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SISSEJUHATUS 

1. Komisjoni rakendusotsusega 2013/771/EL, 1. jaanuar 20131, millega tunnistatakse 

kehtetuks komisjoni otsus 2007/372/EÜ2

KINNITAVAT AVALDUST TOETAV TEAVE 

, asutati Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate 

Rakendusamet (edaspidi rakendusamet või EASME), mis asendab Konkurentsivõime ja 

Uuendustegevuse Täitevasutust (EACI) ja on selle õigusjärglane 1. jaanuarist 2014 kuni 

31. detsembrini 2024. EASME oluliselt laiendatud mandaadi kohaselt peab rakendusamet 

tihedas koostöös seitsme komisjoni peadirektoraadiga juhtima ELi tegevust teadusuuringute 

ja uuendustegevuse, VKEde konkurentsivõime, keskkonna ja kliimameetmete, merenduse ja 

kalanduse valdkondades ning eelmiste aastatega sarnaselt ka konkurentsivõime ja 

uuendustegevuse raamprogrammi (2007–2013) teatavaid osi.  

2. Kontrollikoja auditi lähenemisviis koosneb analüütilistest auditiprotseduuridest, 

tehingute otsesest testimisest ning rakendusameti järelevalve- ja kontrollisüsteemide 

peamiste kontrollimehhanismide hindamisest. Lisaks kasutatakse vajaduse korral teiste 

audiitorite tööst saadud auditi tõendusmaterjali ning analüüsitakse juhtkonna esitisi. 

KINNITAV AVALDUS 

3. Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 287 sätetele auditeeris kontrollikoda: 

a) rakendusameti raamatupidamise aastaaruannet, mis koosneb finantsaruannetest3 ja eelarve 

täitmise aruannetest4

b) raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust. 

 31. detsembril 2014. aastal lõppenud eelarveaasta kohta, 

                                                      

1 ELT L 341, 18.12.2013, lk 73. 

2 ELT L 140, 1.6.2007, lk 52. 

3 Finantsaruanded sisaldavad bilanssi ja tulemiaruannet, rahavoogude aruannet, netovara 
muutuste aruannet, oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. 

4 Need koosnevad eelarve tulemiaruandest ja selle lisast. 
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Juhtkonna kohustused 

4. Juhtkond vastutab rakendusameti raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase 

esitamise eest ning aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse eest5

a) juhtkonna kohustused seoses rakendusameti raamatupidamise aastaaruandega hõlmavad 

finantsaruannete koostamiseks ja õiglaseks esitamiseks vajaliku sisekontrollisüsteemi 

kavandamist, rakendamist ja käigushoidmist nii, et neis ei esineks pettusest või vigadest tingitud 

olulisi väärkajastamisi; komisjoni peaarvepidaja poolt vastu võetud raamatupidamiseeskirjadel

: 

6

b) alustehingute seaduslikkuse ja korrektsuse tagamiseks ning usaldusväärse finantsjuhtimise 

põhimõtte järgimiseks on juhtkond kohustatud kavandama, rakendama ja käigus hoidma 

mõjusat ja tõhusat sisekontrollisüsteemi, mis hõlmab piisavat järelevalvet ja asjakohaseid 

meetmeid eeskirjade eiramise ja pettuse ärahoidmiseks ning vajaduse korral õiguslikke 

menetlusi valesti makstud või kasutatud vahendite tagasinõudmiseks. 

 

põhinevate asjakohaste arvestuspõhimõtete valimist ja rakendamist ning arvestushinnangute 

koostamist, mis on asjaolusid arvestades mõistlikud. Direktor kiidab rakendusameti 

raamatupidamise aastaaruande heaks pärast seda, kui peaarvepidaja on selle kogu olemasoleva 

teabe põhjal koostanud ning lisanud teatise, milles ta muu hulgas kinnitab, et omab piisavat 

kindlust selle kohta, et raamatupidamise aastaaruanne annab rakendusameti finantsolukorra 

kohta kõikides olulistes aspektides õige ja õiglase ülevaate; 

Audiitori kohustused 

5. Kontrollikoja kohustuseks on esitada oma auditi põhjal Euroopa Parlamendile ja nõukogule7

                                                      

5 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 (ELT L 298, 26.10.2012, 
lk 1) artiklid 62 ja 68 koostoimes artiklitega 53 ja 58. 

 

kinnitav avaldus raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute 

seaduslikkuse ja korrektsuse kohta. Kontrollikoda viib auditi läbi kooskõlas IFACi rahvusvaheliste 

auditeerimisstandardite ja eetikanormidega ning INTOSAI kõrgeimate kontrolliasutuste 

6 Komisjoni peaarvepidaja poolt vastu võetud raamatupidamiseeskirjad põhinevad 
Rahvusvahelise Arvestusekspertide Föderatsiooni koostatud rahvusvahelistel avaliku sektori 
raamatupidamisstandarditel (IPSAS), või vajaduse korral Rahvusvahelise Arvestusstandardite 
Nõukogu koostatud rahvusvahelistel arvestusstandarditel (IAS) /rahvusvahelistel 
finantsaruandlusstandarditel (IFRS). 

7 Määruse (EL) nr 966/2012 artikkel 162. 
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rahvusvaheliste standarditega. Nende standardite kohaselt peab kontrollikoda auditi planeerima ja 

läbi viima viisil, mis annab talle piisava kindluse selle kohta, et rakendusameti raamatupidamise 

aastaaruanne ei sisalda olulisi väärkajastamisi ja selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja 

korrektsed. 

6. Auditi käigus viiakse läbi protseduure auditi tõendusmaterjali kogumiseks aruandes esitatud 

summade ja andmete ning alustehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta. Valitud protseduurid 

sõltuvad audiitori otsustusest, mis põhineb hinnangul riskidele, et aruanne võib sisaldada pettusest 

või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi ning alustehingute mittevastavust Euroopa Liidu 

õigusraamistikust tulenevatele nõuetele. Asjakohaste auditiprotseduuride kavandamiseks võtab 

audiitor nimetatud riskide hindamisel arvesse raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase 

esitamisega seonduvaid mistahes sisekontrollimehhanisme, samuti alustehingute seaduslikkuse ja 

korrektsuse tagamiseks rakendatud järelevalve- ja kontrollisüsteeme. Audit hõlmab ka 

arvestuspõhimõtete asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning raamatupidamise 

aastaaruande üldise esitusviisi hindamist. 

7. Kontrollikoda on seisukohal, et kogutud auditi tõendusmaterjal annab piisava ja asjakohase 

aluse kinnitava avalduse esitamiseks. 

Arvamus raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse kohta 

8. Kontrollikoja hinnangul kajastab rakendusameti raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes 

aspektides õiglaselt rakendusameti finantsolukorda 31. detsembri 2014. aasta seisuga ning 

rakendusameti finantstulemusi ja rahavooge lõppenud aastal vastavalt rakendusameti 

finantsmääruse sätetele ja komisjoni peaarvepidaja poolt vastu võetud raamatupidamiseeskirjadele. 

Arvamus raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse 

kohta 

9. Kontrollikoja hinnangul on rakendusameti 2014. aasta 31. detsembril lõppenud eelarveaasta 

raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tehingud kõigis olulistes aspektides seaduslikud ja 

korrektsed. 

10. Järgnevad kommentaarid ei sea kontrollikoja arvamusi kahtluse alla. 
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KOMMENTAARID EELARVE HALDAMISE KOHTA 

11. 2013. aastast üle kantud ja 2014. aastal tühistatud assigneeringute osakaal 

(260 209 eurot ehk 20 % ülekandmistest (2013. aastal 19 %)) näitab, et eelarvelisi vajadusi 

hinnati 2013. aasta lõpus üle ja olukord oli sama ka eelneval aastal. 

12. Kuigi rakendusameti eelarvet muudeti ja vähendati 3 miljoni euro võrra septembris 

2014, kattis rakendusamet kulukohustustega vaid 91 % vähendatud eelarve 

assigneeringutest. Eelarve madal täitmismäär oli tingitud peamiselt rakendusameti 

laiendatud mandaadiga seonduvatest organisatsioonilistest ja tegevusalastest 

probleemidest, mis tekkisid lisaprogrammide ja ülesannete elluviimisel tihedas koostöös 

komisjoniga. Vaatamata sellele osutab eelarve oluline alakasutus vajadusele parandada 

rakendusameti eelarve planeerimist. 

13. Seda näitab ka 2015. aastasse üle kantud kulukohustustega kaetud assigneeringute suur 

ja suurenenud summa, mis oli 3,8 miljonit eurot ehk 17 % (2013. aastal 1,3 miljonit eurot ehk 

8 %), mis puudutas peamiselt III jaotist (programmide toetuskulud) ja mille summa oli 

2,6 miljonit eurot ehk 72 % (2013. aastal 0,6 miljonit eurot ehk 35 %), mis on vastuolus 

eelarve aastasuse põhimõttega.  

EELMISE AASTA KOMMENTAARIDE PÕHJAL VÕETUD MEETMED 

14. Ülevaade kontrollikoja eelmise aasta kommentaaride põhjal võetud 

parandusmeetmetest on esitatud I lisas

IV auditikoda, mida juhib kontrollikoja liige Milan Martin CVIKL, võttis käesoleva aruande 

vastu 8. septembri 2015. aasta koosolekul Luxembourgis. 

. 

       Kontrollikoja nimel 

 

        President 

 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 



 1 

ADB057207ET04-15PP-CH048-15APCFIN-RAS-EASME_2014-TR.docx 8.9.2015 

I lisa 

Eelmise aasta kommentaaride põhjal võetud meetmed 

Aasta Kontrollikoja kommentaar 
Parandusmeetmete võtmise seis 

(lõpetatud / pooleli / alustamata /ei 
kohaldata) 

2013 

Ehkki 2013. aasta eelarve täitmise määrad olid rahuldavad, näitab 2012. aastast üle kantud ja 
2013. aastal tühistatud assigneeringute osakaal (215 000 eurot ehk 19 % ülekandmistest) puudusi 
täitevasutuse eelarve planeerimises ning on vastuolus eelarve aastasuse põhimõttega. Tühistatud 
summade näol on peamiselt tegemist esialgsete kulukohustustega, mis on võetud jooksvate 
halduskulude katmiseks. 

Alustamata 
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II lisa 

Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet  

(Brüssel) 

Pädevus ja tegevus 

Euroopa Liidu 
toimimise 
lepingust 
tulenevad liidu 
pädevus-
valdkonnad 

1.  Liidu keskkonnapoliitika aitab kaasa keskkonna kvaliteedi säilitamisele, 
kaitsele ja parandamisele, inimese tervise kaitsmisele ning loodusressursside 
kaalutletud ja mõistlikule kasutamisele, meetmete edendamisele 
rahvusvahelisel tasandil, selleks et tegelda piirkondlike ja ülemaailmsete 
keskkonnaprobleemidega ja eelkõige võidelda kliimamuutuste vastu. 

(Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 191) 
2. Liidu tööstuspoliitika tagab liidu tööstuse konkurentsivõimelisuseks vajalikud 

tingimused, kiirendades tööstuse kohanemist struktuurimuudatustega, 
ergutades sellise keskkonna tekkimist, mis soodustaks algatuslikkust ja 
ettevõtete arengut ning nendevahelist koostööd, edendades innovatsiooni, 
teadusuuringute ja tehnoloogia arendamise poliitika tööstusliku potentsiaali 
paremat ärakasutamist. Koostöös komisjoniga konsulteerivad liikmesriigid 
omavahel ja kooskõlastavad vajaduse korral oma tegevust. Komisjon võib 
tihedas kontaktis liikmesriikidega teha kõiki kasulikke algatusi, et sellist 
kooskõlastamist edendada, eelkõige algatusi, mille eesmärk on kehtestada 
suuniseid ja näitajaid, korraldada kogemuste vahetamist ning valmistada 
ette korrapäraseks järelevalveks ja hindamiseks vajalikke tegureid. Nendest 
teavitatakse täielikult Euroopa Parlamenti. 

(Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 173) 
3. Liidu energiapoliitika eesmärkideks on tagada energiaturu toimimine, tagada 

energiaga varustamise kindlus liidus, edendada energia tõhusat kasutamist 
ja säästmist ning uute ja taastuvate energiaallikate väljaarendamist ning 
edendada energiavõrkude sidumist. 

(Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 194 lõige 1) 
4. Liidu eesmärk on tugevdada oma teaduslikke ja tehnoloogilisi aluseid, luues 

Euroopa teadusruumi, kus teadlased, teaduslik teave ja tehnoloogia vabalt 
liiguvad, ja toetada nende, kaasa arvatud asjaomase tööstuse 
konkurentsivõime arengut. [---] Sel eesmärgil toetab liit ettevõtjaid, kaasa 
arvatud väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted, uurimiskeskused ja 
ülikoolid, nende kvaliteetses uurimis- ja tehnoloogia arendamise tegevuses; 
liit toetab nende jõupingutusi omavaheliseks koostööks ja taotleb eelkõige, 
et teadlastel oleks võimalus teha vabalt piiriülest koostööd ja ettevõtjatel 
oleks võimalus kasutada siseturu potentsiaali (…) ühiste standardite 
määratlemise ja sellist koostööd takistavate õiguslike ning fiskaaltõkete 
kõrvaldamise kaudu. [---] 

Nende eesmärkide taotlemisel astub liit järgmisi liikmesriikide tegevust 
täiendavaid samme: a) uurimisprogrammide, tehnoloogia arendamis- ja 
tutvustamisprogrammide rakendamine, edendades koostööd ettevõtjate, 
uurimiskeskuste ja ülikoolidega ning nende vahel, b) koostöö edendamine 
kolmandate riikidega ja rahvusvaheliste organisatsioonidega liidu 
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teadusuuringute, tehnoloogia arendamise ja tutvustamise valdkonnas, c) liidu 
teadusuuringute, tehnoloogia arendamise ja tutvustamisalase tegevuse 
tulemuste levitamine ja kasutamine, d) liidu teadustöötajate koolituse ja 
liikuvuse stimuleerimine. 
(Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklid 179 ja 180) 
5. Euroopa Parlament ja nõukogu kehtestavad seadusandliku tavamenetluse 

kohaselt ning pärast konsulteerimist majandus- ja sotsiaalkomiteega (...) 
muud (...) ühise kalanduspoliitika eesmärkide saavutamiseks vajalikud 
sätted. (Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 43 lõige 2) 

Rakendusameti 
pädevus  
(nagu 
määratletud 
komisjoni 
rakendusotsuses 
2013/771/EL) 

Eesmärgid 
Rakendusamet vastutab liidu tegevuse juhtimise eest järgmistes valdkondades: 
VKEde toetamine, energeetika, keskkond, merendus ja kalandus, ettevõtlus ja 
uuendustegevus (sh ökoinnovatsioon). Rakendusametile tehakse ülesandeks 
järgmiste liidu programmide osade juhtimine:  

a) ettevõtete ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
konkurentsivõime programm (COSME) (2014–2020);  

b) keskkonna ja kliimameetmete programm (LIFE)(2014–2020);  
c) Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF), sealhulgas integreeritud 

merenduspoliitika (IMP), kontroll ja teaduslikud nõuanded ja 
teadmised;  

d) teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020” 
(2014–2020) II osa „Juhtpositsioon tööstuses” ja III osa 
„Ühiskonnaprobleemid” osad. 

Lisaks tehakse rakendusametile ülesandeks CIP programmi järgmiste 
järelejäänud meetmete rakendamine: a) „Arukas energeetika (IEE II)”, b) 
ökoinnovatsiooni algatus, c) Euroopa ettevõtlusvõrgustik, d) „Teie Euroopa” 
äriportaal, e) Intellektuaalomandi õiguste kasutajatugi, f) IPorta projekt. 
Rakendusameti eesmärk on anda abisaajatele ELi poliitika elluviimise kaudu 
kvaliteetset tuge. Euroopa Komisjoni rakendusametina juhime programmide 
COSME, LIFE, Horisont 2020 ja EMFF olulisi osi. Me tagame, et nende 
programmidega rahastatavad tegevused annavad tulemusi ja tagavad 
komisjoni poliitilistele ülesannetele väärtusliku sisendi.  
Ülesanded 
Rakendusamet vastutab eespool osutatud liidu programmide osade 
rakendamisega seotud järgmiste ülesannete täitmise eest: 

a) programmi rakendamise mõne etapi või kõigi etappide juhtimine ja 
eriprojektide kõikide etappide mõne faasi või kõikide faaside juhtimine 
komisjonis vastu võetud asjaomaste tööprogrammide alusel, kui 
komisjon on ametit nii volikirjas volitanud;  

b) eelarve täitmise aktide vastuvõtmine tulude ja kulude osas ning 
programmi juhtimiseks vajalike kõigi toimingute tegemine, kui komisjon 
on ametit nii volikirjas volitanud;  

c) programmi rakendamise toetamine, kui komisjon on ametit nii volikirjas 
volitanud.  

Juhtimine Juhtkomitee 
Koosneb viiest Euroopa Komisjoni nimetatud liikmest ja kolmest vaatlejast. 
Võtab Euroopa Komisjoni heakskiidul vastu rakendusameti iga-aastase töökava. 
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Lisaks kinnitab ta rakendusameti halduseelarve ja iga-aastase tegevusaruande. 
Direktor 
Nimetatakse Euroopa Komisjoni poolt. 
Välisaudit 
Euroopa Kontrollikoda. 
Eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon 
Euroopa Parlament nõukogu soovitusel. 

2014. aastal 
rakendusameti 
käsutusse antud 
ressursid 
(sulgudes 
2013. aasta 
andmed)  

Eelarve 
Tegevuseelarve 
Kavandatud 1 056,51 (242,9) miljonit eurot (millest 100 % pärines ELi 
üldeelarvest) kaeti kulukohustustega ja 123,112 (213,9) miljonit eurot maksti 
eelarvepädevate institutsioonide hääletatud assigneeringutest (98,98 %). 
Rakendusamet täidab tegevuseelarvet komisjoni vastutusel: 
− COSME 95 miljonit eurot, 
− Horisont 2020 695,7 miljonit eurot, 
− EMFF 34,6 miljonit eurot, 
− LIFE 229,9 miljonit eurot, 
− IEE 1,3 (91,9) miljonit eurot, 
− EIP ökoinnovatsioon 0 (33,1) miljonit eurot, 
− EIP ettevõtlusvõrgustikud 0 (51,2) miljonit eurot, 
− MP 0 (66,8) miljonit eurot.  
Halduseelarve 
Halduseelarveks on ette nähtud 24,5 (16,4) miljonit eurot (ELi toetus 100 %), 
mille eest EASME vastutab iseseisvalt. 
Töötajate arv seisuga 31. detsember 2014 
− Personal kokku: 308 kavandatud ametikohta, millest 283 täidetud (163 

kavandatud, 161 täidetud), 
− ajutised töötajad: 77 kavandatud ametikohta, millest 61 täidetud (37 

kavandatud, 35 täidetud), 
− lepingulised töötajad: 231 kavandatud ametikohta, millest 222 täidetud (126 

kavandatud, 126 täidetud). 

2014. aasta 
tooted ja 
teenused 

2014. aasta oli rakendusameti uue, eelmistest oluliselt erineva mandaadi 
esimene aasta. Mandaadi uus portfell sisaldab pärandiprogramme (EIP ja IEE) 
ning ka uusi programme (Horisont 2020, COSME, LIFE ja EMFF). EASME vastutab 
liidu tegevuse juhtimise eest järgmistes valdkondades: VKEde toetamine, 
energeetika, keskkond, merendus ja kalandus, ettevõtlus ja uuendustegevus (sh 
ökoinnovatsioon) ning teeb seda järgmiste programmide raames:  
Uued programmid  
• ettevõtete ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 

konkurentsivõime programm (COSME); 
• ELi teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020” 

järgmised valdkonnad: energeetika, keskkond ja loodusvarad; 
• keskkonna ja kliimameetmete programm (LIFE); 
• Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMFF). 
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Pärandiprogrammid 
• Konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammi järgmised osad: 

Euroopa aruka energeetika programm ja ökoinnovatsiooni programmid. 
COSME – ettevõtete konkurentsivõime ning väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate (VKEd) programm on seotud liidu ettevõtete, eelkõige VKEde 
konkurentsivõime ning jätkusuutlikkuse suurendamisega, ja suunatud 
ettevõtluskultuuri edendamisele ning VKEde asutamise ja kasvu 
soodustamisele. 
Peamised tegevused 
• COSME oli üks EASME-le 2014. aastal delegeeritud uutest programmidest.  
• Teabe edastamine ja levitamine on COSME tegevuse keskmes. EASME 

korraldas näiteks koostöös Torino Kommertskojaga (võrgustiku partner) iga-
aastase konverentsi, millest võttis osa üle 700 osaleja ning 2 000 
mitteametliku ja ametliku ärikohtumise tulemusena määrati kindlaks 192 
potentsiaalset ärivõimalust.  

Horisont 2020 – ELi teadusuuringute ja uuendustegevuse rahastamise 
programmi eesmärk on stimuleerida majandust, turvalist teadus- ja 
tehnoloogiabaasi ning tööstuse konkurentsivõimet tulevikus, aidates luua 
nutikamat, jätkusuutlikumat ja kaasavamat ühiskonda. Programm tõotab 
laboritest suurepäraste ideede turuleviimise kaudu rohkemate läbimurrete ja 
avastuste tegemist. 
Innovatsioon VKEdes 
Peamised tegevused 
• 2014. aasta avaldas EASME Horisont 2020 uuendustegevuse „Innovatsioon 

VKEdes” raames neli konkursikutset ja veel kaks konkursikutset 
„Veebipõhise koostöö potentsiaali täiel määral realiseerimine” ja 
„Klastripõhised projektid uute tööstuslike väärtusahelate jaoks”, 
tähtaegadega 2015. aasta märtsis ja aprillis.  

VKEde rahastamisvahend 
Peamised tegevused 
• Uue VKEde rahastamisvahendi käivitamine (mis on pidevalt avatud 

projektikonkurss) oli väga edukas, kuna rakendusametile laekus neljaks 
taotluse esitamise tähtajaks üle 8 000 taotluse. Välja valitud äriideedega 
soovitakse kasutusele võtta uusi tooteid, protsesse ja teenuseid. 

• Programmiga pakutakse toetusesaajatele juhendamist. Määratleti 
juhendamise missioon ja koostati metoodikaalased stardikomplektid. 
Kliendihaldurid aitavad VKEde rahastamisvahendi toetusesaajatel 
määratleda oma juhendamisprioriteedid ja pakuvad neile ühte või mitut 
juhendajat. Aasta lõpuks oli 39 VKEd määratlenud oma vajadused ja valinud 
oma juhendajad ning rakendusamet oli tööle võtnud 21 juhendajat.  

Rakendusamet aitab ellu viia erieesmärki „Ühiskonnaprobleemid 3 „ Kindel, 
saastevaba ja tõhus energia” – minna aina napimate ressursside, suureneva 
energiavajaduse ja kliimamuutuste tingimustes üle usaldusväärsele, 
taskukohasele, üldsuse poolt aktsepteeritavale, jätkusuutlikule ja 
konkurentsivõimelisele energiasüsteemile, et vähendada sõltuvust 
fossiilkütustest”.  
Peamised tegevused 
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• Kaks kolmest avaliku ja erasektori partnerlusprogrammi teemadest, mis 
puudutasid energiatõhusaid ehitisi. Kolmas teema puudutas töötlevat 
tööstust (SPIRE). Rakendusametile laekus 63 taotlust, millest 19-t soovitati 
rahastada.  

• Teadus- ja innovatsioonitegevuse ning ka koordineerimis- ja 
toetusmeetmete vallas avati 15 teemat. Rakendusametile laekus 393 
taotlust, millest valiti välja 45.  

• Esimese energiatõhususe konkursi tulemused näitasid, et energiatõhususe 
valdkonna innovatsioonitoetused, mida antakse alates teadusuuringutest 
kuni jaemüügini, on olnud edukad.  

• Oktoobris esitas rakendusamet teadusuuringute ja innovatsiooni 
peadirektoraadi korraldatud avaliku ja erasektori partnerluse infopäeval 
oma avaliku ja erasektori partnerluse rahastamise teemad. 

• Detsembris korraldas EASME Brüsselis suure infopäeva Horisont 2020 
energiatõhususe 2015. aasta konkursi esitlemiseks, millest võttis osa üle 550 
osaleja. 

• Rakendusameti töötajad osalesid ka Euroopa Komisjoni ja tööstuse 
sidusrühmade vahelistel kohtumistel, mis puudutasid Energiatõhusate 
ehitiste ja SPIRE lepinguliste avaliku ja erasektori partnerluste tulevasi 
prioriteete.  

Rakendusamet annab panuse teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraadi 
ning siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraadi ühistesse 
eesmärkidesse: ühiskonnaprobleemid 5 „Kliimameetmed, keskkond, 
ressursitõhusus ja toorained” – ressursitõhusa ja tõhusa veekasutusega ning 
kliimamuutustele vastupanuvõimelise majanduse ja ühiskonna 
väljakujundamine ning loodusvarade ja ökosüsteemide kaitsmine ja säästev 
majandamine ning toorainete jätkusuutlik tarnimine ja kasutamine, et täita 
maailma suureneva elanikkonna vajadusi planeedi loodusvarade ja 
ökosüsteemide jätkusuutlikkuse piires; 
Peamised tegevused 
• 2014. aastal vastutas rakendusamet ühiskonnaprobleemi 5 raames Horisont 

2020 konkursside elluviimise eest, välja arvatud need, mis on poliitiliselt 
väga aktuaalsed või teiste asutuste poolt elluviidavad. 

• Rakendusamet juhtis ja osales mitmetel konkurssidel, mis käsitlesid nt 
energiatõhusust, katastroofidele vastupanu võimet ja meremajanduse 
kasvu. 

• Novembris korraldas rakendusamet Horisont 2020 kliimameetmete, 
keskkonna, ressursitõhususe ja toorainete 2015. aasta konkursside 
infopäeva. Ürituse eesmärk oli potentsiaalsetele taotlejatele 2015. aasta 
konkursi esitlemine ning taotluste koostamise ja esitamise kohta suuniste 
andmine.  

Rakendusamet juhib keskkonna ja kliimameetmete programmi (LIFE), millest 
toetatakse keskkonnapoliitika ja kliimameetmetega seotud erieesmärkide 
saavutamist liidu ja rahvusvahelisel tasandil.  
Peamised tegevused 
• Rakendusamet juhtis järgmisi keskkonna ja kliimameetmete 

peadirektoraatide algatatud projektikonkursse: LIFE NGO tegevustoetused, 
mille kogueelarve oli 9 miljonit eurot ning mille puhul laekus 66 taotlust. 
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• Suutlikkuse suurendamise projektikonkurss on avatud konkurss, mis 
suletakse septembris 2015 ja milleks on toetuskõlblikud 15 liikmesriiki. 

• Rakendusamet hindas enam kui 250-t erineva valdkonna taotlust, nt 
kliimameetmed (190 taotlust) ja valitsusvälise organisatsiooni tegevustoetus 
(66 taotlust).  

• Rakendusamet osales aktiivselt programmi LIFE riiklike kontaktpunktide 
infopäeval ja korraldas kaks valitsusväliste organisatsioonide 
tegevustoetuste infopäeva.  

Rakendusamet viis ellu Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi osi, mille eesmärk 
oli aidata kaasa konkurentsivõimelise, keskkonnasäästliku, majanduslikult 
elujõulise ja sotsiaalselt vastutustundliku kalanduse ja vesiviljeluse 
edendamisele ning ELi integreeritud merenduspoliitika arendamise ja 
rakendamise tõhustamisele. 
Peamised tegevused 
• Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi osade elluviimine delegeeriti 

rakendusametile oktoobris 2014. Merendus- ja kalandusasjade 
peadirektoraat otsustas delegeerida 19 Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 
meedet.  

• Esimene Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi meede anti rakendusametile 
üle detsembris. Rakendusamet koostas koostöös merendus- ja 
kalandusasjade peadirektoraadiga nelja hankemenetluse ja ühe 
konkursikutse hindamise.  

Euroopa arukas energeetika (IEE) 
Peamised tegevused 
Euroopa aruka energeetika programm toetab Euroopa Liidu energiapoliitikat ja 
selle ambitsioonikat „20-20-20” eesmärki, milleks on saavutada 2020. aastaks 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 20 %-line vähendamine, 20 %-line 
taastuvenergia osakaal kogu tarbitud energiast ja energiatõhususe 20 %-line 
parandamine. 
• Rakendusameti poolt rakendatav Euroopa aruka energeetika 2014. aasta 

eelarve täideti täielikult (67 miljonit eurot). Lisaks oli Euroopa aruka 
energeetika programmi projektiaruannete hindamisele keskmiselt kulutatud 
aeg lepingulistest kohustustest lühem.  

• Euroopa aruka energeetika programmiga saavutati ELi energiapoliitika jaoks 
tuntavat kasu. Euroopa aruka energeetika programmi mõju analüüs näitab, 
et alates 2007. aastast on Euroopa aruka energeetika projektid jõudnud 
meedia vahendusel 40 miljoni inimeseni üle kogu ELi, tootnud 
taastuvenergiat mahus, mis vastab 7 miljoni inimese aasta 
elektritarbimisele, säästnud primaarenergiat mahus, mis vastab 2 miljoni 
kodumajapidamise aastasele elektritarbimisele ning kaasa toonud ligi 
3 miljardi euro väärtuses investeeringuid säästvasse energiasse.  

• Rakendusamet edastas programmi tulemusi erinevatel üritustel. Näiteks 
korraldas rakendusamet koostöös energeetika peadirektoraadiga 2014. 
aasta juunis järjekordse Euroopa säästva energia nädala, mis on tähtsaim 
omataoline üritus ELi energeetika ja kliimaalaste eesmärkide saavutamisele 
kaasa aitavatele avalikele asutustele, energiaagentuuridele, eraettevõtetele, 
valitsusvälistele organisatsioonidele ja tööstusühingutele. Nädala sees 
korraldati auhinnatseremoonia, kõrgetasemeline poliitiline konverents ja 
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600 üritust, milles osales üle 100 000 inimese kogu ELis ja paljudes riikides 
üle maailma.  

• ManagEnergy-algatuse raames toimus mitmeid üritusi, eriti lahtiste uste 
päevade ajal. Lisaks osalesid rakendusameti töötajad enam kui 100 
projektikoosolekul.  

Ökoinnovatsioon  
Peamised tegevused 
Üks ettevõtluse ja uuendustegevuse programmi põhieesmärk on 
ökoinnovatsiooni toetamine. Ökoinnovatsiooni projektid on suunatud 
puhtamale tootmisele, keskkonnajuhtimisele ning uutele toodetele ja 
teenustele, mis muudaksid säästva arengu ettevõtluses reaalseks.  
2014. aastal keskenduti järgnevale: 
• ökoinnovatsiooni 2013. aasta konkursi lõpetamine, mille tulemusel saadi 

461 taotlust. Hindamise tulemusel valiti rahastamiseks välja 59 taotlust. 
Eelarvelistest vahenditest lähtuvalt allkirjastati 42 toetuslepingut.  

• Vastutavatele peadirektoraatidele ja teistele sidusrühmadele edastati kogu 
aasta vältel teavet. Lisaks korraldati mõningad koosolekud siis, kui 
rakendusamet osales aktiivselt programmi tulemuste esitlemisel. 
Ühendkuningriigis toimus ökoinnovatsiooni partnerite ja riiklike 
kontaktpunktide vaheline finantsalane kohtumine, rohelise nädala raames 
esitleti FICOB ja EcoProFabrics projekte ning Hispaanias esitleti 
„Ökoinnovatsioon ELi fondides”. 

• Rakendusameti poolt kaasrahastatud projektid pälvisid rahvusvahelist 
tunnustust ja auhindu. PHOBIOR projekti koordinaatorile anti Energy Globe 
auhind, projektid LASERMARK ja EcoBionet valiti Valencia piirkondliku 
valitsuse poolt 2013. aasta parimaks keskkonnaprojektiks Euroopas, ning 
projekti GEnIuS koordinaator (VKE „Directa Plus”) valiti „Italy Cleantech 10” 
Itaalia 10 parima puhta tehnoloogia VKEde nimekirja.  

• Kõiki asjaolusid arvesse võttes on konkurentsivõime ja uuendustegevuse 
raamprogrammi ökoinnovatsiooni programmi mõju ikka veel täiel määral ja 
edukalt kestev. 2013. aasta konkursikutsest pärinevate projektide puhul on 
lepingud sõlmitud ja enamik neist on juba käivitatud. Käimasolevate 
projektide hindamine tehti vastavalt kehtestatud eesmärkidele ja suleti 
2014. aastal koos eelarve 100 %-lise täitmismääraga. 

1 Arv sisaldab kõiki krediidiliine. 
2 Sama. 
Allikas: rakendusameti edastatud lisa. 
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11. Amet vaatab kõik kulukohustused iga aasta lõpus üle. 2014. aasta oli erand, sest siis jõustusid ESMA uued 

volitused. Sel üleminekuaastal oli palju muutusi, näiteks uus töökorraldus, organisatsioonilised muutused, 

uued programmid ja ameti töötajate arvu märkimisväärne kasv.  Ametile anti mitmeid uusi ülesandeid, mis 

kajastus ka eelarves. Vastavatest eelarvelistest assigneeringutest osa tühistati, sest makstavad summad olid 

eeldatust väiksemad.  

Olukorra parandamiseks võtab ESMA kasutusele eelarve täpsema planeerimise ja seire. 
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