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IEVADS 

1. Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra (turpmāk tekstā – “Aģentūra”, arī “EASME”), 

kura atrodas Briselē, aizstāj Konkurētspējas un jauninājumu izpildaģentūru (EACI) un turpina 

tās darbu, un ar Komisijas Īstenošanas lēmumu 2013/771/ES1, ar ko atceļ Komisijas Lēmumu 

2007/372/EK2

TICAMĪBAS DEKLARĀCIJU PAMATOJOŠĀ INFORMĀCIJA 

, tā tika izveidota laikposmam no 2014. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 

31. decembrim. Tās ievērojami plašākajās pilnvarās ietilpst – ciešā sadarbībā ar septiņiem 

Komisijas ģenerāldirektorātiem – pārvaldīt ES darbības tādās jomās kā pētniecība un 

inovācijas, MVU konkurētspēja, vides un klimata pasākumi, jūrlietas un zivsaimniecība, kā arī 

tāpat kā iepriekš atsevišķas daļas no Konkurētspējas un inovāciju programmas 2007.–

2013. gadam. 

2. Palātas izmantotā revīzijas pieeja ietver analītiskas revīzijas procedūras, darījumu tiešas 

pārbaudes un Aģentūras pārraudzības un kontroles sistēmu galveno kontroles mehānismu 

novērtēšanu. To papildina citu revidentu darbā gūtie pierādījumi (atbilstīgos gadījumos) un 

vadības apliecinājumu analīze. 

TICAMĪBAS DEKLARĀCIJA 

3. Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantu Palāta revidēja 

a) Aģentūras gada pārskatus, kuri ietver finanšu pārskatus3 un budžeta izpildes pārskatus4

b) šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. 

 par 

2014. gada 31. decembrī slēgto finanšu gadu, un 

                                                      

1 OV L 341, 18.12.2013., 73. lpp. 

2 OV L 140, 1.6.2007., 52. lpp. 

3 Finanšu pārskatos ietilpst bilance, finanšu darbības rezultātu pārskats, naudas plūsmas tabula, 
pārskats par neto aktīvu pārmaiņām un kopsavilkums par svarīgākajām grāmatvedības 
metodēm un citi paskaidrojumi. 

4 Tajos ietilpst budžeta izlietojuma pārskats un budžeta izlietojuma pārskata pielikums. 
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Vadības atbildība 

4. Vadība ir atbildīga par Aģentūras gada pārskatu sagatavošanu un patiesu izklāstu, kā arī par 

pakārtoto darījumu likumību un pareizību5

a) Vadības atbildība saistībā ar Aģentūras gada pārskatiem ietver tādas iekšējās kontroles sistēmas 

izveidi, ieviešanu un uzturēšanu, kas ļauj sagatavot un patiesi izklāstīt finanšu pārskatus, kuros 

krāpšanas vai kļūdas dēļ nav sniegtas būtiski nepareizas ziņas; izraudzīties un izmantot 

piemērotas grāmatvedības metodes, pamatojoties uz grāmatvedības noteikumiem, ko pieņēmis 

Komisijas grāmatvedis

. 

6

b) Vadības atbildība saistībā ar pakārtoto darījumu likumību un pareizību un atbilstību pareizas 

finanšu pārvaldības principam nozīmē izveidot, ieviest un uzturēt efektīvu un lietderīgu iekšējās 

kontroles sistēmu, ietverot pienācīgu pārraudzību un piemērotus pasākumus pārkāpumu un 

krāpšanas novēršanai, kā arī, ja vajadzīgs, tiesvedību nepareizi izmaksāto vai izlietoto līdzekļu 

atgūšanai. 

; veikt konkrētajiem apstākļiem atbilstošas grāmatvedības aplēses. 

Direktors apstiprina Aģentūras gada pārskatus pēc tam, kad Aģentūras grāmatvedis tos ir 

sagatavojis, izmantojot visu pieejamo informāciju, un tiem pievienojis paskaidrojumu, kurā cita 

starpā ir apliecinājis pamatotu pārliecību par to, ka pārskati visos būtiskajos aspektos sniedz 

skaidru un patiesu priekšstatu par Aģentūras finanšu stāvokli. 

Revidenta atbildība 

5. Palātas pienākums ir, pamatojoties uz savu revīziju, Eiropas Parlamentam un Padomei7

                                                      

5 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 298, 26.10.2012., 
1. lpp.), 62. un 68. pants līdz ar 53. un 58. pantu. 

 

sagatavot deklarāciju par gada pārskatu ticamību un tiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. 

Palāta veic revīziju saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu federācijas (IFAC) starptautiskajiem revīzijas 

standartiem un ētikas kodeksiem un INTOSAI starptautiskajiem augstāko revīzijas iestāžu 

standartiem. Šie standarti uzliek Palātai pienākumu plānot un veikt revīziju tā, lai gūtu pamatotu 

6 Komisijas grāmatveža pieņemtie grāmatvedības noteikumi balstās uz Starptautiskās Grāmatvežu 
federācijas pieņemtajiem starptautiskajiem publiskā sektora grāmatvedības standartiem (IPSAS) 
vai, ja nepieciešams, uz Starptautisko grāmatvedības standartu padomes izdotajiem 
starptautiskajiem grāmatvedības standartiem (IAS) / starptautiskajiem finanšu pārskatu 
sagatavošanas standartiem (IFRS). 

7 Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012, 162. pants. 
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pārliecību, ka Aģentūras gada pārskatos nav sniegtas būtiski nepareizas ziņas un ka tiem pakārtotie 

darījumi ir likumīgi un pareizi. 

6. Revīzija ietver procedūras, ar kurām iegūst revīzijas pierādījumus par pārskatos minētajām 

summām un sniegto informāciju un par tiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Izraudzītās 

procedūras ir atkarīgas no revidenta profesionālā sprieduma, kurš balstās uz novērtējumu par risku, 

ka krāpšanas vai kļūdas dēļ pārskatos ir sniegtas būtiski nepareizas ziņas vai ka saistībā ar 

pakārtotajiem darījumiem ir būtiski pārkāpts Eiropas Savienības juridiskais regulējums. Novērtējot 

minēto risku, revidents ņem vērā iekšējās kontroles mehānismus, kuri attiecas uz pārskatu 

sagatavošanu un patiesu izklāstu, kā arī pārraudzības un kontroles sistēmas, kas ieviestas pakārtoto 

darījumu likumības un pareizības nodrošināšanai, un pēc tam izstrādā konkrētajiem apstākļiem 

atbilstošas revīzijas procedūras. Revīzijā novērtē arī izmantoto grāmatvedības metožu piemērotību 

un aplēšu pamatotību, kā arī pārskatu vispārējo izklāstu. 

7. Palāta uzskata, ka revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši, lai pamatotu tās ticamības 

deklarāciju. 

Atzinums par pārskatu ticamību 

8. Palāta uzskata, ka Aģentūras gada pārskati visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo Aģentūras 

finanšu stāvokli 2014. gada 31. decembrī, kā arī darbības rezultātus un naudas plūsmas minētajā 

datumā noslēgtajā gadā, kā to nosaka Aģentūras finanšu noteikumi un Komisijas grāmatveža 

pieņemtie grāmatvedības noteikumi. 

Atzinums par pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību 

9. Palāta uzskata, ka 2014. gada 31. decembrī slēgtā gada pārskatiem pakārtotie darījumi visos 

būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

10. Turpmākie komentāri nav pretrunā Palātas sniegtajiem atzinumiem. 

KOMENTĀRI PAR BUDŽETA PĀRVALDĪBU 

11. Tas, kādā apmērā no 2013. gada pārnestās budžeta apropriācijas anulēja 2014. gadā 

(260 209 EUR, t. i., 20 % no pārnesumiem, 2013. gadā – 19 %), liecina, ka budžeta vajadzības 

2013. gada beigās – tāpat kā iepriekšējā gadā – bija pārvērtētas. 
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12. Kaut arī Aģentūras sākotnējais budžets bija grozīts un 2014. gada septembrī to 

samazināja par 3 miljoniem EUR, Aģentūra bija uzņēmusi saistības tikai par 91 % no 

samazinātā budžeta apropriācijām. Zemo īstenošanas līmeni galvenokārt var izskaidrot ar 

organizatoriskām un pamatdarbības problēmām, kas saistītas ar Aģentūras paplašinātajām 

pilnvarām attiecībā uz papildu programmu un uzdevumu īstenošanu ciešā sadarbībā ar 

Komisiju. Tomēr tik nepilnīgi izlietots budžets norāda uz to, ka Aģentūrai ir jāuzlabo budžeta 

plānošana. 

13. Par to liecina arī augstais un arvien pieaugošais to apropriāciju līmenis, par kurām 

uzņemtas saistības un kuras pārnestas uz 2015. gadu – 3,8 miljoni EUR jeb 17 % 

(2013. gadā – 1,3 miljoni EUR jeb 8 %); tās galvenokārt attiecas uz III sadaļu (“Programmu 

atbalsta izdevumi”) – 2,6 miljoni EUR jeb 72 % (2013. gadā – 0,6 miljoni EUR jeb 35 %), un tas 

ir pretrunā budžeta gada pārskata principam. 

IEPRIEKŠĒJĀ GADĀ FORMULĒTO KOMENTĀRU PĒCPĀRBAUDE 

14. Pārskats par koriģējošiem pasākumiem, kas veikti saistībā ar Palātas komentāriem, kuri 

formulēti iepriekšējā gadā, ir izklāstīts I pielikumā

 

. 

Šo ziņojumu 2015. gada 8. septembra sēdē Luksemburgā pieņēma Revīzijas palātas 

IV apakšpalāta, kuru vada Revīzijas palātas loceklis Milan Martin CVIKL. 

Revīzijas palātas vārdā – 

 

priekšsēdētājs 

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 
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I pielikums 

Iepriekšējā gadā formulēto komentāru pēcpārbaude 

 

Gads Palātas komentārs 
Koriģējošā pasākuma statuss 

(Ieviests / ieviešana ir sākta / ieviešana 
nav sākta / neattiecas) 

2013 

Lai gan budžeta izpildes līmenis 2013. gadā bija apmierinošs, no 2012. gada pārnesto un 
2013. gadā anulēto apropriāciju līmenis (215 000 EUR jeb 19 % pārnesumu) norāda uz trūkumiem 
Aģentūras budžeta plānošanā un ir pretrunā budžeta gada pārskata principam. Šīs anulētās 
apropriācijas ir saistītas galvenokārt ar provizoriskām saistībām, kas uzņemtas parastiem 
administratīviem izdevumiem. 

Ieviešana nav sākta 
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II pielikums 

Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra 

(Brisele) 

Kompetence un darbības 

 

Savienības 
kompetence 
saskaņā ar 
Līgumu par 
Eiropas 
Savienības 
darbību (LESD) 

1.  Savienības politika attiecībā uz vidi palīdz sasniegt mērķus saglabāt, aizsargāt 
un uzlabot vides kvalitāti; aizsargāt cilvēku veselību; apdomīgi un racionāli 
izmantot dabas resursus; sekmējot starptautiska mēroga pasākumus, risinot 
reģionālas un pasaules vides problēmas un jo īpaši cīnoties pret klimata 
pārmaiņām. 

(LESD 191. pants) 
2. Savienības politika rūpniecības jomā nodrošina vajadzīgos apstākļus 

Savienības rūpniecības konkurētspējai, paātrinot rūpniecības pielāgošanos 
strukturāliem pārveidojumiem, veicinot tādas vides veidošanu, kas labvēlīga 
iniciatīvai un uzņēmumu attīstībai un sadarbībai, veicinot inovāciju, 
pētniecības un tehnoloģijas attīstības politikas radītā rūpniecības potenciāla 
labāku izmantojumu. Dalībvalstis saziņā ar Komisiju savā starpā apspriežas 
un vajadzības gadījumā koordinē savu rīcību. Komisija var nākt klajā ar 
dažādiem lietišķiem ierosinājumiem, lai veicinātu šādu koordināciju, jo īpaši 
iniciatīvām, kuru mērķis ir pamatnostādņu un rādītāju noteikšana, 
paraugprakses apmaiņas organizēšana un nepieciešamo faktoru 
sagatavošana periodiskai apsekošanai un izvērtēšanai. Par to pilnībā informē 
Eiropas Parlamentu. 

(LESD 173. pants) 
3. Savienības enerģētikas politika, dalībvalstīm savstarpēji solidarizējoties, 

tiecas nodrošināt enerģijas tirgus darbību; nodrošināt energoapgādes 
drošību Savienībā; veicināt energoefektivitāti un taupību, kā arī jaunu un 
neizsīkstošu enerģijas veidu attīstību; veicināt enerģijas tīklu savstarpēju 
savienojamību. 

(LESD 194. panta 1. punkts) 
4. Savienības mērķis ir stiprināt savus zinātniskos un tehnoloģiskos pamatus, 

izveidojot Eiropas zinātniskās izpētes telpu, kurā var notikt brīva zinātnieku, 
eksakto zināšanu un tehnoloģiju apmaiņa, un veicināt savu konkurētspēju, 
tostarp savas rūpniecības konkurētspēju. (..) Šādā nolūkā Savienība (..) 
atbalsta uzņēmumu, tostarp mazo un vidējo uzņēmumu, pētniecības centru 
un universitāšu kvalitatīvo pētījumu un tehnoloģiju izstrādes; tā atbalsta to 
savstarpējas sadarbības centienus, jo īpaši nolūkā ļaut pētniekiem brīvi 
sadarboties pāri robežām un uzņēmumiem pilnībā izmantot iekšējā tirgus 
potenciālu, un konkrēti, (..) nosakot kopīgus standartus un likvidējot 
juridiskus un fiskālus šķēršļus šai sadarbībai. (..) 

Lai sasniegtu šos mērķus, Savienība, papildinot dalībvalstīs veiktās darbības, 
veic šādas darbības: a) īsteno pētniecības, tehnoloģijas attīstības un 
demonstrācijas programmas, veicinot sadarbību ar uzņēmumiem, pētniecības 
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centriem un universitātēm, kā arī to savstarpēju sadarbību, b) veicina sadarbību 
ar trešām valstīm un starptautiskām organizācijām Savienībā veicamās 
pētniecības, tehnoloģijas attīstības un demonstrācijas jomā, c) izplata un vairo 
Savienības sasniegumus pētniecības, tehnoloģijas attīstības un demonstrācijas 
jomā, d) stimulē zinātnieku mācības un mobilitāti Savienībā. 
(LESD 179. un 180. pants) 
5. Eiropas Parlaments un Padome saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru 

un pēc apspriešanās ar Ekonomikas un sociālo lietu komiteju izveido (..) citus 
noteikumus, kas vajadzīgi (..) kopējās zivsaimniecības politikas mērķu 
sasniegšanai. (LESD 43. panta 2. punkts) 

Aģentūras 
kompetence  
(kā formulēta 
Komisijas 
Īstenošanas 
lēmumā 
2013/771/ES) 

Mērķi 
Aģentūra atbild par Savienības darbību pārvaldību tādās jomās kā MVU atbalsts, 
enerģija, vide, jūrlietas un zivsaimniecība, uzņēmējdarbība un inovācija (tostarp 
ekoinovācija). Tai tiek uzticēts īstenot šādu Savienības programmu daļas:  

a) Uzņēmumu konkurētspējas un mazo un vidējo uzņēmumu programma 
(COSME) 2014.–2020. gadam;  

b) Vides un klimata pasākumu programma (LIFE) 2014.–2020. gadam;  
c) Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF), tostarp integrētā jūrlietu 

politika (IJP), uzraudzība un zinātniskie ieteikumi un zināšanas;  
d) Pētniecības un inovācijas pamatprogrammas 2014.–2020. gadam 

“Apvārsnis 2020” II daļa “Vadošā loma rūpniecībā” un III daļa 
“Sabiedrības problēmu risināšana”. 

Turklāt Aģentūrai tiek uzticēts īstenot šādas darbības, kas pārņemtas no 
Konkurētspējas un inovāciju pamatprogrammas (CIP): a) “Saprātīga enerģija 
Eiropai (SEE II)”, b) ekoinovācijas iniciatīva, c) Eiropas Biznesa atbalsta tīkls, d) 
uzņēmējdarbības portāls “Tava Eiropa”, e) Eiropas Palīdzības dienests 
intelektuālā īpašuma tiesību jautājumos, f) I Porta projekts. 
Aģentūra cenšas sniegt "kvalitatīvu atbalstu saviem saņēmējiem, pārvēršot 
ES politiku darbībā. Būdama Eiropas Komisijas izpildaģentūra, tā pārvalda 
nozīmīgas COSME, LIFE, “Apvārsnis 2020”un EJZF programmu daļas. Aģentūra 
gādā par to, lai no šīm programmām finansētās darbības būtu rezultatīvas, un 
sniedz vērtīgu ieguldījumu Komisijas politisko uzdevumu īstenošanā". 
Uzdevumi 
Aģentūra atbild par šādiem uzdevumiem, kas saistīti ar iepriekš minēto 
Savienības programmu daļu īstenošanu: 

a) atsevišķu vai visu programmas īstenošanas posmu un konkrētu projektu 
atsevišķu vai visu posmu pārvaldība, pamatojoties uz attiecīgajām 
Komisijas pieņemtajām darba programmām, ja Komisija deleģēšanas 
aktā tai ir piešķīrusi attiecīgas pilnvaras; 

b) budžeta izpildes dokumentu pieņemšana attiecībā uz ieņēmumiem un 
izdevumiem, kā arī visu to darbību veikšana, kas vajadzīgas, lai pārvaldītu 
attiecīgo programmu, ja Komisija deleģēšanas aktā tai ir piešķīrusi 
attiecīgas pilnvaras; 

c) atbalsta nodrošināšana attiecībā uz programmas īstenošanu, ja Komisija 
deleģēšanas aktā tai ir piešķīrusi attiecīgas pilnvaras.  

Pārvaldība Koordinācijas komiteja 
Eiropas Komisijas iecelti pieci locekļi un trīs novērotāji. Komiteja pieņem 
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Aģentūras gada darba programmu pēc tam, kad to ir apstiprinājusi Eiropas 
Komisija. Tā pieņem arī Aģentūras administratīvo budžetu un gada darbības 
pārskatu. 
Direktors 
Ieceļ Eiropas Komisija. 
Ārējā revīzija 
Eiropas Revīzijas palāta 
Budžeta izpildes apstiprinātājiestāde 
Eiropas Parlaments pēc Padomes ieteikuma 

Aģentūrai 
pieejamie resursi 
2014. gadā 
(2013. g.)  

Budžets 
Pamatdarbības budžets 
Par plānotajiem 1 056,51 (242,9) miljoniem EUR (no tiem 100 % bija no 
ES vispārējā budžeta) bija uzņemtas saistības un 123,112 (213,9) miljoni EUR no 
apropriācijām bija izmaksāti (98,98 %); par to bija nobalsojušas budžeta 
lēmējiestādes. Par EASME pamatdarbības budžeta izpildi atbild Komisija. 
− COSME programmai – 95,0 miljoni EUR, 
− “Apvārsnis 2020” programmai – 695,7 miljoni EUR, 
− EJZF programmai – 34,6 miljoni EUR, 
− LIFE programmai – 229,9 miljoni EUR, 
− SEE programmai – 1,3 (91,9) miljoni EUR, 
− Uzņēmējdarbības un inovāciju programmas (UIP) ekoinovācijas 

programmai – 0 (33,1) miljoni EUR, 
− UIP tīklu programmai – 0 (51,2) miljoni EUR, 
− Marco Polo programmai – 0 (66,8) miljoni EUR.  
Administratīvais budžets 
24,5 (16,4) miljoni EUR (100 % ES subsīdija) administratīvajam budžetam, par ko 
EASME ir pilnībā atbildīga. 
Darbinieku skaits 2014. gada 31. decembrī 
− Kopējais darbinieku skaits: plānotas 308 amata vietas, 283 aizpildītas 

(plānotas 163 amata vietas, 161 aizpildīta), 
− Pagaidu darbinieku amata vietas: plānotas 77 amata vietas, 61 aizpildīta 

(plānotas 37 amata vietas, 35 aizpildītas), 
− Līgumdarbinieki: plānota 231 amata vieta, 222 aizpildītas (plānotas 

126 amata vietas, 126 aizpildītas), 

Produkti un 
pakalpojumi 
2014. gadā 

2014. gads Aģentūrai bija pirmais gads, kad tā īstenoja jaunās pilnvaras, kas 
ievērojami atšķīrās no iepriekšējām. Jauno pilnvaru kopums ietver pārņemtās 
programmas UIP un SEE, kā arī jaunās programmas “Apvārsnis 2020”, COSME, 
LIFE un ELZF. EASME atbild par Savienības darbību pārvaldību tādās jomās kā 
MVU atbalsts, enerģija, vide, jūrlietas un zivsaimniecība, uzņēmējdarbība un 
inovācija (tostarp ekoinovācija) attiecīgo Savienības programmu ietvaros.  
Jaunās programmas 
• Uzņēmumu konkurētspējas un mazo un vidējo uzņēmumu programma 

(COSME) 
• Pētniecības un inovācijas programma (“Apvārsnis 2020”) šādās jomās: 
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enerģija, vide un resursi 
• Vides un klimata pasākumu programma (LIFE) 
• Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF) 
Pārņemtās programmas 
• Šādas Konkurētspējas un inovāciju pamatprogrammas daļas: “Saprātīga 

enerģija Eiropai” (SEE) un ekoinovācijas programmas 
COSME – Uzņēmumu konkurētspējas un mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) 
programma ir saistīta ar Savienības uzņēmumu konkurētspējas un ilgtspējas 
stiprināšanu, un tās mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības kultūru, lai sekmētu 
MVU izveidi un izaugsmi. 
Pamatdarbības 
• COSME bija viena no jaunajām programmām, kuras pārvaldība tika nodota 

EASME 2014. gadā. 
• COSME darbības centrā ir saziņas un izplatīšanas pasākumi. Piemēram, 

EASME sadarbībā ar Turīnas Tirdzniecības palātu (tīkla partneris) organizēja 
ikgadējo konferenci, kura piesaistīja vairāk nekā 700 dalībnieku un kuras 
rezultātā notika 2 000 neformālas un formālas biznesa sanāksmes, tika 
apzinātas 192 potenciāla biznesa iespējas. 

“Apvārsnis 2020” – ES finansējuma programma pētniecībai un inovācijai; tās 
mērķis ir veicināt ekonomiku un nodrošināt zinātnes un tehnoloģijas bāzi un 
rūpniecisko konkurētspēju nākotnē, sekmējot gudrāku, ilgtspējīgāku un 
iekļaujošāku sabiedrību. Tā sola revolucionārus sasniegumus, atklājumus un vēl 
nebijušus jauninājumus, ieviešot tirgū zinātnieku darba rezultātus. 
Inovācijas mazos un vidējos uzņēmumos 
Pamatdarbības 
• 2014. gadā EASME publicēja četrus uzaicinājums iesniegt priekšlikumus 

“Apvārsnis 2020” (H2020) inovācijas programmās – “Inovācijas mazos un 
vidējos uzņēmumos” un vēl divus uzaicinājumus ar šādiem nosaukumiem: 
“Capitalising the full potential of on-line collaboration” [“Tiešsaistes 
sadarbības potenciāla pilnīga izmantošana”] un “Cluster facilitated projects 
for new industrial chains” [“Ar kopu palīdzību īstenoti projekti jaunām 
rūpnieciskās vērtības ķēdēm”], kuru termiņš bija 2015. gada aprīlis un maijs. 

MVU instruments 
Pamatdarbības 
• Jaunā MVU instrumenta ieviešana, par ko pastāvīgi notiek atklāts konkurss, 

bija liels panākums, jo četros posmos Aģentūra saņēma vairāk nekā 
8 000 pieteikumu. Biznesa ideju atlases mērķis ir ieviest jaunus produktus, 
procesus un pakalpojumus. 

• Programma piedāvā darbaudzināšanu labuma guvējiem. Bija formulēti 
darbaudzināšanas uzdevumi un sagatavoti metodiski sākumkomplekti. 
Galvenie kontu pārvaldnieki palīdz MVU instrumenta labuma guvējiem 
formulēt darbaudzināšanas prioritātes un piedāvā vienu vai vairākus 
darbaudzinātājus. Līdz gada beigām 39 MVU bija apzinājuši savas vajadzības 
un izraudzījušies darbaudzinātājus, un Aģentūra bija noslēgusi līgumus ar 
21 darbaudzinātāju. 

Aģentūra palīdz sasniegt konkrēto mērķi “Nodrošināt pāreju uz uzticamu, cenas 
ziņā pieejamu, sabiedrības atzītu, ilgtspējīgu un konkurētspējīgu enerģētikas 
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sistēmu, kuras mērķis ir samazināt atkarību no fosilā kurināmā, ņemot vērā 
resursu deficīta palielināšanos, pieaugošo pieprasījumu pēc enerģijas un klimata 
pārmaiņas” saistībā ar 3. sabiedrības problēmu “Droša, tīra un efektīva 
enerģija”. 
Pamatdarbības 
• Divas no trim tēmām saistītas ar līgumisko publiskā un privātā sektora 

partnerību (PPP) energoefektīvu ēku jomā. Trešā ir saistīta ar publiskā un 
privātā sektora partnerību pārstrādes nozarē (SPIRE). Aģentūra saņēma 
63 priekšlikumus, no tiem 19 tika ieteikti finansēšanai. 

• 15 tēmas bija atvērtas tādās jomās kā pētniecības un inovācijas pasākumi un 
koordinācijas un atbalsta pasākumi. Aģentūra saņēma 393 priekšlikumus, no 
tiem atlasīja 45. 

• Pirmā energoefektivitātes konkursa rezultāti parādīja, ka atbalsts inovācijām, 
sākot no pētījuma līdz mazumtirdzniecībai, energoefektivitātes jomā ir 
daudzsološs. 

• Oktobrī Aģentūra iepazīstināja ar savām publiskā un privātā sektora 
partnerības finansējuma tēmām informācijas dienā, ko par publiskā un 
privātā sektora partnerību organizēja Pētniecības un inovācijas 
ģenerāldirektorāts. 

• Decembrī EASME organizēja plašu informācijas dienu Briselē, lai 
iepazīstinātu ar programmas “Apvārsnis 2020” 2015. gada konkursu 
energoefektivitātes jomā; šo pasākumu apmeklēja vairāk nekā 
550 dalībnieku. 

• Aģentūras darbinieki arī piedalījās Eiropas Komisijas un rūpniecības nozari 
pārstāvošo ieinteresēto personu sanāksmēs par energoefektīvu ēku un 
SPIRE līgumiskās publiskā un privātā sektora partnerības nākotnes 
prioritātēm. 

Aģentūra palīdz īstenot Pētniecības un inovācijas ģenerāldirektorāta un Iekšējā 
tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ģenerāldirektorāta kopīgos 
konkrētos mērķus: izveidot resursu un ūdens izmantojuma ziņā efektīvu un pret 
klimata pārmaiņām noturīgu ekonomiku un sabiedrību, nodrošināt dabas 
resursu un ekosistēmu aizsardzību un ilgtspējīgu pārvaldību, kā arī izejvielu 
ilgtspējīgu piegādi un izmantošanu, lai apmierinātu pieaugošā pasaules 
iedzīvotāju skaita vajadzības, ievērojot planētas dabas resursu un ekosistēmu 
ilgtspējīga izmantojuma ierobežojumus saistībā ar 5. sabiedrības problēmu 
“Klimata politika, vide, resursefektivitāte un izejvielas”.  
Pamatdarbības 
• 2014. gadā Aģentūra bija atbildīga par programmas “Apvārsnis 2020” 

konkursiem saistībā ar 5. sabiedrības problēmu, izņemot konkursus, kuri bija 
politiski ļoti svarīgi vai kurus īstenoja citas struktūras. 

• Aģentūra pārvaldīja vairākus konkursus un piedalījās tajos, piemēram, par 
energoefektivitāti, noturību pret katastrofām un jūras nozaru jeb zilo 
izaugsmi. 

• Novembrī Aģentūra organizēja informācijas dienu par 2015. gada 
konkursiem saistībā ar programmas “Apvārsnis 2020” tēmu “Klimata 
politika, vide, resursefektivitāte un izejvielas”. Šā pasākuma mērķis bija 
iepazīstināt ar 2015. gada konkursiem potenciālos pieteikumu iesniedzējus 
un sniegt norādījumus par priekšlikumu sagatavošanu un iesniegšanu.  
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Aģentūra pārvalda Vides un klimata pasākumu programmu (LIFE), kas atbalsta 
specifisku mērķu sasniegšanu saistībā ar vides politiku un pasākumiem klimata 
jomā Savienības un starptautiskā līmenī.  
Pamatdarbības 
• Aģentūra pārvaldīja turpmāk minētos priekšlikumu konkursus, ko sāka 

Vides / Klimata politikas ģenerāldirektorāts: konkursu LIFE NVO darbības 
dotācijām, kura kopējais budžets bija 9 miljoni EUR un saistībā ar kuru 
Aģentūra saņēma 66 priekšlikumus. 

• Konkurss spēju veidošanas projektiem ir atklāts konkurss, kurš tiks slēgts 
2015. gada septembrī un kurā var piedalīties 15 dalībvalstis. 

• Aģentūra izvērtēja vairāk nekā 250 priekšlikumus dažādās jomās: klimata 
politika (190 pieteikumi) un NVO darbības dotācijas (66 priekšlikumi). 

• Aģentūra aktīvi piedalījās programmas LIFE informācijas dienā valsts 
kontaktpunktiem un organizēja divas informācijas dienas saistībā ar 
NVO darbības dotācijām. 

Aģentūra īstenoja atsevišķas daļas no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda 
(EJZF), kura mērķis ir veicināt konkurētspējīgu, vides ziņā ilgtspējīgu, ekonomiski 
dzīvotspējīgu un sociāli atbildīgu zivsaimniecību un akvakultūru un sekmēt 
integrētās jūrlietu politikas (IJP) attīstību un īstenošanu. 
Pamatdarbības 
• Atsevišķu Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) īstenošana 

Aģentūrai tika uzticēta 2014. gada oktobrī. Jūrlietu un zivsaimniecības 
ģenerāldirektorāts nolēma deleģēt 19 EJZF pasākumus. 

• Pirmo EJZF pasākumu Aģentūrai efektīvi nodeva decembrī. Sadarbībā ar 
Jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektorātu Aģentūra sagatavoja 
novērtējumu četriem iepirkumu konkursiem un vienam uzaicinājumam 
iesniegt priekšlikumus. 

Saprātīga enerģija Eiropai (SEE) 
Pamatdarbības 
“Saprātīga enerģija” – tā ir Eiropas programma (SEE), kas atbalsta Eiropas 
Savienības enerģētikas politiku un tās ambiciozās “20-20-20” saistības, kuras 
paredz samazināt samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas par 20 %, palielināt 
atjaunojamo energoresursu daļu enerģijas patēriņā līdz 20 % un samazināt 
enerģijas patēriņu par 20 %, un tas viss jāpanāk līdz 2020. gadam. 
• 2014. gadā SEE budžets, ko īstenoja Aģentūra, bija pilnībā izsmelts 

(67 miljoni EUR). Turklāt vidējais laikposms, kas bija vajadzīgs, lai novērtētu 
SEE projekta ziņojumus un samaksātu labuma guvējiem, bija īsāks nekā 
līgumā paredzētais.  

• Programma “Saprātīga enerģija Eiropai” sniedz reālus ieguvumus 
ES enerģētikas politikai. SEE programmas ietekmes analīze parādīja, ka kopš 
2007. gada par SEE projektiem ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību ir 
informēti vairāk nekā 40 miljoni cilvēku visā ES, ka šo projektu radītā 
atjaunojamā enerģija ir bijusi līdzvērtīga vairāk nekā 7 miljonu iedzīvotāju 
gada elektrības patēriņam, ka to radītais ietaupījums līdzinās vairāk nekā 
2 miljonu mājsaimniecību primārās enerģijas gada patēriņam un ka tie 
varētu stimulēt vairāk nekā 3 miljardu EUR ieguldījumu ilgtspējīgā 
enerģētikā. 
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• Par programmas rezultātiem Aģentūra ir informējusi dažādos pasākumos. 
Piemēram, 2014. gada jūnijā sadarbībā ar Enerģētikas ģenerāldirektorātu 
Aģentūra organizēja vēl vienu Eiropas ilgtspējīgas enerģijas nedēļu 
(EUSEW) – ES pirmo pasākumu publiskā sektora iestādēm, enerģētikas 
aģentūrām, privātiem uzņēmumiem, NVO un nozares asociācijām, kas ir 
iesaistītas ES centienos sasniegt enerģijas un klimata politikas mērķus. Tajā 
nedēļā notika apbalvošanas ceremonija, augsta līmeņa politiska konference 
un 600 pasākumi aptuveni 100 000 dalībniekiem visā ES un daudzās pasaules 
valstīs.  

• Notika vairāki pasākumi, kas tika organizēti iniciatīvas “Managenergy” 
ietvaros, it īpaši atvērto durvju dienās. Turklāt Aģentūras darbinieki 
apmeklēja vairāk nekā 100 projektu pasākumus.  

Ekoinovācija  
Pamatdarbības 
Viens no Uzņēmējdarbības un inovāciju programmas (UIP) galvenajiem 
mērķiem ir atbalstīt ekoinovāciju. Ekoinovācijas projektu uzmanības centrā ir 
tīrāka ražošana, vides apsaimniekošana un jauni produkti un pakalpojumi, lai 
ilgtspējīga attīstība kļūtu par uzņēmējdarbības realitāti. 
2014. gadā darbs norisa turpmāk minētajās jomās. 
• Pabeigts ekoinovācijas priekšlikumu konkurss 2013. gadam, iesniegts 

461 priekšlikums. Pēc novērtēšanas finansēšanai atlasīti 59 priekšlikumi. 
Balstoties uz pieejamo budžetu, parakstīti 42 dotācijas nolīgumi. 

• Saziņa ar atbildīgajiem ģenerāldirektorātiem un citām ieinteresētajām 
personām notika visu gadu. Turklāt notika dažas sanāksmes, kurās Aģentūra 
aktīvi piedalījās un iepazīstināja ar programmas rezultātiem. Apvienotajā 
Karalistē notika finanšu sanāksme ar ekoinovācijas partneriem un valsts 
kontaktpunktu; Zaļās nedēļas laikā tika prezentēti FICOB un EcoProFabrics 
projekti, un Spānijā notika projekta “Eco-innovation in EU funds” 
[“Ekoinovācija ES finanšu līdzekļos”]. 

• Aģentūras līdzfinansētie projekti ir guvuši starptautisku atzinību un 
apbalvojumus. Projekta PHOBIOR koordinators ieguva balvu enerģētikas 
jomā (Energy Globe Award), LASERMARK un EcoBionet projektus kā labākos 
Eiropas vides projektus 2013. gadā atlasīja Valensijas reģionālā valdība, bet 
projekta GEnIuS koordinators (MVU “Directa Plus”) tika izraudzīts 
iekļaušanai “Italy Cleantech 10” sarakstā starp Itālijas 10 lielākajiem tīro 
tehnoloģiju MVU.  

• Ņemot visu to vērā, Konkurētspējas un inovāciju pamatprogrammas (CIP) 
turpinājums – Ekoinovāciju programma joprojām noris pilnībā un ar lieliem 
panākumiem. Par visiem 2013. gada konkursa projektiem ir noslēgti līgumi 
un lielākā daļa no tiem ir sākti. Notiekošo projektu novērtējums ir veikts 
saskaņā ar 2014. gadā izvirzītajiem mērķiem, un gads ir noslēgts ar 100 % 
budžeta izlietojumu. 

1 Skaitliskajos datos iekļautas visas kredītlīnijas. 
2 Turpat. 
Avots: Pielikumu ir sagatavojusi Aģentūra. 
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11. Katra gada beigās aģentūra pārskata savas saistības. 2014. gads bija izņēmums, jo tas bija EASME jauno 

pilnvaru pirmais gads. Pārejas gadā notika daudzas izmaiņas – jauna darbības struktūra, organizatoriskas 

izmaiņas, jaunas programmas un būtisks Aģentūrā nodarbināto cilvēku skaita pieaugums. Aģentūrai ir deleģēti 

jauni uzdevumi un šo uzdevumu pieaugums atspoguļojas arī budžetā. Daļa budžeta apropriāciju tika atcelta, jo 

veicamie maksājumi bija mazāki nekā iepriekš paredzēts.  

Lai situāciju uzlabotu, EASME ievieš precīzāku budžeta plānošanu un uzraudzību. 
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