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AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS 

Komisija ėmėsi iniciatyvos tarptautiniu mastu skatinti energijos vartojimo efektyvumą, nes tai 
svarbi integruotos energetikos ir klimato kaitos politikos dalis. 2008 m. birželio mėn. Aomori 
mieste Japonijoje Komisijos, Didžiojo aštuoneto (G8) valstybių, Kinijos, Indijos ir Pietų 
Korėjos priimta deklaracija susitarta įsteigti Tarptautinę bendradarbiavimo energijos 
vartojimo efektyvumo srityje partnerystės organizaciją (toliau – IPEEC). Tai turėtų būti 
aukšto lygio forumas, kurio tikslas – „stiprinti ir koordinuoti mūsų bendras pastangas 
paspartinti patikimų energijos vartojimo efektyvumo didinimo metodikų priėmimą“. IPEEC 
sudarys galimybę diskutuoti, teikti konsultacijas ir keistis informacija. 

IPEEC nuostatus (toliau – nuostatai) gegužės 24 d. Romoje pasirašė G8 valstybės, Kinija, 
Pietų Korėja, Brazilija ir Meksika. Kadangi tuo metu Indijoje keitėsi vyriausybės, ji jų 
nepasirašė. 

Nuostatuose apibūdinama IPEEC bendradarbiavimo veikla, nustatoma jos organizacinė 
struktūra, apibrėžiami kriterijai galimiems naujiems nariams ir pateikiamos bendrosios 
nuostatos inter alia dėl partnerystės organizacijos finansavimo ir intelektinės nuosavybės 
teisių. 

Nuostatų 4.2 straipsnyje numatoma, kad narėmis gali tapti kitos šalys ir tarpvyriausybinės 
organizacijos. IPEEC nare tampama pasirašius nuostatus. Tikslinga, kad Bendrija būtų 
atstovaujama šioje partnerystės organizacijoje, nes Bendrijos indėlis į diskusijas, konsultacijas 
ir informacijos mainus, kuriems partnerystės organizacija sudaro sąlygas, būtų labai 
reikšmingas. Svarbu, kad tai vyksta suderintai ir kai kurie nuostatuose 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. Kad 
būtų užtikrintas tinkamas Bendrijos pozicijų derinimas, prireikus bus taikomas elgesio 
kodeksas. 

Šie nuostatai – tarptautinis susitarimas, kuriam taikomos EB sutarties 300 straipsnio 
nuostatos.  

Stojant nenumatoma jokių derybų, nes nuostatus jau pasirašė 12 valstybių. Todėl Bendrija 
gali prisijungti prie nuostatų pagal Tarybos sprendimą, kuriuo paskiriamas asmuo, turintis 
teisę pasirašyti nuostatus Europos bendrijos vardu.  

Memorandumą dėl IPEEC sekretoriato sudarymo prie Tarptautinės energetikos agentūros 
(toliau – memorandumas) 2009 m. gegužės 24 d. Romoje pasirašė 7 iš G8 valstybių, Kinija, 
Pietų Korėja, Brazilija ir Meksika, o 2009 m. birželio 18 d. – Tarptautinė energetikos agentūra 
(toliau – TEA). Prancūzija, aštuntoji G8 narė, jį pasirašė 2009 m. birželio 22 d.  

Memorandumas – tai tarptautinis IPEEC narių ir TEA susitarimas, kuriame pateikiama 
sekretoriato, kuris bus sudarytas prie TEA, organizavimo tvarka. Memorandume pateikiamos 
nuostatos dėl sekretoriato darbuotojų ir jų įdarbinimo, taip pat aptariami finansavimo ir 
biudžeto procedūrų klausimai Šiam tarptautiniam susitarimui taikomos EB sutarties 300 
straipsnio nuostatos. 

Memorandumo 16 punkte numatyta, kad bet kurios tarpvyriausybinės organizacijos, kuri nori 
tapti IPEEC nare, bus paprašyta pasirašyti šį memorandumą ir tada šio memorandumo tikslais 
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ji bus laikoma nare. Kadangi Bendrija nori tapti IPEEC nare (tam Komisija prašo Tarybos 
pritarimo), Taryba turėtų leisti pasirašyti memorandumą Bendrijos vardu.  

Stojant nenumatoma jokių derybų, nes memorandumą jau pasirašė 12 valstybių ir TEA. Todėl 
Bendrija gali prisijungti prie memorandumo pagal Tarybos sprendimą, kuriuo paskiriamas 
asmuo, turintis teisę pasirašyti memorandumą Bendrijos vardu. 

Šiuo pasiūlymu numatoma pasirašyti nuostatus ir memorandumą.  

1.1. Biudžetas 

Pagal nuostatų 5 skirsnį partnerystės organizacijos biudžetas finansuojamas savanoriškais jos 
narių įnašais. 2009 m. Bendrijos įnašas bus 400 000 EUR, o kiekvienais vėlesniais metais – 
60 000 EUR. Kartu su šiuo pasiūlymu pateikiama finansinė teisės akto pasiūlymo pažyma. 
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2009/0119 (CNS) 

Pasiūlymas 

TARYBOS SPRENDIMAS 

dėl Tarptautinės bendradarbiavimo energijos vartojimo efektyvumo srityje partnerystės 
organizacijos (IPEEC) nuostatų ir Memorandumo dėl Tarptautinės bendradarbiavimo 

energijos vartojimo efektyvumo srityje partnerystės organizacijos sekretoriato 
sudarymo prie Tarptautinės energetikos agentūros pasirašymo Europos bendrijos vardu  

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA, 

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 175 straipsnio 1 dalį, 300 
straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą ir 3 dalies pirmą pastraipą, 

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą, 

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę, 

kadangi: 

(1) Europos Komisijos iniciatyva 2008 m. birželio mėn. G8 valstybės kartu su Kinija, 
Indija ir Pietų Korėja bei Komisija nusprendė įsteigti Tarptautinę bendradarbiavimo 
energijos vartojimo efektyvumo srityje partnerystės organizaciją (IPEEC), kurios 
tikslas – sudaryti palankias sąlygas veiksmams, kuriais labai padidinamas energijos 
vartojimo efektyvumas, įgyvendinti. IPEEC sudarys galimybę diskutuoti, teikti 
konsultacijas ir keistis informacija. Prie IPEEC gali prisijungti kitos šalys ir 
tarpvyriausybinės organizacijos. 

(2) 2009 m. gegužės 24 d. Romoje 12 valstybių, įskaitant keturias Europos bendrijos 
valstybes nares, pasirašė Tarptautinės bendradarbiavimo energijos vartojimo 
efektyvumo srityje partnerystės organizacijos nuostatus (toliau – nuostatai). 

(3) Nuostatuose apibūdinama IPEEC bendradarbiavimo veikla, nustatoma jos 
organizacinė struktūra, apibrėžiami kriterijai galimiems naujiems nariams ir 
pateikiamos bendrosios nuostatos inter alia dėl partnerystės organizacijos finansavimo 
ir intelektinės nuosavybės teisių. 

(4) Nuostatų 4.2 straipsnyje numatyta, kad tarpvyriausybinės organizacijos gali prisijungti 
prie IPEEC ir kad jos nare tampama pasirašius nuostatus.  

(5) Sritys, kurioms taikomi nuostatai, priskiriamos tiek Europos bendrijos, tiek valstybių 
narių kompetencijai. Todėl reikalingos nuostatos, kuriomis būtų užtikrinta, kad pagal 
jų atitinkamas kompetencijas, ypač aplinkos ir energetikos srityse, laikomasi nuoseklių 
pozicijų.  
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(6) IPEEC administracines funkcijas būtų lengviausia vykdyti įsteigus sekretoriatą. 2009 
m. gegužės 24 d. ir birželio 22 d. Romoje dvylika valstybių, įskaitant keturias Europos 
bendrijos valstybes nares, pasirašė memorandumą dėl IPEEC sekretoriato sudarymo 
prie Tarptautinės energetikos agentūros (toliau – memorandumas). TEA jį pasirašė 
2009 m. birželio 18 d. 

(7) Memorandume aprašomi bendrieji sekretoriato organizavimo principai ir pateikiamos 
nuostatos dėl sekretoriato darbuotojų ir jų įdarbinimo, taip pat aptariami finansavimo 
ir biudžeto procedūrų klausimai. 

(8) Memorandumo 16 punkte numatyta, kad bet kurios tarpvyriausybinės organizacijos, 
kuri nori tapti IPEEC nare, bus paprašyta pasirašyti šį memorandumą. 

(9) Tikslinga, kad Europos bendrija pasirašytų šiuos nuostatus ir memorandumą. 

(10) Europos bendrija turėtų mokėti įnašą IPEEC jos administracinėms išlaidoms padengti,  

NUSPRENDĖ:  

1 straipsnis 

1. Tarptautinės bendradarbiavimo energijos vartojimo efektyvumo srityje partnerystės 
organizacijos (IPEEC) nuostatai, pridedami prie šio sprendimo kaip I priedas, patvirtinami 
Europos bendrijos vardu. 

2. Memorandumas dėl Tarptautinės bendradarbiavimo energijos vartojimo efektyvumo 
srityje partnerystės organizacijos sekretoriato sudarymo prie Tarptautinės energetikos 
agentūros, pridedamas prie šio sprendimo kaip II priedas, patvirtinamas Europos bendrijos 
vardu. 

2 straipsnis 

Šiuo sprendimu Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), turintį (-čius) teisę 
Europos bendrijos vardu pasirašyti, kad būtų išreikštas Bendrijos sutikimas įsipareigoti pagal: 

- Tarptautinės bendradarbiavimo energijos vartojimo efektyvumo srityje partnerystės 
organizacijos (IPEEC) nuostatus ir  

- Memorandumą dėl Tarptautinės bendradarbiavimo energijos vartojimo efektyvumo 
srityje partnerystės organizacijos sekretoriato sudarymo prie Tarptautinės energetikos 
agentūros. 

3 straipsnis 

Valstybės narės ir Komisija laikosi III priede išdėstyto elgesio kodekso. 
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Priimta Briuselyje […] 

 Tarybos vardu 
 Pirmininkas 
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III PRIEDAS 

Elgesio kodeksas 

1. Kodeksas bus taikomas visiems Tarptautinės bendradarbiavimo energijos vartojimo 
efektyvumo srityje partnerystės organizacijos organizuojamiems posėdžiams, 
susijusiems su nuostatų įgyvendinimu. 

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

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

– klausimais, susijusiais su energijos vartojimo efektyvumo politika, kurie jau 
reglamentuojami ES teisės aktais,  

– ryšiais su kitomis organizacijomis, 

– nuostatų pakeitimais,  

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

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

4. Gali būti susitarta, kad tais atvejais, kai Bendrijai nėra atstovaujama, dėl 3 dalyje 
nurodytų klausimų Bendrijos poziciją pristatys valstybės narės. 

5. Komisija ir valstybės narės glaudžiai bendradarbiaus, įskaitant dalyvavimą 
koordinaciniuose posėdžiuose vietoje, kad būtų nustatyta sutarimu pagrįsta pozicija. 

6. Jei nepavyksta pasiekti susitarimo 3 dalyje nurodytais klausimais, klausimas 
nedelsiant bus perduodamas Tarybos Energetikos darbo grupei arba Nuolatinių 
atstovų komitetui. 
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FINANSINĖ TEISĖS AKTO PASIŪLYMO PAŽYMA 

1. PASIŪLYMO PAVADINIMAS 

Savanoriški įnašai Tarptautinei bendradarbiavimo energijos vartojimo efektyvumo 
srityje partnerystės organizacijai (IPEEC). 

2. VEIKLA GRINDŽIAMO VALDYMO IR VEIKLA GRINDŽIAMO 
BIUDŽETO SUDARYMO SISTEMA 

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

Energetika ir transportas 

0604 Tradiciniai ir atsinaujinantys energijos šaltiniai 

3. BIUDŽETO EILUTĖS 

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

060406 Naujovių ir konkurencingumo pagrindų programa – Programa „Pažangi 
energetika Europai“ 

3.2. Priemonės ir jos finansinio poveikio trukmė: 

2009 m. – 400 000 EUR, o vėliau – 60 000 EUR per metus. 

3.3. Biudžeto ypatybės: 

Biudžeto 
eilutė Išlaidų rūšis Nauja ELPA įnašas Šalių kandidačių 

įnašai 

Finansinės 
perspektyvos 

išlaidų 
kategorija 

060406 
NPI 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 
metai

 

n + 1

 

n + 2

 

n + 3

 

n + 4 
n + 5 

ir 
vėliau 

 

Iš viso 

Veiklos išlaidos2 
 

        

Įsipareigojimų asignavimai 
(ĮA) 8.1. a 0,400 0,060 0,060 0,060 0,060 

0,060 
per 

metus 

 

Mokėjimų asignavimai 
(MA) 

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

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

0,060 
per 

metus 

 

Mokėjimų asignavimai  
b+c 0,400 0,060 0,060 0,060 0,060 

0,060 
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 0,003 0,010 0,010 0,010 0,010 
0,010 
per 

metus 

 

                                                 
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 orientacinių priemonės finansinių išlaidų 
IŠ VISO ĮA, įskaitant 
išlaidas žmogiškiesiems 
ištekliams 

 a+c
+d
+e 

0,443 0,110 0,110 0,110 0,110 
0,110 
per 

metus 

 

IŠ VISO MA, įskaitant 
išlaidas žmogiškiesiems 
ištekliams 

 b+c
+d
+e 

0,443 0,110 0,110 0,110 0,110 
0,110 
per 

metus 

 

Išsami informacija apie bendrąjį finansavimą 

Šiame etape numatyta, kad IPEEC išlaidos 2009 m. sieks 1,2 mln. EUR. 2009 metais 
Komisija IPEEC numatė skirti 400 000 EUR pagal programą „Pažangi energetika 
Europai“. Vėlesniems metams apskaičiuotos visos IPEEC metinės išlaidos, kurios 
siekia 2,5 mln. EUR, yra pagrįsta suma. Darant prielaidą, kad vėlesniais metais 
IPEEC turės maždaug 40 narių, metinis 60 000 EUR įnašas yra tinkama suma. 

mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu) 

Bendrąjį finansavimą 
teikianti įstaiga 

 
 

n 
metai

 

n + 1

 

n + 2

 

n + 3

 

n + 4 
n + 5 
ir 
vėliau 

 

Iš viso 

Valstybės narės (dabar yra 4 
narės, ilgainiui šis skaičius 
gali didėti)  

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

per 
metus 

 

ES nepriklausančios šalys 
(dabar yra 8 narės, ilgainiui 
šis skaičius gali didėti)  

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

per 
metus 

 

IŠ VISO ĮA, įskaitant 
bendrąjį finansavimą 

a+c
+d
+e
+f 

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

 Pasiūlymas pajamoms turi tokį finansinį poveikį: 

                                                 
5 Žr. Tarpinstitucinio susitarimo 19 ir 24 punktus. 
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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 

IPEEC pagrindinis tikslas – remti aktyvų ir produktyvų tarptautinį bendradarbiavimą, 
kuriuo siekiama skatinti energijos vartojimo efektyvumą ir energijos taupymą. 

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

Būdama nare, Komisija turės geresnes galimybes tiesiogiai gauti informacijos apie 
ES ir pasaulyje vykdomą veiklą energijos vartojimo efektyvumo srityje. Tai yra 
naudinga formuojant politiką apskritai ir leis geriau stebėti valstybių narių pažangą 
siekiant 2020 metams užsibrėžto energijos taupymo tikslo. 

Be to, daugelis energijos vartojimo efektyvumo politikos aspektų priklauso ir 
Bendrijos, ir valstybių narių kompetencijai. Pageidautina, kad Bendrijos veiksmai 
IPEEC veikloje būtų suderinti. Bendrijai siūloma tapti IPEEC nare, tai reiškia, kad ji 
turės skirti savanorišką finansinį įnašą. 

                                                 
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 

IPEEC pagrindinis tikslas – sudaryti palankias sąlygas veiksmams, kuriais labai 
padidinamas energijos vartojimo efektyvumas, įgyvendinti. Tam reikia: 

– remti IPEEC narių šiuo metu vykdomą veiklą, kuria skatinamas energijos 
vartojimo efektyvumas, ir viename ar tarp kelių sektorių keistis informacija 
apie priemones, kurios galėtų reikšmingai pagerinti energijos vartojimo 
efektyvumą; 

– sudaryti sąlygas vykdyti bendrus svarbiausių energijos vartojimo efektyvumą 
didinančių technologijų mokslinius tyrimus ir plėtrą, ypač dėl jų taikymo 
besivystančiose šalyse; 

– sudaryti palankias sąlygas su energija susijusiems gaminiams ir paslaugoms, 
kurie prisideda prie energijos vartojimo efektyvumo didinimo, platinti.  

Rezultatai:  

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

Rodikliai:  

– IPEEC narių, kurie, tiesiogiai remdamiesi IPEEC veikla, ėmėsi naujų su 
energijos vartojimo efektyvumu susijusių veiksmų ir (arba) taiko naujas su jais 
susijusias priemones, skaičius; 

– naujų priemonių, įgyvendintų remiantis IPEEC veikla, skaičius; 

– suderintų Bendrijos pozicijų, dėl kurių buvo susitarta atitinkamais su IPEEC 
veikla susijusiais klausimais, 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 
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 kartu su valstybėmis narėmis 

 kartu su trečiosiomis šalimis 

 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) 

Priemonių nepasiūlyta.  

6.2.3. Būsimo vertinimo sąlygos ir dažnumas 

Po penkerių metų, jei bus matyti, kad IPEEC 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 
……… 
 

   0,400  0,060  0,060  0,060  0,060  0,060 
per 
metus 

  

1 priemonė 
………………. 

                

- 1 rezultatas                 

1 tikslo tarpinė 
suma 

                

VEIKLOS 
TIKSLAS Nr. 2 
……… 

                

1 priemonė 
………………. 

                

- 1 rezultatas                 

                                                 
7 Kaip apibūdinta 5.3 skirsnyje. 
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2 tikslo tarpinė 
suma 

                

VEIKLOS 
TIKSLAS Nr. n 

                

n tikslo tarpinė 
suma 

                

IŠ VISO 
IŠLAIDŲ 

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

• Stebėti IPEEC vykdomą veiklą. 

• Dalyvauti rengiant darbo programą. 

• Kviesti valstybes nares į koordinacinius posėdžius, juos rengti ir imtis tolesnių 
priemonių. 

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). 

                                                 
8 Kurių išlaidos NEĮSKAIČIUOTOS į orientacinę sumą. 
9 Kurių išlaidos NEĮSKAIČIUOTOS į orientacinę sumą. 
10 Kurių išlaidos įskaičiuotos į orientacinę sumą. 
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 Etatai, reikalingi n-tiesiems metams, tačiau nenumatyti tų metų MPS ir (arba) 
PBP. 
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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 
VISO 

1. Techninė ir administracinė pagalba 
(įskaitant susijusias išlaidas 
darbuotojams) 

 
     

 

        

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 
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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 
VISO 

XX 01 02 11 01 – Komandiruotės 0,003 0,010 0,010 0,010 0,010 
0,010 
per 
metus 

 

XX 01 02 11 02 – Posėdžiai ir konferencijos        

XX 01 02 11 03 – Komitetai11  
 

       

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) 

0,003 0,010 0,010 0,010 0,010 
0,010 
per 
metus 

 

 

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

Trys 1 000 EUR vertės komandiruotės (n metais) – dešimt 1 000 EUR vertės komandiruočių 
= 10 000 EUR (n + metais)  

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

 




