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RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,
einkum 3. mgr. 130. gr.,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar (1),

með hliðsjón af áliti Evrópuþingsins (2),

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndarinnar (3),

með hliðsjón af áliti svæðanefndarinnar (4),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Á fundi sínum í Amsterdam 16. og 17. júní 1997 hvatti
leiðtogaráðið Fjárfestingarbanka Evrópu (EIB) og
Fjárfestingarsjóð Evrópu (EIF), með skírskotun til
ráðstafana um að draga úr atvinnuleysi, meðal annars
til þess að koma á fyrirkomulagi til að útvega litlum
og meðalstórum fyrirtækjum áhættufjármagn til
hátækniverkefna, og viðurkenndi þar með ekki
aðeins tengslin milli lítilla og meðalstórra fyrirtækja,
nýjunga og tækni og nýrra starfa sem skapast, heldur
einnig það hlutverk sem áhættufjármagn gegnir við
að renna stoðum undir atvinnusköpun.

2) Á sérstökum fundi sínum í Lúxemborg 20. og 21. nóv-
ember 1997 lýsti leiðtogaráðið velþóknun  sinni á
framtaksverkefni Evrópuþingsins um hagvöxt og at-
vinnumál sem miðar að því að hækka fjárlagaheim-
ildir sem ætlaðar eru til atvinnumála. Í ákvörðun
sinni um fjárlög ársins 1998, og í samráði við ráðið,
bjó Evrópuþingið til nýjan fjárlagalið B5-5 (Vinnu-
markaðurinn og tækninýjungar) fyrir fjármögnun lít-
illa og meðalstórra fyrirtækja og nýsköpunaraðgerða
og nýsköpunarverkefna á vinnumarkaði í þrjú ár

(1998 til 2000) með 450 milljónum ekna. Þar af hefur
30 milljónum ekna verið úthlutað til nýsköpunarað-
gerða og nýsköpunarverkefna á vinnumarkaðinum á
árinu 1998. Evrópuráðið hvatti framkvæmdastjórnina
til að leggja fram, eins fljótt og auðið er, tillögur um
nýjar fjármálastofnanir til að styðja lítil og meðalstór
fyrirtæki, sem innleiða nýjungar og eru atvinnuskap-
andi, sem hluta af þessu framtaksverkefni, til þess að
ráðið geti samþykkt þær með hraði. Þessar nýju
stofnanir verða að styrkja Tæknilánaflokk evrópskra
fyrirtækja, sem er fjármagnaður af Fjárfestingar-
banka Evrópu og stýrt af Fjárfestingarsjóði Evrópu,
með því að opna „áhættufjármagnsleið“, styðja stofn-
un fjölþjóðlegra sameiginlegra fyrirtækja lítilla og
meðalstórra fyrirtækja innan Evrópusambandsins og
stofna innan Fjárfestingarsjóðs Evrópu sérstakan
ábyrgðarsjóð til að auðvelda þeim stofnunum sem
fjármagna lítil og meðalstór fyrirtæki að taka áhættu.

3) Fjárfestingarbanki Evrópu og Fjárfestingarsjóður
Evrópu hafa nú þegar brugðist við með stofnun
Tæknilánaflokks evrópskra fyrirtækja (ETF), sem á
að útvega tæknisinnuðum litlum og meðalstórum
fyrirtækjum áhættufjármagn með því að nota viður-
kennda áhættufjármagnssjóði sem milliliði.

4) Ráðið samþykkti 9. desember 1996 ákvörðun 97/15/EB
um þriðju áætlunina til margra ára vegna lítilla og
meðalstórra fyrirtækja í Evrópusambandinu (1997 til
2000) (5). Markmiðið með þessari áætlun er meðal
annars að bæta aðgang að lánum og áhættufjármagni,
auðvelda þróun sérstakra fjármálastofnana og örva
þróun fjármagnsmarkaðar fyrir lítil og meðalstór fyrir-
tæki í örum vexti.

5) Hinn 5. nóvember 1997 samþykkti framkvæmda-
stjórnin ákvörðun 97/761/EB um samþykki fyrir
stuðningsfyrirkomulagi vegna stofnunar fjölþjóðlegra
sameiginlegra fyrirtækja lítilla og meðalstórra fyrir-
tækja í bandalaginu (6), sem er fjárhagslega takmarkað
framtaksverkefni innan ramma þriðju áætlunarinnar
til margra ára vegna lítilla og meðalstórra fyrirtækja.

6) Hinn 15. desember 1994 samþykkti ráðið ákvörðun
94/917/EB um séráætlun um dreifingu og hagnýtingu
á niðurstöðum rannsókna og tækniþróunar, að með-

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 155, 29.5.1998, bls. 43, var
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 72/1999 frá 15.
júní 1999 um breytingu á bókun 31 við EES-samninginn um samvinnu
á sérstökum sviðum utan marka fjórþætta frelsisins, sjá þessa útgáfu af
EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna.

(1) Stjtíð. EB C 108, 7. 4. 1998, bls. 67.

(2) Stjtíð. EB C 138, 4. 5. 1998.

(3) Áliti var skilað 26. mars 1998 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíð-

indum EB).

(4) Áliti var skilað 17. apríl 1998 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíð-

indum EB).

ÁKVÖRÐUN RÁÐSINS

frá 19. maí 1998

um ráðstafanir um fjárhagsaðstoð til lítilla og meðalstórra fyrirtækja sem innleiða nýjungar
og eru atvinnuskapandi – framtaksverkefni um hagvöxt og atvinnumál(*)

(98/347/EB)

(5) Stjtíð. EB L 6, 10. 1. 1997, bls. 25.

(6) Stjtíð. EB L 310, 13. 11. 1997, bls. 28.



töldum tilraunaverkefnum (1994 til 1998) (1), þar sem
kveðið er á um aðgerðir til að bæta evrópsk skilyrði
til að fjármagna hagnýtingu, aðlögun og útbreiðslu
tækni með viðeigandi kerfum bandalagsins. Fram-
kvæmdastjórnin samþykkti 25. nóvember 1996 orð-
sendingu um „Fyrstu aðgerðaáætlun um nýjungar í
Evrópu – nýjungar sem stuðla að hagvexti og efla at-
vinnumál“, sem miðar að því að auðvelda fjármögn-
un nýjunga í Evrópu, einkum með því að hvetja til
fjárfestinga í áhættufjármagni og hlutabréfum, sér í
lagi stofnfjárfestingum og fyrirtækjum sem innleiða
nýjungar, eru í örum vexti og mikilvæg fyrir atvinnu-
sköpun, og með því að styrkja aðgerð Fjárfestingar-
sjóðs Evrópu í þágu nýjunga. Framkvæmd þessarar
ákvörðunar skal vera í viðeigandi samræmi við fyrr-
nefndar aðgerðir.

7) Við framkvæmd áætlunar um fjárhagsaðstoð til lítilla og
meðalstórra fyrirtækja samkvæmt þessari áætlun ber,að
því er markmið áætlunarinnar varðar, einkum að huga
að litlum fyrirtækjum með allt að 100 starfsmönnum.

8) Skortur á áhættufjármagni er einkum bagalegur fyrir
ný fyrirtæki og lítil og meðalstór fyrirtæki sem vilja
stækka fyrirtæki sín, einkum þau sem nýta sér nýja
tækni og nýjar hugmyndir. Þessi angi af áhættufjár-
magnsmarkaðinum er vanþróaður í Evrópu og hon-
um fylgir mikil áhætta sem kann að birtast í miklu
tapi. Ákveðið framlag frá opinbera geiranum getur
stutt aðila í einkageiranum til áframhaldandi fjárfest-
inga í litlum og meðalstórum fyrirtækjum sem eru ný-
stofnuð eða í vexti.

9) Oft getur verið vandkvæðum bundið fyrir lítil og
meðalstór fyrirtæki að fá banka til að fjármagna þró-
un fjölþjóðlegra sameiginlegra fyrirtækja lítilla og
meðalstórra fyrirtækja þar eð slíkt hefur aukna
áhættu í för með sér fyrir fjármálastofnanir. Þróun
fjölþjóðlegra sameiginlegra fyrirtækja lítilla og
meðalstórra fyrirtækja bandalagsins gerir kleift að
nýta betur tækifæri innri markaðarins, auka fjárfest-
ingar og viðskipti og að hafa jákvæð áhrif á atvinnu-
mál og hagvöxt. Lán og styrkir eru heppilegasta ráð-
stöfunin til að sigrast á fjárhagslegum hindrunum lít-
illa og meðalstórra fyrirtækja sem stofna til fjölþjóð-
legra sameiginlegra fyrirtækja.

10) Bankalán eru mikilvæg uppspretta utanaðkomandi
fjármögnunar lítilla og meðalstórra fyrirtækja. Erfitt
er fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki að fá lán þar eð
bankarnir eru oft ófúsir til að lána þeim. Oft eru lán
einungis veitt litlum og meðalstórum fyrirtækjum í
bandalaginu gegn áþreifanlegum tryggingum. Láns-
ábyrgð er kostnaðarhagkvæm aðferð til að greiða
fyrir aðgangi að lánum. Kerfið ætti að taka bæði til
áþreifanlegra og óáþreifanlegra fjárfestinga. Láns-
ábyrgðir geta verið lyftistöng og þannig haft umtals-
verð áhrif.

11) Þessi ákvörðun er lagagrundvöllur sérstakra ráðstaf-
ana sem bæta upp aðrar ráðstafanir bandalagsins og
sem ekki er betra að framkvæma á vettvangi aðildar-
ríkis og taka þar af leiðandi mið af dreifræðisregl-
unni. Ákvörðunin takmarkast við það sem er nauð-
synlegt til að unnt sé að ná markmiðum hennar, og
gengur ekki lengra en nauðsynlegt er í því skyni, og
tekur þar af leiðandi mið af hlutfallsreglunni.

12) Framkvæmdastjórninni ber að aðlaga úthlutunina
hinum ýmsu kerfum á þriggja ára tímabilinu með
hliðsjón af hagnýtingu þeirra og skilvirkni, með tilliti
til gæða fyrirhugaðra verkefna, áhrifa þeirra á fjár-
mögnunarmöguleika lítilla og meðalstórra fyrirtækja
og á sköpun varanlegra starfa til skamms og langs
tíma litið.

13) Við framkvæmd þessarar ákvörðunar ber að styðjast
við skilgreininguna á litlum og meðalstórum fyrir-
tækjum, sem sett er fram í tilmælum framkvæmda-
stjórnarinnar 96/280/EB frá 3. apríl 1996 um skil-
greiningu á litlum og meðalstórum fyrirtækjum (2).

14) Fjárfestingarsjóður Evrópu var stofnaður í júní 1994
til að styðja við markmið bandalagsins með því að
hvetja til fjárfestinga í samevrópskum netum og litl-
um og meðalstórum fyrirtækjum. Bandalagið varð
aðili að Fjárfestingarsjóði Evrópu með ákvörðun
ráðsins 94/375/EB (3). Sjóðurinn hefur heimild til að
gefa út lánsábyrgðir og fjárfesta í hlutafé í samræmi
við stofnsamþykktir sínar.

15) Í samstarfssamningum framkvæmdastjórnarinnar og
Fjárfestingarsjóðs Evrópu, sem um getur í 3. og 5. gr.,
ber að taka tillit til þess að þörf er á að tryggja um-
fangsmikla dreifingu upplýsinga um kerfin.

16) Fjárfestingarsjóður Evrópu hefur lýst vilja sínum til
að taka þátt í framkvæmd stofnlánakerfis Tæknilána-
flokks evrópskra fyrirtækja og ábyrgðarfyrirgreiðslu-
kerfis fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki samkvæmt
þessari ákvörðun. Við framkvæmd stofnlánakerfis
Tæknilánaflokks evrópskra fyrirtækja ber Fjárfest-
ingarsjóði Evrópu að leitast við að tryggja að há-
marksáhættufjár sé aflað í einkageiranum.

17) Fjármálastofnanir, sem gegna hlutverki milliliða, ber
að velja með opnum og gagnsæjum hætti.

18) Kerfinu fyrir sameiginlegt evrópskt fyrirtæki (JEV)
verður stýrt af framkvæmdastjórninni í samræmi við
ákvörðun hennar 97/761/EB.

19) Þær ráðstafanirnar sem Fjárfestingarbanki Evrópu
og Fjárfestingarsjóður Evrópu veita fé til falla ekki
undir ákvæði sáttmálans um ríkisaðstoð. Hafi þessar
ráðstafanir sambærileg áhrif og ríkisaðstoð á lítil og
meðalstór fyrirtæki sem njóta styrkja verða þær að
lúta þeim takmörkunum og skilyrðum sem sett hafa
verið um samhæfi sambærilegrar ríkisaðstoðar.
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(1) Stjtíð. EB L 361, 31. 12. 1994, bls. 101.

(2) Stjtíð. EB L 107, 30. 4. 1996, bls. 4.

(3) Stjtíð. EB L 173, 7. 7. 1994, bls. 12.
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ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1. gr.

Markmið áætlunarinnar

Áætlun um fjárhagsaðstoð við lítil og meðalstór fyrirtæki,
sem innleiða nýjungar og eru atvinnuskapandi, er hér með
komið á í þeim tilgangi að örva atvinnusköpun með því að
auðvelda og styrkja stofnun og vöxt lítilla og meðalstórra
fyrirtækja sem innleiða nýjungar (hér á eftir nefnd „áætl-
unin“), eins og þau eru skilgreind í tilmælum fram-
kvæmdastjórnarinnar 96/280/EB, með því að styðja við
fjárfestingarstarfsemi þeirra og veita þeim meiri fjármögn-
unarmöguleika. Áætlunin beinist að litlum og meðalstór-
um fyrirtækjum sem hafa vaxtarmöguleika og þar með
möguleika til atvinnusköpunar.

2. gr.

Lýsing áætlunarinnar

Áætlunin skiptist í þrjá hluta sem bæta hver annan upp,
það er að segja: áhættufjármagnskerfi (stofnlánakerfi
Tæknilánaflokks evrópskra fyrirtækja) sem Fjárfestingar-
sjóður Evrópu stýrir, fjárframlagakerfi til að styðja við
stofnun fjölþjóðlegra sameiginlegra fyrirtækja lítilla og
meðalstórra fyrirtækja innan bandalagsins (sameiginlegt
evrópskt fyrirtæki) sem framkvæmdastjórnin stýrir og
ábyrgðarkerfi (ábyrgðarfyrirgreiðsla við lítil og meðalstór
fyrirtæki) sem Fjárfestingarsjóður Evrópu stýrir.

3. gr.

Stofnlánakerfi Tæknilánaflokks evrópskra fyrirtækja

1. Bandalagið skal koma því til leiðar að áhættufé
verði fyrst og fremst veitt til lítilla og meðalstórra fyrir-
tækja við stofnun og í upphafi starfsemi þeirra og/eða til
lítilla og meðalstórra fyrirtækja sem innleiða nýjungar
með fjárfestingum í viðkomandi sérhæfðum áhættufjár-
magnssjóðum, eftir atvikum í samstarfi við aðra þátttöku-
tilhögun sem aðildarríkin koma á, einkum litlum og ný-
stofnuðum sjóðum, sjóðum sem eru reknir í tilteknu hér-
aði eða sem miðast við tilteknar greinar atvinnu eða tækni,
eða áhættufjármagnssjóðum sem fjármagna hagnýtingu
niðurstaðna í rannsóknum og tækni, þ.e. sjóðum sem
tengjast rannsóknarmiðstöðvum og tæknigörðum, með
þeim hætti sem ekki skarast við íhlutun Fjárfestingar-
banka Evrópu og Fjárfestingarsjóðs Evrópu og að áhættan
sem tengist slíkum stofnunum sé takmörkuð.

2. Fjárfestingarsjóður Evrópu skal velja fjárfestingar,
annast þær og stýra þeim inn í áhættufjármagnssjóði, og
skal eftir atvikum starfa með öðrum innlendum kerfum.
Nánari skilmála og skilyrði fyrir stofnlánakerfi Tæknilána-
flokks evrópskra fyrirtækja, þar með talið eftirlit með því

og stjórnun, skal setja með samstarfssamningi fram-
kvæmdastjórnarinnar og Fjárfestingarsjóðs Evrópu.

3. Í samstarfssamningnum skal taka tillit til viðmiðun-
arreglnanna í I. viðauka.

4. gr.

Sameiginlegt evrópskt fyrirtæki (JEV)

1. Bandalagið skal koma því til leiðar að fé verði veitt
til lítilla og meðalstórra fyrirtækja til stofnunar nýrra fjöl-
þjóðlegra sameiginlegra fyrirtækja innan Evrópusam-
bandsins. Framlag bandalagsins á að nægja fyrir hluta
kostnaðarins við skipulagningu og stofnun fjölþjóðlegra
sameiginlegra fyrirtækja. Hámarksframlag til hvers verk-
efnis skal vera 100 000 ekur sem tekur til:

a) allt að 50 % styrkhæfs kostnaðar, að hámarki 50 000
ekur;

b) allt að 10 % heildarfjárfestingar í fastafjármunum.
Einkum ber að huga að litlum fyrirtækjum með allt
að 100 starfsmönnum.

2. Með styrkhæfum kostnaði, að því er varðar a-lið 1.
mgr., er átt við nauðsynlegan kostnað í tengslum við skipu-
lagningu og stofnun fjölþjóðlegra sameiginlegra fyrir-
tækja, sem eru skilgreind í 6. lið II. viðauka og sem lítil og
meðalstór evrópsk fyrirtæki stofna til.

3. Umsóknum um framlög skal beint til framkvæmda-
stjórnarinnar um netkerfi fjármálamilliliða. Við fram-
kvæmd sameiginlegs evrópsks fyrirtækis (JEV) skal taka
tillit til viðmiðunarreglnanna í II. viðauka.

5. gr.

Ábyrgðarfyrirgreiðsla við lítil og meðalstór fyrirtæki 

1. Bandalagið skal kveða á um fjárlagaheimildir vegna
kostnaðar við ábyrgðir og gagnábyrgðir, sem Fjárfest-
ingarsjóður Evrópu veitir til að stuðla að auknum lánveit-
ingum til lítilla og meðalstórra fyrirtækja, með því að auka
getu ábyrgðarkerfa í aðildarríkjunum í opinbera geiranum
eða einkageiranum, þar með talin gagnkvæm ábyrgð-
arkerfi; kerfið getur einnig rennt stoðum undir fjár-
málatæki til áhættuhlutdeildar vegna lítilla og meðalstórra
fyrirtækja sem Fjárfestingarbanki Evrópu eða aðrar við-
eigandi fjármálastofnanir láta í té. Viðeigandi samstarf við
aðildarríkin verður tryggt með tengslum milli Fjárfesting-
arsjóðs Evrópu og innlendra yfirvalda áður en fyrirkomu-
lagið er tekið upp.

2. Fjárlagaheimildin skal taka til heildarkostnaðar við
fyrirkomulagið, þar með talið ábyrgðartaps Fjárfesting-
arsjóðs Evrópu og alls annars styrkhæfs kostnaðar eða út-
gjalda vegna fyrirkomulagsins. Setja skal þak á fjárlaga-
kostnað bandalagsins vegna fyrirkomulagsins, svo að hann
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fari aldrei yfir fjárlagaheimildir til handa Fjárfestingar-
sjóði Evrópu samkvæmt þessari aðgerð; aðgerðin hefur
ekki í för með sér neinar veðsetningar eða ábyrgðaskuld-
bindingar á fjárlög bandalagsins.

3. Lítil fyrirtæki með allt að 100 starfsmönnum skulu
hafa forgang. Ábyrgðirnar sem Fjárfestingarsjóður Evr-
ópu veitir skulu vera takmarkaðar ábyrgðir; milli Fjárfest-
ingarsjóðs Evrópu og fjármálamilliliðarins skal alltaf vera
samkomulag um áhættuhlutdeild. Við framkvæmd þessa
gernings skal Fjárfestingarsjóður Evrópu, hvenær sem færi
gefst, starfrækja ábyrgðakerfi, sem einkum eiga að koma
að gagni við fjármögnun lána sem bankakerfið er ekki
reiðubúið til að veita án ábyrgðar og við að tryggja að
lánveitandinn beri hluta áhættunnar.

4. Nánari skilmála og skilyrði fyrir framkvæmd á
ábyrgðarfyrirgreiðslu við lítil og meðalstór fyrirtæki, þar
með talið eftirlit með henni og stjórnun, skal setja með
samstarfssamningi framkvæmdastjórnarinnar og Fjárfest-
ingarsjóðs Evrópu.

5. Í samstarfssamningnum skal taka tillit til viðmiðun-
arreglnanna í III. viðauka.

6. gr.

Stjórnunarkostnaður

Stjórnunarkostnað, sem er greiddur til Fjárfestingarsjóðs
Evrópu, skal ákvarða í samræmi við viðurkenndar mark-
aðsvenjur og heimilt er að draga hann frá fjárveitingum til
framtaksverkefnisins.

7. gr.

Skýrslugjöf og mat

1. Framkvæmdastjórnin skal gefa Evrópuþinginu og
ráðinu árlega skýrslu um hvernig framkvæmd þessarar
ákvörðunar miðar, svo og þeirra kerfa sem falla undir
hana, einkum um áhrif þessarar ákvörðunar á aðgang lít-
illa og meðalstórra fyrirtækja að fjármagni, beinum áhrif-
um hennar á atvinnusköpun, líkurnar á atvinnusköpun til
langs tíma og samhengi milli fjárúthlutunar til hinna ýmsu
kerfa og markmiða áætlunarinnar.

2. Eigi síðar en 48 mánuðum eftir samþykkt áætlunar-
innar skal framkvæmdastjórnin skal láta fara fram mat,
einkum á heildarnýtingu hennar, beinum áhrifum hennar á
atvinnusköpun og líkunum á atvinnusköpun til langs tíma.

8. gr.

Lokaákvæði

Með fyrirvara um ákvæði 5. liðar I. viðauka, 4. liðar II. við-
auka og 10. liðar III. viðauka lýkur þessari áætlun 31. des-
ember 2000.

9. gr.

Ákvörðun þessa skal birta í Stjórnartíðindum Evrópu-
bandalaganna. Hún öðlast gildi á þeim degi sem hún er
birt.

Gjört í Brussel 19. maí 1998.

Fyrir hönd ráðsins,

G. BROWN

forseti.
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I. VIÐAUKI

VIÐMIÐUNARREGLUR UM FRAMKVÆMD STOFNLÁNAKERFIS
TÆKNILÁNAFLOKKS EVRÓPSKRA FYRIRTÆKJA

1. Inngangur

Stofnlánakerfi Tæknilánaflokks evrópskra fyrirtækja verður rekið af Fjárfestingarsjóði Evrópu
á fjárvörslugrundvelli. Fjárfestingarsjóður Evrópu fjárfestir fjármuni bandalagsins, sem er út-
hlutað til kerfisins, í viðeigandi sérhæfðum áhættufjármagnssjóðum og/eða, eftir atvikum, í
samstarfi við aðra þátttökutilhögun í aðildarríkjunum, einkum litlum eða nýstofnuðum sjóð-
um, sjóðum sem eru reknir í tilteknu héraði eða miðast við tilteknar atvinnugreinar eða tækni,
eða áhættufjármagnssjóðum sem fjármagna hagnýtingu niðurstaðna á sviði rannsókna og
tækni, þ.e. sjóðum sem tengjast rannsóknarmiðstöðvum og tæknigörðum sem í staðinn leggja
litlum og meðalstórum fyrirtækjum til áhættufé. Stofnlánakerfi Tæknilánaflokks evrópskra
fyrirtækja mun efla Tæknilánaflokkinn, sem Fjárfestingarbanki Evrópu kom á fót í samstarfi
við Fjárfestingarsjóð Evrópu, og það gerist með því að samþykkja fjárfestingarstefnu sem hefur
meiri áhættu í för með sér, bæði með tilliti til sjóða milliliða og fjárfestingarstefnu þeirra.

2. Milliliðir

Fjárfestingarsjóður Evrópu mun eftir bestu getu leitast við að fjárfesta sem víðast í bandalaginu,
einkum í litlum eða nýstofnuðum sjóðum, sjóðum til styrktar tilteknum héruðum, hvort sem þau
eiga rétt á aðstoð eða ekki, eða sem miðast við tilteknar greinar atvinnu eða tækni, eða áhættu-
fjármagnssjóðum sem tengjast rannsóknarmiðstöðvum og tæknigörðum. Milliliðirnir verða valdir
með opnum og gagnsæjum hætti í samræmi við bestu viðskipta- og markaðsvenjur til að forðast
röskun á samkeppni og með tilliti til markmiðsins um að starfa með tilstyrk sérsjóða af ýmsu tagi.

3. Hámarksfjárfesting

Samanlögð fjárfesting stofnlánakerfis Tæknilánaflokks evrópskra fyrirtækja í áhættufjármagns-
sjóði, sem er milliliður, má vera mest 25% af öllu eigin fé viðkomandi sjóðs, eða allt að því 50%
hið mesta í undantekningartilvikum, til dæmis í tengslum við nýja sjóði sem líkur eru á að hafi
sérlega örvandi áhrif á þróun áhættufjármagnsmarkaða fyrir sérstaka tækni eða í tilteknu hér-
aði. Framkvæmdastjórnin skal í árlegum skýrslum útskýra öll einstök tilvik þar sem Fjár-
festingarsjóður Evrópu hefur fjárfest fyrir meira en 25% af öllu eigin fé. Engin skuldbinding í
einum áhættufjármagnssjóði má fara yfir 10 milljónir ekna. Áhættufjármagnssjóðurinn, sem er
milliliður, skal fara að viðurkenndum markaðsvenjum með tilliti til þess að skapa dreifingu í
lánasafni. Fjárfestingarsjóður Evrópu mun leitast við að tryggja að hámarksáhættufjár sé aflað
í einkageiranum.

4. Jafngild fjárfesting

Fjárfestingar stofnlánakerfis Tæknilánaflokks evrópskra fyrirtækja í sjóðum milliliða eru metn-
ar jafngildar fjárfestingum annarra fjárfesta í hlutabréfum.

5. Gildistími fyrirkomulagsins

Stofnlánakerfi Tæknilánaflokks evrópskra fyrirtækja er komið á sem langtímafyrirkomulagi
sem er yfirleitt skuldbinding til fimm til tólf ára í áhættufjármagnssjóðum. Fjárfestingarsjóður
Evrópu mun eftir bestu getu leitast við að greiða út þá fjármuni sem úthlutað er vegna fyrir-
komulagsins eigi síðar en á næsta almanaksári eftir að viðkomandi greiðslur samkvæmt fjárlög-
um hafa verið inntar af hendi. Fjárfestingar munu aldrei vara lengur en 16 ár frá því að sam-
starfssamningurinn er undirritaður.

6. Innlausn fjárfestinga

Þar eð flestar fjárfestingar sem eru liður í stofnlánakerfi Tæknilánaflokks evrópskra fyrirtækja
munu vera í óskráðum, bundnum áhættufjármagnssjóðum mun innlausn þessara fjárfestinga
byggjast á dreifingu hagnaðar af sjóðum milliliða af sölu fjárfestinga þeirra í litlum og meðal-
stórum fyrirtækjum.



9. 11. 2000 Nr. 51/66EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB

ÍS
L

E
N

SK
 ú

tg
áf

a

7. Endurfjárfesting hagnaðar af innleystum fjárfestingum

Unnt er að endurfjárfesta hagnað af innleystum fjárfestingum á fyrstu fjórum árum kerfisins.
Endurfjárfestingartímann má framlengja um allt að því þrjú ár, að því tilskildu að fullnægjandi
mat á fyrirkomulaginu liggi fyrir 48 mánuðum eftir að það er tekið upp.

8. Fjárvörslureikningur

Sérstakur fjárvörslureikningur verður stofnaður hjá Fjárfestingarsjóði Evrópu þar sem lagðar
verða inn fjárlagagreiðslur til styrktar kerfinu. Þessi reikningur mun bera vexti og verður
vaxtatekjum bætt við fjármuni fyrirkomulagsins. Fjárfestingar Fjárfestingarsjóðs Evrópu, sem
eru liður í stofnlánakerfi Tæknilánaflokks evrópskra fyrirtækja, stjórnunarkostnaður Fjárfest-
ingarsjóðs Evrópu og annar viðurkenndur kostnaður verður skuldfærður á reikninginn og
hagnaður af innleystum fjárfestingum færður til tekna. Eftir fjögurra ára starfsemi kerfisins
eða, ef endurfjárfestingartímabil kerfisins hefur verið framlengt, eftir að endurfjárfestingar-
tímabilið er á enda verða allar innistæður á fjárvörslureikningnum færðar aftur á fjárlög banda-
lagsins, nema fjármunir sem búið er að ráðstafa en ekki búið að taka út/ fjárfesta og fjármunir
sem eru fyrir viðurkenndum kostnaði og útgjöldum, svo sem stjórnunarkostnaði Fjár-
festingarsjóðs Evrópu.

9. Endurskoðunarrétturinn

Gerðar verða viðeigandi ráðstafanir til að endurskoðunarréttur Evrópubandalagsins geti gegnt
hlutverki sínu og sannreynt lögmæti þeirra greiðslna sem inntar eru af hendi.
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II. VIÐAUKI

VIÐMIÐUNARREGLUR UM FRAMKVÆMD KERFIS 
FYRIR SAMEIGINLEGT EVRÓPSKT FYRIRTÆKI

1. Inngangur

Kerfið fyrir sameiginlegt evrópskt fyrirtæki veitir fé til stofnunar fjölþjóðlegra sameiginlegra
fyrirtækja lítilla og meðalstórra fyrirtækja innan Evrópusambandsins. Það byggist á takmörk-
uðu framtaksverkefni sem ráðist er í samkvæmt þriðju áætluninni til margra ára fyrir lítil og
meðalstór fyrirtæki, sem var samþykkt með ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 97/761/EB frá
5. nóvember 1997 um samþykki fyrir stuðningsfyrirkomulagi vegna stofnunar fjölþjóðlegra
sameiginlegra fyrirtækja lítilla og meðalstórra fyrirtækja í bandalaginu.

2. Milliliðir

Lítil og meðalstór fyrirtæki fá aðgang að kerfinu með aðstoð milliliða, sem geta verið bankar
eða aðrar viðeigandi fjármálastofnanir. Netkerfi fjármálamilliliða tekur til milliliða sem eru
valdir í samræmi við áðurnefnt framtaksverkefni frá 5. nóvember 1997, í kjölfar auglýsingar
eftir áhugasömum aðilum í Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna. Framkvæmdastjórnin
kannar hæfi umsókna með tilliti til markmiða áætlunarinnar.

3. Meðferð umsókna

Lítil og meðalstór fyrirtæki sækja um fjárframlög samkvæmt þessu kerfi til eins af milliliðunum.
Milliliðnum er falið að meta umsóknina og, sé umsögn hans jákvæð, að senda hana áfram til
framkvæmdastjórnarinnar. Framkvæmdastjórnin kannar hæfi umsókna með tilliti til markmiða
kerfisins, einkum áhrifa á atvinnumál.

4. Greiðsla fjárframlaga

Framlög, sem mega ekki fara yfir 100 000 ekur, verða greidd til lítilla og meðalstórra fyrirtækja,
með aðstoð milliliðarins sem innir af hendi allar greiðslur án tafar og án frádráttar.

Greiðslur í fyrsta áfanga, allt að 50 000 ekur, fyrir 50% af styrkhæfum kostnaði vegna skipu-
lagningar og undirbúnings fyrir sameiginlega fyrirtækið, eru inntar af hendi í tveimur greiðsl-
um. Endurkræf innborgun sem er 50% (að hámarki 25 000 ekur) verður innt af hendi jafnskjótt
og framkvæmdastjórnin hefur samþykkt umsóknina. Önnur greiðsla, sem er 50% (að hámarki
25 000 ekur), verður innt af hendi við afhendingu fylgiskjala yfir allan kostnað sem stofnað er
til og á grundvelli nákvæmrar matsskýrslu um verkefnið sem gerir kleift að meta hagkvæmni
sameiginlega fyrirtækisins og fyrirhugaðrar fjárfestingar. Þegar framkvæmdastjórnin hefur
samþykkt skjölin er endurkræfu innborguninni breytt í styrk.

Greiðslur í öðrum áfanga, fyrir allt að 10% af fjárfestingunni verða inntar af hendi eftir að
framkvæmdastjórnin hefur fengið í hendur fullnægjandi sönnun þess að fjárfestingin sé til lykta
leidd og nýja starfsemin hafin.

Öll lítil og meðalstór fyrirtæki sem hljóta greiðslu samkvæmt öðrum áfanga (10 % af fjárfest-
ingunni) verða að skuldbinda sig til að senda framkvæmdastjórninni, um fimm ára skeið, upp-
lýsingar um starfsemi sameiginlega fyrirtækisins sem stofnað var og, einkum, um fjölda nýrra
starfa sem hafa orðið til.

5. Stjórnunarkostnaður vegna utanaðkomandi aðstoðar

Við stjórnun áætlunarinnar verður leitað aðstoðar utanaðkomandi aðila sem eru sérhæfðir í
eftirliti með verkefnum. Þessi aðstoð verður veitt af utanaðkomandi verktökum sem valdir eru
í kjölfar auglýsingar eftir áhugasömum aðilum í Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna. Að
hámarki munu 5% af fjárlagaheimildinni tekin frá fyrir stjórnunarkostnaði vegna utanað-
komandi aðstoðar við framtaksverkefnið.
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6. Skilgreining á sameiginlegu fyrirtæki

Hugtakið „sameiginlegt fyrirtæki“ hefur víðtæka merkingu, að því leyti að það tekur til hvers-
konar félagasamtaka, sameignarfélaga eða sameiginlegra fyrirtækja í þröngum skilningi, sem
leiða til stofnunar nýrra lögaðila í iðnaði, þjónustu, viðskiptum eða handiðnaði, svo framarlega
sem eftirfarandi skilyrðum er fullnægt:

– verkefnið leiðir til nýrrar atvinnustarfsemi, fjárfestinga og atvinnusköpunar innan banda-
lagsins. Ekki er veittur styrkur til framsals á atvinnustarfsemi sem þegar er til staðar. Þá er
heldur ekki veittur styrkur til kaupa á fyrirtækjum sem þegar hafa verið stofnuð,

– samstarfsaðilarnir taka virkan þátt í sameiginlega fyrirtækinu og taka á sig viðeigandi
ábyrgð. Ekki er unnt að veita styrk til sameiginlegs fyrirtækis sem einn samstarfsaðila á
meira en 75% hlutdeild í. Allar breytingar á eignarhaldi sameiginlega fyrirtækisins innan
þriggja ára frá undirritun samningsins við framkvæmdastjórnina verður að leggja fyrir
framkvæmdastjórnina svo að hún geti endurskoðað fjárframlag sitt,

– sameiginlega fyrirtækið verður að vera nýstofnað af að minnsta kosti tveimur litlum eða
meðalstórum fyrirtækjum frá tveimur aðildarríkjum.

7. Styrkhæfur kostnaður

Styrkhæfur er sá kostnaður sem tengist skipulagningu og stofnun sameiginlegs fyrirtækis:
kostnaður sem stofnað er til við undirbúning (markaðskannanir, undirbúningur lagaramma,
mat á umhverfisáhrifum, tæknistaðlar, viðskiptaáætlun o.s.frv.); kostnaður vegna utanaðkom-
andi sérfræðinga (lögfræðinga, ráðgjafa, endurskoðenda): gjöld á grundvelli raunkostnaðar,
ferðakostnaður, kostnaður vegna húsnæðis og uppihalds (í samræmi við ákvæði í samningum
framkvæmdastjórnarinnar um að veita þjónustu); kostnaður vegna eigin sérfræðinga (í
tengslum við utanlandsferðir): dagpeningar, ferðakostnaður, kostnaður vegna húsnæðis og
uppihalds (í samræmi við ákvæði í samningum framkvæmdastjórnarinnar um að veita
þjónustu).

Að því er varðar styrkinn fyrir allt að 10% af þeim fjárfestingum sem átt hafa sér stað, teljast
til fjárfestingar hverskyns kaup eða framleiðsla á áþreifanlegum eða óáþreifanlegum fjár-
munum sem eru bókfærðir sem fastafjármunir á efnahagsreikning sameiginlega fyrirtækisins
og metið í samræmi við almennt viðurkenndar reikningsskilaaðferðir.

Fjármagnskostnaður og kostnaður í tengslum við leit að samstarfsaðilum er undanskilinn.

Einungis er heimilt að veita styrk fyrir útgjöldum samkvæmt b-lið 1. mgr. 4. gr. ef veittur hefur
verið styrkur fyrir útgjöldum samkvæmt a-lið 1. mgr. 4. gr. við umtalsvert undirbúningsstarf
fyrir stofnun fjölþjóðlegs sameiginlegs fyrirtækis, til að tryggja þannig að styrkir séu einungis
veittir til verkefna með raunverulega viðskiptamöguleika. Samþykki fyrir fjárfestingarstyrk er
undir því komið að fyrir liggi fullnægjandi sönnun þess að fjárfestingin sé til lykta leidd og nýja
starfsemin hafin.

8. Skuldbindingar styrkþega

Gerðar verða viðeigandi ráðstafanir til að endurskoðunarréttur Evrópubandalagsins geti gegnt
hlutverki sínu og sannreynt bæði lögmæti þeirra yfirlýsinga sem styrkþegar gefa til stuðnings
kröfum sínum um greiðslur og lögmæti þeirra greiðslna sem inntar eru af hendi.
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III. VIÐAUKI

VIÐMIÐUNARREGLUR UM FRAMKVÆMD ÁBYRGÐARFYRIRGREIÐSLU 
VIÐ LÍTIL OG MEÐALSTÓR FYRIRTÆKI

1. Inngangur

Ábyrgðarfyrirgreiðsla við lítil og meðalstór fyrirtæki verður rekin af Fjárfestingarsjóði Evrópu
á fjárvörslugrundvelli. Enda þótt Fjárfestingarsjóður Evrópu veiti gagnábyrgðir eða, ef við á,
samábyrgðir fyrir ábyrgðarkerfi í aðildarríkjunum, og beinar ábyrgðir að því er varðar Fjárfest-
ingarbanka Evrópu eða aðra viðeigandi fjármálamilliliði, er tap sjóðsins sem leiðir af viðkom-
andi ábyrgðum greitt úr sjóðum bandalagsins. Þetta gerir kleift að afmarka kerfið við lítil og
meðalstór fyrirtæki með vaxtarmöguleika sem eiga í miklum erfiðleikum með að útvega fjár-
magn þar eð mikil áhætta er talin tengjast því að lána þeim, til dæmis þegar um er að ræða lítil
eða nýstofnuð fyrirtæki.

2. Milliliðir

Ábyrgðarkerfi sem eru starfrækt í aðildarríkjunum innan opinbera geirans eða einkageirans,
þar með talin gagnkvæm ábyrgðarkerfi, ábyrgðarkerfi Fjárfestingarbanka Evrópu eða annarra
viðeigandi fjármálastofnana í tengslum við áhættutengt fyrirkomulag sem þessar stofnanir
standa að fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki. Val milliliða fer fram í samræmi við bestu viðskipta-
og markaðsvenjur með sanngjörnum og gagnsæjum hætti, með tilliti til: a) áhrifa á umfang
þeirra lána sem lítil og meðalstór fyrirtæki fá aðgang að, og/eða b) áhrifa á aðgang lítilla og
meðalstórra fyrirtækja að lánum, og/eða c) áhrifa á þá áhættu sem viðkomandi milliliður tekur
þegar hann lánar litlum eða meðalstórum fyrirtækjum.

3. Styrkhæf lán til lítilla og meðalstórra fyrirtækja

Reglurnar um hvenær setja megi ábyrgðir fyrir lánveitingu til lítilla og meðalstórra fyrirtækja
eru settar sérstaklega fyrir hvern millilið innan ramma þeirra ábyrgðarkerfa sem þeir reka, til
að ná til eins margra lítilla og meðalstórra fyrirtækja og unnt er. Þessar reglur endurspegla
markaðsskilyrði og -venjur á viðkomandi svæði. Ábyrgðir og gagnábyrgðir verða einkum veitt-
ar vegna lánveitinga til lítilla og meðalstórra fyrirtækja með færri en 100 starfsmenn. Einkum
verður lögð áhersla á lánveitingar til fjármögnunar óáþreifanlegra verðmæta.

4. Ábyrgðir Fjárfestingarsjóðs Evrópu

Ábyrgðir sem Fjárfestingarsjóður Evrópu veitir munu gilda um einstök lán í sérstöku lánasafni,
sem getur verið fyrirliggjandi lánasafn, ef það leiðir til aukinna lánveitinga til lítilla og
meðalstórra fyrirtækja, eða lánasafn sem verður til innan tiltekins tíma. Ábyrgðirnar sem
Fjárfestingarsjóður Evrópu gefur út taka til hluta lánsáhættunnar sem fylgir því lánasafni sem
liggur til grundvallar, og er áhættunni deilt með hlutaðeigandi fjármálamillilið.

5. Þak á uppsöfnuðu tapi Fjárfestingarsjóðs Evrópu

Skuldbinding Fjárfestingarsjóðs Evrópu um að greiða til milliliða sinn hluta af tapi á lánum
gildir áfram uns uppsöfnuð fjárhæð greiðslna á tapi í tengslum við tiltekið lánasafn, að
frádregnu því tapi sem verið er að greiða, nær fyrirfram ákveðinni fjárhæð en eftir það fellur
ábyrgð Fjárfestingarsjóðs Evrópu sjálfkrafa niður.

6. Fjárfestingarsjóður Evrópu jafngildur og milliliður

Ábyrgðir sem Fjárfestingarsjóður Evrópu veitir eru yfirleitt jafngildar ábyrgðum eða, eftir
atvikum, lánum sem milliliður veitir.

7. Fjárvörslureikningur 

Sérstakur fjárvörslureikningur verður stofnaður hjá Fjárfestingarsjóði Evrópu þar sem lagðar
verða inn fjárlagagreiðslur til styrktar kerfinu. Þessi reikningur mun bera vexti og verður
vaxtatekjum bætt við fjármuni fyrirkomulagsins.
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8. Réttur Fjárfestingarsjóðs Evrópu til að taka fé út af fjárvörslureikningnum

Fjárfestingarsjóður Evrópu hefur rétt til að skuldfæra á fjárvörslureikninginn til að geta staðið
við skuldbindingar sínar að tilteknu hámarki uppsafnaðs taps og, samkvæmt samningi við
framkvæmdastjórnina, til að greiða annan styrkhæfan kostnað, til dæmis stjórnunarkostnað,
styrkhæfar lögfræðiþóknanir og útgjöld vegna kynningar á kerfinu.

9. Endurheimt tap sem ber að greiða inn á fjárvörslureikninginn

Allar fjárhæðir sem endurheimtar eru af tapi af láni, sem hefur verið tilefni þess að ábyrgða var
krafist, verða færðar til tekna á fjárvörslureikninginn.

10. Gildistími kerfisins

Gert er ráð fyrir að gildistími ábyrgða sem eru veittar vegna lítilla og meðalstórra fyrirtækja sé
fimm til tíu ár. Svo framarlega sem nægilegt fé er inni á fjárvörslureikningnum mun Fjárfest-
ingarsjóður Evrópu taka á sig nýjar ábyrgðarskuldbindingar þar til fjögur ár eru liðin frá því að
fyrirkomulagið er tekið upp. Allar innistæður á fjárvörslureikningnum á þeim tíma þegar
gildandi ábyrgðir renna út verða færðar aftur á fjárlög bandalagsins.

11. Endurskoðunarrétturinn

Gerðar verða viðeigandi ráðstafanir til að endurskoðunarréttur Evrópubandalagsins geti gegnt
hlutverki sínu og sannreynt lögmæti þeirra greiðslna sem inntar eru af hendi.


