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PERUSTELUT 
Komissio on tehnyt aloitteen energiatehokkuuden edistämiseksi myös kansainvälisessä 
kontekstissa, sillä se on tärkeä osa integroitua energia- ja ilmastonmuutospolitiikkaa. 
Komission, G8-maiden, Kiinan, Intian ja Etelä-Korean Aomorissa Japanissa kesäkuussa 2008 
antamassa julistuksessa sovittiin energiatehokkuusyhteistyötä koskevan kansainvälisen 
kumppanuuden (IPEEC) perustamisesta. Sen yhteydessä on määrä korkealla tasolla ”tehostaa 
ja koordinoida yhteisiä ponnisteluja, jotta voidaan ottaa nopeammin käyttöön kestäviä 
käytäntöjä energiatehokkuuden parantamiseksi.” IPEEC tarjoaa foorumin keskustelulle, 
neuvonpidolle ja tiedonvaihdolle. 

IPEECin toimeksiannon, jäljempänä ’toimeksianto’, allekirjoittivat 24. toukokuuta 2009 
Roomassa G8-maat, Kiina, Etelä-Korea, Brasilia ja Meksiko. Intia ei allekirjoittanut, koska 
maassa oli ylimenokauden hallitus. 

Toimeksiannossa kuvataan IPEECin yhteistyötoimet ja organisaatio sekä määritellään ehdot 
mahdollisten uusien jäsenten hyväksymiselle. Toimeksianto sisältää myös yleisiä määräyksiä 
muun muassa kumppanuuden rahoittamisesta sekä immateriaalioikeuksista. 

Toimeksiannon 4.2 kohdan mukaan myös muut maat ja hallitustenväliset organisaatiot voivat 
liittyä IPEECin jäseniksi. Jäsenyyden ehtona on toimeksiannon allekirjoittaminen. Yhteisön 
on tarkoituksenmukaista olla edustettuna IPEECissa, koska se voi tuoda merkittävän panoksen 
keskusteluun, neuvonpitoon ja tiedonvaihtoon, jolle IPEEC tarjoaa foorumin. Tämä tulee 
toteuttaa koordinoidusti, koska jotkin toimeksiantoon sisältyvät velvoitteet vaikuttavat tai 
saattavat vaikuttaa yhteisön ympäristö- ja energia-alan säädöksillä luotuihin järjestelyihin ja 
sitä kautta yhteisön toimivaltaan. Jos on tarpeen varmistaa yhteisön kantojen koordinointi, 
sovelletaan erityisiä käytännesääntöjä. 

Toimeksianto on kansainvälinen sopimus, johon sovelletaan EY:n perustamissopimuksen 300 
artiklan määräyksiä. 

Liittymisprosessi ei edellytä neuvotteluja, sillä toimeksiannon on jo allekirjoittanut 12 
valtiota. Yhteisön liittymiseen riittää siten neuvoston päätös, jossa nimetään henkilö, jolla on 
valtuudet allekirjoittaa toimeksianto Euroopan yhteisön puolesta.  

IPEECin sihteeristön perustamista Kansainvälisen energiajärjestön yhteyteen koskevan 
pöytäkirjan (jäljempänä ’pöytäkirja’) allekirjoittivat seitsemän G8-maata, Kiina, Etelä-Korea, 
Brasilia ja Meksiko 24. toukokuuta 2009 ja Kansainvälinen energiajärjestö (jäljempänä ’IEA’) 
18. kesäkuuta 2009. Kahdeksas G8-maa (Ranska) allekirjoitti pöytäkirjan 22. kesäkuuta 2009.  

Pöytäkirja on IPEECin jäsenten ja IEA:n välinen kansainvälinen sopimus, ja siinä määrätään 
organisaatiojärjestelyistä IEA:n yhteyteen perustettavaa sihteeristöä varten, kuten sihteeristön 
henkilöstöstä ja sen palvelukseenotosta sekä rahoitukseen ja talousarviomenettelyihin 
liittyvistä kysymyksistä. Pöytäkirjaan sovelletaan EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan 
määräyksiä. 

Pöytäkirjan 16 kohdan mukaan hallitustenvälisiä organisaatioita, jotka haluavat liittyä 
IPEECin jäseniksi, pyydetään allekirjoittamaan pöytäkirja, ja ne katsotaan IPEECin jäseniksi 
pöytäkirjan soveltamiseksi. Koska yhteisö haluaa liittyä IPEECiin – mitä varten komissio 
pyytää neuvoston hyväksyntää – neuvoston tulisi antaa valtuudet allekirjoittaa pöytäkirja 
yhteisön puolesta.  

Liittymisprosessi ei edellytä neuvotteluja, sillä pöytäkirjan on jo allekirjoittanut 12 valtiota ja 
IEA. Yhteisö voi siten liittyä pöytäkirjaan neuvoston päätöksellä, jossa nimetään henkilö, 
jolla on valtuudet allekirjoittaa pöytäkirja yhteisön puolesta. 
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Tämä ehdotus koskee toimeksiannon ja pöytäkirjan allekirjoittamista.  

1.1. Talousarvio 
Toimeksiannon jakson 5 mukaan IPEECin talousarvio rahoitetaan sen jäsenten vapaaehtoisilla 
rahoitusosuuksilla. Yhteisön rahoitusosuus on 400 000 euroa vuonna 2009 ja 60 000 euroa 
kunakin seuraavana vuonna. Tähän ehdotukseen kuuluu rahoitusselvitys.  
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2009/0119 (CNS) 

Ehdotus: 

NEUVOSTON PÄÄTÖS 

”Energiatehokkuusyhteistyötä koskevan kansainvälisen kumppanuuden (IPEEC) 
toimeksiannon” sekä ”Energiatehokkuusyhteistyötä koskevan kansainvälisen 

kumppanuuden sihteeristön perustamista Kansainvälisen energiajärjestön yhteyteen 
koskevan pöytäkirjan” allekirjoittamisesta Euroopan yhteisön puolesta  

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka 

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 175 artiklan 
1 kohdan ja 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ja 3 kohdan ensimmäisen 
alakohdan, 

ottaa huomioon komission ehdotuksen, 

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon, 

sekä katsoo seuraavaa: 

(1) G8-maat, Kiina, Intia ja Etelä-Korea sekä komissio päättivät Euroopan komission 
aloitteesta kesäkuussa 2008 perustaa energiatehokkuusyhteistyötä koskevan 
kansainvälisen kumppanuuden (IPEEC) edistämään toimia, joilla voidaan saada 
aikaan merkittäviä energiatehokkuusparannuksia. IPEEC tarjoaa foorumin 
keskustelulle, neuvonpidolle ja tiedonvaihdolle. IPEECiin voivat liittyä myös muut 
maat ja hallitustenväliset organisaatiot. 

(2) Energiatehokkuusyhteistyötä koskevan kansainvälisen kumppanuuden toimeksiannon, 
jäljempänä ’toimeksianto’, allekirjoitti Roomassa 24 päivänä toukokuuta 2009 
kaksitoista maata, muun muassa neljä Euroopan yhteisön jäsenvaltiota. 

(3) Toimeksiannossa kuvataan IPEECin yhteistyötoimet ja organisaatio sekä määritellään 
ehdot uusien jäsenten hyväksymiselle. Toimeksianto sisältää myös yleisiä määräyksiä 
muun muassa IPEECin rahoittamisesta sekä immateriaalioikeuksista. 

(4) Toimeksiannon 4.2 kohdan mukaan hallitustenväliset organisaatiot voivat liittyä 
IPEECin jäseniksi sillä ehdolla, että ne allekirjoittavat toimeksiannon. 

(5) Sekä Euroopan yhteisöllä että sen jäsenvaltioilla on toimivaltaa toimeksiannon 
soveltamisalaan kuuluvilla aloilla. Siksi on varmistettava asianmukaisilla säännöksillä, 
että voidaan muodostaa johdonmukaiset kannat erityisesti ympäristön ja energian 
aloilla sekä yhteisön että jäsenvaltioiden toimivaltaa kunnioittaen. 

(6) IPEECin hallinnollisista tehtävistä huolehdittaisiin parhaiten perustamalla sihteeristö. 
IPEECin sihteeristön perustamista Kansainvälisen energiajärjestön yhteyteen 
koskevan pöytäkirjan, jäljempänä ’pöytäkirja’, allekirjoitti Roomassa 24 päivänä 
toukokuuta ja 22 päivänä kesäkuuta 2009 kaksitoista maata, muun muassa neljä 
Euroopan yhteisön jäsenvaltiota. IEA allekirjoitti pöytäkirjan 18 päivänä kesäkuuta 
2009. 
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(7) Pöytäkirjassa määrätään sihteeristön organisaation yleisistä periaatteista, sihteeristön 
henkilöstöstä ja sen palvelukseenotosta sekä rahoitukseen ja talousarviomenettelyihin 
liittyvistä kysymyksistä. 

(8) Pöytäkirjan 16 kohdan mukaan hallitustenvälisiä organisaatioita, jotka haluavat liittyä 
IPEECin jäseniksi, pyydetään allekirjoittamaan pöytäkirja.  

(9) Euroopan yhteisön on tarkoituksenmukaista allekirjoittaa toimeksianto ja pöytäkirja. 

(10) Euroopan yhteisön olisi maksettava rahoitusosuus IPEECille sen hallinnollisia kuluja 
varten, 

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:  

1 artikla 

1. Hyväksytään Euroopan yhteisön puolesta energiatehokkuusyhteistyötä koskevan 
kansainvälisen kumppanuuden (IPEEC) toimeksianto, joka on tämän päätöksen liitteenä I. 

2. Hyväksytään Euroopan yhteisön puolesta energiatehokkuusyhteistyötä koskevan 
kansainvälisen kumppanuuden sihteeristön perustamista Kansainvälisen energiajärjestön 
yhteyteen koskeva pöytäkirja, joka on tämän päätöksen liitteenä II. 

2 artikla 

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään henkilö(t), jolla on valtuudet allekirjoittaa 
Euroopan yhteisön puolesta ja yhteisöä sitovasti: 

- energiatehokkuusyhteistyötä koskevan kansainvälisen kumppanuuden (IPEEC) 
toimeksianto ja  

- energiatehokkuusyhteistyötä koskevan kansainvälisen kumppanuuden sihteeristön 
perustamista Kansainvälisen energiajärjestön yhteyteen koskeva pöytäkirja. 

3 artikla 

Jäsenvaltioiden ja komission on noudatettava liitteen III käytännesääntöjä. 

Tehty Brysselissä […] 

 Neuvoston puolesta 
 Puheenjohtaja 
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LIITE III 
Käytännesäännöt 

1. Käytännesääntöjä sovelletaan kaikkiin energiatehokkuusyhteistyötä koskevan 
kansainvälisen kumppanuuden (IPEEC) yhteydessä järjestettäviin kokouksiin, joilla 
on merkitystä toimeksiannon täytäntöönpanon kannalta. 

2. Jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluvissa asioissa neuvoston puheenjohtaja kutsuu 
koolle omasta aloitteestaan tai komission tai jonkin jäsenvaltion pyynnöstä ennen 
1 kohdassa tarkoitettua kokousta, sen aikana ja sen jälkeen EU:n jäsenvaltioiden 
valtuuskuntien koordinointikokouksia, joissa pyritään muodostamaan koordinoituja 
kantoja. Kantojen luonnokset annetaan jäsenvaltioille etukäteen. Jäsenvaltiot 
esittävät nämä koordinoidut kannat. 

3. Jaettuun toimivaltaan kuuluvissa asioissa ja erityisesti seuraavissa: 

– energiatehokkuuspolitiikkaan liittyvät kysymykset, joista on annettu EU:n 
lainsäädäntöä,  

– suhteet muihin organisaatioihin, 

– toimeksiantoon tehtävät muutokset,  

– IPEECin työohjelma, työjärjestys ja varainhoitosäännöt sekä vuosikertomus, 

komissio voi kutsua koolle ennen 1 kohdassa tarkoitettua kokousta, sen aikana ja sen jälkeen 
EU:n jäsenvaltioiden valtuuskuntien koordinointikokouksia, joissa pyritään muodostamaan 
yhteisön kantoja. Kantojen luonnokset annetaan jäsenvaltioille etukäteen. Komissio esittää 
näissä asioissa yhteisön kannat yhteisön puolesta. 
4. Jos yhteisö ei ole edustettuna, voidaan sopia, että jäsenvaltiot esittävät yhteisön 

kannan 3 kohdassa tarkoitetuissa asioissa. 
5. Komissio ja jäsenvaltiot tekevät tiivistä yhteistyötä muodostaakseen yhteisesti 

sovitun kannan, myös pitämällä koordinointikokouksia paikan päällä.  

6. Jos 3 kohdassa tarkoitetuissa asioissa ei päästä sopimukseen, asia siirretään 
viipymättä neuvoston energiatyöryhmän tai pysyvien edustajien komitean 
käsiteltäväksi. 
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SÄÄDÖKSEEN LIITTYVÄ RAHOITUSSELVITYS 

1. EHDOTUKSEN NIMI: 
Vapaaehtoiset rahoitusosuudet energiatehokkuusyhteistyötä koskevalle 
kansainväliselle kumppanuudelle (IPEEC) 

2. LUOKITTELU TOIMINTOPERUSTEISESSA JOHTAMIS- JA 
BUDJETOINTIJÄRJESTELMÄSSÄ 
Toimintalohko(t) sekä toiminto/toiminnot: 

Energia ja liikenne 

0604 Perinteiset ja uusiutuvat energialähteet 

3. BUDJETTIKOHDAT 

3.1. Budjettikohdat (toimintamäärärahat sekä niihin liittyvät teknisen ja 
hallinnollisen avun määrärahat (entiset BA-budjettikohdat)) ja 
budjettinimikkeet: 
060406 Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelma – Älykäs energiahuolto 
Euroopassa -ohjelma 

3.2. Toiminnan ja sen rahoitusvaikutusten kesto: 
400 000 euroa vuonna 2009 ja sen jälkeen 60 000 euroa/vuosi. 

3.3. Budjettitiedot: 

Budjetti-
kohta Menolaji Uusi EFTA 

osallistuu 
Ehdokasmaat 

osallistuvat 
Rahoitus-
näkymien 

otsake 

060406 Ei 
pakoll. JM1 EI KYLLÄ KYLLÄ Nro 1a 

                                                 
1 Jaksotetut määrärahat. 
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4. YHTEENVETO RESURSSEISTA 

4.1. Taloudelliset resurssit 

4.1.1. Yhteenveto maksusitoumusmäärärahoista (MSM) ja maksumäärärahoista (MM) 

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella) 

Menolaji 
Kohda
n nro 

  

Vuosi 
n 

 

n + 1
 

n + 2
 

n + 3
 

n + 4 
n + 5 

ja 
myöh. 

 

Yht. 

Toimintamenot2         
Maksusitoumusmäärärahat 
(MSM) 8.1. a 0,400 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 

/vuosi 
 

Maksumäärärahat (MM)  b 0,400 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 
/vuosi 

 

Viitemäärään sisältyvät hallintomenot3     
Tekninen ja hallinnollinen 
apu (EI-JM) 8.2.4. c X x x x x X x 

VIITEMÄÄRÄ YHTEENSÄ        

Maksusitoumusmäärärahat  a+
c 0,400 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 

/vuosi 
 

Maksumäärärahat  b+
c 0,400 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 

/vuosi 
 

Hallintomenot, jotka eivät sisälly viitemäärään4   
Henkilöstömenot ja niihin 
liittyvät menot (EI-JM) 8.2.5. d 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 

/vuosi 
 

Viitemäärään 
sisältymättömät 
hallintomenot lukuun 
ottamatta henkilöstömenoja 
ja niihin liittyviä menoja (EI-
JM) 

8.2.6. e 0,003 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 
/vuosi 

 

Toimenpiteen alustavat rahoituskustannukset yhteensä 
MSM YHTEENSÄ 
henkilöstökustannukset 
mukaan luettuina 

 a+c
+d
+e 

0,443 0,110 0,110 0,110 0,110 0,110 
/vuosi 

 

MM YHTEENSÄ 
henkilöstökustannukset 
mukaan luettuina 

 b+c
+d
+e 

0,443 0,110 0,110 0,110 0,110 0,110 
/vuosi 

 

                                                 
2 Menot, jotka eivät kuulu kyseisen osaston xx lukuun xx 01. 
3 Menot, jotka otetaan osaston xx momentille xx 01 04. 
4 Menot, jotka otetaan lukuun xx 01 muille momenteille kuin xx 01 04 tai xx 01 05. 
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Tiedot yhteisrahoituksesta 
IPEECin vuoden 2009 kokonaiskustannukset arvioidaan tällä hetkellä 1,2 miljoonaksi 
euroksi. Komissio on varannut IPEECille 400 000 euron rahoitusosuuden vuodeksi 
2009 Älykäs energiahuolto Euroopassa -ohjelmassa. IPEECin kokonaiskustannukset 
voidaan seuraavina vuosina kohtuudella arvioida 2,5 miljoonaksi euroksi/vuosi. Sillä 
oletuksella, että IPEECissa tulee seuraavina vuosina olemaan nelisenkymmentä 
jäsentä, 60 000 euron vuotuinen rahoitusosuus on tarkoituksenmukainen. 

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella) 

Rahoitukseen osallistuva 
taho  

 

Vuosi 
n 

 

n + 1
 

n + 2
 

n + 3
 

n + 4 
N + 5 
ja 
myöh. 

 

Yht. 

Jäsenvaltiot (tällä hetkellä 
neljä on IPEECin jäseniä, 
mutta luku voi kasvaa ajan 
myötä) 

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

/vuosi 
 

EU:n ulkopuoliset maat 
(tällä hetkellä kahdeksan on 
IPEECin jäseniä, mutta luku 
voi kasvaa ajan myötä) 

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

/vuosi 
 

MSM YHTEENSÄ 
yhteisrahoitus mukaan 
luettuna 

a+
c+
d+
e+
f 

1,243 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
/vuosi 

 

4.1.2. Yhteensopivuus rahoitussuunnitelman kanssa 

 Ehdotus on nykyisen rahoitussuunnitelman mukainen. 

 Ehdotus edellyttää kyseeseen tulevan rahoitusnäkymien otsakkeen 
rahoitussuunnitelman muuttamista. 

 Ehdotus voi edellyttää toimielinten sopimuksen määräysten5 soveltamista (ts. 
joustovälineen käyttöä tai rahoitusnäkymien tarkistamista). 

4.1.3. Vaikutukset tuloihin 

 Ehdotuksella ei ole vaikutuksia tuloihin. 

 Ehdotuksella on seuraavat vaikutukset tuloihin: 

                                                 
5 Katso toimielinten sopimuksen 19 ja 24 kohta. 
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milj. euroa (yhden desimaalin tarkkuudella) 

  Toteutuksen jälkeen 

Budjettikohta Tulot 

Ennen
toteu-
tusta 

[vuos
i n-1]

[Vuo
si n] 

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

[n+4] [n+5]
6 

a) Absoluuttiset tulot         

b) Tulojen muutokset  ∆       

4.2. Henkilöresurssit kokoaikaiseksi muutettuna (sisältää virkamiehet sekä 
väliaikaisen ja ulkopuolisen henkilöstön) – katso erittely kohdassa 8.2.1 

Vuositarve 

 

Vuosi n
 

n + 1 
 

n + 2 
 

n + 3 
 

n + 4 
 

n + 5 
ja 

myöh. 

Henkilöstön määrä 
yhteensä 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
/vuosi 

5. OMINAISPIIRTEET JA TAVOITTEET 

5.1. Tarve, johon ehdotuksella vastataan lyhyellä tai pitkällä aikavälillä 
IPEECIn keskeisenä tavoitteena on tukea nopeasti reagoivaa ja tuloksekasta 
kansainvälistä yhteistyötä energiatehokkuuden ja energiansäästön edistämisessä. 

5.2. Yhteisön osallistumisesta saatava lisäarvo, ehdotuksen johdonmukaisuus 
muiden rahoitusvälineiden kanssa sekä mahdolliset synergiaedut 
Jäsenenä komissio saisi helpommin ja suoremmin tietoa energiatehokkuuteen 
liittyvästä toiminnasta EU:ssa ja koko maailmassa. Jäsenyydestä olisi hyötyä 
politiikan laadinnalle yleensä, ja se auttaisi seuraamaan jäsenvaltioiden edistymistä 
kohti energiansäästölle asetettuja vuoden 2020 tavoitteita 

Lisäksi yhteisöllä on monissa energiatehokkuuspolitiikkaan liittyvissä asioissa jaettu 
toimivalta jäsenvaltioiden kanssa. On suotavaa, että yhteisö toimii koordinoidusti 
IPEECissa. Yhteisön ehdotetaan liittyvän IPEECiin, mikä merkitsisi vapaaehtoisen 
rahoitusosuuden maksamista. 

5.3. Ehdotuksen tavoitteet ja odotetut tulokset sekä näihin liittyvät indikaattorit 
toimintoperusteisessa johtamismallissa 
IPEECin päätavoitteena on helpottaa toimia, joilla saadaan aikaan merkittäviä 
energiatehokkuusparannuksia. Tällaisilla toimilla: 

– tuetaan IPEECin jäsenten nykyistä työtä energiatehokkuuden parantamiseksi ja 
tiedon levittämiseksi toimenpiteistä, joilla voidaan parantaa merkittävästi 
energiatehokkuutta yksittäisillä aloilla ja monialaisesti; 

                                                 
6 Taulukkoon lisätään sarakkeita, jos toiminnan kesto ylittää kuusi vuotta. 
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– luodaan edellytyksiä yhteiselle keskeisten energiatehokkuusteknologioiden 
tutkimukselle ja kehittämiselle erityisesti niiden soveltamiseksi kehitysmaissa,  

– helpotetaan energiatehokkuutta parantavien tuotteiden ja palvelujen levitystä.  

Tulokset:  

Tieto ja parhaat toimintatavat leviäisivät, ja yhteisö toimisi aktiivisesti IPEECissa 
koordinoitujen kantojen mukaisesti asioissa, jotka kuuluvat yhteisön ja 
jäsenvaltioiden jaettuun toimivaltaan.  

Indikaattorit:  

– sellaisten IPEECin jäsenten lukumäärä, jotka ovat hyväksyneet uusia 
energiatehokkuuteen liittyviä toimia/toimenpiteitä suoraan IPEECin työn 
tuloksena, 

– IPEECin työn tuloksena toteutettujen uusien toimenpiteiden lukumäärä, 

– merkittäviä asioita koskevien yhteisön koordinoitujen kantojen kannatus 
IPEECissa. 

5.4. Toteutustapa (alustava) 

 Keskitetty hallinnointi 
 komissio hallinnoi suoraan 

 hallinnointivastuu siirretään 

 toimeenpanovirastoille 

 varainhoitoasetuksen 185 artiklassa tarkoitetuille yhteisöjen 
perustamille elimille 

 kansallisille julkisoikeudellisille yhteisöille tai julkisen palvelun 
tehtäviä suorittaville yhteisöille 

 Yhteistyössä toteutettava tai hajautettu hallinnointi 
 jäsenvaltioiden kanssa 

 kolmansien maiden kanssa 

 Hallinnointi yhteistyössä kansainvälisten järjestöjen kanssa (tarkennettava) 
Huomautukset: 

6. SEURANTA JA ARVIOINTI 

6.1. Seurantamenettely 
Ei koske tätä ehdotusta. 

6.2. Arviointimenettely 

6.2.1. Ennakkoarviointi 

Ei koske tätä ehdotusta. 

6.2.2. Väli-/jälkiarviointien perusteella toteutetut toimenpiteet (aikaisemmat kokemukset 
vastaavasta toiminnasta) 

Ei ehdotuksia toimenpiteiksi.  
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6.2.3. Tulevaa arviointia koskevat määräykset ja arviointien suorittamisvälit 

Viiden vuoden kuluttua, jos on merkkejä IPEECin heikosta menestyksestä ja tuesta. 

7. Petostentorjunta  
Ei katsota aiheelliseksi 
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8. YKSITYISKOHTAINEN ERITTELY TARVITTAVISTA RESURSSEISTA 

8.1. Ehdotuksen tavoitteet ja niihin liittyvät rahoituskustannukset 
Maksusitoumusmäärärahoina, milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella) 

Vuosi n Vuosi n+1 Vuosi n+2 Vuosi n+3 Vuosi n+4 Vuosi n+5 ja 
myöh. vuodet 

YHTEENSÄ (Sarakkeessa 
ilmoitetaan 
tavoitteet, 
toiminta ja 
tuotokset) 

Tuotoksen 
tyyppi 

Keskim. 
kustan-
nukset 

Tuotos-
ten 
määrä 

Kus-
tan-
nukset 
yht. 

Tuotos-
ten 
määrä 

Kus-
tan-
nukset 
yht. 

Tuotos-
ten 
määrä 

Kus-
tan-
nukset 
yht. 

Tuotos-
ten 
määrä 

Kus-
tan-
nukset 
yht. 

Tuotos-
ten 
määrä 

Kus-
tan-
nukset 
yht. 

Tuotos-
ten 
määrä 

Kus-
tan-
nukset 
yht. 

Tuotos-
ten 
määrä 

Kus-
tan-
nukset 
yht. 

TOIMINTA-
TAVOITE 17…    0,400  0,060  0,060  0,060  0,060  0,060 

/vuosi 
  

Toimi 1….                 

Tuotos 1                 

Välisumma tav. 1                 

TOIMINTA-
TAVOITE 27 … 

                

Toimi 1….                 

Tuotos 1                 

Välisumma tav. 2                 

TOIMINTA-
TAVOITE n7 … 

                

Välisumma tav. n                 

                                                 
7 Kuten kuvattu kohdassa 5.3. 
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KUSTANNUKSET 
YHTEENSÄ 

   0,400  0,060  0,060  0,060  0,060  0,060 
/vuosi 
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8.2. Hallintomenot 

8.2.1. Henkilöstön määrä ja jakautuminen 

Laji  Toiminnan hallinnointiin tarvittava nykyinen ja/tai uusi henkilöstö (toimien 
ja/tai virkojen määrä kokoaikaiseksi muutettuna) 

  
Vuosi n Vuosi 

n+1 
Vuosi 
n+2 

Vuosi 
n+3 

Vuosi 
n+4 

Vuosi 
n+5 

A*/AD 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 Virkamiehet 
tai 

väliaikaiset 
toimihenkilöt8 

(XX 01 01) 

B*, 
C*/AST 

      

Momentilta XX 01 02 
rahoitettava henkilöstö9 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 

Momenteilta 
XX 01 04/05 rahoitettava 
muu henkilöstö10 

      

YHTEENSÄ 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

8.2.2. Toimintaan liittyvien tehtävien kuvaus 

• IPEECin toiminnan seuranta 

• osallistuminen työohjelman laadintaan 

• jäsenvaltioiden kanssa pidettävien koordinointikokousten kutsuminen koolle, 
valmisteleminen ja jatkotoimet 

8.2.3. Henkilöresurssien lähteet (henkilöstösääntöjen alainen henkilöstö) 

 Korvattavan tai jatkettavan ohjelman hallinnointiin osoitetut tämänhetkiset 
virat ja/tai toimet 

 Vuosistrategiaan ja alustavaan talousarvioesitykseen liittyvässä vuotta n 
koskevassa menettelyssä jo myönnetyt virat ja/tai toimet 

 Vuosistrategiaan ja alustavaan talousarvioesitykseen liittyvässä seuraavassa 
menettelyssä pyydettävät virat ja/tai toimet 

 Hallinnoinnista vastaavan henkilöstön nykyisten virkojen ja/tai toimien 
uudelleenjärjestely (henkilöstön sisäinen uudelleenjärjestely) 

 Vuodeksi n tarvittavat virat ja/tai toimet, jotka eivät sisälly vuosistrategiaan ja 
alustavaan talousarvioesitykseen liittyvään, kyseistä vuotta koskevaan 
menettelyyn 

                                                 
8 Kyseisen henkilöstön kustannukset EIVÄT sisälly viitemäärään. 
9 Kyseisen henkilöstön kustannukset EIVÄT sisälly viitemäärään. 
10 Kyseisen henkilöstön kustannukset sisältyvät viitemäärään. 
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8.2.4. Muut viitemäärään sisältyvät hallintomenot (XX 01 04/05 – hallintomenot) 

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella) 

Budjettikohta 

(numero ja nimi) Vuosi 
n 

Vuosi 
n+1 

Vuosi 
n+2 

Vuosi 
n+3 

Vuosi 
n+4 

Vuosi 
n+5  

ja 
myöh. 

YHT. 

1 Tekninen ja hallinnollinen apu 
(henkilöstökust. mukaan luettuina)        

        

Muu tekninen ja hallinnollinen apu        

 − sisäinen         

 – ulkoinen        

Tekninen ja hallinnollinen apu yhteensä        

8.2.5. Henkilöstömenot ja niihin liittyvät menot, jotka eivät sisälly viitemäärään 

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella) 

Laji Vuosi n Vuosi 
n+1 

Vuosi 
n+2 

Vuosi 
n+3 

Vuosi 
n+4 

Vuosi 
n+5 

ja myöh. 

Virkamiehet ja väliaikaiset 
toimihenkilöt (XX 01 01) 

0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 
/vuosi 

Momentilta XX 01 02 
rahoitettava henkilöstö (ylim. 
toimihlöt, kans. asiantuntijat, 
sopimussuhteinen hlöstö jne.) 

(budjettikohta ilmoitettava) 

0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 
/vuosi 

Henkilöstömenot ja niihin 
liittyvät menot yhteensä 
(EIVÄT sisälly 
viitemäärään) 

0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 
/vuosi 
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Laskelma – virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt 

Monivuotinen työ, joten kustannus perustuu komission virkamiesten keskimääräisiin 
kustannuksiin 
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 euroa 

Laskelma – momentilta XX 01 02 rahoitettava henkilöstö 

Katso kehys edellä 

 

8.2.6. Muut hallintomenot, jotka eivät sisälly viitemäärään 

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

 
Vuosi 

n 
Vuosi 
n+1 

Vuosi 
n+2 

Vuosi 
n+3 

Vuosi 
n+4 

Vuosi 
n+5 

ja myöh. 
YHT.

XX 01 02 11 01 – Virkamatkat 0,003 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 
/vuosi  

XX 01 02 11 02 – Konferenssit ja kokoukset        

XX 01 02 11 03 – Komiteoiden kokoukset11         

XX 01 02 11 04 – Selvitykset ja kuulemiset        

XX 01 02 11 05 – Tietojärjestelmät        

2 Muut hallintomenot yhteensä 
(XX 01 02 11) 

       

3 Muut hallintomenojen kaltaiset 
menot (eritellään budjettikohdittain) 

       

Hallintomenot yhteensä lukuun 
ottamatta henkilöstömenoja ja niihin 
liittyviä menoja (EIVÄT sisälly 
viitemäärään) 

0,003 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 
/vuosi  

 

Laskelma – Muut hallintomenot, jotka eivät sisälly viitemäärään 

3 virkamatkaa x 1000 euroa (vuosi n) – 10 virkamatkaa x 1000 euroa = 10 000 euroa 
(vuodet n +) 

Kustannukset voivat muuttua riippuen siitä, mihin sihteeristön pysyvä toimipaikka päätetään 
perustaa. 

                                                 
11 Ilmoitetaan, millaisesta komiteasta on kysymys ja mihin ryhmään se kuuluu. 
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