
 

 
12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg 
T (+352) 4398 – 1     E eca-info@eca.europa.eu       eca.europa.eu 

 

Verslag over de jaarrekening 

van het Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen 

betreffende het begrotingsjaar 2014 

vergezeld van de antwoorden van het Agentschap 

 

 

 

 



 2 

ADB057207NL04-15PP-CH048-15APCFIN-RAS-EASME_2014-TR.docx 8.9.2015 

INLEIDING 

1. Het Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen (EASME) (hierna: 

"Agentschap" ofwel "EASME"), gevestigd te Brussel, is de vervanger en opvolger van het 

Uitvoerend Agentschap voor concurrentievermogen en innovatie (EACI) en werd opgericht 

voor de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2024 bij Uitvoeringsbesluit 

2013/771/EU van de Commissie1, tot intrekking van Besluit 2007/372/EG2

TOELICHTING BIJ DE BETROUWBAARHEIDSVERKLARING 

. Zijn aanzienlijk 

uitgebreide mandaat bestaat in het beheren, in nauwe samenwerking met zeven 

directoraten-generaal van de Commissie, van EU-acties op het terrein van onderzoek en 

innovatie, concurrentievermogen van kmo's, milieu en klimaatmaatregelen, maritieme zaken 

en visserij, alsmede op de voormalige onderdelen van het Programma voor 

concurrentievermogen en innovatie 2007-2013.  

2. De door de Rekenkamer gehanteerde controleaanpak omvat cijferanalyses, 

rechtstreekse toetsing van verrichtingen en een beoordeling van de essentiële 

beheersingsmaatregelen van de toezicht- en controlesystemen van het Agentschap. Hierbij 

komt nog controle-informatie afkomstig uit het werk van andere controleurs (indien 

relevant) en een analyse van de ''management representations''. 

BETROUWBAARHEIDSVERKLARING 

3. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie (VWEU) controleerde de Rekenkamer: 

                                                      

1 PB L 341 van 18.12.2013, blz. 73. 

2 PB L 140 van 1.6.2007, blz. 52. 
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a) de jaarrekening van het Agentschap, die bestaat uit de financiële staten3 en de 

verslagen over de uitvoering van de begroting4

b) de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij deze rekening. 

 betreffende het per 31 december 2014 

afgesloten begrotingsjaar, en 

De verantwoordelijkheid van de leiding 

4. De leiding is verantwoordelijk voor het opstellen en de getrouwe weergave van de jaarrekening 

van het Agentschap, alsmede voor de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende 

verrichtingen5

a) De verantwoordelijkheden van de leiding inzake de jaarrekening van het Agentschap omvatten 

het opzetten, invoeren en in stand houden van een internebeheersingssysteem met betrekking 

tot de opstelling en de getrouwe weergave van financiële staten die geen materiële afwijkingen 

als gevolg van fraude of fouten bevatten, het kiezen en toepassen van adequate grondslagen 

voor financiële verslaglegging op basis van de door de rekenplichtige van de Commissie 

vastgestelde boekhoudregels

: 

6

                                                      

3 Deze omvatten de balans en de staat van de financiële resultaten, de tabel van de kasstromen, 
de staat van de veranderingen van de nettoactiva en een overzicht van de belangrijkste 
grondslagen voor financiële verslaglegging en andere toelichtingen. 

 en het maken van boekhoudkundige schattingen die onder de 

gegeven omstandigheden redelijk zijn. De directeur keurt de jaarrekening van het Agentschap 

goed nadat de rekenplichtige deze heeft voorbereid op basis van alle beschikbare gegevens en 

een toelichting bij de jaarrekening heeft opgesteld waarin hij onder meer verklaart dat hij 

redelijke zekerheid heeft dat deze op alle materiële punten een getrouw beeld geeft van de 

financiële positie van het Agentschap. 

4 Deze omvatten de resultatenrekening van de begrotingsuitvoering en de bijlage daarbij. 

5 Artikelen 62 en 68 in samenhang met de artikelen 53 en 58 van Verordening (EU, Euratom) 
nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1). 

6 De door de rekenplichtige van de Commissie vastgestelde boekhoudregels zijn afgeleid van de 
International Public Sector Accounting Standards (IPSAS), uitgebracht door de Internationale 
Federatie van Accountants of, waar van toepassing, de International Accounting Standards 
(IAS)/International Financial Reporting Standards (IFRS), uitgebracht door de International 
Accounting Standards Board. 
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b) De verantwoordelijkheden van de leiding inzake de wettigheid en regelmatigheid van de 

onderliggende verrichtingen en de inachtneming van het beginsel van goed financieel beheer 

omvatten het opzetten, invoeren en in stand houden van een doeltreffend en doelmatig 

internebeheersingssysteem waarbij ook naar behoren toezicht wordt uitgeoefend en passende 

maatregelen worden getroffen ter voorkoming van onregelmatigheden en fraude en, indien 

nodig, rechtsvervolging wordt ingesteld om onverschuldigd betaalde of verkeerd gebruikte 

middelen terug te vorderen. 

De verantwoordelijkheid van de controleur 

5. De Rekenkamer heeft de verantwoordelijkheid om op basis van haar controle aan het Europees 

Parlement en de Raad7

6. De controle houdt in dat procedures worden uitgevoerd om controle-informatie te verkrijgen 

over de bedragen en mededelingen in de rekeningen en over de wettigheid en regelmatigheid van de 

onderliggende verrichtingen. De selectie van de procedures is afhankelijk van het oordeel van de 

controleur, dat is gebaseerd op de inschatting van de risico's op materiële afwijkingen in de 

rekeningen en op materiële niet-conformiteit van de onderliggende verrichtingen met vereisten uit 

de regelgeving van de Europese Unie, hetzij door fraude, hetzij door fouten. Bij deze risico-

inschatting kijkt de controleur naar de internebeheersingsmaatregelen met betrekking tot de 

opstelling en getrouwe weergave van de rekeningen en naar de toezicht- en controlesystemen die 

worden gehanteerd ter waarborging van de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende 

verrichtingen en zet hij controleprocedures op die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn. 

Bij de controle worden tevens de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaglegging en de redelijkheid van de boekhoudkundige schattingen beoordeeld, evenals de 

algehele presentatie van de rekeningen. 

 een verklaring voor te leggen over de betrouwbaarheid van de jaarrekening 

en over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen. De Rekenkamer 

verricht haar controle overeenkomstig de internationale controlestandaarden en de regels inzake 

beroepsethiek van IFAC en de internationale standaarden van hoge controle-instanties van INTOSAI. 

Volgens die standaarden moet de Rekenkamer de controle zodanig plannen en uitvoeren dat 

redelijke zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening van het Agentschap geen materiële 

afwijkingen bevat en de onderliggende verrichtingen bij die rekening wettig en regelmatig zijn. 

                                                      

7 Artikel 162 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012. 
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7. De Rekenkamer is van oordeel dat de verkregen controle-informatie toereikend is en geschikt als 

grondslag voor haar betrouwbaarheidsverklaring. 

Oordeel over de betrouwbaarheid van de rekeningen 

8. Naar het oordeel van de Rekenkamer geeft de jaarrekening van het Agentschap op alle materiële 

punten een getrouw beeld van zijn financiële situatie per 31 december 2014 en van de resultaten van 

zijn verrichtingen en kasstromen in het op die datum afgesloten jaar, overeenkomstig de bepalingen 

van zijn financieel reglement en de door de rekenplichtige van de Commissie vastgestelde 

boekhoudregels. 

Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij de 

rekeningen 

9. Naar het oordeel van de Rekenkamer zijn de onderliggende verrichtingen bij de jaarrekening 

betreffende het per 31 december 2014 afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten wettig en 

regelmatig. 

10. De hiernavolgende opmerkingen doen niets af aan de oordelen van de Rekenkamer. 

OPMERKINGEN OVER HET BEGROTINGSBEHEER 

11. De mate waarin uit 2013 overgedragen begrotingskredieten in 2014 werden geannuleerd 

(260 209 euro, ofwel 20 % van de overdrachten (19 % in 2013)) toont aan dat de 

begrotingsbehoeften eind 2013 waren overschat, zoals ook het voorgaande jaar het geval 

was. 

12. Hoewel de oorspronkelijke begroting van het Agentschap in september 2014 werd 

gewijzigd en verlaagd met 3 miljoen euro, werd slechts 91 % van de verlaagde 

begrotingskredieten vastgelegd door het Agentschap. Deze lage uitvoeringsgraad valt 

hoofdzakelijk te verklaren uit organisatorische en operationele uitdagingen in verband met 

de uitbreiding van het mandaat van het Agentschap met de uitvoering van bijkomende 

programma's en taken in nauwe samenwerking met de Commissie. Niettemin toont de 

significante onderbesteding van de begroting de noodzaak van verbetering van de 

begrotingsplanning van het Agentschap aan. 
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13. Dit blijkt ook uit het hoge en toegenomen niveau van vastgelegde kredieten dat naar 

2015 is overgedragen ten bedrage van 3,8 miljoen euro ofwel 17 % (2013: 1,3 miljoen euro 

ofwel 8 %), dat hoofdzakelijk betrekking heeft op titel III (uitgaven ter ondersteuning van 

programma's) met 2,6 miljoen euro ofwel 72 % (2013: 0,6 miljoen euro ofwel 35 %), wat in 

strijd is met het begrotingsbeginsel van jaarperiodiciteit.  

FOLLOW-UP VAN DE OPMERKINGEN VAN HET VOORGAANDE JAAR 

14. Bijlage I

 

 bevat een overzicht van de corrigerende maatregelen die zijn getroffen naar 

aanleiding van de opmerkingen van de Rekenkamer van het voorgaande jaar. 

Dit verslag werd door kamer IV onder voorzitterschap van de heer Milan Martin CVIKL, lid 

van de Rekenkamer, te Luxemburg vastgesteld op haar vergadering van 8 september 2015. 

 Voor de Rekenkamer 

 

 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

 President 
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Bijlage I 

Follow-up van de opmerkingen van het voorgaande jaar 

 

Jaar Opmerking van de Rekenkamer 

Stand van de corrigerende 
maatregel 

(Afgerond / Loopt nog / Nog af te 
handelen / N.v.t.) 

2013 

Hoewel de begrotingsuitvoeringspercentages voor 2013 toereikend waren, wijst de mate waarin 
uit 2012 overgedragen kredieten in 2013 werden geannuleerd (215 000 euro, ofwel 19 % van de 
overdrachten) op gebreken in de begrotingsplanning van het Agentschap en is dit in strijd met het 
begrotingsbeginsel van jaarperiodiciteit. Deze annuleringen houden hoofdzakelijk verband met 
voorlopige vastleggingen die gedaan worden voor lopende uitgaven van administratieve aard. 

Nog af te handelen 
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Bijlage II 

Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen (Brussel) 

Bevoegdheden en activiteiten 

 

Bevoegdheden van de Unie 
volgens het Verdrag 
betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU) 

1. Het beleid van de Unie op milieugebied draagt bij tot behoud, 
bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu; 
bescherming van de gezondheid van de mens; behoedzaam en 
rationeel gebruik van natuurlijke hulpbronnen; bevordering op 
internationaal vlak van maatregelen om het hoofd te bieden aan 
regionale of mondiale milieuproblemen, en in het bijzonder de 
bestrijding van klimaatverandering. 

(Artikel 191 VWEU) 

2. 2. De Unie en de lidstaten dragen er zorg voor dat de 
omstandigheden nodig voor het concurrentievermogen van de 
industrie van de Unie aanwezig zijn door de aanpassing van de 
industrie aan structurele wijzigingen te bespoedigen; een 
gunstig klimaat voor het ontplooien van initiatieven en voor de 
ontwikkeling van ondernemingen in de gehele Unie, met name 
van het midden- en kleinbedrijf, te bevorderen; betere 
benutting van het industriële potentieel van het beleid inzake 
innovatie, onderzoek en technologische ontwikkeling te 
stimuleren. De lidstaten plegen, in verbinding met de 
Commissie, onderling overleg en coördineren, voor zover nodig, 
hun activiteiten. De Commissie kan initiatieven nemen om deze 
coördinatie te bevorderen, met name initiatieven om 
richtsnoeren en indicatoren vast te stellen, de uitwisseling van 
beste praktijken te organiseren en in de nodige elementen te 
voorzien met het oog op periodieke controle en evaluatie. Het 
Europees Parlement wordt ten volle in kennis gesteld. 

(Artikel 173 VWEU) 

3. Het beleid van de Unie op het gebied van energie [is] erop 
gericht de werking van de energiemarkt te waarborgen; de 
continuïteit van de energievoorziening in de Unie te 
waarborgen; energie-efficiëntie, energiebesparing en de 
ontwikkeling van nieuwe en duurzame energie te stimuleren; en 
de interconnectie van energienetwerken te bevorderen. 

(Artikel 194, lid 1, VWEU) 

4. De Unie heeft tot doel haar wetenschappelijke en 
technologische grondslagen te versterken door de 
totstandbrenging van een Europese onderzoeksruimte 
waarbinnen onderzoekers, wetenschappelijke kennis en 
technologieën vrij circuleren, en tot de ontwikkeling van het 
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concurrentievermogen van de Unie en van haar industrie bij te 
dragen. […]" Te dien einde stimuleert zij in de gehele Unie de 
ondernemingen, met inbegrip van kleine en middelgrote 
ondernemingen, de onderzoekcentra en de universiteiten bij 
hun inspanningen op het gebied van hoogwaardig onderzoek en 
hoogwaardige technologische ontwikkeling; zij ondersteunt hun 
streven naar onderlinge samenwerking, waarbij het beleid er 
vooral op gericht is onderzoekers in staat te stellen vrijelijk 
samen te werken over de grenzen heen, en ondernemingen in 
staat te stellen de mogelijkheden van de interne markt ten volle 
te benutten, in het bijzonder door […] vaststelling van 
gemeenschappelijke normen en opheffing van de wettelijke en 
fiscale belemmeringen welke die samenwerking in de weg 
staan. […] 

Voor de verwezenlijking van deze doelstellingen onderneemt de 
Unie de volgende activiteiten, die de activiteiten van de lidstaten 
aanvullen: a) tenuitvoerlegging van programma's voor onderzoek, 
technologische ontwikkeling en demonstratie, waarbij de 
samenwerking met en tussen ondernemingen, onderzoekcentra 
en universiteiten wordt bevorderd; b) bevordering van de 
samenwerking met derde landen en internationale organisaties 
inzake onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie 
in de Unie; c) verspreiding en exploitatie van de resultaten van de 
activiteiten inzake onderzoek, technologische ontwikkeling en 
demonstratie in de Unie; d) stimulering van de opleiding en de 
mobiliteit van onderzoekers in de Unie. 

(Artikelen 179 en 180 VWEU) 

5. Het Europees Parlement en de Raad stellen volgens de gewone 
wetgevingsprocedure en na raadpleging van het Economisch en 
Sociaal Comité de [...] de overige bepalingen vast die nodig zijn 
om de doelstellingen van het gemeenschappelijk [...] visserijbeleid 
na te streven. (Artikel 43, lid 2, VWEU) 

Bevoegdheden van het 
Agentschap  

(zoals omschreven in 
Uitvoeringsbesluit  2013/771/EU 
van de Commissie) 

Doelstellingen 

Het Agentschap is verantwoordelijk voor het beheer van de acties 
van de Unie op het gebied van de ondersteuning van kmo's, 
energie, milieu, maritieme zaken en visserij, ondernemerschap en 
innovatie (inclusief eco-innovatie). Het heeft als opdracht de 
uitvoering van onderdelen van de volgende programma's van de 
Unie:  

a) programma voor het concurrentievermogen van 
ondernemingen en kleine en middelgrote ondernemingen 
(COSME) (2014-2020)  

b) programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE)  

c) Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV), 
met inbegrip van het geïntegreerd maritiem beleid (GMB), 
controle, wetenschappelijk advies en wetenschappelijke 



 3 

ADB057207NL04-15PP-CH048-15APCFIN-RAS-EASME_2014-TR.docx 8.9.2015 

kennis  

d) Het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie 2014-
2020 (Horizon 2020) - delen van "Deel II — Industrieel 
leiderschap" en "Deel III - Maatschappelijke uitdagingen". 

Bovendien wordt het Agentschap belast met de tenuitvoerlegging 
van de beheer van de erfenis van acties in het kader van het CIP: 
a) Intelligente energie — Europa” (IEE II), b) het "eco-innovatie-
initiatief", c) het "Enterprise Europe Network", d) de portal "Uw 
Europa — Bedrijfsleven", e) de "Europese IER-helpdesk", f) het 
project "IPorta"; 

Het Agentschap streeft ernaar, "onze begunstigden 
hoogwaardige ondersteuning te bieden en EU-beleid concreet 
vorm te geven". Als uitvoerend agentschap van de Europese 
Commissie beheren wij belangrijke onderdelen van COSME, LIFE, 
Horizon 2020 en het EFMZV. Wij zorgen ervoor dat uit deze 
programma's gefinancierde acties resultaten opleveren en we 
bieden de Commissie waardevolle input voor haar beleidstaken." 

Taken 

Het Agentschap wordt belast met de volgende taken met 
betrekking tot de uitvoering van de hierboven vermelde delen van 
de programma’s van de Unie: 

a) het beheer van een aantal of van alle stadia van de 
uitvoering van het programma en van een aantal of van 
alle fasen in de cyclus van specifieke projecten op basis 
van de door de Commissie vastgestelde relevante 
werkprogramma’s, voor zover de Commissie het 
Agentschap daartoe bevoegdheid heeft verleend in het 
delegatiebesluit;  

b) het vaststellen van de instrumenten tot uitvoering van de 
begroting, zowel aan de ontvangsten- en de uitgavenzijde, 
en het uitvoeren van alle activiteiten die noodzakelijk zijn 
voor het beheer van het programma, voor zover de 
Commissie het Agentschap daartoe bevoegdheid heeft 
verleend in het delegatiebesluit;  

c) het verlenen van steun bij de uitvoering van 
programma’s, voor zover de Commissie het Agentschap 
daartoe bevoegdheid heeft verleend in het 
delegatiebesluit.  

Bestuur Directiecomité 

Bestaat uit vijf leden en drie waarnemers die door de Europese 
Commissie worden benoemd. Het stelt, na goedkeuring door de 
Europese Commissie, het jaarlijks werkprogramma van het 
Agentschap vast. Bovendien stelt het de administratieve begroting 
en het jaarlijks activiteitenverslag van het Agentschap vast. 

Directeur 
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Benoemd door de Europese Commissie. 

Externe controle 

Europese Rekenkamer. 

Kwijtingverlenende autoriteit 

Europees Parlement, op aanbeveling van de Raad. 

In 2014 (2013) ter beschikking 
van het Agentschap gestelde 
middelen  

Begroting 

Operationele begroting 

Het geplande bedrag ad 1 056,51 (242,9) miljoen euro (waarvan 
100 % afkomstig was uit de algemene begroting van de EU) werd 
vastgelegd en 123,112 (213,9) miljoen euro werd betaald uit de 
kredieten (98,98 %) die door de begrotingsautoriteit waren 
vastgesteld. Het EASME voert de operationele begroting uit onder 
de verantwoordelijkheid van de Commissie: 

− voor COSME 95,0 miljoen euro, 

− voor H2020 695,7 miljoen euro, 

− voor het EFMZV 34,6 miljoen euro, 

− voor LIFE 229,9 miljoen euro, 

− voor IEE 1,3 (91,9) miljoen euro; 

− voor EIP eco-innovatie 0 (33,1) miljoen euro; 

− voor EIP-netwerken 0 (51,2) miljoen euro; 

− voor MP 0 (66,8) miljoen euro.  

Administratieve begroting 

24,5 (16,4) miljoen euro (100 % subsidie van de Unie) voor de 
administratieve begroting waarover het EASME zelfstandig 
beschikt. 

Personeelsbestand per 31 december 2014 

− Totaalaantal personeelsleden: 308 begrote ambten, waarvan 
283 bezet (163 begrote ambten, 161 bezet). 

− Tijdelijk personeel: 77 begrote ambten, waarvan 61 bezet (37 
begrote ambten, 35 bezet). 

− Arbeidscontractanten: 231 begrote ambten, waarvan 222 
bezet (126 begrote ambten, 126 bezet). 

Producten en diensten in 2014 2014 was het eerste jaar waarin het Agentschap zijn nieuwe 
mandaat had, dat aanzienlijk verschilt van de eerdere mandaten. 
De nieuwe portefeuille omvat de bestaande programma's EIP en 
IEE, en tevens de nieuwe programma's H2020, COSME, LIFE en 
EFMZV. Het EASME is verantwoordelijk voor het beheer van de 
acties van de Unie op het gebied van de ondersteuning van kmo's, 
energie, milieu, maritieme zaken en visserij, ondernemerschap en 
innovatie (inclusief eco-innovatie), in het kader van de volgende 
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programma's van de Unie.  

Nieuwe programma's  

• programma voor het concurrentievermogen van 
ondernemingen en kleine en middelgrote ondernemingen 
(COSME) 

• programma voor onderzoek en innovatie (Horizon 2020) op 
de volgende terreinen: energie, milieu en hulpbronnen 

• programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) 

• Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV) 

Bestaande programma's 

• De volgende onderdelen van het kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie: Intelligente energie 
Europa (IEE) en eco-innovatieprogramma's. 

COSME - het programma voor het concurrentievermogen 
van ondernemingen en voor kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo's) - houdt verband met het versterken 
van het concurrentievermogen en de duurzaamheid van de 
ondernemingen van de Unie en is gericht op het stimuleren 
van een ondernemingscultuur ter bevordering van de 
oprichting en groei van kmo's. 

Kernactiviteiten 

• COSME was een van de nieuwe programma's die in 2014 aan 
het EASME werden gedelegeerd.  

• Communicatie- en verspreidingsactiviteiten vormen de kern 
van de activiteiten van COSME. Zo organiseerde het EASME in 
samenwerking met de kamer van koophandel van Turijn 
(partner van het netwerk) een jaarlijkse conferentie die meer 
dan 700 deelnemers trok, en als gevolg van de 2 000 
informele en formele zakelijke bijeenkomsten bleken 192 
potentiële kansen voor bedrijven te zijn gecreëerd.  

Horizon 2020 - het EU-financieringsprogramma voor 
onderzoek en innovatie is erop gericht de economie te 
stimuleren en stelt de wetenschappelijke en technologische 
grondslag en het industrieel concurrentievermogen voor de 
toekomst veilig met de belofte van een slimmere en 
duurzamere samenleving waarbij minder mensen aan de 
zijlijn staan. Het belooft meer doorbraken, ontdekkingen en 
wereldprimeurs op te leveren door goede ideeën vanuit het 
laboratorium op de markt te brengen. 

Innovatie bij kmo's 

Kernactiviteiten 

• In 2014 publiceerde het EASME vier oproepen tot het 
indienen van voorstellen in het kader van H2020 innovatie 
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- "Innovatie bij kmo's" - en twee andere oproepen 
"Benutten van het volledige potentieel van online 
samenwerking" en "'door clusters gefaciliteerde projecten 
voor nieuwe industriële waardeketens", met termijnen in 
maart en april 2015.  

Kmo-instrument 

Kernactiviteiten 

• Lancering van het nieuwe kmo-instrument, dat een 
voortdurende open oproep is, werd een groot succes: het 
Agentschap ontving ruim 8 000 aanvragen voor vier 
sluitingsdata. De geselecteerde zakelijke ideeën zijn erop 
gericht nieuwe producten, processen en diensten te 
introduceren. 

• Het programma voorziet in coaching voor de 
begunstigden. De coachingopdracht werd geformuleerd 
en de startpakketten met betrekking tot de methodologie 
werden samengesteld. De keyaccountmanagers helpen 
begunstigden van kmo-instrumenten bij het bepalen van 
hun coachingprioriteiten en stellen hun een of meer 
coaches voor. Tegen het eind van het jaar hadden 39 
kmo's hun behoeften geformuleerd en hun coaches 
gekozen, en had het Agentschap 21 coaches 
gecontracteerd.  

Het Agentschap draagt bij tot de specifieke doelstelling "de 
overstap te maken naar een betrouwbaar, betaalbaar, algemeen 
aanvaard, duurzaam en concurrerend energiesysteem dat, in het 
licht van steeds schaarser wordende hulpbronnen, toenemende 
energiebehoeften en de klimaatverandering, op het verminderen 
van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen is gericht" in 
maatschappelijke uitdaging 3 "veilige, schone en efficiënte 
energie".  

Kernactiviteiten 

• Twee van de drie thema's hadden betrekking op het 
contractuele publiek-privaat partnerschap (PPP) inzake 
energie-efficiënte gebouwen. Het derde betrof het PPP 
inzake de procesindustrie (SPIRE). Het Agentschap ontving 
63 voorstellen, waarvan er 19 werden aanbevolen ter 
financiering.  

• 15 thema's werden geopend op het terrein van acties op 
het gebied van onderzoek en innovatie alsmede van 
coördinatie- en ondersteuningsacties. Het Agentschap 
ontving 393 voorstellen, waarvan er 45 werden 
geselecteerd.  

• Uit de resultaten van de eerste oproep inzake energie-
efficiëntie bleek dat het draagvlak voor innovatie, van 
onderzoek tot kleinhandel, op het gebied van energie-
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efficiëntie veelbelovend is.  

• In oktober presenteerde het Agentschap de 
financieringsthema's van zijn publiek-private partnerschap 
op een voorlichtingsdag over PPP's, georganiseerd door 
DG RTD. 

• In december organiseerde het EASME een grote 
voorlichtingsdag in Brussel om de H2020-oproep inzake 
energie-efficiëntie voor 2015 te presenteren, die door 
ruim 550 deelnemers werd bijgewoond. 

• Het personeel van het Agentschap nam ook deel aan de 
bijeenkomsten tussen de Europese Commissie en de 
industriële belanghebbenden inzake de toekomstige 
prioriteiten van het energie-efficiënt bouwen en 
contractuele PPP's in het kader van SPIRE.  

Het Agentschap draagt bij tot de gemeenschappelijke specifieke 
doelstellingen van DG RTD en DG GROW: de totstandbrenging van 
een grondstof- en waterzuinige en klimaatveranderingsbestendige 
economie en samenleving, de bescherming en het duurzaam 
beheer van natuurlijke hulpbronnen en ecosystemen en een 
duurzame grondstoffenvoorziening en duurzaam 
grondstoffengebruik om tegemoet te komen aan de behoeften 
van een toenemende wereldbevolking binnen de duurzame 
beperkingen van de natuurlijke hulpbronnen en ecosystemen van 
de planeet in maatschappelijke uitdaging 5 "klimaatactie, milieu, 
efficiënt gebruik van hulpbronnen en grondstoffen". 

Kernactiviteiten 

• In 2014 was het Agentschap verantwoordelijk voor de 
uitvoering van de H2020-oproepen in het kader van 
maatschappelijke uitdaging 5, met uitzondering van die 
welke sterk politiek relevant zijn of worden uitgevoerd 
door andere organen. 

• Het Agentschap beheerde en nam deel aan diverse 
oproepen, zoals die inzake energie-efficiëntie, 
herstelvermogen in geval van rampen en blauwe groei. 

• In november organiseerde het Agentschap een 
voorlichtingsdag inzake de oproepen van 2015 voor 
klimaatactie, milieu, efficiënt gebruik van hulpbronnen en 
grondstoffen in het kader van Horizon 2020. Dit 
evenement had tot doel de oproepen van 2015 te 
presenteren aan potentiële aanvragers en richtsnoeren te 
geven inzake de voorbereiding en indiening van 
voorstellen.  

Het Agentschap beheert het programma voor milieu en 
klimaatactie (LIFE), dat ondersteuning biedt bij het behalen van 
specifieke doelstellingen in verband met milieubeleid en 
klimaatactie op uniaal en internationaal niveau.  
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Kernactiviteiten 

• Het Agentschap beheerde de volgende oproepen tot het 
indienen van voorstellen die werden gedaan door DG 
ENV/CLIMA: de oproep voor exploitatiesubsidies voor 
ngo's in het kader van LIFE, met een totaal budget van 
9 miljoen euro, waarvoor het Agentschap 66 voorstellen 
ontving. 

• De oproep voor projecten inzake capaciteitsopbouw is 
een open oproep die in september 2015 afloopt en 
waarvoor 15 lidstaten in aanmerking komen. 

• Het Agentschap evalueerde meer dan 250 voorstellen die 
onder diverse onderdelen vallen, zoals klimaatactie (190 
aanvragen) en exploitatiesubsidies voor ngo's (66 
voorstellen).  

• Het Agentschap nam actief deel aan de voorlichtingsdag 
inzake LIFE voor nationale contactpunten en organiseerde 
twee voorlichtingsdagen inzake exploitatiesubsidies voor 
ngo's.  

Het Agentschap voerde delen van het Europees Fonds voor 
maritieme zaken en visserij (EFMZV) uit, dat gericht was op de 
bevordering van een concurrerende, ecologisch duurzame, 
economisch levensvatbare en maatschappelijk verantwoorde 
visserij en aquacultuur, en op de bevordering van de ontwikkeling 
en de uitvoering van het geïntegreerd maritiem beleid (GMB) van 
de EU. 

Kernactiviteiten 

• De tenuitvoerlegging van onderdelen van het Europees 
Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV) werd in 
oktober 2014 naar het Agentschap gedelegeerd. DG 
MARE besloot, 19 EFMZV-acties te delegeren.  

• De eerste EFMZV-actie werd in december daadwerkelijk 
aan het Agentschap overgedragen. In samenwerking met 
DG MARE bereidde het Agentschap de evaluatie van vier 
aanbestedingen en van één oproep tot het indienen van 
voorstellen voor.  

Intelligente Energie Europa (IEE) 

Kernactiviteiten 

Het programma Intelligente energie (IEE) ondersteunt het 
energiebeleid van de Europese Unie en haar ambitieuze 
toezegging inzake "20-20-20", d.w.z. reductie van de 
broeikasgasemissies met 20 %, verhoging van het aandeel van 
hernieuwbare energie in het energieverbruik tot 20 % en 
terugdringing van het energieverbruik met 20 %, en dit alles tegen 
2020. 

• In 2014 werd de door het Agentschap ten uitvoer gelegde 
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IEE-begroting volledig uitgevoerd (67 miljoen euro). 
Bovendien was met het beoordelen van de verslagen over 
de IEE-projecten en het betalen van de begunstigden 
gemiddeld minder tijd gemoeid dan contractueel bepaald.  

• Het programma Intelligente energie - Europa leverde 
concrete voordelen voor het energiebeleid van de EU op. 
De analyse van de impact van het IEE-programma wees 
uit dat sinds 2007 de IEE-projecten via de media meer dan 
40 miljoen mensen in de hele EU hadden bereikt, een 
hoeveelheid hernieuwbare energie hadden opgeleverd 
die gelijkstond aan meer dan het jaarlijkse 
elektriciteitsverbruik van 7 miljoen burgers, een 
hoeveelheid primaire energie hadden bespaard die 
gelijkstond aan die van ruim 2 miljoen huishoudens, en 
naar verwachting de aanzet zouden geven tot ruim 
3 miljard euro aan investeringen in duurzame energie.  

• Het Agentschap gaf tijdens diverse evenementen de 
programmaresultaten door. Zo organiseerde het 
Agentschap in juni 2014 in samenwerking met DG ENER 
nog een editie van EUSEW, hét EU-evenement voor 
overheden, energieagentschappen, particuliere 
ondernemingen, ngo's en brancheorganisaties die zich 
ervoor inzetten, bij te dragen tot de verwezenlijking van 
de energie- en klimaatdoelstellingen van de EU. Tijdens 
die week werd onder meer een prijsuitreiking gehouden, 
een politieke conferentie op hoog niveau en 600 
evenementen met ongeveer 100 000 deelnemers door 
heel de EU en in vele derde landen.  

• Diverse evenementen werden in het kader van het 
Managenergy-initiatief georganiseerd, met name tijdens 
de Open dagen. Bovendien bezocht het personeel van het 
Agentschap meer dan 100 projectvergaderingen.  

Eco-innovatie  

Kernactiviteiten 

Een van de kerndoelstellingen van het programma voor 
ondernemerschap en innovatie (EIP) is het ondersteunen van eco-
innovatie. Eco-innovatieprojecten zijn gericht op schonere 
productie, milieubeheer en nieuwe producten en diensten om 
duurzame groei in het bedrijfsleven een realiteit te maken.  

In 2014 waren de inspanningen geconcentreerd op: 

• Afronding van de oproep van 2013 voor eco-innovatie, die 
461 ingediende voorstellen opleverde. Na de evaluaties 
werden 59 voorstellen geselecteerd voor financiering. Op 
basis van het beschikbare budget werden 42 
subsidieovereenkomsten ondertekend.  

• Met de bevoegde DG's en andere belanghebbenden werd 
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gedurende het jaar voortdurend gecommuniceerd. Bovendien 
werden sommige vergaderingen gehouden waarin het 
Agentschap actief deelnam aan de presentatie van de 
resultaten van het programma. Er was een financiële 
vergadering in het VK met eco-innovatiepartners en de 
projecten NCP, FICOB en EcoProFabrics werden 
gepresenteerd gedurende de Groene Week, en "Eco-innovatie 
in EU-fondsen" werd gepresenteerd in Spanje. 

• Door het Agentschap gecofinancierde projecten werden 
internationaal erkend en bekroond. De coördinator van het 
Phobior-project won de "Energy Globe Award", de 
"LASERMARK-" en "EcoBionet"-projecten werden 
geselecteerd als het "beste Europese milieuproject van 2013" 
door de Generalitat van Valencia, terwijl de GEnIuS-
projectcoördinator (kmo"Directa Plus") werd geselecteerd 
voor de "Italy Cleantech 10"-lijst als een van de tien Italiaanse 
kmo's met de schoonste technologie.  

• Al met al loopt de uitloper van het CIP-eco-
innovatieprogramma nog volop en kent het veel succes. Voor 
alle projecten van de oproep van 2013 werden contracten 
gesloten en de meeste projecten zijn van start gegaan. De 
beoordeling van lopende projecten zijn verricht in 
overeenstemming met de gestelde doelen en 2014 werd 
afgesloten met volledige (100 %) besteding van de begroting. 

1 Cijfer omvat alle kredietlijnen. 
2 Idem. 

Bron: Door het Agentschap verstrekte bijlage. 
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11. Aan het einde van ieder jaar beoordeelt het Agentschap alle vastleggingen. Het jaar 2014 was uitzonderlijk 

omdat dit jaar het nieuwe mandaat van Easme is ingegaan. In dit overgangsjaar moesten vele wijzigingen 

worden doorgevoerd, zoals een nieuwe operationele structuur, vele organisatorische wijzigingen en nieuwe 

programma's en er moesten aanzienlijk meer medewerkers worden aangesteld. Naar het Agentschap werden 

verscheidene nieuwe taken gedelegeerd en deze toename aan taken kwam ook in de begroting tot 

uitdrukking. Een deel van de begrotingskredieten werd geannuleerd omdat het niveau aan betalingen lager 

was dan verwacht.  

Teneinde deze situatie te corrigeren werkt Easme momenteel aan een nauwkeurigere begrotingsplanning en -

bewaking. 
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