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ĮVADAS 

1. Briuselyje įsikūrusi Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomoji įstaiga (toliau – Įstaiga, 

taip pat vadinama EASME) pakeitė Konkurencingumo ir inovacijų vykdomąją įstaigą (EACI) ir 

perėmė jos teises. Ši įstaiga Komisijos įgyvendinimo sprendimu 2013/771/ES1, kuriuo 

panaikinamas Komisijos sprendimas 2007/372/EB2

PATIKINIMO PAREIŠKIMĄ PATVIRTINANTI INFORMACIJA 

, įsteigta laikotarpiui nuo 2014 m. sausio 

1 d. iki 2024 m. gruodžio 31 d. Jos gerokai išplėsti įgaliojimai apima ES veiksmų mokslinių 

tyrimų ir inovacijų, MVĮ konkurencingumo, aplinkos ir klimato politikos, jūrų reikalų ir 

žuvininkystės politikos srityse bei, kaip ir anksčiau, 2007–2013 m. Konkurencingumo ir 

inovacijų programos dalių valdymą glaudžiai bendradarbiaujant su septyniais Komisijos 

generaliniais direktoratais.  

2. Audito Rūmų taikomas audito metodas apima analitines audito procedūras, tiesioginį 

operacijų testavimą ir Įstaigos priežiūros ir kontrolės sistemų pagrindinių kontrolės 

priemonių įvertinimą. Be to, prireikus, naudojami iš kitų auditorių darbų gauti įrodymai ir 

atliekama vadovybės pareiškimų analizė. 

PATIKINIMO PAREIŠKIMAS 

3. Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 287 straipsnį Audito Rūmai auditavo: 

a) Įstaigos metines finansines ataskaitas, kurias sudaro 2014 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių 

finansinių metų finansinės būklės3 ir biudžeto vykdymo4

b) šiose finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą. 

 ataskaitos; ir 

                                                      

1 OL L 341, 2013 12 18, p. 73. 

2 OL L 140, 2007 6 1, p. 52. 

3 Balansas ir finansinės veiklos ataskaita, pinigų srautų lentelė, grynojo turto pokyčių ataskaita, 
svarbių apskaitos metodų santrauka ir kiti aiškinamieji raštai. 

4 Biudžeto rezultatų ataskaita ir biudžeto rezultatų ataskaitos priedas. 
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Vadovybės atsakomybė 

4. Vadovybė yra atsakinga už Įstaigos metinių finansinių ataskaitų rengimą ir sąžiningą jų pateikimą 

bei atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą5

a) Su Įstaigos metinėmis finansinėmis ataskaitomis susijusi vadovybės atsakomybė apima vidaus 

kontrolės sistemos, – susijusios su finansinės būklės ataskaitų, kuriose nėra reikšmingų dėl 

sukčiavimo ar klaidų atsiradusių iškraipymų, parengimu ir sąžiningu pateikimu, – nustatymą, 

taikymą ir priežiūrą; tinkamų apskaitos metodų, remiantis Komisijos apskaitos pareigūno 

patvirtintomis apskaitos taisyklėmis, pasirinkimą ir taikymą

: 

6

b) Su atspindimų operacijų teisėtumu ir tvarkingumu bei patikimo finansų valdymo atitiktimi 

susijusi vadovybės atsakomybė apima veiksmingos ir efektyvios vidaus kontrolės sistemos, – 

apimančios pakankamą priežiūrą ir tinkamas priemones, siekiant išvengti pažeidimų ir 

sukčiavimo bei, prireikus, teismines procedūras, susigrąžinant neteisingai išmokėtas ar 

panaudotas lėšas, – nustatymą, taikymą ir priežiūrą. 

; esamomis aplinkybėmis pagrįstų 

apskaitinių įvertinimų atlikimą. Direktorius Įstaigos metines finansines ataskaitas patvirtina po 

to, kai jos apskaitos pareigūnas jas parengė remdamasis visa turima informacija ir pateikė su 

finansinėmis ataskaitomis susijusį raštą, kuriame, be kita ko, nurodo, kad jis turi pakankamą 

patikinimą, jog jos visais reikšmingais aspektais tikrai ir teisingai atspindi Įstaigos finansinę 

būklę. 

Auditoriaus atsakomybė 

5. Audito Rūmai, remdamiesi savo audito rezultatais, privalo pateikti Europos Parlamentui ir 

Tarybai7

                                                      

5 Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 62 ir 68 straipsniai 
kartu su šio Reglamento 53 ir 58 straipsniais (OL L 298, 2012 10 26, p. 1). 

 metinių finansinių ataskaitų patikimumo bei jose atspindimų operacijų teisėtumo ir 

tvarkingumo patikinimo pareiškimą. Audito Rūmai savo auditą atlieka vadovaudamiesi IFAC 

tarptautiniais audito standartais ir etikos kodeksais bei INTOSAI tarptautiniais aukščiausiųjų audito 

6 Komisijos apskaitos pareigūno patvirtintos apskaitos taisyklės yra pagrįstos Tarptautinės 
buhalterių federacijos paskelbtais Tarptautiniais viešojo sektoriaus apskaitos standartais (TVSAS) 
arba, prireikus, – Tarptautinės apskaitos standartų valdybos paskelbtais Tarptautiniais apskaitos 
standartais (TAS) / Tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais (TFAS). 

7 Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 162 straipsnis. 
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institucijų standartais. Šie standartai reikalauja, kad Audito Rūmai planuotų ir atliktų auditą tokiu 

būdu, kad būtų gautas pakankamas patikinimas dėl to, ar Įstaigos metinėse finansinėse ataskaitose 

nėra reikšmingų iškraipymų, o jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos. 

6. Atliekant auditą, taikomos procedūros, skirtos gauti audito įrodymus apie sumas ir kitą 

informaciją finansinėse ataskaitose bei apie jose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą. 

Procedūros pasirenkamos auditoriaus nuožiūra, remiantis dėl sukčiavimo ar klaidų atsiradusių 

finansinių ataskaitų reikšmingų iškraipymų ar susijusių operacijų reikšmingos neatitikties Europos 

Sąjungos teisės aktų reikalavimams rizikos vertinimu. Atlikdamas šiuos rizikos vertinimus, auditorius 

atsižvelgia į visas vidaus kontrolės priemones, susijusias su finansinių ataskaitų rengimu ir sąžiningu jų 

pateikimu, taip pat į operacijų teisėtumui ir tvarkingumui užtikrinti įdiegtas priežiūros ir kontrolės 

sistemas, ir nustato esamomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras. Atliekant auditą taip pat 

įvertintas apskaitos metodų tinkamumas, atliktų apskaitinių įverčių pagrįstumas ir bendras finansinių 

ataskaitų pateikimas. 

7. Audito Rūmų manymu, jų patikinimo pareiškimui pagrįsti yra gauta pakankamai tinkamų audito 

įrodymų. 

Nuomonė dėl finansinių ataskaitų patikimumo 

8. Audito Rūmų nuomone, Įstaigos metinėse finansinėse ataskaitose jos finansinė būklė 2014 m. 

gruodžio 31 d. ir su tą dieną pasibaigusiais finansiniais metais susijusių operacijų ir pinigų srautų 

rezultatai visais reikšmingais aspektais yra pateikti teisingai, kaip to reikalauja jos finansinis 

reglamentas ir Komisijos apskaitos pareigūno priimtos apskaitos taisyklės. 

Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo 

9. Audito Rūmų nuomone, 2014 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų metinėse 

finansinėse ataskaitose atspindimos operacijos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir tvarkingos. 

10. Toliau pateiktos pastabos šios Audito Rūmų nuomonės nekeičia. 

PASTABOS DĖL BIUDŽETO VALDYMO 

11. Iš 2013 m. perkeltų biudžeto asignavimų panaikinimo 2014 m. mastas (260 209 eurai, 

t. y. 20 % perkėlimų (19 % 2013 m.) rodo, kad, kaip ir praeitais metais, 2013 m. pabaigoje 

biudžetiniai poreikiai buvo pervertinti. 
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12. Nors 2014 m. rugsėjo mėn. Įstaigos pradinis biudžetas buvo pakeistas ir sumažintas 3 

milijonais eurų, Įstaiga skyrė tik 91 % sumažinto biudžeto asignavimų. Šį žemą įvykdymo lygį 

daugiausia paaiškina organizaciniai ir veiklos sunkumai, susiję su išplėstais Įstaigos 

įgaliojimais glaudžiai bendradarbiaujant su Komisija siekiant įgyvendinti papildomas 

programas ir užduotis. Tačiau aiškiai nepakankamas biudžeto lėšų panaudojimas atspindi 

poreikį pagerinti Įstaigos biudžeto planavimą. 

13. Tai taip pat atspindi aukštas ir padidėjęs į 2015 m. perkeltų įsipareigotų asignavimų 

lygis, sudarantis 3,8 milijono eurų, t. y. 17 % (2013 m.: 1,3 milijono eurų, t. y. 8 %), 

daugiausia susijęs su III antraštine dalimi (programos rėmimo išlaidos), kuriai buvo skirta 

2,6 milijono eurų, t. y. 72 % (2013 m.: 0,6 milijono eurų, t. y. 35 %), o tai prieštarauja metinio 

periodiškumo principui.  

ATSIŽVELGIMAS Į PRAĖJUSIŲ METŲ PASTABAS 

14. Taisomųjų veiksmų, atsižvelgiant į Audito Rūmų praėjusių metų pastabas, apžvalga 

pateikta I priede

 

. 

Šią ataskaitą priėmė IV kolegija, vadovaujama Audito Rūmų nario Milan Martin CVIKL, 

2015 m. rugsėjo 8 d. Liuksemburge įvykusiame posėdyje. 

Audito Rūmų vardu 

 

 Pirmininkas 

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 
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I priedas 

Atsižvelgimas į praėjusių metų pastabas 

Metai Audito Rūmų pastaba 
Taisomojo veiksmo būklė 

(užbaigtas / vykdomas / neįvykdytas / 
n.d.) 

2013 

Nors 2013 m. biudžeto vykdymo lygiai buvo pakankami, iš 2012 m. į 2013 m. perkeltų asignavimų 
panaikinimo lygis (215 000 eurų arba 19 % perkėlimų) atspindi Įstaigos biudžeto planavimo 
trūkumus ir tai prieštarauja metinio periodiškumo principui. Šie panaikinimai iš esmės susiję su 
laikinais įsipareigojimais, skirtais įprastoms administracinėms išlaidoms. 

Neįvykdytas 
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II priedas 

Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomoji įstaiga 

(Briuselis) 

Kompetencija ir veikla 

 

Sutartyje dėl 
Europos 
Sąjungos 
veikimo (SESV) 
numatytos 
Sąjungos 
kompetencijos 
sritys 

1.  Sąjungos aplinkos politika padeda siekti šių tikslų: išlaikyti, saugoti ir gerinti 
aplinkos kokybę, saugoti žmonių sveikatą, apdairiai ir racionaliai naudoti 
gamtos išteklius, remti tarptautinio lygio priemones, skirtas regioninėms ar 
pasaulinėms aplinkos problemoms spręsti, visų pirma kovai su klimato kaita. 

(SESV 191 straipsnis) 
2. Sąjungos pramonės politika užtikrina Sąjungos pramonės konkurencingumui 

reikalingas sąlygas spartinant pramonės prisitaikymą prie struktūrinių 
pokyčių, skatinant palankios aplinkos, įmonių iniciatyvai ir plėtrai kūrimą, 
skatinant aplinkos, palankios įmonėms bendradarbiauti, kūrimą, siekiant 
geriau panaudoti inovacijų, mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros politikos 
sukuriamą pramonės potencialą. Valstybės narės konsultuojasi tarpusavyje, 
palaikydamos ryšį su Komisija, o prireikus koordinuoja savo veiklą. Komisija 
gali imtis bet kokios naudingos iniciatyvos šiam koordinavimui skatinti, ypač 
iniciatyvų, kuriomis siekiama nustatyti gaires ir rodiklius, organizuoti 
keitimąsi geriausia patirtimi ir rengti reikiamus elementus periodinei 
stebėsenai ir vertinimui. Apie tai išsamiai pranešama Europos Parlamentui. 

(SESV 173 straipsnis) 
3. Sąjungos energetikos politika siekiama: užtikrinti energijos rinkos veikimą; 

užtikrinti energijos tiekimo saugumą Sąjungoje; skatinti energijos vartojimo 
efektyvumą bei taupymą ir naujų bei atsinaujinančių energijos formų 
plėtojimą; ir skatinti energetikos tinklų sujungimą. 

(SESV 194 straipsnio 1 dalis) 
4. Sąjungos tikslas – stiprinti savo mokslinį bei technologinį pagrindą, sukuriant 

Europos mokslinių tyrimų erdvę, kurioje laisvai judėtų mokslo darbuotojai, 
mokslinės žinios ir technologijos, ir skatinti jos konkurencingumo augimą, 
taip pat pramonės srityje. […] Šiuo tikslu Sąjunga skatina įmones, įskaitant 
mažąsias ir vidutines, mokslinių tyrimų centrus ir universitetus plėsti aukšto 
lygio mokslinius tyrimus ir tobulinti technologijas; ji remia jų pastangas 
savitarpiškai bendradarbiauti pirmiausia siekiant, kad skirtingų valstybių 
mokslo darbuotojai galėtų laisvai bendradarbiauti, o įmonės galėtų visiškai 
išnaudoti vidaus rinkos potencialą, ypač [...] apibrėžiant bendrus standartus 
ir šalinant teisines bei fiskalines tokio bendradarbiavimo kliūtis. […] 

Siekdama šių tikslų ir papildydama valstybių narių veiklą, Sąjunga imasi tokių 
veiksmų: a) skatindama įmonių, mokslinių tyrimų centrų ir universitetų 
savitarpio bendradarbiavimą, įgyvendina mokslinių tyrimų, technologijų plėtros 
ir parodomąsias programas; b) skatina Sąjungos bendradarbiavimą su 
trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis mokslinių tyrimų, 
technologijų plėtros ir demonstravimo srityse; c) skleidžia ir veiksmingai 
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panaudoja Sąjungos mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstravimo 
veiklos rezultatus; d) skatina mokslo darbuotojų mokymą ir laisvą judėjimą 
Sąjungoje. 
(SESV 179 ir 180 straipsniai) 
5. Europos Parlamentas ir Taryba, spręsdami pagal įprastą teisėkūros 

procedūrą ir pasikonsultavę su Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu, 
nustato [...] kitas nuostatas, kurių reikia bendros žuvininkystės politikos 
tikslams pasiekti. (SESV 43 straipsnio 2 dalis) 

Įstaigos 
kompetencijos 
sritys  
(kaip nustatyta 
Komisijos 
įgyvendinimo 
sprendime 
2013/771/ES) 

Tikslai 
Įstaiga yra atsakinga už Sąjungos veiksmų paramos MVĮ, energetikos, aplinkos, 
jūrų reikalų ir žuvininkystės, verslininkystės ir inovacijų (įskaitant ekologines 
inovacijas) srityse valdymą. Įstaigai pavedama įgyvendinti tam tikras dalis šių 
Sąjungos programų:  

a) 2014–2020 m. įmonių konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių įmonių 
programos (COSME)  

b) Aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) (2014–2020 m.)  
c) Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (EJRŽF), įskaitant integruotą 

jūrų politiką (IJP), kontrolę ir mokslines rekomendacijas bei žinias;  
d) Bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ 

(2014–2020 m.) II dalies „Pramonės pirmavimas“ ir III dalies 
„Visuomenės uždaviniai“ tam tikras dalis. 

Įstaigai pavedama įgyvendinti šiuos ankstesnius veiksmus pagal KIP: a) „Pažangi 
energetika Europai“ (PEE II); b) Ekologinių inovacijų iniciatyvą; c) „Europos 
įmonių tinklas“; d) portalą „Jūsų Europa. Verslas“; e) Europos intelektinės 
nuosavybės teisių pagalbos tarnybą; f) projektą „IPorta“. 
Įstaiga siekia mūsų naudos gavėjams suteikti „aukštos kokybės paramą, kurią 
pasitelkus būtų galima paversti ES politiką realiais veiksmais. Kaip Europos 
Komisijos vykdomoji įstaiga, mes valdome svarbias programų COSME, LIFE, 
„Horizontas 2020“ ir EJRŽ dalis. Mes užtikriname, kad pagal šias programas 
finansuojami veiksmai duotų rezultatų ir suteiktų Komisijai vertingą indėlį jai 
vykdant politikos užduotis“. 
Užduotys 
Įstaiga vykdo šias su pirmiau minėtų Sąjungos programų dalių įgyvendinimu 
susijusias užduotis: 

a) valdo tam tikrus arba visus programos įgyvendinimo etapus ir tam tikrus 
arba visus konkrečių projektų etapus, remdamasi Komisijos priimtomis 
susijusiomis darbo programomis, jei įgaliojimų suteikimo akte Komisija 
tam suteikė reikiamus įgaliojimus;  

b) nustato biudžeto pajamų ir išlaidų vykdymo priemones ir įgyvendina 
visus programai valdyti būtinus veiksmus, jei įgaliojimų suteikimo akte 
Komisija tam suteikė reikiamus įgaliojimus;  

c) padeda įgyvendinti programą, jei įgaliojimų suteikimo akte Komisija tam 
suteikė reikiamus įgaliojimus.  

Valdymas Valdymo komitetas 
Sudarytas iš Europos Komisijos paskirtų penkių narių ir trijų stebėtojų. Europos 
Komisijai patvirtinus jis priima Įstaigos metinę darbo programą. Be to, jis priima 
Įstaigos administracinį biudžetą ir jos metinę veikos ataskaitą. 
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Direktorius 
Skiria Europos Komisija. 
Išorės auditas 
Europos Audito Rūmai. 
Biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija 
Europos Parlamentas, veikiantis rekomendavus Tarybai. 

2014 m. 
(2013 m.) Įstaigai 
skirti ištekliai  

Biudžetas 
Veiklos biudžetas 
Planuota 1 056,51 (242,9) milijono eurų suma buvo įsipareigota (kurios 100 % 
buvo padengta iš bendrojo ES biudžeto), o 123,112 (213,9) milijono eurų buvo 
išmokėta remiantis asignavimais (98,98 %), kuriuos patvirtino biudžeto valdymo 
institucija. EASME vykdo veiklos biudžetą, už kurį yra atsakinga Komisija: 
− 95,0 milijono eurų programai COSME 
− 695,7 milijono eurų programai „Horizontas 2020 m.“  
− 34,6 milijono eurų EJRŽ programai 
− 229,9 milijono eurų programai LIFE 
− 1,3 (91,9) milijono eurų PEE 
− 0 (33,1) milijono eurų VIP-ekologinėms inovacijoms 
− 0 (51,2) milijono eurų VIP–tinklams  
− 0 (66,8) milijono eurų MP  
Administracinis biudžetas 
24,5 (16,4) milijono eurų (100 % ES subsidija) administracinis biudžetas, už kurį 
EASME atsako savarankiškai. 
Darbuotojų skaičius 2014 m. gruodžio 31 d. 
− Iš viso darbuotojų: numatytos 308 darbo vietos, iš kurių 283 užimtos 

(numatytos 163 darbo vietos, iš kurių 161 užimta), 
− Laikinųjų darbuotojų darbo vietos: numatytos 77 darbo vietos, iš kurių 61 

užimta (numatytos 37 darbo vietos, iš kurių 35 užimtos), 
− Sutartininkai: numatyta 231 darbo vieta, iš kurių 222 užimtos (numatytos 

126 darbo vietos, iš kurių 126 užimtos). 

2014 m. veiklos 
rezultatai ir 
suteiktos 
paslaugos 

2014 m. buvo pirmieji metai, kuomet Įstaiga pradėjo naudotis naujaisiais 
įgaliojimais, kurie žymiai skiriasi nuo ankstesnių įgaliojimų. Naujasis portfelis 
apima EIP ir PEE paveldo programas ir naujas „Horizontas 2020“, COSME, LIFE ir 
EJRŽ programas. EASME yra atsakinga už Sąjungos veiksmų paramos MVĮ, 
energetikos, aplinkos, jūrų reikalų ir žuvininkystės, verslininkystės ir inovacijų 
(įskaitant ekologines inovacijas) srityse valdymą, įgyvendinant šias Sąjungos 
programas:  
Naujos programos  
• Įmonių konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių įmonių programa (COSME) 
• Mokslinių tyrimų ir inovacijų programa („Horizontas 2020“) šiose srityse: 

energetikos, aplinkos ir išteklių 
• Aplinkos ir klimato politikos programa (LIFE) 
• Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF) 
Paveldo programos 
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• Šios Konkurencingumo ir inovacijų bendrosios programos dalys: Pažangi 
energetika Europai (PEE) ir ekologinių inovacijų programos. 

COSME – Įmonių konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių įmonių (MVĮ) 
programa yra susijusi su Sąjungos įmonių konkurencingumo ir tvarumo 
stiprinimu ir yra skirta verslumo kultūrai remti siekiant skatinti MVĮ steigimą ir 
augimą. 
Pagrindinė veikla 
• COSME buvo viena naujų programų, 2014 m. pavestų EASME.  
• Pagrindinės COSME veiklos sritys – komunikacija ir sklaida. Pavyzdžiui, 

EASME kartu su Turino prekybos rūmais (tinklo partneriu) surengė metinę 
konferenciją, kuri pritraukė daugiau kaip 700 dalyvių, o suorganizavus 2 000 
neformalių ir formalių verslo susitikimų buvo įvardytos 192 potencialios 
verslo galimybės.  

„Horizontas 2020“ – ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programa, 
kurios tikslas – remti ekonomiką ir užtikrinti mokslo ir technologijų bazę bei 
pramonės konkurencingumą ateityje, prisidedant prie pažangesnės, darnesnės 
ir įtraukesnės visuomenės kūrimo. Prognozuojama, kad ją taikant bus pasiekta 
daugiau laimėjimų ir padaryta atradimų bei bus pirmaujama pasaulyje rinkai 
perduodant laboratorijose gaunamas puikias idėjas. 
Inovacijos MVĮ 
Pagrindinė veikla 
• 2014 m. EASME pagal „Horizontas 2020“ Inovacijų programą „Inovacijos 

MVĮ“ paskelbė keturis kvietimus teikti pasiūlymus ir du kitus kvietimus –
„Viso internetinio bendradarbiavimo potencialo išnaudojimas ir „Įmonių 
grupių projektai, skirti naujoms pramoninėms vertės grandinėms“, kurių 
terminai – 2015 m. kovo ir balandžio mėn.  

MVĮ priemonė 
Pagrindinė veikla 
• Naujos MVĮ priemonės, kuri yra nuolat rengiamas atviras konkursas, 

įdiegimas buvo labai sėkmingas, kadangi Įstaiga gavo daugiau nei 8 000 
paraiškų, kurios turi būti pateiktos laikantis keturių galutinių terminų. 
Atrinktomis verslo idėjomis siekiama pateikti naujus produktus, įdiegti 
procesus ir teikti paslaugas. 

• Pagal programą naudos gavėjams teikiamas konsultuojamasis ugdymas. 
Buvo apibrėžta konsultuojamojo ugdymo misija ir parengti pradiniai 
metodikos rinkiniai. Pagrindiniai sąskaitų administratoriai padeda pagal MVĮ 
priemonę gaunamos naudos gavėjams nustatyti savo konsultuojamojo 
ugdymo prioritetus ir jiems pasiūlyti vieną instruktorių ar daugiau. Iki metų 
pabaigos 39 MVĮ nustatė savo poreikius ir pasirinko savo instruktorius, o 
Įstaiga pasamdė 21 instruktorių.  

Įstaiga prisideda prie konkretaus tikslo „Užtikrinti perėjimą prie patikimos, 
prieinamos, visuomenei priimtinos, tvarios ir konkurencingos energetikos 
sistemos, kuria siekiama sumažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro, 
atsižvelgiant į mažėjantį išteklių kiekį, didėjančius energijos poreikius ir klimato 
kaitą“ sprendžiant trečiąjį visuomenės uždavinį „užtikrinti saugią, švarią ir 
efektyviai vartojamą energiją“.  
Pagrindinė veikla 
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• Dvi iš trijų temų buvo susijusios su sutartine efektyviai energiją naudojančių 
pastatų viešojo ir privataus sektoriaus partneryste. Trečioji tema buvo 
susijusi su viešojo ir privataus sektoriaus partneryste procesų pramonės 
srityje (SPIRE). Įstaiga gavo 63 pasiūlymus, iš kurių 19 buvo rekomenduoti 
finansavimui gauti.  

• 15 temų buvo pradėtos nagrinėti mokslinių tyrimų ir inovacijų veiksmų bei 
koordinavimo ir remiamųjų veiksmų srityje. Įstaiga gavo 393 pasiūlymus, iš 
kurių 45 buvo atrinkti.  

• Pirmojo efektyvaus energijos vartojimo konkurso rezultatai parodė, kad 
parama inovacijoms efektyvaus energijos vartojimo srityje nuo mokslinių 
tyrimų iki konkretaus taikymo teikia daug vilčių.  

• Spalio mėn. DG RTD surengtos su viešojo ir privataus sektoriaus partneryste 
susijusios informacinės dienos metu Įstaiga pristatė savo viešojo ir privataus 
sektoriaus partnerystės finansavimo temas. 

• Gruodžio mėn. EASME Briuselyje surengė didelio masto informacinę dieną, 
kad pristatytų 2015 m. „Horizontas 2020“ energijos vartojimo efektyvumo 
konkursą, kuriame dalyvavo daugiau kaip 550 dalyvių. 

• Įstaigos darbuotojai taip pat dalyvavo Europos Komisijos ir pramonės 
suinteresuotųjų šalių posėdžiuose, susijusiuose su būsimais efektyviai 
energiją vartojančių pastatų ir SPIRE sutartinės viešojo ir privataus 
sektoriaus partnerystės prioritetais.  

Įstaiga prisideda prie bendrų DG RTD ir DG GROW konkrečių tikslų: sukurti 
efektyviai išteklius ir vandenį naudojančią ir klimato kaitos poveikiui atsparią 
ekonomiką bei visuomenę, užtikrinti gamtos išteklių ir ekosistemų apsaugą ir 
tvarų valdymą ir tvarų žaliavų tiekimą bei naudojimą, siekiant patenkinti 
didėjančio pasaulio gyventojų skaičiaus poreikius, tausiai naudojantis planetos 
gamtos ištekliais ir ekosistemomis sprendžiant penktąjį visuomenės uždavinį 
„Su klimato kaita susijusi veikla, aplinka, efektyvus išteklių naudojimas ir 
žaliavos“. 
Pagrindinė veikla 
• 2014 m. Įstaiga buvo atsakinga už „Horizontas 2020“ konkursų, rengiamų 

atsižvelgiant į penktąjį visuomenės uždavinį, įgyvendinimą, išskyrus didelės 
politinės reikšmės konkursus arba tuos konkursus, kuriuos įgyvendino kitos 
įstaigos. 

• Įstaiga valdė kelis konkursus ir juose dalyvavo, pavyzdžiui, efektyvaus 
energijos vartojimo, atsparumo nelaimėms ir mėlynojo augimo konkurse. 

• Lapkričio mėn. Įstaiga surengė informacinę dieną, skirtą 2015 m. 
rengiamiems konkursams dėl programos „Horizontas 2020“ klimato 
politikos, aplinkos, išteklių naudojimo efektyvumo ir žaliavų. Šio renginio 
tikslas – potencialiems pareiškėjams pristatyti 2015 m. rengiamus konkursus 
ir pateikti pasiūlymų rengimo ir teikimo gaires.  

Įstaiga valdo Aplinkos ir klimato politikos programą (LIFE), kuria remiamas 
konkrečių tikslų, susijusių su aplinkos ir klimato politika Sąjungos ir tarptautiniu 
lygmenimis, pasiekimas.  
Pagrindinė veikla 
• Įstaiga valdė šiuos DG ENV / CLIMA paskelbtus kvietimus teikti pasiūlymus: 

kvietimą teikti pasiūlymus dėl LIFE NVO dotacijų veiklai. Paskelbus šį 
kvietimą, kuriam buvo skirtas bendras 9 milijonų eurų biudžetas, Įstaiga gavo 
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66 pasiūlymus. 
• Kvietimas teikti pasiūlymus dėl gebėjimų stiprinimo projektų – tai atviras 

konkursas, kuris pasibaigs 2015 m. rugsėjo mėn. Dalyvavimo jame 
reikalavimus atitinka 15 valstybių narių. 

• Įstaiga įvertino daugiau kaip 250 pagal atskiras programos dalis (kaip antai 
klimato politiką ir NVO dotacijas veiklai) pateiktų pasiūlymų (pateikta 
atitinkamai 190 ir 66 pasiūlymai).  

• Įstaiga aktyviai dalyvavo LIFE informacinėje dienoje, skirtoje nacionaliniams 
informacijos centrams, ir surengė dvi informacines dienas, skirtas NVO 
dotacijoms veiklai.  

Įstaiga įgyvendino Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (EJRŽF), kuriuo 
siekiama prisidėti prie konkurencingos, aplinkos požiūriu tvarios, ekonomiškai 
perspektyvios ir socialiai atsakingos žuvininkystės ir akvakultūros skatinimo ir ES 
integruotos jūrų politikos (IJP) vystymo skatinimo ir įgyvendinimo, dalis. 
Pagrindinė veikla 
• 2014 m. spalio mėn. Įstaigai buvo pavesta įgyvendinti tam tikras Europos 

jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (EJRŽF) dalis. DG MARE nusprendė Įstaigai 
pavesti vykdyti 19 EJRŽF veiksmų.  

• Pirmasis EJRŽF veiksmas Įstaigai buvo faktiškai pavestas vykdyti gruodžio 
mėn. Įstaiga, bendradarbiaudama su DG MARE, parengė keturių konkursų ir 
vieno kvietimo teikti pasiūlymus vertinimus.  

Pažangios energetikos Europai (PEE) programa 
Pagrindinė veikla 
Pažangios energetikos Europai (PEE) programa remiama Europos Sąjungos 
energetikos politika ir jos ambicingas „20–20–20“ įsipareigojimas – 20 % 
sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, iki 20 % padidinti 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos suvartojimą ir 20 % sumažinti energijos 
suvartojimą – ir visus šiuos tikslus pasiekti iki 2020 m. 
• 2014 m. įstaigos įgyvendintas PEE biudžetas (kuris sudarė 67 milijonus eurų) 

buvo visapusiškai įvykdytas. Be to, vidutinis laikas, reikalingas tam, kad būtų 
įvertintos PEE projektų ataskaitos ir sumokėta naudos gavėjams, buvo 
trumpesnis nei nustatyta pagal sutartinius įsipareigojimus.  

• Vykdant Pažangios energetikos Europai programą buvo gauta apčiuopiama 
su ES energetikos politika susijusi nauda. PEE programos poveikio analizė 
parodė, kad nuo 2007 m. PEE projektai per žiniasklaidos priemones pasiekė 
daugiau kaip 40 milijonų žmonių visoje Europos Sąjungoje, atsinaujinančios 
energijos ekvivalentas metiniam elektros suvartojimui buvo suteiktas 
7 milijonams piliečių, pirminės energijos ekvivalentas metiniam elektros 
suvartojimui sutaupytas 2 milijono namų ūkių atveju ir tikėtasi, kad jie 
paskatins daugiau kaip 3 milijardus eurų tvarios energetikos investicijų.  

• Įstaiga įvairiuose renginiuose pranešė apie programos rezultatus. Pavyzdžiui, 
2014 m. birželio mėn. Įstaiga, bendradarbiaudama su DG ENER, surengė dar 
vieną EUSEW savaitę – svarbiausią ES renginį, skirtą valdžios institucijoms, 
energetikos agentūroms, privačioms įmonėms, NVO ir pramonės 
asociacijoms, padedančioms pasiekti ES energetikos ir klimato tikslų. Šios 
savaitės metu surengta ir premijos teikimo ceremonija – aukšto lygio 
politinė konferencija, o visoje ES ir daugelyje pasaulio šalių įvyko 600 
renginių, kuriuose dalyvavo apie 100 000 dalyvių.  
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• Įvyko keli pagal „ManagEnergy“ iniciatyvą surengti renginiai, visų pirma 
OPEN DAYS metu. Be to, Įstaigos darbuotojai dalyvavo daugiau kaip 100 
projekto posėdžių.  

Ekologinės inovacijos  
Pagrindinė veikla 
Vienas pagrindinių Verslininkystės ir inovacijų programos (EIP) tikslų – remti 
ekologines inovacijas. Vykdant ekologinių inovacijų projektus daugiausia 
dėmesio skiriama švaresnei gamybai, aplinkosaugos vadybai bei naujiems 
produktams ir paslaugoms siekiant užtikrinti, kad darnus vystymasis taptų 
verslo tikrove.  
2014 m. pastangos buvo skirtos: 
• Kvietimo teikti paraiškas pagal 2013 m. ekologinių inovacijų iniciatyvą 

procedūros užbaigimui. Paskelbus šį kvietimą buvo pateiktas 461 
pasiūlymas. Atlikus įvertinimus finansavimui gauti buvo atrinkti 59 
pasiūlymai. Remiantis turimu biudžetu buvo pasirašyti 42 susitarimai dėl 
dotacijų.  

• Komunikacija su kuruojančiaisiais GD ir kitomis suinteresuotomis šalimis 
vyko ištisus metus. Be to, kai kurie susitikimai vyko tuomet, kai Įstaiga 
aktyviai dalyvavo pristatant programos rezultatus. JK buvo surengtas 
finansinis susitikimas su ekologinių inovacijų partneriais. Žaliosios savaitės 
metu buvo pristatyti Nacionalinių informacijos centrų (NIC), FICOB ir 
„EcoProFabrics“ projektai, o Ispanijoje buvo pristatyta „Ekologinės inovacijos 
ES fonduose“ iniciatyva. 

• Įstaigos bendrai finansuojami projektai buvo pripažinti tarptautiniu mastu ir 
gavo apdovanojimų. PHOBIOR projekto koordinatoriui buvo suteiktas 
„Energy Globe“ apdovanojimas, Valensijos regionas atrinko LASERMARK ir 
„EcoBionet“ projektus kaip geriausius 2013 m. Europos aplinkosaugos 
projektus, o „GEnIuS“ projekto koordinatorius (MVĮ „Directa Plus”) buvo 
įtrauktas į „Italy Cleantech 10" Italijos švariausių technologijų MVĮ 
dešimtuką.  

• Taigi atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, KIP ekologinių inovacijų programos 
paveldas vis dar visu pajėgumu ir labai sėkmingai plėtojamas. Su visais 
2013 m. kvietimo teikti paraiškas projektais susijusios sutartys yra sudarytos 
ir daugelis jų jau yra pradėti įgyvendinti. Tebevykdomų projektų vertinimas 
buvo atliktas atsižvelgiant į nustatytus tikslus; jie buvo baigti vykdyti 2014 m. 
100 % išnaudojus biudžeto lėšas. 

1 Skaičiai apima visas kredito linijas. 
2 Idem. 
Šaltinis: Įstaigos pateiktas priedas. 
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11. Įstaiga įsipareigojimus peržiūri kiekvienų metų pabaigoje. 2014 m. buvo išimtis, kadangi tai buvo pirmieji 

EASME naujų įgaliojimų metai. Šie pereinamieji metai atnešė daug permainų: įdiegta nauja veiklos struktūra, 

įvyko keletas organizacinių pokyčių, parengtos naujos programos ir itin padidėjo įstaigos darbuotojų skaičius.  

Įstaigai pavesta vykdyti daug naujų užduočių, ir tai turėjo poveikį jos biudžetui. Dalis šių biudžeto asignavimų 

buvo panaikinti, kadangi mokėjimai buvo mažesni, nei tikėtasi.  

Norėdama pagerinti padėtį, EASME diegia tikslesnio biudžeto planavimo ir stebėjimo procedūras. 


	Įvadas
	Patikinimo pareiškimą patvirtinanti informacija
	Patikinimo pareiškimas
	Vadovybės atsakomybė
	Auditoriaus atsakomybė
	Nuomonė dėl finansinių ataskaitų patikimumo
	Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo


	PASTABOS DĖL BIUDŽETO VALDYMO
	ATSIŽVELGIMAS Į PRAĖJUSIŲ METŲ PASTABAS

		2015-09-29T16:40:17+0200
	Vitor Manuel Silva Caldeira
	Proof of creation




