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JOHDANTO 

1. Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto (jäljempänä 'virasto') 

korvasi kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanoviraston. Virasto perustettiin 1. 

tammikuuta 2014 ja 31. joulukuuta 2024 väliseksi ajaksi komission 

täytäntöönpanopäätöksellä 2013/771/EU1, joka kumoaa komission päätöksen 

2007/372/EY2

TARKASTUSLAUSUMAN PERUSTANA OLEVAT TIEDOT 

.  Brysselissä toimivan viraston tehtäväala on huomattavasti laajempi kuin 

kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanoviraston. Se hallinnoi tiiviissä yhteistyössä 

seitsemän komission pääosaston kanssa EU:n toimia tutkimuksen ja innovoinnin, pk-

yritysten kilpailukyvyn, ympäristö- ja ilmastotoimien sekä meri- ja kalastustoimien aloilla. 

Virasto hallinnoi myös kilpailukyvyn ja innovoinnin ohjelman 2007–2013 jäljellä olevia osia.  

2. Tilintarkastustuomioistuimen valitsema tarkastustapa käsittää analyyttiset 

tarkastusmenetelmät, tapahtumien suoran testaamisen ja viraston valvontajärjestelmien 

keskeisten kontrollien arvioinnin. Tämän lisäksi hyödynnetään muiden tarkastajien työhön 

perustuvaa evidenssiä (kun relevanttia evidenssiä on saatavilla) ja analysoidaan toimivan 

johdon vahvistusilmoitukset. 

TARKASTUSLAUSUMA 

3. Tilintarkastustuomioistuin on tarkastanut Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

(SEUT) 287 artiklan mukaisesti 

(a) viraston tilinpäätöksen, joka sisältää tilinpäätöslaskelmat3 ja selvityksen talousarvion 

toteuttamisesta4

(b) tilien perustana olevien toimien laillisuuden ja asianmukaisuuden. 

 31. joulukuuta 2014 päättyneeltä varainhoitovuodelta, ja 

                                                      

1 EUVL L 341, 18.12.2013, s. 73. 

2 EUVL L 140, 1.6.2007, s. 52. 

3 Sisältävät taseen, tuloslaskelman, rahavirtalaskelman, nettovarallisuuden muutoksia koskevan 
laskelman sekä yhteenvedon keskeisistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista ja muut liitetiedot. 

4 Sisältää talousarvion toteutumalaskelman liitteineen. 
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Toimivan johdon velvollisuus 

4. Toimiva johto vastaa viraston tilinpäätöksen laatimisesta ja sen oikein esittämisestä sekä tilien 

perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta5

(a) Viraston tilinpäätöksen laatimista koskeviin toimivan johdon velvollisuuksiin kuuluu suunnitella, 

ottaa käyttöön ja ylläpitää sisäisen valvonnan järjestelmä, jonka pohjalta on mahdollista laatia ja 

esittää oikein tilinpäätös, jossa ei ole petoksesta tai virheestä johtuvaa olennaista 

virheellisyyttä, valita asianmukaiset tilinpäätöksen laatimisperiaatteet ja soveltaa niitä 

komission tilinpitäjän vahvistamien kirjanpitosääntöjen

. 

6

(b) Tilien perustana olevien toimien laillisuutta ja asianmukaisuutta sekä varainhoidon 

moitteettomuuden periaatteen noudattamista koskeviin toimivan johdon velvollisuuksiin 

kuuluu suunnitella, ottaa käyttöön ja ylläpitää vaikuttava ja tehokas sisäisen valvonnan 

järjestelmä, joka sisältää riittävän valvonnan ja tarkoituksenmukaiset toimenpiteet 

sääntöjenvastaisuuksien ja petosten estämiseksi sekä oikeudelliset toimet, joiden avulla 

tarvittaessa peritään takaisin aiheettomasti maksetut tai käytetyt varat. 

 mukaisesti sekä laatia kirjanpidolliset 

arviot, jotka ovat kyseisissä olosuhteissa kohtuulliset. Johtaja vahvistaa viraston tilinpäätöksen 

sen jälkeen, kun viraston tilinpitäjä on laatinut tilinpäätöksen kaiken käytettävissä olevan tiedon 

pohjalta ja liittänyt tilinpäätökseen laatimansa ilmoituksen, jossa hän toteaa muun muassa 

saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että tilinpäätös antaa kaikilta olennaisilta osiltaan 

oikean ja riittävän kuvan viraston taloudellisesta asemasta. 

Tarkastajan velvollisuus 

5. Tilintarkastustuomioistuimen vastuulla on antaa tarkastuksensa perusteella tarkastuslausuma 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle7

                                                      

5 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 
26.10.2012, s. 1) 53 ja 58 artikla sekä 62 ja 68 artikla. 

 tilinpäätöksen luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien 

6 Komission tilinpitäjän vahvistamat kirjanpitosäännöt perustuvat kansainvälisen 
tilintarkastajaliiton (International Federation of Accountants, IFAC) antamiin kansainvälisiin 
julkisen sektorin tilinpäätösstandardeihin (International Public Sector Accounting Standards, 
IPSAS) tai, silloin kuin se on relevanttia, kansainvälisen tilinpäätösstandardeja käsittelevän 
elimen (International Accounting Standards Board, IASB) antamiin kansainvälisiin IAS/IFRS-
tilinpäätösstandardeihin (International Accounting Standards/International Financial Reporting 
Standards). 

7 Asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, 162 artikla. 
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toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta. Tilintarkastustuomioistuin toimittaa tarkastuksensa 

kansainvälisten tilinpäätösstandardien ja eettisten ohjeiden (IFAC) sekä ylimpien tarkastuselinten 

kansainvälisten standardien (INTOSAI) mukaisesti. Kyseisissä standardeissa edellytetään, että 

tilintarkastustuomioistuin suunnittelee ja toimittaa tarkastuksen siten, että sen avulla saadaan 

kohtuullinen varmuus siitä, onko viraston tilinpäätöksessä olennaisia virheellisyyksiä ja ovatko tilien 

perustana olevat toimet lailliset ja asianmukaiset. 

6. Tarkastuksessa suoritetaan toimenpiteitä, joiden avulla hankitaan tarkastusevidenssiä 

tilinpäätökseen sisältyvistä luvuista ja siinä esitettävistä muista tiedoista sekä tilien perustana olevien 

toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta. Toimenpiteiden valinta perustuu tarkastajan 

harkintaan ja arvioon siitä, kuinka suuri on riski, että petoksista tai virheistä johtuen tilinpäätökseen 

sisältyy olennaisia virheellisyyksiä tai tilien perustana olevien toimien kohdalla on jätetty olennaisella 

tavalla noudattamatta Euroopan unionin lainsäädännön vaatimuksia. Näitä riskejä arvioidessaan 

tarkastaja arvioi sisäisiä kontrolleja, jotka ovat relevantteja tilinpäätöksen laatimisen ja sen oikein 

esittämisen kannalta, sekä valvontajärjestelmiä, joiden avulla on tarkoitus varmistaa tilien perustana 

olevien toimien laillisuus ja asianmukaisuus. Tämän pohjalta tarkastaja suunnittelee olosuhteisiin 

nähden tarkoituksenmukaiset tarkastustoimenpiteet. Tarkastukseen kuuluu myös sovellettujen 

tilinpäätösperiaatteiden asianmukaisuuden ja esitettyjen kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden 

sekä tilinpäätöksen yleisen esittämistavan arvioiminen. 

7. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että se on saanut tarpeellisen määrän tarkoitukseen 

soveltuvaa tarkastusevidenssiä tarkastuslausumansa perustaksi. 

Lausunto tilien luotettavuudesta 

8. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että viraston taloudellinen asema 31. päivänä joulukuuta 2014 

sekä sen toimien tulokset ja rahavirrat mainittuna päivänä päättyneeltä varainhoitovuodelta on 

esitetty tilinpäätöksessä kaikilta olennaisilta osiltaan oikein viraston varainhoitoa koskevien 

säännösten ja komission tilinpitäjän vahvistamien kirjanpitosääntöjen mukaisesti. 

Lausunto tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta 

9. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että viraston 31. päivänä joulukuuta 2014 päättyneeltä 

varainhoitovuodelta annetun tilinpäätöksen perustana olevat toimet ovat kaikilta olennaisilta 

osiltaan lailliset ja asianmukaiset. 
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10. Jäljempänä esitettävät huomautukset eivät aseta tilintarkastustuomioistuimen 

lausuntoja kyseenalaiseksi. 

HUOMAUTUKSET BUDJETTIHALLINNOSTA 

11. Huomattava osa varainhoitovuodelta 2013 siirretyistä talousarviomäärärahoista 

peruuntui vuonna 2014 (260 209 euroa eli 20 prosenttia siirretyistä määrärahoista 

(19 prosenttia vuonna 2013)). Tämä ilmentää sitä, että määrärahatarpeet arvioitiin 

vuoden 2013 lopussa liian suuriksi edeltävän vuoden tapaan. 

12. Viraston alkuperäistä talousarviota muutettiin ja pienennettiin syyskuussa 2014 kolmella 

miljoonalla eurolla. Tästä huolimatta virasto sitoi pienennetyistä talousarviomäärärahoista 

ainoastaan 91 prosenttia. Alhaista toteuttamisastetta selittävät lähinnä viraston 

laajennettuun tehtäväalaan liittyneet organisatoriset ja toiminnalliset haasteet, joita 

aiheutui uusien ohjelmien ja tehtävien toteuttamisesta tiiviissä yhteistyössä komission 

kanssa.  Talousarvion huomattava vajaakäyttö osoittaa kuitenkin, että viraston 

talousarviosuunnittelua on parannettava. 

13. Tätä ilmentää myös se, että varainhoitovuodelle 2015 siirrettiin aiempaa suurempi 

sidottujen määrärahojen osuus, 3,8 miljoonaa euroa eli 17 prosenttia (2013: 1,3 miljoonaa 

euroa eli 8 prosenttia). Siirrot liittyivät lähinnä osastoon 3 (ohjelmatukeen liittyvät menot), 

jossa siirtojen määrä oli 2,6 miljoonaa euroa eli 72 prosenttia (2013: 0,6 miljoonaa euroa eli 

35 prosenttia). Menettely on vastoin talousarvion vuotuisperiaatetta.  

EDELLISENÄ VUONNA ESITETTYJEN HUOMAUTUSTEN SEURANTA 

14. Liitteessä I

 

 on yhteenveto korjaavista toimenpiteistä, jotka virasto on toteuttanut 

tilintarkastustuomioistuimen edellisenä vuonna esittämien huomautusten perusteella. 
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Tilintarkastustuomioistuimen IV jaosto on tilintarkastustuomioistuimen jäsenen Milan 

Martin CVIKLIN johdolla hyväksynyt tämän kertomuksen Luxemburgissa 8. syyskuuta 2015 

pitämässään kokouksessa. 

 Tilintarkastustuomioistuimen puolesta 

 

 Vìtor Manuel da SILVA CALDEIRA 

 presidentti 
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Liite I 

Edellisenä vuonna esitettyjen huomautusten seuranta 

 

Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen huomautus 
Korjaavan toimenpiteen tilanne 

(Toteutettu / Kesken / Tekemättä 
/ Ei relevantti) 

2013 

Varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttamisasteet olivat hyväksyttävät. Varainhoitovuodelta 
2012 siirrettyjä määrärahoja peruuntui vuonna 2013 kuitenkin runsaasti (215 000 euroa eli 
19 prosenttia siirretyistä määrärahoista), mikä osoittaa, että viraston talousarviosuunnittelu on 
puutteellista eikä noudata vuotuisperiaatetta. Peruuntumiset liittyivät pääosin tavanomaisia 
hallinnollisia menoja varten tehtyihin alustaviin sitoumuksiin. 

Tekemättä 
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Liite II 

Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto 

(Bryssel) 

Vastuualueet ja toiminta 

 

Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn 
sopimuksen (SEUT) 
mukainen unionin 
toimivalta 

1. Unionin ympäristöpolitiikalla myötävaikutetaan ympäristön laadun 
säilyttämiseen, suojeluun ja parantamiseen, ihmisten terveyden 
suojeluun, luonnonvarojen harkittuun ja järkevään käyttöön ja sellaisten 
toimenpiteiden edistämiseen kansainvälisellä tasolla, joilla puututaan 
alueellisiin tai maailmanlaajuisiin ympäristöongelmiin, ja erityisesti 
ilmastonmuutoksen torjumiseen. 

(SEUT, 191 artikla) 

2. Unionin teollisuuspolitiikka huolehtii siitä, että unionin teollisuuden 
kilpailukyvyn kannalta tarpeelliset edellytykset turvataan siten, että 
nopeutetaan teollisuuden mukauttamista rakenteellisiin muutoksiin, 
edistetään yritysten aloittamisen ja kehittämisen sekä yritysten välisen 
yhteistyön kannalta suotuisaa toimintaympäristöä sekä edistetään 
keksintöjä, tutkimusta ja teknologista kehittämistä koskevan politiikan 
antamien teollisten mahdollisuuksien parempaa hyväksikäyttöä. 
Jäsenvaltiot neuvottelevat keskenään yhteydessä komission kanssa ja 
sovittavat tarvittaessa yhteen toimintansa. Komissio voi tehdä aiheellisia 
aloitteita tämän yhteensovittamisen edistämiseksi, erityisesti aloitteita, 
joilla on tarkoitus vahvistaa suuntaviivoja ja indikaattoreita, järjestää 
parhaiden käytäntöjen vaihtoa sekä valmistella tarvittavat tekijät 
säännöllistä seurantaa ja arviointia varten. Euroopan parlamentti 
pidetään täysin ajan tasalla. 

(SEUT, 173 artikla) 

3. Unionin energiapolitiikalla pyritään varmistamaan energiamarkkinoiden 
toimivuus, varmistamaan energian toimitusvarmuus unionissa, 
edistämään energiatehokkuutta ja energiansäästöä sekä uusiin ja 
uusiutuviin energialähteisiin perustuvien energiamuotojen kehittämistä ja 
edistämään energiaverkkojen yhteenliittämistä. 

(SEUT, 194 artiklan 1 kohta) 

4. Unioni pyrkii toiminnallaan lujittamaan tieteellistä ja teknologista 
perustaansa toteuttamalla eurooppalaisen tutkimusalueen, jossa tutkijat, 
tieteellinen tietämys ja teknologia liikkuvat vapaasti, ja tukemaan unionin 
kilpailukyvyn, myös sen teollisuuden kilpailukyvyn, kehittämistä. […] Tätä 
varten unioni edistää yrityksiä, pienet ja keskisuuret yritykset mukaan 
luettuina, tutkimuskeskuksia ja korkeakouluja niiden korkealaatuiseen 
tutkimukseen ja teknologiseen kehittämiseen liittyvissä pyrkimyksissä; se 
tukee niiden pyrkimyksiä keskinäiseen yhteistyöhön […] määrittelemällä 
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yhteiset standardit sekä poistamalla yhteistyön oikeudelliset ja 
verotukselliset esteet pyrkien erityisesti siihen, että tutkijat voivat tehdä 
yhteistyötä vapaasti rajoista riippumatta ja yritykset voivat täysin käyttää 
hyväkseen sisämarkkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia. […] 

Pyrkiessään näihin tavoitteisiin unioni toteuttaa seuraavia jäsenvaltioissa 
harjoitettua toimintaa täydentäviä toimia: a) tutkimusta, teknologista 
kehittämistä ja esittelyä koskevien toimintaohjelmien täytäntöönpano 
edistämällä yhteistyötä yritysten, tutkimuskeskusten ja korkeakoulujen 
kanssa ja niiden kesken, b) yhteistyön edistäminen kolmansien maiden ja 
kansainvälisten järjestöjen kanssa unionin tutkimuksen, teknologisen 
kehittämisen ja esittelyn alalla, c) unionin tutkimukseen, teknologiseen 
kehittämiseen ja esittelyyn liittyvän toiminnan tuloksia koskevan tiedon 
levittäminen ja näiden tulosten hyväksi käyttäminen, d) unionin tutkijoiden 
koulutuksen ja liikkumisen kannustaminen. 

(SEUT, 179 ja 180 artikla) 

5. Euroopan parlamentti ja neuvosto säätävät tavallista 
lainsäätämisjärjestystä noudattaen ja talous- ja sosiaalikomiteaa kuultuaan 
[...] muista yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden toteuttamisessa 
tarvittavista säännöksistä. (SEUT, 43 artiklan 2 kohta). 

Viraston 
toimivaltuudet  

(komission 
täytäntöönpanopäätös 
2013/771/EU) 

Tavoitteet 

Viraston vastuulla on unionin toimien hallinnointi pk-yrityksille 
suunnattavan tuen, energian ja ympäristön alalla sekä meri- ja 
kalastusalalla ja yrittäjyyden sekä innovoinnin aloilla (ekoinnovointi mukaan 
luettuna). Viraston tehtäväksi annetaan seuraavien unionin ohjelmien osien 
täytäntöönpano:  

(a) Yritysten kilpailukykyä ja pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskeva 
ohjelma (COSME) (2014–2020)  

(b) Ympäristö- ja ilmastotoimien ohjelma (Life) (2014–2020)  

(c) Euroopan meri- ja kalatalousrahasto, mukaan lukien yhdennetty 
meripolitiikka, valvonta ja tieteellinen neuvonta ja tietämys  

(d) Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 2020” 
(2014–2020) osa II ”Teollisuuden johtoasema” ja osa III 
”Yhteiskunnalliset haasteet”. 

Lisäksi viraston tehtävänä on seuraavien  kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelman jäljellä olevien osien täytäntöönpano: a) Älykäs 
energiahuolto Euroopassa (IEE II), b) ”Ekoinnovointialoite”, c) ”Yritys-
Eurooppa-verkosto”, d) ”Sinun Eurooppasi -yritysportaali”, e) ”Euroopan 
teollis- ja tekijänoikeuksien tukipalvelu” (IPR Helpdesk), f) ”IPorta-hanke”. 

Viraston tarkoituksena on "tarjota edunsaajille korkealaatuista tukea ja 
siirtää EU:n toimintapolitiikkaa käytäntöön.  Euroopan komission 
virastona hallinnoimme huomattavia osia COSME-, LIFE-, Horisontti 2020- 
ja Euroopan meri- ja kalatalousrahaston ohjelmista. Varmistamme, että 
näiden ohjelmien avulla rahoitettavat toimet tuottavat tulosta ja antavat 
komissiolle arvokkaan panoksen toimintapoliittisten tehtävien 
hoitamiseen." 
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Tehtävät 

Virasto vastaa seuraavista edellä mainittujen unionin ohjelmien osien 
täytäntöönpanoon liittyvistä tehtävistä: 

(a) ohjelmien joidenkin tai kaikkien toteutusvaiheiden ja yksittäisten 
hankkeiden elinkaaren joidenkin tai kaikkien vaiheiden hallinnointi 
vastaavien komission hyväksymien työohjelmien pohjalta komission 
valtuutusasiakirjassa antaman valtuutuksen nojalla  

(b) talousarvion tulojen ja menojen toteuttamistoimien vahvistaminen 
sekä kaikkien ohjelmien hallinnoimiseksi tarvittavien toimintojen 
toteuttaminen komission valtuutusasiakirjassa antaman 
valtuutuksen nojalla  

(c) tuen tarjoaminen ohjelmien täytäntöönpanolle komission 
valtuutusasiakirjassa antaman valtuutuksen nojalla.  

Hallinto Johtokunta 

Koostuu viidestä jäsenestä ja kolmesta tarkkailijajäsenestä, jotka Euroopan 
komissio nimittää. Johtokunta hyväksyy viraston vuosittaisen työohjelman 
saatuaan Euroopan komission suostumuksen. Lisäksi johtokunta hyväksyy 
viraston hallinnollisen talousarvion ja vuotuisen toimintakertomuksen. 

Johtaja 

Euroopan komissio nimittää. 

Ulkoinen tarkastus 

Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

Vastuuvapauden myöntävä viranomainen 

Euroopan parlamentti myöntää vastuuvapauden neuvoston suosituksesta. 

Viraston resurssit 
vuonna 2014 (2013)  

Talousarvio 

Toimintatalousarvio 

Suunniteltu kokonaismäärä oli 1 056,51 (242,9) miljoonaa euroa (koko 
määrä on peräisin EU:n yleisestä talousarviosta). Määrä sidottiin ja 
maksuihin käytettiin 123,112 (213,9) miljoonaa euroa (98,98 prosenttia) 
budjettivallan käyttäjän antaman hyväksynnän mukaisesti.  Virasto 
toteuttaa toimintatalousarviotaan komission vastuulla: 

− COSME: 95,0 miljoonaa euroa 

− Horisontti 2020: 695,7 miljoonaa euroa 

− Euroopan meri- ja kalatalousrahasto: 34,6 miljoonaa euroa 

− LIFE: 229,9 miljoonaa euroa 

− Älykäs energiahuolto Euroopassa: 1,3 (91,9) miljoonaa euroa 

− Yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelma - Ekoinnovointi: 0 (33,1) miljoonaa 
euroa 

− Yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelma - verkostot: 0 (51,2) miljoonaa 
euroa 
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− Marco Polo -ohjelma: 0 (66,8) miljoonaa euroa.  

Hallinnollinen talousarvio 

24,5 (16,4) miljoonaa euroa (josta 100 % unionilta saatua tukea) 
hallinnolliseen talousarvioon, jota virasto toteuttaa itsenäisesti. 

Henkilöstö 31. joulukuuta 2014 

− Henkilöstö yhteensä: 308 suunniteltua tointa, joista täytettyjä 283 
(163 suunniteltua ja 161 täytettyä tointa) 

− Väliaikaiset toimet: 77 suunniteltua tointa, joista täytettyjä 61 (37 
suunniteltua ja 35 täytettyä tointa) 

− Sopimussuhteinen henkilöstö: 231 suunniteltua tointa, joista 
täytettyjä 222 (126 suunniteltua ja 126 täytettyä tointa). 

Tuotteet ja palvelut 
vuonna 2014 

Virasto toimi vuonna 2014 ensimmäistä vuotta uudella toimeksiannolla, 
joka poikkeaa huomattavasti aiemmista. Uusi tehtäväalue kattaa jäljellä 
olevat aiemmat Yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelmat ja Älykäs 
energiahuolto Euroopassa -ohjelmat sekä uudet ohjelmat Horisontti 2020, 
COSME ja Life ja Euroopan meri- ja kalatalousrahaston ohjelmat. Virasto 
vastaa unionin toimien hallinnoinnista pk-yrityksille suunnattavan tuen, 
energian, ympäristön, meri- ja kalastusasioiden, yrittäjyyden ja innovoinnin 
(myös ekoinnovoinnin) aloilla seuraavien unionin ohjelmien yhteydessä:  

Uudet ohjelmat  

• Yritysten kilpailukykyä ja pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskeva ohjelma 
(COSME)  

• Tutkimuksen ja innovoinnin ohjelma (Horisontti 2020) seuraavilla 
aloilla: energia, ympäristö ja resurssit 

• Ympäristö- ja ilmastotoimien ohjelma (Life)  

• Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR) 

Jäljellä olevat vanhat ohjelmat 

• Seuraavat osat kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmasta: Älykäs 
energiahuolto Euroopassa (IEE) ja Ekoinnovointi. 

COSME – Yritysten kilpailukykyä ja pieniä ja keskisuuria yrityksiä 
koskeva ohjelma liittyy unionin alueella toimivien yritysten 
kilpailukykyyn ja kestävyyden lujittamiseen. Tavoitteena on 
kannustaa yrittäjyyshenkeä ja edistää pk-yritysten perustamista ja 
kasvua. 

Keskeiset toimet 

• COSME lukeutui virastolle vuonna 2014 delegoituihin uusiin ohjelmiin.  

• Viestintä ja tiedottaminen ovat COSMEn ydintoimintoja. Virasto 
esimerkiksi järjesti Torinon kauppakamarin (verkostoon kuuluva 
yhteistyökumppani) kanssa vuotuisen konferenssin, jossa oli yli 700 
osallistujaa. Lisäksi 2000 virallisen ja epävirallisen liiketapaamisen avulla 
yksilöitiin 192 potentiaalista liiketointa.  
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Horisontti 2020 - EU:n uusi rahoitusohjelma tutkimusta ja innovointia 
varten. Ohjelman tavoitteena on edistää talouskasvua sekä turvata 
tulevaisuuden tiede- ja teknologiaperusta ja teollisuuden kilpailukyky. Sillä 
tuetaan näin samalla entistä älykkäämmän, kestävämmän ja 
osallistavamman yhteiskunnan luomista. Ohjelma lupaa uusia läpimurtoja, 
keksintöjä ja maailmanlaajuisia innovaatioita, kun loistavat ideat saadaan 
laboratoriosta markkinoille. 

Pk-yritysten innovointitoimet 

Keskeiset toimet 

• Virasto julkaisi vuonna 2014 neljä pk-yritysten innovointitoimia 
koskevaan Horisontti 2020:n innvointiohjelmaan liittyvää 
ehdotuspyyntöä. Lisäksi julkaistiin ehdotuspyynnöt, jotka koskivat 
on-line -yhteistyöpotentiaalin täysimääräistä hyödyntämistä 
(määräaika maaliskuu 2015) ja klusterien avulla teollisuuden 
arvoketjujen uudistamiseksi toteutettavia hankkeita (määräaika 
2015).    

Pk-yrityksille suunnattu väline 

Keskeiset toimet 

• Käynnistettiin uusi pk-yrityksille suunnattu väline. Kyseessä on 
jatkuvasti avoin ehdotuspyyntö, joka saavutti suuren suosion. 
Virasto sai neljään määräajankohtaan mennessä yli 8000 
hakemusta.  Valittujen liikeideoiden tavoitteena on tuoda 
markkinoille uusia tuotteita, prosesseja ja palveluja. 

• Ohjelman avulla tarjotaan edunsaajille ohjausta. Ohjaustehtävä 
määritettiin ja laadittiin metodologiaa koskevat aloituspaketit. 
Pääasialliset asiakasvastaavat auttavat pk-yrityksille suunnatun 
välineen edunsaajia määrittämään ohjausta koskevat 
prioriteettinsä ja ehdottavat  yhtä tai useampaa ohjaajaa.  Vuoden 
loppuun mennessä 39 pk-yritystä oli määrittänyt tarpeensa ja 
valinnut ohjaajansa. Virasto oli tehnyt sopimuksen 21 ohjaajan 
kanssa.  

Virasto osallistuu yhteiskunnallisen haasteen 3 (Turvallinen, puhdas ja 
tehokas energia) erityistavoitteen toteuttamiseen: siirtyminen 
luotettavaan, kohtuuhintaiseen, yleisesti hyväksyttyyn, kestävään ja 
kilpailukykyiseen energiajärjestelmään, jonka tarkoituksena on vähentää 
riippuvuutta fossiilisista polttoaineista niukkenevien resurssien, kasvavien 
energiatarpeiden ja ilmastonmuutoksen edessä.  
  

Keskeiset toimet 

• Kaksi kolmesta aihealueesta liittyi sopimusperusteiseen julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuteen energiatehokkaiden 
rakennusten alalla. Kolmas koski julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuutta prosessiteollisuuden alalla (SPIRE). Virasto sai 63 
ehdotusta, joista 19:ää suositettiin rahoitettaviksi.  

• Tutkimuksen ja innovoinnin toimia sekä koordinointi- ja tukitoimia 
käynnistettiin 15 aihealueella. Virasto sai 393 ehdotusta, joista 
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valittiin 45.  

• Ensimmäisen energiatehokkuutta koskevan ehdotuspyynnön 
tulokset osoittivat, että innovoinnin tukeminen 
energiatehokkuuden alalla on lupaavaa tutkimuksesta aina 
vähittäismarkkinoihin saakka.  

• Lokakuussa virasto esitteli julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuden alaan liittyvät rahoitettavat aihealueet julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuutta koskevan, tutkimuksen ja 
innovoinnin pääosaston järjestämän tiedotuspäivän yhteydessä. 

• Joulukuussa virasto järjesti Brysselissä laajamittaisen 
tiedotuspäivän, jonka yhteydessä esiteltiin Horisontti 2020 -
ohjelmaan liittyvä energiatehokkuusalan vuoden 2015 
ehdotuspyyntö. Tiedotuspäivään osallistui yli 550 henkeä.  

• Viraston henkilöstöä osallistui myös Euroopan komission ja 
teollisuuden sidosryhmien välisiin kokouksiin, joissa käsiteltiin 
energiatehokkaisiin rakennuksiin tulevaisuudessa sovellettavia 
prioriteettejä ja SPIRE-ohjelmaan liittyviä julkisen ja yksityisen 
sektorin sopimusperusteisia kumppanuuksia.  

Virasto osallistuu yhteiskunnalliseen haasteeseen 5 (Ilmastotoimet, 
ympäristö, resurssitehokkuus ja raaka-aineet) liittyvien tutkimuksen ja 
innovoinnin pääosaston ja sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja 
pk-yritystoiminnan pääosaston yhteisten erityistavoitteiden 
toteuttamiseen:  
resurssien – ja veden – käytöltään tehokkaan ja ilmastonmuutokseen 
sopeutuvan talouden ja yhteiskunnan, luonnonvarojen ja ekosysteemien 
suojelun ja kestävän hoidon sekä raaka-aineiden kestävän saatavuuden ja 
käytön saavuttaminen, jotta maailman kasvavan väestön tarpeet voidaan 
täyttää planeettamme luonnonvarojen ja ekosysteemien kestokyvyn 
rajoissa.  
 

Keskeiset toimet 

• Vuonna 2014 virasto vastasi yhteiskunnallista haastetta 5 koskevien 
Horisontti 2020 -ehdotuspyyntömenettelyjen täytäntöönpanosta 
lukuun ottamatta ehdotuspyyntöjä, jotka ovat poliittisesti erittäin 
relevantteja tai joiden täytäntöönpanosta vastaavat muut elimet. 

• Virasto hallinnoi ja osallistui useisiin ehdotuspyyntöihin. 
Esimerkkeinä voidaan mainita energiatehokkuutta, 
katastrofivalmiutta ja -palautuvuutta sekä sinistä kasvua koskevat 
ehdotuspyynnöt. 

• Marraskuussa virasto järjesti tiedotuspäivän, jonka yhteydessä 
esiteltiin Horisontti 2020 -ohjelmaan liittyvät ilmastotoimia, 
ympäristöä, resurssitehokkuutta ja raaka-aineita koskevat vuoden 
2015 ehdotuspyynnöt.   Tapahtuman tarkoituksena oli esitellä 
vuoden 2015 ehdotuspyynnöt mahdollisille hakijoille ja antaa 
ohjeistusta ehdotusten valmistelusta ja esittämisestä.  

Virasto hallinnoi ympäristö- ja ilmastotoimien Life-ohjelmaa, jonka avulla 
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tuetaan ympäristöpolitiikkaan ja ympäristötoimiin liittyvien 
erityistavoitteiden saavuttamista unionin tasolla ja kansainvälisellä tasolla.  

Keskeiset toimet 

• Virasto hallinnoi seuraavia ympäristöasioiden pääosaston / 
ilmastotoimien pääosaston käynnistämiä ehdotuspyyntöjä: Life-
ohjelman avulla valtioista riippumattomille järjestöille 
myönnettävät toiminta-avustukset, joihin liittyvät 
kokonaismäärärahat olivat 9 miljoonaa euroa ja joiden osalta 
virasto sai 66 ehdotusta; 

• valmiuksien kehittämishankkeisiin liittyvä ehdotuspyyntö, joka on 
syyskuussa 2015 päättyvä avoin ehdotuspyyntö ja johon voi 
osallistua 15 jäsenvaltioita. 

• Virasto arvioi yli 250 ehdotusta eri ohjelmalohkoilta, joista voidaan 
mainita esimerkkeinä ilmastotoimet (190 hakemusta) ja valtioista 
riippumattomien järjestöjen toiminta-avustukset (66 ehdotusta).  

• Virasto osallistui aktiivisesti kansallisten yhteyspisteiden Life-
tiedotuspäivään ja järjesti kaksi valtioista riippumattomien 
järjestöjen toiminta-avustuksia koskevaa tiedotuspäivää.  

Virasto pani täytäntöön Euroopan meri- ja kalatalousrahaston ohjelmia, 
joiden tavoitteena oli kilpailukykyisen, ympäristön kannalta kestävän, 
taloudellisesti kannattavan ja sosiaalisesti vastuullisen kalastuksen ja 
vesiviljelyn kehittäminen sekä EU:n yhdennetyn meripolitiikan kehittämisen 
ja täytäntöönpanon edistäminen. 

Keskeiset toimet 

• Euroopan meri- ja kalatalousrahaston osien täytäntöönpano 
siirrettiin viraston tehtäväksi lokakuussa 2014.  Meri- ja 
kalastusasioiden pääosasto päätti siirtää virastolle 19 Euroopan 
meri- ja kalatalousrahaston toimea.  

• Ensimmäinen Euroopan meri- ja kalatalousrahaston toimi siirrettiin 
käytännössä virastolle joulukuussa. Virasto valmisteli yhteistyössä 
meri- ja kalastusasioiden pääosaston kanssa neljään 
tarjouskilpailuun ja yhteen ehdotuspyyntömenettelyyn liittyvän 
arvioinnin.   

Älykäs energiahuolto Euroopassa (IEE) 

Keskeiset toimet 

Älykäs energiahuolto Euroopassa (IEE) tukee Euroopan unionin 
energiapolitiikkaa ja sen kunnianhimoista "20-20-20"-sitoumusta, jonka 
mukaan kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään 20 prosenttia, uusiutuvien 
energialähteiden osuutta energiankulutuksessa nostetaan 20 prosenttia ja 
energiankulutusta vähennetään 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä.  

• Viraston toteuttaman IEE:tä koskevan talousarvion toteutumisaste 
oli 100 prosenttia (67 miljoonaa euroa) vuonna 2014.  Lisäksi IEE:tä 
koskevien hankekertomusten arviointi ja edunsaajille suoritettavat 
maksut toteutettiin sopimusvelvoitteissa määritettyä nopeammin.  

• Älykäs energiahuolto Euroopassa -ohjelma tuotti konkreettista 
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hyötyä EU:n energiapolitiikalle. IEE-ohjelmien vaikutusanalyysi 
osoitti, että IEE-hankkeet olivat vuodesta 2007 alkaen tavoittaneet 
tiedotusvälineiden kautta yli 40 miljoonaa ihmistä eri puolilla EU:ta. 
Hankkeiden avulla tuotetun uusiutuvan energian määrä vastasi yli 
seitsemän miljoonan kansalaisen vuotuista sähkönkulutusta, ja 
säästetyn raakaenergian määrä vastasi yli kahden miljoonan 
kotitalouden vuotuista sähkönkulutusta. Hankkeiden yhteydessä 
odotettiin toteutuvan yli kolmen miljardin investoinnit kestävään 
energiaan.    

• Virasto tiedotti ohjelman tuloksista eri tapahtumissa. Esimerkiksi 
kesäkuussa 2014 virasto järjesti yhteistyössä energian pääosaston 
kanssa jälleen EU:n kestävän energian viikon. Kyseessä on tärkeä 
EU-tapahtuma, joka on suunnattu EU:n energia- ja 
ilmastotavoitteiden saavuttamisen tukemiseen sitoutuneille 
viranomaisille, energialaitoksille, yksityisyrityksille, valtioista 
riippumattomille järjestöille ja teollisuusjärjestöille. Viikon aikana 
järjestettiin palkintojenjakotilaisuus, korkean tason poliittinen 
konferenssi ja 600 tapahtumaa, joihin osallistui noin 100 000 
henkeä eri puolilla EU:ta ja useissa eri maissa ympäri maailmaa.  

• Managenergy-aloitteeseen liittyen järjestettiin lukuisia tapahtumia 
etenkin avoimien ovien päivien yhteydessä. Lisäksi viraston 
henkilöstöä osallistui yli 100 hankekokoukseen.  

Ekoinnovointi  

Keskeiset toimet 

Yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelman keskeisiin tavoitteisiin lukeutuu 
ekoinnovoinnin tukeminen. Ekoinnovointihankkeet keskittyvät 
puhtaampaan tuotantoon, ympäristönhoitoon sekä uusiin tuotteisiin ja 
palveluihin. Tavoitteena on, että kestävästä kehityksestä tulee osa yritysten 
todellisuutta.   

Vuonna 2014 keskityttiin seuraaviin osa-alueisiin: 

• Ekoinnovointia koskevan vuoden 2013 ehdotuspyynnön saattaminen 
päätökseen (ehdotuspyynnön perusteella oli annettu 461 ehdotusta).  
Arviointien perusteella valittiin rahoitettavaksi 59 ehdotusta.  
Käytettävissä olleiden määrärahojen mukaisesti tehtiin 42 
avustussopimusta.  

• Emopääosastojen ja muiden sidosryhmien kanssa käytiin tiedonvaihtoa 
pitkin vuotta. Lisäksi järjestettiin joitakin kokouksia, joihin virasto 
osallistui aktiivisesti esittelemällä ohjelman tuloksia. Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa järjestettiin rahoituskysymyksiä käsittelevä kokous 
ekoinnovoinnin yhteistyökumppaneiden ja kansallisten yhteyspisteiden 
kanssa. FICOB- ja EcoProFabrics -hankkeet esiteltiin vihreä viikon 
yhteydessä. Lisäksi Espanjassa esiteltiin EU-varojen avulla tapahtuvaa 
ekoinnovointia (Eco-innovation in EU funds). 

• Viraston osarahoittamat hankkeet saivat kansainvälistä tunnustusta ja 
palkintoja. PHOBIOR-hankkeen koordinaattori voitti energia-alan 
Energy Globe Award -palkinnon, Valencian aluehallitus valitsi 
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LASERMARK- ja EcoBionet -hankkeet vuoden 2013 parhaiksi 
eurooppalaisiksi ympäristöalan hankkeiksi (Best European 
Environmental project of 2013), ja GEnIuS -hankkeen koordinaattori 
(pk-yritys Directa Plus) valittiin Italy Cleantech 10 -listalle Italian 
kymmenen parhaan puhdasta teknologiaa edustavan pk-yrityksen 
joukkoon.  

• Myös kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman jäljellä oleva 
ekoinnovointiohjelman osa etenee kaiken kaikkiaan yhä vauhdikkaasti 
ja menestyksekkäästi. Kaikkien vuoden 2013 ehdotuspyyntöön 
liittyneiden hankkeiden osalta on tehty sopimus ja useimmat hankkeet 
ovat käynnistyneet. Käynnissä olevien hankkeiden arviointi on 
suoritettu asetettujen tavoitteiden mukaan. Vuoden 2014 tilikausi on 
päätetty: talousarvion toteutumisaste oli 100 prosenttia. 

1 Lukuun sisältyvät kaikki talousarviokohdat. 
2 Sama. 

Lähde: Viraston toimittama liite. 

 



EASME - Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises 
 

EASME – FI  

 
 

VIRASTON VASTAUKSET 
 
 

11. Virasto tarkistaa kaikki sitoumukset vuoden lopussa. Vuosi 2014 oli poikkeuksellinen, koska se oli 

ensimmäinen vuosi, jolloin EASME toimi uusien valtuuksiensa puitteissa. Vuoden kestänyt siirtymävaihe oli 

täynnä muutoksia, kuten toimintarakenteen uudistus, muutokset organisaatiossa, uudet ohjelmat ja viraston 

henkilökunnan merkittävä kasvu. Virastolle annettiin uusia tehtäviä, ja tämä lisäys näkyi talousarviossa. Osa 

talousarvion määrärahoista peruutettiin, koska erääntyvät maksut olivat odotettua pienemmät.  

Tilanteen korjaamiseksi EASME ottaa käyttöön yksityiskohtaisemman talousarviosuunnittelun ja -seurannan. 
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