud käesolevale otsusele I lisana. 

2. Euroopa Ühenduse nimel kiidetakse heaks memorandum rahvusvahelise 
energiatõhususalase koostööpartnerluse sekretariaadi asumise kohta Rahvusvahelise 
Energiaagentuuri juures, mis on lisatud käesolevale otsusele II lisana. 

Artikkel 2 

Nõukogu eesistujal on õigus määrata isik(ud), kes on volitatud Euroopa Ühenduse nimel alla 
kirjutama, et väljendada ühenduse nõusolekut olla seotud: 

- rahvusvahelise energiatõhususalase koostööpartnerluse (IPEEC) pädevusraamistikuga 
ja  

- memorandumiga rahvusvahelise energiatõhususalase koostööpartnerluse sekretariaadi 
asumise kohta Rahvusvahelise Energiaagentuuri juures. 

Artikkel 3 

Liikmesriigid ja komisjon järgivad III lisas sätestatud käitumisjuhendit. 

Brüssel, […] 

 Nõukogu nimel 
 eesistuja 
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III LISA 

Käitumisjuhend 

1. Käitumisjuhendit kohaldatakse kõigi rahvusvahelise energiatõhususalase 
koostööpartnerluse (IPEEC) raames korraldatavate ja pädevusraamistiku 
rakendamisega seotud koosolekute suhtes. 

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 välja töötada kooskõlastatud seisukohad. Seisukohti 
käsitlevate avalduste kavandid edastatakse eelnevalt liikmesriikidele. Liikmesriigid 
väljendavad nimetatud kooskõlastatud seisukohti. 

3. Jagatud pädevuse puhul, eelkõige seoses järgmiste küsimustega: 

– energiatõhususpoliitikaga seotud küsimused, mille kohta on olemas ELi 
õigusaktid;  

– suhted teiste organisatsioonidega; 

– pädevusraamistiku muudatused;  

– IPEECi tööprogramm, kodukord, finantseeskirjad ja aastaaruanne, 

võib komisjon korraldada 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. Võib kokku leppida, et juhtudel, kui ühendus ei ole esindatud, väljendavad 
liikmesriigid lõikes 3 osutatud küsimuste puhul ühenduse seisukohti. 

5. Komisjon ja liikmesriigid teevad tihedat koostööd, sealhulgas kohapealsetel 
kooskõlastuskoosolekutel, et määrata kindlaks kokkulepitud seisukoht. 

6. Kui lõikes 3 osutatud küsimustes kokkuleppele ei jõuta, edastatakse küsimus asjatute 
viivitusteta nõukogu energeetika töörühmale või alaliste esindajate komiteele. 
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FINANTSSELGITUS 

1. ETTEPANEKU NIMETUS: 

Vabatahtlikud osamaksed rahvusvahelisele energiatõhususalasele 
koostööpartnerlusele (IPEEC). 

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 nende nimetused: 

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

3.2. Meetme ja finantsmõju kestus: 

400 000 eurot aastal 2009 ning järgnevatel aastatel 60 000 eurot aastas. 

3.3. Eelarve tunnusjooned : 

Eelarve-
rida Kulu liik Uus EFTA 

osamaks 
Taotlejariikide 

osamaksud 
Finants-

perspektiivi 
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 0,400 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 

aastas 
 

Maksete assigneeritud  b 0,400 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 
aastas 

 

Võrdlussummas sisalduvad halduskulud3     
Tehniline ja haldusabi (liigen-
damata assigneeringud) 8.2.4. c X x x x x X x 

VÕRDLUSSUMMA KOKKU        

Kulukohustuste 
assigneeringud 

 a+c 0,400 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 
aastas 

 

Maksete assigneeringud  b+c 0,400 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 
aastas 

 

Võrdlussummast välja jäävad halduskulud4   
Personalikulud ja nendega 
seonduvad kulud (liigen-
damata 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 (liigen-
damata assigneeringud) 

8.2.6. e 0,003 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 
aastas 

 

Meetme soovituslik finantskulu kokku 
Kulukohustuste 
assigneeringud (sh 
personalikulud) KOKKU 

 a+c
+d
+e 

0,443 0,110 0,110 0,110 0,110 0,110 
aastas 

 

Maksete assigneeringud (sh 
personalikulud) KOKKU 

 b+c
+d
+e 

0,443 0,110 0,110 0,110 0,110 0,110 
aastas 

 

                                                 
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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Kaasrahastamise andmed 

Käesoleval hetkel on IPEECi kogukulud aastaks 2009 hinnanguliselt 1,2 miljonit 
eurot. Aastaks 2009 on komisjon reserveerinud IPEECi jaoks 400 000 eurot 
programmi „Arukas energeetika – Euroopa” raames. Mõistlik prognoos järgnevate 
aastate IPEECi aastasteks kogukuludeks on 2,5 miljonit eurot. Eeldades, et 
järgnevatel aastatel on IPEECil ligikaudu 40 liiget, on aastane osamakse 60 000 eurot 
piisav. 

miljonites eurodes (kolm kohta pärast koma) 

Kaasrahastav asutus 
 

 

aasta 
n 

 

n + 1

 

n + 2

 

n + 3

 

n + 4 
n + 5 
jj 

 

Kokku 

Liikmesriigid (hetkel 4 on 
liikmed, arv võib tulevikus 
suureneda) 

f 
0,4 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 

aastas 
 

ELi mittekuuluvad riigid 
(hetkel 8 on liikmed; arv 
võib tulevikus suureneda) 

f 
0,4 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 

aastas 
 

Kulukohustuste 
assigneeringud (sh 
kaasrahastamine) KOKKU 

a + 
c + 
d + 
e + 
f 

1,243 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
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). 

4.1.3. Finantsmõju tuludele 

 Ettepanekul puudub finantsmõju tuludele 

 Ettepanekul on finantsmõju; mõju tuludele on järgmine: 

                                                 
5 Vt institutsioonidevahelise kokkuleppe punkte 19 ja 24. 
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miljonites eurodes (üks koht pärast koma) 

  Olukord pärast meetme rakendamist 

Eelarverida Tulud 

Enne 
meetme 
rakenda

mist  
[aasta 
n-1] 

[aast
a n] 

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

[n+4] [n+5]
6 

a) Tulud absoluutväärtuses         

b) Tulude muutus  ∆       

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 

5.1. Lühi- või pikaajalises perspektiivis täidetav vajadus 

IPEECi peamine eesmärk on toetada kiiret ja tulemuslikku rahvusvahelist koostööd 
energiatõhususe ja energiasäästlikkuse edendamise valdkonnas. 

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

Liikmena on komisjonil parem ja otsesem juurdepääs energiatõhususe valdkonna 
tegevusi käsitlevale teabele nii ELis kui ka kogu maailmas. See on kasulik üldise 
poliitikakujundamise seisukohalt ning aitab paremini jälgida liikmesriikide liikumist 
aastaks 2020 seatud energiasäästlikkuse eesmärkide täitmise suunas. 

Lisaks sellele on ühendusel liikmesriikidega jagatud pädevus mitmetes 
energiatõhususpoliitika küsimustes. On soovitav, et ühenduse tegevus IPEECi 
raames oleks kooskõlastatud. Tehakse ettepanek, et ühendus astuks IPEECi liikmeks; 
sellega kaasneb vabatahtlik rahalise toetuse andmine. 

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

IPEECi peamine eesmärk on lihtsustada energiatõhusust suurendavate meetmete 
võtmist. See hõlmab järgmist: 

                                                 
6 Vajaduse korral, st kui meedet rakendatakse üle kuue aasta, lisage täiendavaid veerge. 
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– IPEECi liikmete tegevuse toetamine energiatõhususe edendamisel ja teabe 
vahetamine meetmete kohta, mis võivad märgatavalt suurendada 
energiatõhusust valdkondlikul ja valdkonnaülesel tasandil; 

– energiatõhususe põhitehnoloogiate ühise uurimis- ja arendustegevuse 
võimaldamine, eelkõige nende rakendamiseks arengumaades;  

– energiatõhususe suurendamisele kaasa aitavate energiaga seotud toodete ja 
teenuste leviku hõlbustamine.  

Tulemused:  

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

Näitajad:  

– IPEECi liikmete arv, kes on IPEECi tegevuse otsesel tulemusel vastu võtnud 
uued energiatõhusust käsitlevad meetmed; 

– IPEECi tegevuse tulemusel rakendatud uute meetmete arv; 

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

5.4. Rakendusmeetod (soovituslik) 

 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 

 Haldamine detsentraliseeritult või koostöös 

 liikmesriikidega 

 kolmandate riikidega 

 Haldamine ühiselt rahvusvaheliste organisatsioonidega (palun täpsustage) 

Asjakohased märkused: 
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6. JÄRELEVALVE JA HINDAMINE 

6.1. Järelevalve kord 

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) 

Meetmeid ei kavandata.  

6.2.3. Edasise hindamise tingimused ja sagedus 

Viie aasta pärast juhul, kui ilmneb, et IPEEC 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 17 
………… 

   0,400  0,060  0,060  0,060  0,060  0,060 
aastas 

  

Meede 
1………………. 

                

- 1. väljund                 

1. eesmärk kokku                 

TEGEVUSEESM
ÄRK nr 21 
………… 

                

Meede 
1………………. 

                

- 1.väljund                 

2. eesmärk kokku                 

TEGEVUSEESM                 

                                                 
7 Vastavalt punktis 5.3 kirjeldatule. 
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ÄRK nr n1 

n eesmärk kokku                 

KULUD 
KOKKU 

   0,400  0,060  0,060  0,060  0,060  0,060 
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 

personal8 (XX 
01 01) 

B*, 
C*/AST 

      

Art XX 01 02 kohaselt 
rahastatav personal9 

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

Art XX 01 04/05 
kohaselt rahastatav muu 
personal10 

      

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

8.2.2. Meetmest tulenevate ülesannete kirjeldus 

• IPEEC tegevuse jälgimine; 

• panustamine tööprogrammi; 

• liikmesriikide delegatsioonide kooskõlastuskoosolekute korraldamine, 
ettevalmistamine ja järelmeetmete võtmine. 

8.2.3. Ametikohtade jaotus (koosseisuline personal) 

 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 

 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 

                                                 
8 Ametikoha kulud EI OLE kaetud võrdlussummast. 
9 Ametikoha kulud EI OLE kaetud võrdlussummast. 
10 Mille kulud sisalduvad võrdlussummas. 
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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)        

        

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 
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Arvestus – Ametnikud ja ajutine personal 

Kuna tegemist on mitmeaastase tööga, lähtutakse kulude arvestamisel komisjoni 
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 – Art XX 01 02 kohaselt rahastatav personal 

Vt eelmist kasti. 

 

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 0,003 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 
aastas  

XX 01 02 11 02 – Koosolekud ja konverentsid        

XX 01 02 11 03 – Komiteed11         

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) 

0,003 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 
aastas  

 

                                                 
11 Täpsustage komitee liik ja rühm, millesse see kuulub. 
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Arvestus – Võrdlussummast välja jäävad muud halduskulud 

3 lähetust 1000 euro ulatuses (aasta n) – 10 lähetust 1000 euro ulatuses = 10 000 eurot 
(aastad n+) 

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

 




