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EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS 
HAFA,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins, einkum 173. og 195. gr.,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar,

eftir að hafa lagt drög að lagagerð fyrir þjóðþingin,

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar Evrópu-
sambandsins(1),

með hliðsjón af áliti svæðanefndarinnar(2),

í samræmi við almenna lagasetningarmeðferð,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)  Í mars 2010 samþykkti framkvæmdastjórnin orðsendingu 
með fyrirsögninni „Evrópa 2020: stefnumörkun um 
snjall hagvöxt, sjálfbæran hagvöxt og hagvöxt fyrir alla“ 
(„Áætlunin Evrópa 2020“). Leiðtogaráðið féllst á orð-
send inguna í júní 2010. Stefnumörkuninni fyrir Evrópu 
2020 er ætlað að vera svar við efnahagskreppunni og 
undirbúa Sambandið fyrir komandi áratug. Í henni eru 
sett fimm metnaðarfull markmið á sviði loftslags- og 
orkumála, atvinnumála, nýsköpunar, menntamála og 
félagslegrar aðildar, sem stefnt er að því að ná fyrir árið 
2020, og tilgreindir aðaldrifkraftar hagvaxtar sem miða 
að því að gera Sambandið öflugra og samkeppnishæfara. 
Þar er einnig lögð áhersla á mikilvægi þess að styrkja 
vöxt evrópska hagkerfisins jafnframt því að skila háu 
atvinnustigi og auðlinda- og orkunýtnu hagkerfi með 
lítilli kolefnislosun og félagslegri samheldni. Lítil og 
meðalstór fyrirtæki ættu að gegna lykilhlutverki við að ná 
markmiðum áætlunarinnar Evrópa 2020. Hlutverk þeirra 
endurspeglast í þeirri staðreynd að lítilla og meðalstórra 
fyrirtækja er getið í sex af sjö forystuverkefnum á 
áætluninni Evrópa 2020.

2)  Til að tryggja að fyrirtæki, einkum lítil og meðalstór 
fyrirtæki, leiki aðalhlutverk í því mikilvæga forgangs-
máli að skapa hagvöxt í Sambandinu samþykkti fram-

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 347, 20.12.2013, bls. 33. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 149/2014 frá 27. júní 
2014 um breytingu á bókun 31 um samvinnu á sérstökum sviðum utan marka 
fjórþætta frelsisins við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins nr. 71, 27.11.2014, bls. 57.

(1) Stjtíð. ESB C 181, 21.6.2012, bls. 125.
(2) Stjtíð. ESB C 391, 18.12.2012, bls. 37.

kvæmdastjórnin í október 2010 orðsendingu með fyrir-
sögninni „Samþætt iðnaðarstefna á öld alþjóða væðingar – 
samkeppnishæfni og sjálfbærni í aðal hlut verki“, sem ráðið 
féllst á í desember 2010. Þetta er eitt af forystuverkefnum 
í áætluninni Evrópa 2020. Í orðsendingunni er sett fram 
stefna sem miðar að því að efla hagvöxt og fjölga störfum 
með því að viðhalda og styðja við öflugan, fjölbreyttan 
og samkeppnishæfan grundvöll iðnaðar í Evrópu, einkum 
með því að bæta rammaskilyrði fyrirtækja og efla ýmsa 
þætti innri markaðarins, þ.m.t. þjónustu við fyrirtæki.

3)  Í júní 2008 samþykkti framkvæmdastjórnin orðsendingu 
með fyrirsögninni „Hugsið smátt í fyrstu – Lög um lítil 
fyrirtæki í Evrópu, sem ráðið tók fagnandi í desember 
2008. Í lögunum um lítil fyrirtæki er kveðið á um heild-
stæðan stefnuramma fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki, 
hvatt til frumkvöðlastarfsemi og meginreglan „Hugsið 
smátt í fyrstu“ fest í sessi í lögum og stefnumótun til að 
efla samkeppnishæfni lítilla og meðalstórra fyrirtækja. Í 
lögunum um lítil fyrirtæki eru settar tíu meginreglur og lögð 
drög að aðgerðum á sviði stefnumótunar og lagasetningar 
til að ýta undir möguleika lítilla og meðalstórra fyrirtækja 
á að vaxa og skapa störf. Með framkvæmd laganna um lítil 
fyrirtæki er unnið að markmiðum áætlunarinnar Evrópa 
2020. Í forystuverkefnunum hafa þegar verið settar fram 
ýmsar aðgerðir fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki.

4)  Síðan þá hefur farið fram endurskoðun á lögunum um lítil 
fyrirtæki, birt í febrúar 2011, og ráðið samþykkt ályktanir 
á grundvelli þessa 30. og 31. maí 2011. Í endurskoðuninni 
var staðan á framkvæmd laganna um lítil fyrirtæki metin 
ásamt þörfum lítilla og meðalstórra fyrirtækja sem starfa 
í núverandi efnahagsumhverfi þar sem þeim reynist 
sífellt erfiðara að fá aðgang að fjármagni og mörkuðum. 
Í henni kemur fram yfirlit yfir þann árangur sem náðist 
á fyrstu tveimur árum laganna um lítil fyrirtæki, þar eru 
settar fram nýjar aðgerðir til að bregðast við áskorunum 
af völdum efnahagskreppunnar sem hagsmunaaðilar 
hafa greint frá og stungið er upp á leiðum til að bæta 
upptöku og framkvæmd laganna um lítil fyrirtæki, þar 
sem hagsmunaaðilar og samtök í atvinnulífinu eru í skýrt 
skilgreindu hlutverki í forgrunni. Sértæk markmið áætlunar 
um samkeppnishæfni fyrirtækja og lítilla og meðalstórra 
fyrirtækja ættu að endurspegla forgangsatriðin sem sett 
eru fram í þessari endurskoðun. Mikilvægt er að tryggja 
að framkvæmd slíkrar áætlunar sé samræmd framkvæmd 
laganna um lítil fyrirtæki.

 Einkum ættu aðgerðir samkvæmt sértæku markmiðunum 
að stuðla að framgangi meginreglnanna tíu, sem getið er 
hér að framan, og nýju aðgerðanna sem bent var á við 
endurskoðun laganna um lítil fyrirtæki.

REGLUGERÐ EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (ESB) nr. 1287/2013

frá 11. desember 2013

um að koma á áætlun um samkeppnishæfni fyrirtækja og lítilla og meðalstórra fyrirtækja (COSME) 
(2014-2020) og um niðurfellingu á ákvörðun nr. 1639/2006/EB (*)
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5)  Í reglugerð ráðsins (ESB, KBE) nr. 1311/2013 (3) er 
settur fjárhagsrammi til margra ára fyrir árin 2014-
2020. Í þessum fjárhagsramma kemur fram hvernig 
ná megi stefnumarkmiðunum um aukinn hagvöxt og 
atvinnusköpun í Evrópu, koma á hagkerfi með lítilli 
kolefnislosun og aukinni vitund um umhverfismál og gera 
Sambandið meira áberandi á alþjóðavettvangi.

6)  Til að stuðla að aukinni samkeppnishæfni og sjálfbærni 
fyrirtækja Sambandsins, einkum lítilla og meðalstórra 
fyrirtækja, styðja við lítil og meðalstór fyrirtæki sem fyrir 
eru, hvetja til frumkvöðlamenningar og ýta undir vöxt 
lítilla og meðalstórra fyrirtækja, framþróun þekkingar-
sam félagsins og þróun sem byggist á hagvexti í jafnvægi, 
ætti að koma á fót áætlun um samkeppnishæfni fyrir-
tækja og lítilla og meðalstórra fyrirtækja („COSME-
áætluninni“).

7)  Í COSME-áætluninni ætti að setja einföldunaráætlunina  
í fremsta forgang, í samræmi við orðsendingu fram-
kvæmda stjórnarinnar frá 8. febrúar 2012 með fyrir-
sögninni „Áætlun um einföldun fjárhagsrammans til 
margra ára fyrir tímabilið 2014-2020“. Úthlutanir úr 
sjóðum Sambandsins og aðildarríkja, sem hafa það mark-
mið að auka samkeppnishæfni fyrirtækja og lítilla og 
meðal stórra fyrirtækja, ættu að vera betur samræmdar 
til að tryggja að þær komi hver annarri til fyllingar, 
meiri skilvirkni og sýnileika, ásamt því að ná betri sam-
legðaráhrifum í fjárframlögum.

8)  Framkvæmdastjórnin hefur skuldbundið sig til að fella 
aðgerðir í loftslagsmálum inn í útgjaldaáætlanir Sam-
bandsins og beina að lágmarki 20% af fjárlögum Sam-
bandsins til loftslagstengdra markmiða. Mikilvægt er 
að tryggja að við undirbúning, mótun og framkvæmd 
COSME-áætlunarinnar sé lögð áhersla á að draga úr lofts-
lagsbreytingum, á aðlögun að þeim, sem og á forvarnir 
gegn áhættu. Ráðstafanir sem falla undir þessa reglugerð 
ættu að stuðla að því að ýta undir umskipti yfir í hagkerfi 
og samfélag sem einkennist af lítilli koltvísýringslosun og 
þoli gegn loftslagsbreytingum.

9)  Það leiðir af ákvörðun ráðsins 2001/822/EB (4) að aðilar 
og stofnanir landa og yfirráðasvæða handan hafsins eiga 
rétt á að taka þátt í COSME-áætluninni.

10)  Stefnu Sambandsins um samkeppnishæfni er ætlað að 
koma á stofnana- og stefnufyrirkomulagi sem skapar 
skil yrði fyrir sjálfbæran vöxt fyrirtækja, einkum lítilla 
og meðalstórra fyrirtækja. Að ná fram samkeppnishæfni 
og sjálfbærni felur í sér að ná og viðhalda fjárhagslegri 
samkeppnishæfni og vexti fyrirtækja í samræmi við 
markmið um sjálfbæra þróun. Aukin framleiðni, þ.m.t. á 

(3) Reglugerð ráðsins (ESB, KBE) nr. 1311/2013 frá 2. desember 2013 um 
fjárhagsramma til margra ára fyrir tímabilið 2014-2020 (Stjtíð. ESB L 347, 
20.12.2013, bls. 884).

(4) Ákvörðun ráðsins 2001/822/EB frá 27. nóvember 2001 um tengsl landa 
og yfirráðasvæða handan hafsins við Evrópubandalagið („Ákvörðunin um 
tengsl handan hafsins“) (Stjtíð. EB L 314, 30.11.2001, bls. 1).

sviði auðlinda og orku, er meginuppspretta varanlegrar 
tekjuaukningar. Samkeppnishæfni fyrirtækja veltur 
einnig á getu þeirra til að nýta sér tækifæri eins og innri 
markaðinn til fulls. Þetta skiptir einkum miklu máli 
fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki, en til þeirra teljast 99% 
allra fyrirtækja í Sambandinu; þau skapa tvö af hverjum 
þremur núverandi störfum í einkageiranum, og 80% nýrra 
starfa og þau leggja til meira en helming alls virðisauka 
sem fyrirtæki í Sambandinu skapa. Lítil og meðalstór 
fyrirtæki eru einn aðaldrifkrafta hagvaxtar, atvinnu og 
félags legrar aðlögunar.

11)  Í orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar frá 18. apríl 
2012, með fyrirsögninni „átak til endurheimtar starfa“, 
var það metið svo að stefnur, sem legðu áherslu á umskipti 
yfir í grænt hagkerfi, s.s. stefnur á sviði auðlindanýtni, 
orkunýtni og loftslagsbreytinga, gætu skapað fleiri en 
fimm milljónir starfa fyrir árið 2020, einkum í geira 
lítilla og meðalstórra fyrirtækja. Með hliðsjón af þessu 
geta þar með talist sértækar aðgerðir innan ramma 
COSME-áætlunarinnar, á borð við þær að stuðla að þróun 
sjálfbærra framleiðsluvara, þjónustu, tækni og verkferla, 
og einnig auðlinda- og orkunýtni og samfélagslegri 
ábyrgð fyrirtækja. 

12)  Sviðsljósinu hefur verið beint að samkeppnishæfni við 
stefnumótun Sambandsins á undanförnum árum vegna 
markaðsbrests og stefnu- og stofnanaágalla sem grafa 
undan samkeppnishæfni fyrirtækja í Sambandinu, einkum 
lítilla og meðalstórra fyrirtækja.

13)  COSME-áætlunin ætti því að taka á markaðsbrestum sem 
hafa áhrif á samkeppnishæfni hagkerfis Sambandsins á 
heimsvísu og grafa undan getu fyrirtækja, einkum lítilla 
og meðalstórra fyrirtækja, til að keppa við hliðstæð 
fyrirtæki í öðrum heimshlutum.

14)  COSME-áætlunin ætti einkum að snúast um lítil og 
meðal stór fyrirtæki eins og þau eru skilgreind í tilmælum 
framkvæmdastjórnarinnar 2003/361/EB(5). Við beitingu 
þessarar reglugerðar ætti framkvæmdastjórnin að hafa 
samráð við alla viðeigandi hagsmunaaðila, þ.m.t. samtök 
sem eru í fyrirsvari fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki. Huga 
ætti sérstaklega að örfyrirtækjum, fyrirtækjum sem stunda 
handverksstarfsemi, sjálfstætt starfandi, menntastéttum 
og samfélagslegu framtaki (e. social enterprises). 
Einnig ætti að beina athygli að hugsanlegum, nýjum og 
ungum frumkvöðlum og kvenfrumkvöðlum, auk annarra 
tiltekinna markhópa, s.s. frumkvöðla í hópi eldra fólks, 
farandfólks og frumkvöðla sem tilheyra hópum sem standa 
höllum fæti félagslega eða berskjölduðum hópum eins og 
fatlað fólk; enn fremur að því að stuðla að eigendaskiptum 
fyrirtækja, fyrirtækjum utan um hliðarstarfsemi (e. spin-
offs og spin-outs), og að frumkvöðlar fái annað tækifæri.

(5) Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar 2003/361/EB frá 6. maí 2003 um skil-
greiningu á örfyrirtækjum og litlum og meðalstórum fyrirtækjum (Stjtíð. 
ESB L 124, 20.5.2003, bls. 36).
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15)  Mörg af vandamálum Sambandsins að því er varðar 
samkeppnishæfni stafa af því að það er vandkvæðum 
bundið fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki að fá aðgang að 
fjármagni, vegna þess að þeim reynist örðugt að sýna fram 
á lánstraust og þau eiga í vandræðum með að fá aðgang að 
áhættufjármagni. Slíkir erfiðleikar hafa neikvæð áhrif á 
fjölda og gæði nýrra fyrirtækja sem stofnuð eru og á vöxt 
fyrirtækja og hlutfall þeirra sem lifa af; jafnframt hefur 
þetta áhrif á það hversu tilbúnir nýir frumkvöðlar eru til 
að taka yfir lífvænleg fyrirtæki með eigendaskiptum/í 
gegnum arf. Fjármögnunarleiðir Sambandsins, sem 
komið var á samkvæmt ákvörðun Evrópuþingsins og 
ráðsins nr. 1639/2006/EB (6) hafa sannað virðisauka 
sinn og komið a.m.k. 220 000 litlum og meðalstórum 
fyrirtækjum til góða. Aukinn virðisauki fyrir Sambandið 
af fyrirhuguðum fjármögnunarleiðum er m.a. fólginn 
í því að efla innri markaðinn fyrir áhættufjármagn og í 
að þróa samevrópskan fjármögnunarmarkað fyrir lítil 
og meðalstór fyrirtæki auk þess sem með þeim má taka 
á markaðsbrestum sem aðildarríkin geta ekki tekist á 
við. Aðgerðir Sambandsins ættu að vera samfelldar, 
samræmdar og vera til fyllingar fjármögnunarleiðum 
aðildarríkjanna fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki, vera 
sem lyftistöng og komast ætti hjá því að valda röskun 
á markaði, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og 
ráðsins (ESB, KBE) nr. 966/2012 (7). Aðilar, sem falin 
er framkvæmd aðgerðanna, ættu að tryggja að þær hafi 
viðbótargildi (e. additionality) og forðast tvífjármögnun 
af hálfu Sambandsins.

16)  Framkvæmdastjórnin ætti að leggja áherslu á að gera 
fjármögnun, sem veitt er eftir fjármögnunarleiðum 
þessarar reglugerðar, sýnilega til að tryggja að fólki sé 
kunnugt um þann stuðning Sambandsins sem í boði er 
og að stuðningurinn, sem veittur er, sé viðurkenndur á 
markaðnum. Þannig ætti það einnig að vera skylda fjár-
málamilliliða að vekja sérstaka athygli endanlegra við-
takenda á því að fjármögnun hafi verið gerleg vegna 
stuðnings fjármögnunarleiða samkvæmt þessari reglu-
gerð. Framkvæmdastjórnin og aðildarríkin ættu að gera 
við eig andi ráðstafanir, þ.m.t. með notendavænum net-
tengdum kerfum, til að dreifa upplýsingum um tiltækar 
fjár mögnun arleiðir meðal lítilla og meðalstórra fyrirtækja 
og milli liða. Slík kerfi, sem gætu verið ein sameiginleg 
gátt, ættu ekki að vera skarast við önnur kerfi sem fyrir 
eru.

17)  Enterprise Europe Network (EEN-netið) hefur sannað 
virðisauka sinn fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki í Evrópu 
sem stoðstarfsemi við fyrirtæki á einum stað með því að 
aðstoða fyrirtæki við að auka samkeppnishæfni sína og 
kanna viðskiptatækifæri á innri markaðnum og utan hans. 

(6) Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1639/2006/EB frá 24. október 
2006 um að koma á rammaáætlun um samkeppnishæfni og nýsköpun (2007-
2013) (Stjtíð. ESB L 310, 9.11.2006, bls. 15).

(7) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB, KBE) nr. 966/2012 frá  
25. október 2012 um fjárhagsreglur sem gilda um fjárlög Sambandsins og 
um niðurfellingu reglugerðar ráðsins (EB, KBE) nr. 1605/2002 (Stjtíð. ESB 
L 298, 26.10.2012, bls. 1).

Einungis á vettvangi Sambandsins er hægt að ná fram 
hagræðingu í aðferðafræði og starfsaðferðum og færa 
evrópska vídd inn í stoðþjónustu við fyrirtæki. Einkum 
hefur EEN-netið lagt litlum og meðalstórum fyrirtækjum 
lið við að finna samstarfsaðila og aðila til að vinna með 
að tækniyfirfærslu á innri markaðnum og í þriðju löndum, 
aðstoðað við ráðgjöf varðandi fjármögnunarleiðir 
Sambandsins, um lög Sambandsins og hugverkarétt 
og um áætlanir Sambandsins sem hvetja til vistvænnar 
nýsköpunar og sjálfbærrar framleiðslu.  Það hefur einnig 
tekið við endurgjöf um lög og staðla Sambandsins. 
Einstök sérfræðiþekking innan þess gegnir mikilvægu 
hlutverki við að yfirvinna ósamræmi í upplýsingum og 
draga úr viðskiptakostnaði í tengslum við viðskipti yfir 
landamæri.

18)  Vinna þarf áfram að því að hámarka enn frekar gæði 
þjónustu og frammistöðu EEN-netsins, einkum að því að 
kynna það fyrir litlum og meðalstórum fyrirtækjum svo 
að þau nýti sér í framhaldinu þjónustuna sem í boði er, 
með því að samþætta að meira marki þjónustu í tengslum 
við alþjóðavæðingu og nýsköpun, efla samvinnu milli 
netsins og svæðis- og staðbundinna hagsmunaaðila lítilla 
og meðalstórra fyrirtækja, hafa samráð við hýsistofnanir 
(e. host organisations) og efla þátttöku þeirra, draga úr 
skriffinnsku, bæta upplýsingatæknistuðning og auka 
sýnileika netsins og þjónustu þess á þeim landsvæðum 
sem það nær til.

19)  Takmörkuð alþjóðavæðing lítilla og meðalstórra fyrir-
tækja, jafnt innan Evrópu sem utan, hefur áhrif á sam-
keppnishæfni. Samkvæmt sumu mati stunda nú um 25% 
lítilla og meðalstórra fyrirtækja í Sambandinu útflutning, 
eða hafa gert það einhvern tíma á síðustu 3 árum, en aðeins 
13% lítilla og meðalstórra fyrirtækja í Sambandinu stunda 
reglulega útflutning út úr Sambandinu og einungis 2% 
hafa fjárfest utan heimalands síns. Auk þess sýnir könnun 
á viðhorfum almennings í Evrópu (e. Eurobarometer 
survey) frá árinu 2012 vannýtta möguleika lítilla og 
meðalstórra fyrirtækja til vaxtar á grænum mörkuðum, 
innan Sambandsins sem utan, með alþjóðavæðingu og 
aðgangi að opinberum innkaupum. Í samræmi við lögin 
um lítil fyrirtæki, þar sem Sambandið og aðildarríkin voru 
hvött til að styðja við og hvetja lítil og meðalstór fyrirtæki 
til að nýta sér vöxt markaða utan Sambandsins, veitir 
Sambandið fjárhagsaðstoð nokkrum framtaksverkefnum, 
s.s. miðstöð um iðnaðarsamvinnu milli ESB og Japans 
og þjónustuverinu fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki um 
hugverkaréttindi í Kína. Virðisauki Sambandsins skapast 
með því að hvetja til samvinnu og með því að bjóða 
þjónustu á evrópskum vettvangi sem kemur til viðbótar 
við en er ekki tvítekning á fyrirliggjandi kjarnastarfsemi 
aðildarríkjanna til eflingar viðskiptum og eflir sameinað 
átak opinberra aðila og einkaaðila sem veita þjónustu 
á þessu sviði. Slík þjónusta ætti að fela í sér að veita 
upplýsingar um hugverkarétt, staðla og reglur um opinber 
innkaup og tækifæri í tengslum við þau. Taka ætti fullt tillit 
til II. hluta ályktunar ráðsins frá 6. desember 2011 með 
fyrirsögninni „Efling á framkvæmd iðnaðarstefnu í ESB“ 
um ályktun framkvæmdastjórnarinnar með fyrirsögninni 
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„Samþætt iðnaðarstefna á öld alþjóðavæðingar – sam-
keppnishæfni og sjálfbærni í aðalhlutverki“. Í því tilliti 
ætti skýrt skilgreind evrópsk stefna varðandi klasa að 
koma til viðbótar lands- og svæðisbundinni viðleitni til að 
hvetja klasa til að stefna að afburðagæðum og alþjóðlegu 
samstarfi, með tilliti til þess að klasamyndun lítilla og 
meðalstórra fyrirtækja getur verið lykillinn að því að 
efla getu þeirra til nýsköpunar og til að hefja starfsemi á 
mörkuðum handan hafsins.

20)  Til að bæta samkeppnishæfni fyrirtækja í Sambandinu, 
einkum lítilla og meðalstórra fyrirtækja, þurfa aðildar-
ríkin og framkvæmdastjórnin að skapa hagstætt viðskipta-
umhverfi. Huga þarf sérstaklega að hagsmunum lítilla 
og meðalstórra fyrirtækja og þeirra geira þar sem þau er 
helst að finna. Framtaksverkefni á vettvangi Sambandsins 
eru einnig nauðsynleg til að skiptast á upplýsingum og 
þekkingu á Evrópuvísu og stafræn þjónusta getur verið 
einkar kostnaðarhagkvæm leið til þess. Slíkar aðgerðir 
geta stuðlað að því að þróa jöfn samkeppnisskilyrði fyrir 
lítil og meðalstór fyrirtæki.

21)  Gloppur og uppskipting innri markaðarins og ónauðsynleg 
skriffinnska innan hans kemur í veg fyrir að borgarar, 
neytendur og fyrirtæki, einkum lítil og meðalstór fyrir-
tæki, nýti til fulls ávinninginn af honum. Því er afar 
brýnt að til komi samstillt átak af hálfu aðildarríkjanna, 
Evrópu þingsins, ráðsins og framkvæmdastjórnarinnar um 
að ráða bót á annmörkum í tengslum við framkvæmd, 
löggjöf og upplýsingar. Í samræmi við nálægðarregluna 
og meðalhófsregluna ættu aðildarríkin, Evrópuþingið, 
ráðið og framkvæmdastjórnin einnig að starfa saman að 
því að draga úr og forðast óþarfa stjórnunar- og reglu-
gerðar byrði hjá litlum og meðalstórum fyrirtækjum. 
Aðgerðir innan ramma COSME-áætlunarinnar, sem er 
eina áætlun Sambandsins sem beinist sérstaklega að 
litlum og meðalstórum fyrirtækjum, ættu að stuðla að 
fram kvæmd þessara markmiða, einkum með því að verða 
að liði við að bæta rammaskilyrði fyrirtækja. Hluti af 
þessu átaki ætti að vera hæfisprófanir (e. fitness checks) 
og áhrifa mat sem fjármögnuð eru innan ramma COSME-
áætlunarinnar.

22)  Annar þáttur sem hefur áhrif á samkeppnishæfni er að 
tiltölulega lítill frumkvöðlaandi ríkir í Sambandinu. 
Ein ungis 45% borgara Sambandsins (og minna en 40% 
kvenna) myndi vilja vera sjálfstætt starfandi í saman-
burði við 55% íbúa í Bandaríkjunum og 71% í Kína 
(sam kvæmt könnun á viðhorfum almennings í Evrópu 
til frum kvöðlastarfsemi frá 2009). Samkvæmt lögunum 
um lítil fyrirtæki ætti að gefa gaum öllum þeim aðstæðum 
sem frumkvöðlar standa frammi fyrir, m.a. á sprotastigi, 
vaxtar stigi, við eigendaskipti og gjaldþrot (annað tæki-
færi). Efling frumkvöðlamenntar, sem og ráðstafanir til 
að auka samfellu og samræmi, s.s. setning viðmiðana 
og gagn kvæm miðlun góðra starfsvenja, mun færa Sam-
bandinu mikinn virðisauka.

23)  Erasmus-áætluninni fyrir unga frumkvöðla var hrundið 
úr vör til að gera nýjum eða verðandi frumkvöðlum 
kleift að öðlast reynslu í viðskiptalífinu í öðru aðildarríki 

en þeirra eigin og gera þeim þannig kleift að efla frum-
kvöðlahæfileika sína. Í tengslum við það markmið að 
bæta rammaskilyrði til að efla frumkvöðlastarfsemi og 
frumkvöðlamenningu ætti framkvæmdastjórninni að 
vera kleift að gera ráðstafanir sem er ætlað að liðsinna 
nýjum frumkvöðlum við að bæta getu sína til að þróa 
verkkunnáttu sína, færni og viðhorf sem frumkvöðlar og 
bæta tæknikunnáttu sína og fyrirtækjastjórn.

24)  Samkeppni á heimsvísu, lýðfræðilegar breytingar, tak-
mark aðar auðlindir og nýir straumar í samfélaginu skapa 
áskoranir og tækifæri fyrir hina ýmsu geira sem standa 
frammi fyrir hnattrænum áskorunum og einkennandi 
fyrir þá er hátt hlutfall lítilla og meðalstórra fyrirtækja. 
Til dæmis þurfa geirar, sem byggjast á hönnun, að að-
lagast til að geta notfært sér vannýtta möguleika sem 
felast í mikilli eftirspurn eftir persónulegum, skapandi 
vörum sem ná til allra. Þar eð þessar áskoranir eiga við 
um öll lítil og meðalstór fyrirtæki í Sambandinu í þessum 
geirum er nauðsynlegt að til komi samstillt átak á vett-
vangi Sambandsins til að skapa viðbótarvöxt með fram-
taksverkefnum sem hraða tilkomu nýrra vara og þjónustu.

25)  Til stuðnings aðgerðum í aðildarríkjunum getur 
COSME-áætlunin stutt við framtaksverkefni, bæði 
á sviðum sem eru bundin við tiltekna geira og sem 
liggja þvert á geira, þar sem verulegir möguleikar eru 
fyrir vöxt og frumkvöðlastarfsemi, einkum þar sem 
hlutfall lítilla og meðalstórra fyrirtækja er hátt, og 
þannig hraðað því að til verði samkeppnishæfur og 
sjálfbær iðnaður, sem byggist á samkeppnishæfustu 
viðskiptalíkönum, betri framleiðsluvörum og verkferlum, 
stjórnskipulagi eða breyttum virðiskeðjum. Eins og 
lýst er í orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar frá 
30. júní 2010, með fyrirsögninni „Evrópa, vinsælasti 
ferðamannastaður í heimi – nýr pólitískur rammi fyrir 
ferðaþjónustu í Evrópu“, sem ráðið fagnaði í október 
2010, er ferðaþjónusta mikilvægur geiri í atvinnu-
lífi Sambandsins. 5% af vergri landsframleiðslu Sam-
bandsins koma beint frá fyrirtækjum í þessum geira. 
Í sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins er 
mikilvægi ferðaþjónustunnar viðurkennt og gerð grein 
fyrir heimildum Sambandsins á þessu sviði. Evrópsk 
framtaksverkefni á sviði ferðaþjónustu geta komið til 
viðbótar aðgerðum aðildarríkjanna með því að skapa 
hag stætt umhverfi og með því að ýta undir samstarf 
milli aðildarríkjanna, einkum með gagnkvæmri miðlun 
góðra starfsvenja. Aðgerðir geta m.a. falist í að bæta 
þekkingargrunn á sviði ferðaþjónustu með gögnum og 
greiningu og þróa samstarfsverkefni milli landa í nánu 
samstarfi við aðildarríkin jafnframt því að forðast að 
leggja lögboðnar kröfur á fyrirtæki í Sambandinu.

26)  COSME-áætlunin felur í sér aðgerðir til að ná mark-
miðunum, heildarfjárhagsramma til að vinna að þessum 
markmiðum, lágmarksfjárhagsramma fyrir fjár mögnun-
ar leiðirnar, mismunandi framkvæmda ráðstafanir og 
gagn sætt fyrirkomulag við eftirlit og mat og vernd fjár-
hags legra hagsmuna Sambandsins.
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27)  COSME-áætlunin skal koma til fyllingar öðrum 
áætlunum Bandalagsins en jafnframt taka mið af því að 
hver fjármögnunarleið skal fylgja sínum eigin tilteknu 
starfsreglum. Sami aðstoðarhæfi kostnaðurinn ætti ekki 
að vera tvífjármagnaður. Með það að markmiði að ná fram 
virðisauka og að fjármögnun Sambandsins hafi veruleg 
áhrif ætti að þróa náin samlegðaráhrif milli COSME-
áætlunarinnar, reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins 
(ESB) nr. 1291/2013(8) („Horizon 2020-áætlunarinnar“), 
reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  
nr. 1303/2013(9) („uppbyggingarsjóðanna“) og annarra 
áætlana Sambandsins.

28)  Taka ætti tillit til meginreglnanna um gagnsæi og jöfn 
tækifæri kynjanna í öllum viðeigandi áætlunum og 
aðgerðum sem falla undir COSME-áætlunina. Einnig 
ætti að gæta að því að í þessum framtaksverkefnum og 
aðgerðum sé borin sé virðing fyrir mannréttindum og 
mannfrelsi allra borgara.

29)  Gagnsætt ferli ætti að vera undanfari styrkveitinga til 
lítilla og meðalstórra fyrirtækja. Úthlutun styrkja og 
greiðsla þeirra ætti að vera gagnsæ, laus við skriffinnsku 
og samræmast sameiginlegum reglum.

30)  Í þessari reglugerð er mælt fyrir um fjárhagsramma 
sem gildir allan þann tíma sem COSME-áætlunin varir 
og er helsta viðmiðunarfjárhæð Evrópuþingsins og 
ráðsins við árlega fjárlagagerð, í skilningi 17. liðar 
stofnanasamstarfssamnings milli Evrópuþingsins, ráðsins 
og framkvæmdastjórnarinnar um aga í stjórn fjármála, 
samstarf við fjárlagagerð og trausta fjármálastjórn (10).

31)  Til að tryggja að fjármögnun takmarkist við það að kljást 
við markaðsbresti og stefnu- og stofnanaágalla og í því 
skyni að forðast röskun á markaðinum ætti fjármögnun á 
grundvelli COSME-áætlunarinnar að vera í samræmi við 
reglur Sambandsins um ríkisaðstoð.

32)  Í samningnum um Evrópska efnahagssvæðið og 
bókunum við samstarfssamninga er kveðið á um þátttöku 
viðkomandi landa í áætlunum Sambandsins. Þátttaka 
annarra þriðju landa ætti að vera möguleg ef samningar 
og málsmeðferð leyfa.

(8) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1291/2013 frá  
11. desember 2013 um að koma á fót Horizon 2020 – rammaáætlun um 
rannsóknir og nýsköpun (2014-2020) og um niðurfellingu á ákvörðun nr. 
1982/2006/EB (Stjtíð. ESB L 347, 20.12.2013, bls. 104).

(9) Reglugerð Evrópuráðsins og þingsins (ESB) nr. 1303/2013 frá  
17. desember 2013 um sameiginleg ákvæði um Byggðaþróunarsjóð Evrópu, 
Félagsmálasjóð Evrópu, Samheldnisjóðinn, Dreifbýlisþróunarsjóð evrópsks 
landbúnaðar og Sjávarútvegssjóð Evrópu og um almenn ákvæði um 
Byggðaþróunarsjóð Evrópu, Félagsmálasjóð Evrópu og Samheldnisjóðinn 
og um niðurfellingu reglugerðar ráðsins (EB) nr. 1083/2006 (Stjtíð. ESB  
L 347, 20.12.2013, bls. 320).

(10) Stjtíð. ESB C 373, 20.12.2013, bls. 1.

33)  Mikilvægt er að tryggja trausta fjármálastjórnun COSME-
áætlunarinnar og framkvæmd hennar á eins skil virkan og 
notendavænan hátt og unnt er og jafnframt að tryggja 
öllum þátttakendum réttaröryggi og aðgang að áætlun-
inni.

34)  Hafa ætti eftirlit með COSME-áætluninni og leggja á 
hana mat til þess að gefa færi á breytingum. Taka ætti 
saman árlega skýrslu um framkvæmd hennar þar sem 
fram kemur sá árangur sem náðst hefur og sú starfsemi 
sem fyrirhuguð er.

35)  Árlega ætti að fara fram eftirlit með framkvæmd COSME-
áætlunarinnar með aðstoð lykilmælikvarða til að meta 
niðurstöður og áhrif. Þessir mælikvarðar, þ.m.t. viðeig-
andi upphafsgildi (e. baselines), ættu að vera lág marks-
grundvöllur mats á því að hve miklu leyti mark miðum 
COSME-áætlunarinnar hefur verið náð.

36)  Bráðabirgðaskýrsla framkvæmdastjórnarinnar um 
hvernig miðar að ná markmiði allra aðgerða sem studdar 
eru innan ramma COSME-áætlunarinnar ætti einnig að 
innihalda mat á lágu þátttökuhlutfalli lítilla og meðal-
stórra fyrirtækja ef slíkt kemur í ljós hjá verulegum fjölda 
aðildarríkja. Aðildarríkin ættu að taka tillit til niðurstaðna 
bráðabirgðaskýrslunnar í stefnumörkun sinni eftir því 
sem við á.

37)  Vernda ber fjárhagslega hagsmuni Sambandsins meðan 
á útgjaldatímabilinu stendur með ráðstöfunum sem eru í 
réttu hlutfalli við brot, þ.m.t. ráðstöfunum til að koma í veg 
fyrir, greina og rannsaka misfellur, endurheimta fjármuni 
sem hafa glatast, verið ranglega greiddir eða notaðir á 
rangan hátt og, þar sem við á, með stjórnsýsluviðurlögum 
og fjárhagslegum viðurlögum í samræmi við reglugerð 
(ESB, KBE) nr. 966/2012.

38)  Til að tryggja samræmd skilyrði fyrir framkvæmd 
þessarar reglugerðar ætti að fela framkvæmdastjórninni 
framkvæmdarvald til að samþykkja árlegar starfsáætlanir 
fyrir framkvæmd COSME-áætlunarinnar. Þessu valdi 
ber að beita í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins 
og ráðsins (ESB) nr. 182/2011 (11). Sumar aðgerðanna í 
árlegu starfsáætluninni fela í sér samræmingu aðgerða 
á landsvísu. Í því sambandi ætti 4. mgr. 5. gr. þeirrar 
reglugerðar að gilda.

39)  Fela ætti framkvæmdastjórninni vald til að samþykkja 
gerðir, í samræmi við 290. gr. sáttmálans um starfshætti 
Evrópusambandsins, um viðbætur við vísana, breytingar á 
tilteknum nánari atriðum varðandi fjármögnunarleiðirnar 
og hverjar þær breytingar á leiðbeinandi fjárhæðum 
sem myndu hækka þær sem næmi meira en 5% af 

(11) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 182/2011 frá 16. 
febrúar 2011 um reglur og almennar meginreglur varðandi tilhögun 
eftirlits aðildarríkjanna með framkvæmdastjórninni þegar hún beitir 
framkvæmdavaldi sínu (Stjtíð. ESB L 55, 28.2.2011, bls. 13).
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fjárhæð fjárhagsrammans í hverju tilviki fyrir sig. Einkar 
mikilvægt er að framkvæmdastjórnin hafi viðeigandi 
samráð meðan á undirbúningsvinnu hennar stendur, þ.m.t. 
við sérfræðinga. Við undirbúning og samningu framseldra 
gerða ætti framkvæmdastjórnin að tryggja samhliða, 
tímanlega og viðeigandi afhendingu viðkomandi skjala til 
Evrópuþingsins og ráðsins.

40)  Í þágu réttarvissu og skýrleika laga ber að fella niður 
ákvörðun nr. 1639/2006.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

I. KAFLI

Efni

1. gr.

Áætluninni komið á fót

Áætlun um Sambandsaðgerðir til að bæta samkeppnishæfni 
fyrirtækja, með sérstakri áherslu á lítil og meðalstór fyrirtæki 
„(COSME-áætluninni“) er hér með komið á fót fyrir tímabilið 
frá 1. janúar 2014 til 31. desember 2020.

2. gr.

Skilgreining

Að því er varðar þessa reglugerð merkir „lítil og meðalstór 
fyrirtæki“ örfyrirtæki, lítil og meðalstór fyrirtæki eins og 
skilgreint er í tilmælum 2003/3617/EB.

3. gr.

Almenn markmið

1.  COSME-áætlunin skal vinna að eftirfarandi almennum 
markmiðum, með sérstakri áherslu á sérstakar þarfir lítilla og 
meðalstórra fyrirtækja sem stofnuð eru í Sambandinu og lítilla 
og meðalstórra fyrirtækja sem stofnuð eru í þriðju löndum sem 
taka þátt í COSME-áætluninni skv. 6. gr.:

a)  að styrkja samkeppnishæfni og sjálfbærni fyrirtækja 
Sambandsins, einkum lítilla og meðalstórra fyrirtækja,

b)  að hvetja til frumkvöðlamenningar og ýta undir stofnun og 
vöxt lítilla og meðalstórra fyrirtækja.

2.  Eftirfarandi mælikvarðar skulu notaðir til að mæla 
hvernig miðar að ná markmiðunum sem um getur í 1. mgr.:

a)  frammistaða lítilla og meðalstórra fyrirtækja að því er 
varðar sjálfbærni,

b)  breytingar á ónauðsynlegri stjórnunar- og reglugerðarbyrði 
lítilla og meðalstórra fyrirtækja, jafnt nýrra sem og þeirra 
sem fyrir eru,

c)  breytingar á hlutfalli lítilla og meðalstórra fyrirtækja sem 
stunda útflutning innan Sambandsins eða utan,

d)  breytingar á vexti lítilla og meðalstórra fyrirtækja,

e)  breytingar á hlutfalli borgara Sambandsins sem myndi vilja 
vera sjálfstætt starfandi.

3.  Nákvæma skrá yfir mælikvarða og takmörk fyrir COSME-
áætlunina er að finna í viðaukanum.

4.  COSME-áætlunin skal styðja við framkvæmd áætlun-
arinnar Evrópa 2020 og vinna að snjallhagvexti, sjálfbærum 
hagvexti og hagvexti fyrir alla. Einkum skal COSME-áætlunin 
stuðla að megintakmarkinu (e. headline target) um atvinnu.

II. KAFLI

Sértæk markmið og aðgerðasvið

4. gr.

Sértæk markmið

1.  Sértæk markmið COSME-áætlunarinnar skulu vera:

a)  að bæta aðgang lítilla og meðalstórra fyrirtækja að 
fjármagni í formi eigin fjár og lánsfjár,

b)  að bæta aðgang að mörkuðum, einkum innan Sambandsins 
en einnig á heimsvísu,

c)  að bæta rammaskilyrði fyrir samkeppnishæfni og sjálfbærni 
fyrirtækja í Sambandinu, einkum lítilla og meðalstórra 
fyrirtækja, þ.m.t. í ferðaþjónustugeiranum,

d)  að hvetja til frumkvöðlastarfsemi og frumkvöðlamenningar.

2.  Við framkvæmd COSME-áætlunarinnar skal vakin 
athygli á því að fyrirtæki þurfi að laga sig að auðlinda- og 
orkunýtnu hagkerfi sem einkennist af lítilli koltvísýringslosun 
og þoli gegn loftslagsbreytingum.

3.  Nota skal mælikvarðana í viðaukanum til að mæla áhrif 
COSME-áætlunarinnar við að ná sértæku markmiðunum sem 
um getur í 1. mgr.

4.  Í árlegu starfsáætluninni, sem um getur í 13. gr., skal 
tilgreina í smáatriðum allar aðgerðir sem framkvæma á innan 
ramma COSME-áætlunarinnar.

5. gr.

Fjárhagsáætlun

1.  Fjárhagsramminn til að hrinda COSME-áætluninni í 
framkvæmd er 2 298 243 milljón evrur á gangverði og þar af 
skulu a.m.k. 60% renna til fjármögnunarleiða.

Árlegar fjárveitingar skulu háðar samþykki Evrópuþingsins 
og ráðsins og rúmast innan ramma fjárhagsáætlunarinnar til 
margra ára.

2.  Fjárhagsramminn, sem komið er á með þessari reglugerð, 
getur einnig náð yfir útgjöld í tengslum við starfsemi er 
varðar undirbúning, eftirlit, endurskoðun og mat, sem er 
nauðsynleg við stjórnun COSME-áætlunarinnar og til að 
ná markmiðum hennar. Einkum skal hann taka til, og gætt 
skal að kostnaðarhagkvæmni, rannsókna, sérfræðingafunda, 
upplýsinga og samskipta, þ.m.t. upplýsingamiðlunar stofnana 
(e. corporate communication) um pólitísk forgangsverkefni 
Sambandsins, að því marki sem þau tengjast almennum 
markmiðum COSME-áætlunarinnar, útgjalda sem tengjast 
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upplýsingatækninetum fyrir vinnslu og miðlun upplýsinga 
og allra annarra útgjalda vegna tækni- og stjórnsýsluaðstoðar 
sem framkvæmdastjórnin stofnar til við stjórnun COSME-
áætlunarinnar.

Þessi útgjöld skulu ekki vera hærri en 5% af fjárhæð fjár-
hagsrammans.

3.  Innan fjárhagsramma COSME-áætlunarinnar skal úthluta 
leiðbeinandi fjárhæðum sem nema 21,5% af fjárhæð fjár-
hags rammans til sértæka markmiðsins, sem um getur í b-lið  
1. mgr. 4. gr., 11% til sértæka markmiðsins í c-lið 1. mgr.  
4. gr. og 2,5% til sértæka markmiðsins í d-lið 1. mgr. 4. gr. 
Fram kvæmdastjórninni er heimilt að víkja frá þessum leið-
beinandi fjárhæðum en þó ekki um sem nemur meira en 5% 
af fjárhæð fjárhagsrammans í hverju tilviki. Ef nauðsynlegt 
reynist að fara yfir þau mörk skal framkvæmdastjórnin hafa 
umboð til að samþykkja framseldar gerðir, í samræmi við 23. 
gr., um breytingu á þessum leiðbeinandi fjárhæðum.

4.  Fjárúthlutun getur einnig náð til útgjalda vegna tækni- 
og stjórnsýsluaðstoðar sem eru nauðsynleg til að tryggja 
umskiptin milli COSME-áætlunarinnar og ráðstafana sem hafa 
verið gerðar samkvæmt ákvörðun nr. 1639/2006/EB. Ef þörf 
krefur má færa fjárveitingar í fjárhagsáætlunina eftir 2020 til 
að standa straum af svipuðum kostnaði svo að unnt sé að greiða 
fyrir framkvæmd aðgerða sem ekki er lokið fyrir 31. desember 
2020.

6. gr.

Þátttaka þriðju landa

1.  Eftirtöldum aðilum er frjálst að taka þátt í COSME-
áætluninni:

a)  löndum innan Fríverslunarsamtaka Evrópu (EFTA) sem 
eru aðilar að Evrópska efnahagssvæðinu (EES), í samræmi 
við skilyrðin sem mælt er fyrir um í EES-samningnum, og 
öðrum Evrópulöndum ef samningar og málsmeðferð gera 
það kleift,

b)  inngöngulöndum, umsóknarlöndum og mögulegum 
umsóknar löndum, í samræmi við almennar meginreglur og 
almenna skilmála og skilyrði fyrir þátttöku þessara landa í 
áætlunum Sambandsins, sem mælt er fyrir um í viðkomandi 
rammasamningum, ákvörðunum samstarfsráða eða 
sambærilegum samningum,

c)  löndum sem falla undir evrópsku nágrannastefnuna, ef 
samningar og málsmeðferð gera það kleift og í samræmi 
við almennar meginreglur og almenna skilmála og skilyrði 
fyrir þátttöku þessara landa í áætlunum Sambandsins, sem 
mælt er fyrir um í viðkomandi rammasamningum, bókunum 
við samstarfssamninga og ákvörðunum samstarfsráða.

2.  Aðili sem stofnaður í landi, sem um getur í 1. mgr., getur 
tekið þátt í hlutum COSME-áætlunarinnar ef það land tekur 
þátt í henni samkvæmt skilyrðunum sem mælt er fyrir um í 
viðeigandi samningum sem lýst er í 1. mgr.

7. gr.

Þátttaka aðila í löndum sem ekki eru þátttakendur

1.  Þó að þriðja land, sem um getur í 6. gr., taki ekki þátt í 
COSME-áætluninni geta aðilar sem stofnaðir eru í því landi 
tekið þátt í hlutum hennar. Aðilar sem stofnaðir eru í öðrum 
þriðju löndum geta einnig tekið þátt í aðgerðum innan ramma 
COSME-áætlunarinnar.

2.  Aðilar, sem um getur í 1. mgr., skulu ekki eiga rétt á 
fjár framlagi frá Sambandinu nema slíkt sé skilyrði af hálfu 
COSME-áætlunarinnar, einkum í tengslum við sam keppnis-
hæfni og aðgang að mörkuðum fyrir fyrirtæki í Sambandinu. 
Sú undantekning gildir ekki um aðila sem eru reknir í hagnaðar-
skyni.

8. gr.

Aðgerðir til að bæta aðgang lítilla og meðalstórra 
fyrirtækja að fjármagni

1.  Framkvæmdastjórnin skal styðja við aðgerðir sem 
hafa það að markmiði að greiða fyrir og bæta aðgang lítilla 
og meðal stórra fyrirtækja að fjármagni, á sprota-, vaxtar- og 
eigenda skiptastigi, og eru viðbót við fjármögnunarleiðir 
aðildar ríkjanna fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki á lands- og 
svæðis vísu. Til að tryggja það skulu slíkar aðgerðir samræmdar 
náið aðgerðum innan ramma samheldnistefnu, Horizon 
2020-áætlunarinnar og á lands- og svæðisvísu. Slíkar aðgerðir 
skulu miða að því að hvetja til notkunar á og aðgangs að 
bæði eigin fé og lánsfé, sem getur verið m.a. frumfjármögnun  
(e. seed funding), fjármögnun viðskiptaengla (e. angel funding) 
og fjár mögnun með ígildi eiginfjár (e. quasi-equity financing) 
háð markaðs eftirspurn en að undanskilinni sölu eigna úr 
fyrirtæki (e. asset stripping).

2.  Til viðbótar við aðgerðirnar, sem um getur í 1. mgr., 
má einnig veita Sambandsstuðning til aðgerða til að bæta 
fjármögnun yfir landamæri og fjármögnun frá mismunandi 
löndum, háð markaðseftirspurn, og aðstoða þannig lítil og 
meðalstór fyrirtæki við að alþjóðavæða starfsemi sína í sam-
ræmi við lög Sambandsins.

Framkvæmdastjórnin getur einnig kannað þann möguleika 
að þróa nýstárlegar fjármögnunarleiðir, s.s. fjöldafjármögnun  
(e. crowdfunding), háð markaðseftirspurn.

3.  Nánari upplýsingar um aðgerðirnar, sem um getur í  
1. mgr., eru settar fram í 17. gr.

9. gr.

Aðgerðir til að bæta aðgang að mörkuðum

1.  Til að halda áfram að bæta samkeppnishæfni og aðgang 
fyrirtækja í Sambandinu að mörkuðum getur fram kvæmda-
stjórnin stutt við aðgerðir til að bæta aðgang lítilla og meðal-
stórra fyrirtækja að innri markaðnum, s.s. með veitingu upplýs-
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inga (m.a með stafrænni þjónustu) og vitundarvakningu í 
tengslum við m.a. áætlanir, lög og staðla Sambandsins.

2.  Stefnt skal að því að greiða fyrir aðgangi lítilla og 
meðalstórra fyrirtækja að mörkuðum utan Sambandsins með 
sértækum ráðstöfunum. Á meðal slíkra ráðstafana getur verið 
að veita upplýsingar um núverandi hindranir á markaðsaðgangi, 
upplýsingar um viðskiptatækifæri, reglur um opinber innkaup 
og tollferla, einnig vinna að bættri stoðþjónustu í tengslum við 
staðla og hugverkaréttindi í þriðju löndum sem lögð er áhersla 
á. Þessar ráðstafanir skulu koma til viðbótar við en ekki skarast 
við kjarnastarfsemi aðildarríkjanna til eflingar viðskiptum.

3.  Aðgerðir innan ramma COSME-áætlunarinnar geta miðað 
að því að hlúa að alþjóðlegri samvinnu, þ.m.t. skoðanaskipti 
á sviði iðnaðar og reglusetningar við þriðju lönd. Stefna má 
að því, með sértækum ráðstöfunum, að draga úr mismun milli 
Sambandsins og annarra landa að því er varðar regluramma 
fyrir framleiðsluvörur, stuðla að þróun fyrirtækja og iðnstefnu 
og stuðla að bættu viðskiptaumhverfi.

10. gr.

Enterprise Europe Network

1.  Framkvæmdastjórnin skal styðja Enterprise Europe 
Network („EEN-netið“) til að veita samþætta stoðþjónustu við 
lítil og meðalstór fyrirtæki í Sambandinu sem leita tækifæra 
á innri markaðnum og í þriðju löndum. Aðgerðir, sem 
framkvæmdar eru í gegnum EEN-netið, geta m.a. tekið til:

a)  upplýsinga- og ráðgjafarþjónustu um framtaksverkefni og 
löggjöf Sambandsins; stuðnings til að efla stjórnunargetu 
og auka þannig samkeppnishæfni lítilla og meðalstórra 
fyrirtækja; stuðnings sem miðar að því að bæta fjármála-
þekkingu lítilla og meðalstórra fyrirtækja, þ.m.t. upplýsinga- 
og ráðgjafarþjónusta um fjármögnunartækifæri, aðgengi að 
fjár mögnunarkerfum og tengdum þjálfunar- og leiðbein-
enda kerfum (e. coaching and mentoring schemes); ráð-
stafana til að auka aðgang lítilla og meðalstórra fyrir-
tækja að sérfræðiþekkingu um orkunýtni, loftslags- og 
umhverfis mál; og kynningar á fjármögnunaráætlunum 
og fjár mögnunarleiðum Sambandsins (þ.m.t. Horizon 
2020-áætlun inni í samstarfi við innlenda tengiliði og 
uppbyggingar sjóðina),

b)  þess að greiða fyrir samstarfi fyrirtækja yfir landamæri, 
rannsóknum og þróun, tækni- og þekkingaryfirfærslu og 
samstarfsverkefnum um tækni og nýsköpun,

c)  þess að koma á boðskiptaleið milli lítilla og meðalstórra 
fyrirtækja og framkvæmdastjórnarinnar.

2.  EEN-netið má einnig nota til að veita þjónustu fyrir hönd 
annarra áætlana Sambandsins, s.s. Horizon 2020-áætlunarinnar, 
þ.m.t. sérhæfða ráðgjafarþjónustu til að hvetja til þátttöku lítilla 
og meðalstórra fyrirtækja í öðrum áætlunum Sambandsins. 
Framkvæmdastjórnin skal tryggja skilvirka samræmingu milli 
hinna ýmsu fjármögnunaraðferða EEN-netsins og jafnframt að 
þjónusta netsins fyrir hönd annarra áætlana Sambandsins sé 
fjármögnuð af þeim áætlunum.

3.  Hafa skal nána samvinnu við aðildarríkin um framkvæmd 
EEN-netsins til að forðast tvítekningu starfsemi í samræmi við 
nálægðarregluna.

Framkvæmdastjórnin skal láta fara fram mat á EEN-netinu með 
tilliti til árangurs þess, stjórnunar og veitingar hágæðaþjónustu 
innan Sambandsins.

11. gr.

Aðgerðir til að bæta rammaskilyrði fyrir samkeppnishæfni 
og sjálfbærni fyrirtækja í Sambandinu, einkum lítilla og 

meðalstórra fyrirtækja

1.  Framkvæmdastjórnin skal styðja við aðgerðir til að bæta 
rammaskilyrði fyrir samkeppnishæfni og sjálfbærni fyrirtækja 
í Sambandinu, einkum lítilla og meðalstórra fyrirtækja, í því 
skyni að efla árangur, samfellu, samræmingu og samkvæmni 
lands- og svæðisbundinna stefna og ýta undir samkeppnishæfni, 
sjálfbærni og vöxt fyrirtækja í Sambandinu.

2.  Framkvæmdastjórnin getur stutt sértækar aðgerðir til 
að bæta rammaskilyrði fyrir fyrirtæki, einkum lítil og meðal-
stór fyrirtæki, með því að draga úr og sneiða hjá óþarfa 
stjórnunar- og reglugerðarbyrðum. Slíkar aðgerðir geta falið 
í sér mælingar með reglulegu millibili á áhrifum viðeigandi 
löggjafar Sambandsins á lítil og meðalstór fyrirtæki, með 
stiga töflu (e. scoreboard) þar sem við á, stuðning við sjálf-
stæða sérfræðingahópa og skipti á upplýsingum og góðum 
starfsvenjum, þ.m.t. varðandi kerfisbundna beitingu prófun-
arinnar varðandi lítil og meðalstór fyrirtæki (e. SME test) á 
vettvangi Sambandsins og aðildarríkjanna.

3.  Framkvæmdastjórnin getur stutt við aðgerðir sem ætlað 
er að þróa nýjar samkeppnishæfni- og viðskiptaþróunarstefnur. 
Slíkar aðgerðir geta m.a. verið eftirfarandi:

a)  ráðstafanir til að bæta mótun, framkvæmd og mat á 
stefnum, sem hafa áhrif á samkeppnishæfni og sjálfbærni 
fyrirtækja, m.a. með því að miðla góðum starfsvenjum 
um rammaskilyrði og um stjórnun klasa og viðskiptaneta 
sem eru leiðandi á heimsvísu, og með því að ýta undir 
samstarf  milli landa meðal klasa og viðskiptaneta, þróun 
sjálfbærra vara, þjónustu, tækni og verkferla og auðlinda- 
og orkunýtni og samfélagslega ábyrgð fyrirtækja,

b)  ráðstafanir sem taka tillit til alþjóðlegra þátta í samkeppnis-
hæfnistefnum, og beinast einkum að stefnumótunarsam-
starfi milli aðildarríkjanna, öðrum löndum sem taka þátt í 
COSME-áætluninni og alþjóðlegum viðskiptaaðilum Sam-
bandsins,

c)  ráðstafanir til að bæta stefnumótun lítilla og meðalstórra 
fyrirtækja, samstarf milli stefnumótunaraðila, jafningjarýni 
og gagnkvæm miðlun góðra starfsvenja milli aðildarríkjanna, 
með hliðsjón af, eftir því sem við á, tiltækum sönnunum 
og sjónarmiðum hagsmunaaðila, einkum í því skyni að 
gera litlum og meðalstórum fyrirtækjum auðveldara fyrir 
að fá aðgang að áætlunum og ráðstöfunum Sambandsins í 
samræmi við aðgerðaáætlun laganna um lítil fyrirtæki.
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4.  Framkvæmdastjórninni er heimilt, með því að ýta 
undir samræmingu, að styðja við aðgerðir í aðildarríkjunum 
til að hraða því að til verði samkeppnishæfur iðnaður með 
markaðsmöguleika. Slíkur stuðningur getur falið í sér aðgerðir 
til að ýta undir gagnkvæma miðlun góðra starfsvenja og greina 
þarfir atvinnugreina, einkum lítilla og meðalstórra fyrirtækja, 
fyrir færni og þjálfun, einkum færni í rafrænum miðlum. Í 
honum geta einnig falist aðgerðir til að hvetja til upptöku nýrra 
viðskiptalíkana og samstarfs lítilla og meðalstórra fyrirtækja 
innan nýrra virðiskeðja, sem og að nota viðeigandi hugmyndir 
að nýjum vörum og þjónustu í viðskiptalegum tilgangi.

5.  Framkvæmdastjórnin getur bætt við aðgerðir aðildar-
ríkjanna til að efla samkeppnishæfni og sjálfbærni lítilla og 
meðalstórra fyrirtækja í Sambandinu á sviðum sem einkennast 
af verulegum vaxtarmöguleikum, einkum þar sem hlutfall 
lítilla og meðalstórra fyrirtækja er hátt, s.s. ferðaþjónustu. 
Slík starfsemi getur m.a. falist í að ýta undir samvinnu milli 
aðildarríkjanna, einkum með gagnkvæmri miðlun góðra starfs-
venja.

12. gr.

Aðgerðir til að ýta undir frumkvöðlastarfsemi

1.  Framkvæmdastjórnin skal stuðla að því að efla frum-
kvöðlastarfsemi og frumkvöðlamenningu með því að bæta 
ramma skilyrði sem hafa áhrif á þróun frumkvöðlastarfs, þ.m.t. 
með því að draga úr hindrunum í vegi stofnunar fyrirtækja. 
Framkvæmdastjórnin skal styðja við viðskiptaumhverfi og 
menningu sem er hagstæð sjálfbærum fyrirtækjum, sprota-
fyrirtækjum, vexti, eigendaskiptum fyrirtækja, öðru tækifæri 
(nýrri byrjum) og einnig fyrirtækjum utan um hliðarstarfsemi 
(e. spin-offs og spin-outs).

2.  Sérstakri athygli skal beint að hugsanlegum, nýjum og 
ungum frumkvöðlum og kvenfrumkvöðlum, sem og öðrum 
tilteknum markhópum.

3.  Framkvæmdastjórnin getur gripið til aðgerða, s.s. 
hreyfan leikaáætlana (e. mobility programmes), fyrir nýja frum-
kvöðla til að bæta getu sína til að þróa verkkunnáttu sína, færni 
og viðhorf sem frumkvöðlar og bæta tæknikunnáttu sína og 
fyrirtækjastjórnun.

4.  Framkvæmdastjórnin getur stutt við ráðstafanir aðildar-
ríkjanna til að byggja upp og greiða fyrir frumkvöðlamenntun, 
-þjálfun, -færni og -viðhorfum, einkum meðal hugsanlegra og 
nýrra frumkvöðla.

III. KAFLI

Framkvæmd COSME-áætlunarinnar

13. gr.

Árlegar starfsáætlanir

1.  Til framkvæmdar COSME-áætluninni skal framkvæmda-
stjórnin samþykkja árlegar starfsáætlanir í samræmi við 
rannsóknarmálsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 21. gr. Í 
sérhverri starfsáætlun skal unnið að markmiðunum sem sett eru 
í þessari reglugerð og þar skal koma fram í smáatriðum:

a)  lýsing á þeim aðgerðum sem á að fjármagna, markmiðin 
sem stefnt er að með hverri aðgerð, sem skulu samræmast 
hinum almennu og hinum sértæku markmiðum sem mælt 
er fyrir um í 3. og 4. gr., hvaða niðurstaðna er vænst, 
upplýsingar um hvaða fjárhæð er veitt til hverrar aðgerðar, 
heildarfjárhæðin fyrir allar aðgerðir auk leiðbeinandi 
tímaáætlunar fyrir framkvæmdina og greiðslufyrirkomulag,

b)  viðeigandi eigindlegir og megindlegir mælikvarðar fyrir 
hverja aðgerð, til að greina og fylgjast með hvernig miðar 
að fá fram niðurstöður og að ná markmiðum viðkomandi 
aðgerðar,

c)  að því er varðar styrki og tengdar ráðstafanir, nauðsynleg 
matsviðmið, sem skulu sett þannig að best megi ná þeim 
markmiðum sem stefnt er að með COSME-áætluninni, og 
hámarkshlutfall samfjármögnunar,

d)  sérstakur ítarlegur kafli um fjármögnunarleiðirnar sem skal, 
í samræmi við 17. gr. þessarar reglugerðar, endurspegla 
upplýsingaskyldurnar samkvæmt reglugerð (ESB, KBE) 
nr. 966/2012, þ.m.t. vænta skiptingu fjárhagsrammans milli 
eiginfjárfyrirgreiðslunnar í þágu vaxtar (e. Equity Facility 
for Growth)  og lánsábyrgðarfyrirgreiðslunnar (e. Loan 
Guarantee Facility), sem um getur í 18. og 19. gr. þessarar 
reglugerðar, og upplýsingar á borð við hversu há ábyrgðin 
er og tengsl við Horizon 2020-áætlunina.

2.  Framkvæmdastjórnin skal framkvæma COSME-áætl-
unina í samræmi við reglugerð (ESB, KBE) nr. 966/2012.

3.  Við framkvæmd COSME-áætlunarinnar skal tryggt 
að aðgerðir, sem studdar eru, taki mið af framtíðarþróun og 
-þörfum, einkum eftir að bráðabirgðamatið, sem um getur í  
3. mgr. 15. gr., hefur farið fram, og að þær séu viðeigandi með 
tilliti til markaða sem eru í sífelldri þróun, atvinnulífsins og 
samfélags breytinga.

14. gr.

Stuðningsráðstafanir

1.  Til viðbótar við ráðstafanirnar sem heyra undir árlegu 
starfsáætlanirnar, sem um getur í 13. gr., skal framkvæmda-
stjórnin reglulega gera stuðningsráðstafanir, þ.m.t. þær sem hér 
fara á eftir:

a)  bæta greiningu á og eftirlit með málefnum sem varða 
samkeppnishæfni innan tiltekinna geira og þvert á geira,

b)  greina og miðla góðum starfsvenjum og leiðum við 
stefnumótun og þróa þær frekar,

c)  hæfisprófa gildandi lög og meta áhrif nýrra ráðstafana 
Sambandsins sem varða sérstaklega samkeppnishæfni 
fyrirtækja, í því skyni að greina svið innan gildandi laga 
þar sem einföldunar er þörf, og tryggja að byrðum á lítil og 
meðalstór fyrirtæki sé haldið í lágmarki á þeim sviðum þar 
sem settar eru fram tillögur að nýjum löggjafarráðstöfunum,
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d)  leggja mat á löggjöf sem hefur áhrif á fyrirtæki, einkum 
lítil og meðalstór fyrirtæki, iðnaðarstefnu og ráðstafanir í 
tengslum við samkeppnishæfni,

e)  efla samþætt og notendavæn, nettengd kerfi sem veita 
upplýsingar um áætlanir sem varða lítil og meðalstór 
fyrirtæki, jafnframt því að tryggja að slík kerfi séu ekki 
tvítekning á gáttum, sem fyrir eru.

2.  Heildarkostnaður við þessar stuðningsráðstafanir skal 
ekki vera hærri en sem nemur 2,5% af fjárhagsramma COSME-
áætlunarinnar.

15. gr.

Eftirlit og mat

1.  Framkvæmdastjórnin skal hafa eftirlit með framkvæmd 
og stjórnun COSME-áætlunarinnar.

2.  Framkvæmdastjórnin skal gera árlega eftirlitsskýrslu 
um skilvirkni og árangur styrktra aðgerða í tengslum við 
fjárhagslegar framkvæmdir, árangur, kostnað og, þar sem 
unnt er, áhrif. Í skýrslunni skulu vera upplýsingar um 
styrkþega, fyrir hverja auglýsingu eftir tillögum ef unnt er, 
upplýsingar um fjárhæð útgjalda sem tengjast loftslagsmálum 
og áhrif stuðnings með tilliti til markmiða sem tengjast 
loftslagsbreytingum, viðeigandi gögn varðandi lán af hálfu 
lánsábyrgðarfyrirgreiðslunnar, sem eru annaðhvort hærri eða 
lægri en 150 000 evrur, að því marki sem slík upplýsingasöfnun 
sé ekki óþarfa stjórnsýslubyrði fyrir fyrirtæki, einkum lítil og 
meðalstór fyrirtæki. Eftirlitsskýrslan skal innihalda ársskýrslu 
um hverja fjármögnunarleið eins og krafist er í 8. mgr. 140. gr. 
reglugerðar (ESB, KBE) nr. 966/2012.

3.  Eigi síðar en 2018 skal framkvæmdastjórnin taka saman 
bráðabirgðamatsskýrslu um hvernig miðar að ná markmiði 
allra aðgerða innan ramma COSME-áætlunarinnar, að því 
er varðar árangur og áhrif, skilvirka nýtingu tilfanga og 
evrópskan virðisauka af þeim, í því skyni að ákveða hvort 
endurnýja eigi ráðstafanirnar, breyta þeim eða fella þær niður. 
Í áfangamatsskýrslunni skal einnig fjallað um svigrúm til 
einföldunar á áætluninni, innra og ytra samhengi hennar, hvort 
öll markmið hennar eigi áfram við, og hvernig þær ráðstafanir, 
sem gerðar hafa verið, hafa stuðlað að forgangsmálum 
Sambandsins um snjallhagvöxt, sjálfbæran hagvöxt og 
hagvöxt fyrir alla. Í henni skal tekið tillit til niðurstaðna mats 
á langtímaáhrifum ráðstafananna sem voru undanfarar þessara 
og hún skal vera grundvöllur fyrir ákvörðun um mögulega 
endurnýjun, breytingu eða niðurfellingu á síðari ráðstöfun.

4.  Framkvæmdastjórnin skal sjá til þess að samin verði 
lokamatsskýrsla með mati á langtímaáhrifum og varanleika 
þeirra áhrifa sem ráðstafanirnar hafa.

5.  Allir styrkþegar og aðrir aðilar, sem hlut eiga að máli, 
sem fengið hafa fjárstyrk frá Sambandinu samkvæmt þessari 
reglugerð, skulu láta framkvæmdastjórninni í té þau viðeigandi 
gögn og upplýsingar sem nauðsynleg eru til að unnt sé að hafa 
eftirlit og láta fara fram mat á ráðstöfununum sem um er að 
ræða.

6.  Framkvæmdastjórnin skal leggja skýrslurnar, sem um 
getur í 2., 3. og 4. mgr., fyrir Evrópuþingið og ráðið og gera 
þær opinberar.

IV. KAFLI

Fjárhagsákvæði og tegundir fjárhagsaðstoðar

16. gr.

Tegundir fjárhagsaðstoðar

Fjárhagsaðstoð Sambandsins innan ramma COSME-áætlun-
arinnar má framkvæma óbeint með því að fela aðilunum, sem 
taldir eru upp í c-lið 1. mgr. 58. gr. reglugerðar (ESB, KBE)  
nr. 966/2012, verkefni er varða framkvæmd fjárhagsáætlana.

17. gr.

Fjármögnunarleiðir

1.  Fjármögnunarleiðir innan ramma COSME-áætlunarinnar, 
sem komið er á fót skv. VIII. bálki reglugerðar (ESB, KBE) 
nr. 966/2012, skulu hafa það að markmiði að greiða fyrir 
aðgangi lítilla og meðalstórra fyrirtækja að fjármagni á 
sprota-, vaxtar- og eigendaskiptastigi. Fjármögnunarleiðirnar 
skulu vera eiginfjárfyrirgreiðsla (e. equity facility) og láns-
ábyrgðarfyrirgreiðsla (e. loan guarantee facility). Úthlutun 
fjár til þessara fyrirgreiðsluleiða skal taka mið af eftirspurn frá 
fjármála milliliðum.

2.  Fjármögnunarleiðirnar fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki 
má nota samhliða og þær mega koma til fyllingar eftirfarandi:

a)  öðrum fjármögnunarleiðum, sem aðildarríkin og stjórnunar-
yfirvöld þeirra koma á fót, sem fá fjármagn sitt úr lands- 
eða svæðisbundnum sjóðum eða í tengslum við starfsemi 
uppbyggingarsjóðanna, í samræmi við a-lið 1. mgr. 38. gr. 
reglugerðar (ESB) nr. 1303/2013,

b)  öðrum fjármögnunarleiðum, sem aðildarríkin og stjórnunar-
yfirvöld þeirra koma á fót, sem fá fjármagn sitt úr lands- 
eða svæðisbundnum sjóðum utan starfsemi uppbyggingar-
sjóðanna,

c)  styrkjum sem fjármagnaðir eru af Sambandinu, þ.m.t. 
samkvæmt þessari reglugerð.

3.  Eiginfjárfyrirgreiðslan í þágu vaxtar og lánsábyrgðar fyrir-
greiðslan, sem vísað er til í 18. og 19. gr., geta komið til fyllingar 
fjármögnunarleiðum aðildarríkjanna fyrir lítil og meðalstór 
fyrirtæki innan ramma samheldnistefnu Sambandsins.

4.  Með eiginfjárfyrirgreiðslunni í þágu vaxtar og láns-
ábyrgðar fyrirgreiðslunni er unnt, eftir því sem við á, að leggja 
sameiginlega til fjármagn (e. pooling) ásamt aðildarríkjum og/
eða svæðum sem eru reiðubúin til að leggja til hluta þess fjár 
sem þeim er úthlutað úr uppbyggingarsjóðunum í samræmi við 
a-lið 1. mgr. 38. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1303/2013.

5.  Fjármögnunarleiðirnar mega skila ásættanlegum 
hagnaði til að ná markmiðum annarra samstarfsaðila eða 
fjárfesta. Eiginfjárfyrirgreiðslan í þágu vaxtar getur verið á 
undirskipuðum grundvelli en markmið hennar er að varðveita 
verðmæti eigna sem fengnar eru af fjárlögum Sambandsins.
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6.  Eiginfjárfyrirgreiðsluna í þágu vaxtar og lánsábyrgðar-
fyrirgreiðsluna skal innleiða í samræmi við VIII. bálk reglu-
gerðar (ESB, KBE) nr. 966/2012 og framselda reglugerð fram-
kvæmdastjórnarinnar (ESB, KBE) nr. 1268/2012 (12).

7.  Fjármögnunarleiðir innan ramma COSME-áætlunarinnar 
skal þróa og framkvæma þannig að þær komi til fyllingar þeim 
sem komið er á fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki innan ramma 
Horizon 2020-áætlunarinnar og þannig að samfellu sé gætt við 
þær.

8.  Í samræmi við 1. mgr. 60. gr. reglugerðar (ESB, KBE) 
nr. 966/2012 skulu aðilar, sem falið er að annast innleið-
ingu fjármögnunarleiðanna, tryggja sýnileika aðgerða Sam-
bandsins þegar þeir stjórna fjármagni Sambandsins. Í þessu 
skyni skal aðilinn, sem falin er framkvæmdin, tryggja að fjár-
málamilliliðir upplýsi endanlega viðtakendur skilmerkilega 
um að fjármögnunin hafi verið gerleg vegna stuðnings fjár-
mögnunarleiða innan ramma COSME-áætlunarinnar. Fram-
kvæmdastjórnin skal tryggja að hugsanlegir, endanlegir viðtak-
endur hafi greiðan aðgang að upplýsingum um viðtakendur sem 
birtar eru eftir á, í samræmi við e-lið 2. mgr. 60. gr. reglugerðar 
(ESB, KBE) nr. 966/2012.

9.  Endurgreiðslum sem skapast vegna síðari þáttar fyrir-
greiðslukerfisins fyrir lítil og meðalstór nýsköpunarfyrirtæki í 
örum vexti (e. High Growth and Innovative SME Facility), sem 
komið var á með ákvörðun nr. 1639/2006/EB og mótteknar 
eru eftir 31. desember 2013, skal ráðstafað, í samræmi við  
4. mgr. 21. gr. reglugerðar (ESB, KBE) nr. 966/2012, til eigin-
fjárfyrirgreiðslunnar í þágu vaxtar sem um getur í 18. gr. 
þessarar reglugerðar.

10.  Fjármögnunarleiðirnar skal innleiða í samræmi við 
viðeig andi reglur Sambandsins um ríkisaðstoð.

18. gr.

Eiginfjárfyrirgreiðsla í þágu vaxtar

1.  Eiginfjárfyrirgreiðsluna í þágu vaxtar (e. Equity Facility 
for Growth) skal framkvæma sem þátt í sameiginlegri leið 
Sambandsins til fjármögnunar eigin fjár (e. single Union equity 
financial instrument) til að styðja við vöxt, rannsóknir og 
nýsköpun hjá fyrirtækjum Sambandsins allt frá upphafsstigi, 
þ.m.t. frumstigi (e. seed), og fram að vaxtarstigi. Sameiginleg 
leið Sambandsins til fjármögnunar eigin fjár skal fjármögnuð 
með stuðningi frá Horizon 2020-áætluninni og COSME-
áætluninni.

2.  Eiginfjárfyrirgreiðslan í þágu vaxtar skal fyrst og fremst 
beinast að sjóðum sem bjóða fyrirtækjum á útvíkkunar- og 
vaxtar stigi (e. expansion and growth-stage enterprises) áhættu-
fjár magn og millilagsfjármögnun (e. mezzanine finance), s.s. 
víkjandi lán og þátttökulán, einkum þeim sem starfa yfir landa-
mæri, en hafa jafnframt þann möguleika að fjárfesta í sjóðum 
á upphafsstigi (e. early-stage funds) í samein ingu við eigin-

(12) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1268/2012 frá 
29. október 2012 um reglur um beitingu reglugerðar Evrópuþingsins og 
ráðsins (ESB, KBE) nr. 966/2012 um fjárhagsreglur sem gilda um fjárlög 
Sambandsins (Stjtíð. ESB L 362, 31.12.2012, bls. 1).

fjár fyrirgreiðsluna í þágu rannsókna og nýsköpunar (e. Equity 
Facility for R&I) innan ramma Horizon 2020-áætlunarinnar og 
sjá viðskiptaenglum (e. business angels) fyrir samfjármögnunar-
fyrirkomulagi. Í tilviki fjárfestinga á upphafsstigi skal 
fjárfesting gegnum eiginfjárfyrirgreiðsluna í þágu vaxtar ekki 
vera umfram 20% af heildarfjárfestingu Sambandsins nema 
þegar í hlut eiga þrepaskiptir sjóðir og sjóðasjóðir, en þá verður 
fjármögnun gegnum eiginfjárfyrirgreiðsluna í þágu vaxtar og 
eiginfjárfyrirgreiðsluna í þágu rannsókna og nýsköpunar innan 
ramma Horizon 2020 áætlunarinnar veitt í réttu hlutfalli, á 
grundvelli fjárfestingarstefnu sjóðanna. Framkvæmdastjórninni 
er heimilt að ákveða að breyta 20% viðmiðunarmörkunum í 
ljósi breyttra markaðsaðstæðna. Þessar framkvæmdargerðir 
skulu samþykktar í samræmi við rannsóknarmálsmeðferðina 
sem um getur í 2. mgr. 21. gr.

3.  Eiginfjárfyrirgreiðslan í þágu vaxtar og eiginfjárfyrir-
greiðslan í þágu rannsókna og nýsköpunar innan ramma 
Horizon 2020-áætlunarinnar skulu beita sömu aðferðum við 
framkvæmd (e. delivery mechanism).

4.  Stuðningur frá eiginfjárfyrirgreiðslunni í þágu vaxtar skal 
vera í formi annarrar af eftirtöldum fjárfestingum:

a)  beint af hálfu Fjárfestingarsjóðs Evrópu eða annarra aðila 
sem framkvæmdastjórnin felur framkvæmd eigin fjár-
fyrirgreiðslunnar í þágu vaxtar eða

b)  af hálfu sjóðasjóða eða fjárfestingaraðila (e. investment 
vehicles) sem fjárfesta yfir landamæri og sem Fjárfestingar-
sjóður Evrópu eða aðrir aðilar (þ.m.t. stjórnendur í 
einkageiranum eða opinbera geiranum) koma á fót og falin 
er framkvæmd eiginfjárfyrirgreiðslunnar í þágu vaxtar 
fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, ásamt fjárfestum frá 
einkareknum og/eða opinberum fjármálastofnunum.

5.  Eiginfjárfyrirgreiðslan í þágu vaxtar skal fjárfesta í 
áhættu fjármagnssjóðum milliliða, þ.m.t. sjóðasjóðum, sem 
fjárfesta í litlum og meðalstórum fyrirtækjum, yfirleitt á 
útvíkkunar- og vaxtarstigi þeirra. Fjárfestingar innan ramma 
eiginfjárfyrirgreiðslunnar í þágu vaxtar skulu vera til langs 
tíma og yfirleitt til 5-15 ára í áhættufjármagnssjóðum. 
Gildistími fjárfestinga innan ramma eiginfjárfyrirgreiðslunnar 
í þágu vaxtar skal aldrei vara lengur en 20 ár frá undirritun 
samkomulags milli framkvæmdastjórnarinnar og aðilans sem 
falin er framkvæmd hennar.

19. gr.

Lánsábyrgðarfyrirgreiðslan

1.  Lánsábyrgðarfyrirgreiðslan  (e. Loan Guarantee Facility) 
skal bjóða:

a)  bakábyrgðir og annað fyrirkomulag áhættuhlutdeildar fyrir 
ábyrgðarkerfi, m.a., eftir því sem við á, samábyrgðir,

b)  beinar ábyrgðir og annað fyrirkomulag áhættuhlutdeildar 
fyrir alla aðra fjármálamilliliði sem uppfylla skilyrðin um 
hæfi sem vísað er til í 5. mgr.
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2.  Lánsábyrgðarfyrirgreiðsluna skal framkvæma sem hluta  
af sameiginlegri lánsfjármögnunarleið Sambandsins í þágu 
vaxtar, rannsókna og nýsköpunar fyrirtækja Sam bandsins 
og nota sömu framkvæmdaraðferðir og í eftirspurnar drifna 
þættinum fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki í lánsfjárfyrir-
greiðslunni í þágu rannsókna og nýsköpunar innan ramma 
Horizon 2020-áætlunarinnar (RSI II).

3.  Lánsábyrgðarfyrirgreiðslan skal samanstanda af:

a)  ábyrgðum vegna lánsfjármögnunar (m.a. með víkjandi 
lánum og þátttökulánum, eignarleigu eða bankaábyrgðum) 
sem skulu draga úr sérstökum vandamálum sem lífvænleg 
lítil og meðalstór fyrirtæki standa frammi fyrir þegar kemur 
að því að fá aðgang að fjármagni, annaðhvort vegna þeirrar 
miklu áhættu sem talin er tengjast þeim eða vegna skorts á 
nægilegum tryggingum,

b)  verðbréfun verðbréfasafna lítilla og meðalstórra fyrirtækja 
til lánsfjármögnunar sem skal virkja viðbótarfjármögnun 
skulda fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki samkvæmt viðkom-
andi samkomulagi um áhættuhlutdeild við tilteknar stofn-
anir. Stuðningur vegna þessara verðbréfunarviðskipta er 
háður þeim skilyrðum að upphaflegu lánastofnanirnar 
skuldbindi sig til að lána umtalsverðan hluta af lánsfénu 
nýjum litlum og meðalstórum fyrirtækjum innan hæfi lega 
langs tíma. Reikna skal fjárhæð þessarar nýju láns fjár-
mögnunar með tilliti til þeirrar fjárhæðar sem eigna safns-
áhættan er tryggð fyrir. Semja skal um þessa fjárhæð og 
tímabilið við hverja upprunalega lánastofnun fyrir sig.

4.  Lánsábyrgðarfyrirgreiðslan skal starfrækt af Fjárfest ing-
ar sjóði Evrópu eða öðrum aðilum sem framkvæmdastjórnin 
felur framkvæmd hennar. Gildistími einstakra ábyrgða innan 
ramma lánsábyrgðarfyrirgreiðslunnar getur verið allt að því  
10 ár.

5.  Aðstoðarhæfi innan ramma lánsábyrgðarfyrirgreiðslunnar 
skal ákvarðað fyrir hvern millilið á grundvelli starfsemi hans 
og árangurs við að koma litlum og meðalstórum fyrirtækjum til 
aðstoðar við að fá aðgang að fjármagni til raunhæfra verkefna. 
Milliliðir, sem styðja fyrirtæki við að fjármagna m.a. kaup á 
efnislegum og óefnislegum eignum, rekstrarfé og eigendaskipti 
fyrirtækja, geta notfært sér lánsábyrgðarfyrirgreiðsluna. Við-
miðanir varðandi verðbréfun verðbréfasafna til láns fjár-
mögnunar fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki skulu taka til 
viðskipta stakra seljenda og margra seljenda auk viðskipta í 
mörgum löndum. Aðstoðarhæfi skal byggjast á góðum markaðs-
háttum, einkum hvað varðar lánshæfisgæði og áhættudreifingu 
tryggðra verðbréfasafna.

6.  Lánsábyrgðarfyrirgreiðslan skal taka til lána sem nema 
allt að 150 000 evrum og hafa lágmarksgildistíma 12 mánuði, 
að undanskildum lánum í tryggðum verðbréfasöfnum. 
Lánsábyrgðarfyrirgreiðslan skal einnig taka til lána sem eru hærri 
en 150 000 evrur og eru með 12 mánaða lágmarksgildistíma, 
í tilvikum þar sem lítil og meðalstór fyrirtæki, sem uppfylla 
viðmið um aðstoðarhæfi innan ramma COSME-áætlunarinnar, 
uppfylla ekki viðmið um aðstoðarhæfi samkvæmt þættinum 
fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki í lánsfjárfyrirgreiðslunni innan 
ramma Horizon 2020-áætlunarinnar.

Ef farið er yfir þau viðmiðunarmörk er það á ábyrgð fjár mála-
milliliðanna að sýna fram á hvort lítið eða meðalstórt fyrirtæki 
sé aðstoðarhæft eða ekki samkvæmt þættinum fyrir lítil og 
meðalstór fyrirtæki í lánsfjárfyrirgreiðslunni innan ramma 
Horizon 2020-áætlunarinnar.

7.  Lánsábyrgðarfyrirgreiðslan skal vera þannig að mögulegt 
sé að gefa skýrslu um lítil og meðalstór fyrirtæki sem fá 
stuðning, bæði fjölda þeirra og umfang lána.

20. gr.

Verndun fjárhagslegra hagsmuna Sambandsins

1.  Framkvæmdastjórnin skal gera nauðsynlegar ráðstafanir 
til að tryggja vernd hagsmuna Sambandsins þegar gripið er til 
aðgerða, sem fjármagnaðar eru samkvæmt þessari reglugerð, 
með því að beita aðgerðum til að fyrirbyggja svik, spillingu og 
hvers konar annað ólöglegt athæfi, með því að beita skilvirku 
eftirliti og ef í ljós koma misfellur, með því að endurheimta 
fjárhæðir sem hafa verið greiddar með óréttmætum hætti og, 
eftir því sem við á, með fjárhagslegum og stjórnsýslulegum 
viðurlögum sem eru skilvirk, í réttu hlutfalli við brot og letjandi.

2.  Framkvæmdastjórnin eða fulltrúar hennar og Endur-
skoðunar rétturinn skulu hafa heimild til að láta fara fram endur-
skoðun, á grundvelli skjala og vettvangseftirlits, hjá öllum 
styrk þegum, verktökum, undirverktökum og öðrum þriðju 
aðilum sem hafa fengið fjárstyrk Sambandsins samkvæmt 
reglu gerð þessari.

3.  Evrópuskrifstofan um aðgerðir gegn svikum getur hafið 
athuganir, þ.m.t. eftirlit og athuganir á vettvangi, í samræmi 
við ákvæði og verklagsreglur sem mælt er fyrir um í reglugerð 
Evrópuþingsins og ráðsins (ESB, KBE) nr. 883/2013(13) og 
reglugerð ráðsins (KBE, EB) nr. 2185/96(14), til að ganga úr 
skugga um hvort um svik, spillingu og annað ólöglegt athæfi 
hafi verið að ræða sem hefur áhrif á fjárhagslega hagsmuni 
Sambandsins í tengslum við styrksamning, styrkákvörðun eða 
samning sem er fjármagnaður samkvæmt þessari reglugerð.

4.  Með fyrirvara um 1., 2. og 3. mgr. skulu samstarfs-
samningar við þriðju lönd og alþjóðastofnanir, samningar, 
styrksamningar og styrkákvarðanir, sem leiðir af fram kvæmd 
þessarar reglugerðar, innihalda ákvæði sem veita fram kvæmda-
stjórninni, Endurskoðunarréttinum og Evrópu skrifstofunni 
um aðgerðir gegn svikum heimild til að láta fara fram slíkar 
endurskoðanir og rannsóknir í samræmi við valdheimildir 
hvers þeirra um sig.

(13) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB, KBE) nr. 883/2013 frá 11. 
september 2013 um rannsóknir Evrópuskrifstofunnar um aðgerðir gegn 
svikum (OLAF) og um niðurfellingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 
(EB) nr. 1073/1999 og reglugerð ráðsins (KBE) nr. 1074/1999 (Stjtíð. ESB 
L 248, 18.9.2013, bls. 1).

(14) Reglugerð ráðsins (KBE, EB) nr. 2185/96 frá 11. nóvember 1996 um 
vettvangseftirlit og athuganir sem framkvæmdastjórnin framkvæmir til þess 
að vernda fjárhagslega hagsmuni Evrópubandalaganna gegn svikum og 
öðrum brotum (Stjtíð. EB L 292, 15.11.1996, bls. 2).
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V. KAFLI

Nefndar- og lokaákvæði

21. gr.

Nefndarmeðferð

1.  Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar nefndar. Þessi 
nefnd skal vera nefnd í skilningi reglugerðar (ESB) nr. 182/2011.

2.  Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gilda ákvæði 
5. gr. reglugerðar (ESB) nr. 182/2011. Skili nefndin ekki áliti 
skal framkvæmdastjórnin ekki samþykka drögin að fram-
kvæmdagerðinni og ákvæði þriðju undirgreinar 4. mgr. 5. gr. 
reglugerðar (ESB) nr. 182/2011 gilda.

22. gr.

Framseldar gerðir

1.  Framkvæmdastjórnin skal hafa umboð til þess að sam-
þykkja framseldar gerðir í samræmi við 23. gr. um viðbætur 
við mælikvarðana, sem settir eru fram í viðaukanum, ef slíkir 
mælikvarðar gætu komið að gagni við að mæla hvernig miðar 
að ná almennum og sértækum markmiðum COSME-áætlun-
arinnar.

2.  Framkvæmdastjórnin skal hafa umboð til þess að sam-
þykkja framseldar gerðir í samræmi við 23. gr. um breytingar 
á tilteknum nánari atriðum varðandi fjármögnunarleiðirnar. 
Til þessara atriða teljast hluti fjárfestingar lánsábyrgðarfyrir-
greiðslunnar í heildarfjárfestingum Sambandsins í áhættufjár-
magns sjóðum á upphafsstigi (e. early stage venture capital 
funds) og samsetning tryggðra lánasafna.

3.  Framkvæmdastjórnin skal hafa umboð til þess að sam-
þykkja framseldar gerðir í samræmi við 23. gr. um breytingar 
á leiðbeinandi fjárhæðunum, sem tilgreindar eru í 3. mgr.  
5. gr., sem myndu hækka þær um sem næmi meira en 5% af 
virði fjárhagsrammans í hverju tilviki fyrir sig, ef nauðsynlegt 
reynist að fara yfir þau mörk.

23. gr.

Beiting framsals

1.  Framkvæmdastjórninni skal falið vald til að samþykkja 
framseldar gerðir, sbr. þó skilyrðin sem mælt er fyrir um í 
þessari grein.

2.  Framkvæmdastjórnin skal hafa vald til að samþykkja 
framseldu gerðirnar, sem um getur í 22. gr., á sjö ára tímabili 
sem hefst 23. desember 2013.

3.  Evrópuþinginu eða ráðinu er hvenær sem er heimilt að 
afturkalla framsal valds sem um getur í 22. gr. Með ákvörðun 
um afturköllun skal bundinn endi á framsal valdsins sem 
tilgreint er í þeirri ákvörðun. Ákvörðunin öðlast gildi daginn 
eftir birtingu hennar í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins 
eða síðar, eftir því sem tilgreint er í ákvörðuninni. Hún skal 
ekki hafa áhrif á gildi framseldra gerða sem þegar eru í gildi.

4.  Um leið og framkvæmdastjórnin samþykkir framselda 
gerð skal hún samtímis tilkynna það Evrópuþinginu og ráðinu.

5.  Framseld gerð, sem er samþykkt skv. 22. gr., skal því 
aðeins öðlast gildi að Evrópuþingið eða ráðið hafi ekki haft 
uppi nein andmæli innan tveggja mánaða frá tilkynningu um 
gerðina til Evrópuþingsins og ráðsins eða ef bæði Evrópuþingið 
og ráðið hafa upplýst framkvæmdastjórnina, áður en fresturinn 
er liðinn, um þá fyrirætlan sína að hreyfa ekki andmælum. 
Þetta tímabil skal framlengt um tvo mánuði að frumkvæði 
Evrópuþingsins eða ráðsins.

24. gr.

Niðurfelling og bráðabirgðaákvæði

1.  Ákvörðun nr. 1639/2006/EB er felld úr gildi frá og með  
1. janúar 2014.

2.  Þó stjórnast þær aðgerðir, sem hafnar voru samkvæmt 
ákvörðun nr. 1639/2006/EB, ásamt fjárskuldbindingum í 
tengslum við þessar aðgerðir, áfram af ákvæðum þeirrar 
ákvörðunar þar til þeim lýkur.

3.  Fjárúthlutunin, sem um getur í 5. gr., getur einnig náð til 
útgjalda vegna tækni- og stjórnsýsluaðstoðar sem eru nauð-
synleg til að tryggja umskiptin milli COSME-áætlun arinnar 
og ráðstafana sem hafa verið gerðar samkvæmt ákvörðun  
nr. 1639/2006/EB.

25. gr.

Gildistaka

Reglugerð þessi öðlast gildi á þriðja degi eftir að hún birtist í 
stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Strassborg 11. desember 2013.

 Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins,

 forseti.  forseti.

 M. SCHULZ V. LEŠKEVIČIUS

___________
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VIÐAUKI

MÆLIKVARÐAR FYRIR ALMENN OG SÉRTÆK MARKMIÐ OG TAKMÖRK

Almennt markmið: 1.  Að styrkja samkeppnishæfni og sjálfbærni fyrirtækja Sambandsins, einkum lítilla og 
meðalstórra fyrirtækja

A.  Áhrifsmælikvarði (1) Núverandi staða Langtímatakmark og áfangi (2020)

A.1.  Frammistaða lítilla og 
meðal stórra fyrirtækja að 
því er varðar sjálfbærni,

Verður mæld reglulega, t.d. með könnun 
á viðhorfum almennings í Evrópu  
(e. Eurobarometer survey)

Aukning á hlutfalli lítilla og meðalstórra 
fyrirtækja í Sambandinu sem framleiða 
grænar, þ.e. umhverfisvænar, vörur (2) í 
samanburði við upphafsgildi (upphaflegt 
mat)

A.2.  Breytingar á ónauðsynlegri 
stjórnunar- og 
reglugerðarbyrði á lítil og 
meðalstór fyrirtæki, jafnt ný 
sem þau sem fyrir eru (3)

Fjöldi daga sem það tekur að stofna nýtt 
lítið eða meðalstórt fyrirtæki á árinu 
2012: 5,4 virkir dagar

Merkjanleg fækkun daga sem það 
tekur að stofna nýtt lítið eða meðalstórt 
fyrirtæki

Kostnaður við stofnun fyrirtækis á árinu 
2012: 372 evrur 

Merkjanleg lækkun meðalkostnaðar 
við stofnun fyrirtækis í Sambandinu í 
samanburði við upphafsgildi

Fjöldi aðildarríkja þar sem það tekur 
mánuð að afla allra leyfa og heimilda 
(þ.m.t. umhverfisleyfa) til að hefja og 
stunda tiltekna starfsemi fyrirtækis: 2 

Merkjanleg fjölgun aðildarríkja þar 
sem það tekur mánuð að afla allra leyfa 
og heimilda (þ.m.t. umhverfisleyfa) til 
að hefja og stunda tiltekna starfsemi 
fyrirtækis

Fjöldi aðildarríkja sem bjóða afgreiðslu 
á einum stað fyrir stofnun fyrirtækja svo 
að frumkvöðlar geti innt af hendi öll 
formsatriði sem krafist er (t.d. varðandi 
skráningu, skatta, virðisaukaskatt og 
almannatryggingar) á einum stjórn-
sýslu stað, hvort sem um er að ræða 
áþreifanlegan stað (skrifstofu), 
óáþreifan legan (vefsíðu) eða hvoru 
tveggja, á árinu 2009: 18.

Merkjanleg fjölgun aðildarríkja sem 
bjóða afgreiðslu á einum stað fyrir 
stofnun fyrirtækja

A.3.  Breytingar á hlutfalli lítilla 
og meðalstórra fyrirtækja 
sem stunda útflutning innan 
Sambandsins eða utan þess

25% af litlum og meðalstórum fyrir-
tækjum stunda útflutning og 13% 
útflutning utan Sambandsins (2009)(4)

Aukning í hlutfalli lítilla og meðalstórra 
fyrirtækja sem stunda útflutning og 
aukning í hlutfalli lítilla og meðalstórra 
fyrirtækja sem stunda útflutning utan 
Sam bandsins í samanburði við upphafs-
gildi

Almennt markmið: 2.  Ýta undir frumkvöðlamenningu og hvetja til stofnunar og vaxtar lítilla og meðalstórra 
fyrirtækja

Áhrifsmælikvarði Núverandi staða Langtímatakmark og áfangi (2020)

B.1.  Breytingar á vexti lítilla og 
meðalstórra fyrirtækja

Árið 2010 sköpuðu lítil og meðalstór 
fyrirtæki meira en 58% af samanlögðu 
vergu vinnsluvirði Sambandsins 

Aukning á framleiðslu lítilla og meðal-
stórra fyrirtækja (vinnsluvirði) og 
starfs mannafjölda í samanburði við 
upphafsgildi

Heildarstarfsmannafjöldi lítilla og 
meðalstórra fyrirtækja á árinu 2010: 87,5 
milljónir (67% starfa í einkageiranum í 
Sambandinu)

B.2.  Breytingar á hlutfalli 
borgara Sambandsins sem 
myndi vilja vera sjálfstætt 
starfandi

Þessi tala er mæld á tveggja til þriggja 
ára fresti með könnun á viðhorfum 
almennings í Evrópu. Nýjasta tala sem 
fyrir liggur er 37% á árinu 2012 (45% á 
árinu 2007 og 2009)

Aukning í hlutfalli borgara Sambandsins 
sem myndi vilja vera sjálfstætt starfandi í 
samanburði við upphafsgildi
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Sértækt markmið: Að bæta aðgang lítilla og meðalstórra fyrirtækja að fjármagni í formi eigin fjár og lánsfjár

C.  Fjármögnunarleiðir í þágu 
vaxtar

Nýjustu þekktu niðurstöður (upphafs-
gildi)

Langtímatakmark (2020)

C.1.  Fjöldi fyrirtækja sem njóta 
góðs af lánsfjármögnun

Frá og með 31. desember 2012 höfðu 
13,4 milljarðar evra verið virkjaðir 
til fjármögnunar, sem fóru til 219 
000 lítilla og meðalstórra fyrirtækja 
(ábyrgðarkerfið fyrir lítil og meðalstór 
fyrirtæki (SMEG))

Virði fjármögnunar, sem virkjuð er, er á 
bilinu 14,3-21,5 milljarðar evra; fjöldi 
fyrirtækja sem fær fjármögnun sem nýtur 
góðs af ábyrgð innan ramma COSME-
áætlunarinnar er á bilinu 220 000-330 
000

C.2.  Fjöldi áhættufjármagns-
fjár festinga innan ramma 
COSME-áætlunarinnar og 
heildar umfang fjárfestinga

Frá og með 31. desember 2012 höfðu 
2,3 milljarðar evra verið virkjaðir 
til áhættufjármögnunar, sem fóru til 
289 lítilla og meðalstórra fyrirtækja 
(fyrirgreiðslukerfi fyrir lítil og meðalstór 
nýsköpunarfyrirtæki í örum vexti (GIF))

Heildarfjárhæð áhættufjár magnsfjár fest-
inga er á bilinu 2,6-3,9 milljarðar evra; 
fjöldi fyrirtækja sem fjárfest er í með 
áhættufjármagni innan ramma COSME-
áætlunarinnar er á bilinu 360-540

C.3.  Vogunarhlutfall (e. leverage 
ratio)

Vogunarhlutfall fyrir ábyrgðarkerfi fyrir 
lítil og meðalstór fyrirtæki 1:32

Vogunarhlutfall fyrir fyrirgreiðslukerfi 
fyrir lítil og meðalstór nýsköpunar fyrir-
tæki í örum vexti 1:6,7

Lánsfjárleið 1:20-1:30

Eiginfjárleið 1:4-1:6(5)

C.4.  Viðbótargildi 
 (e. additionality) eigin fjár-

fyrir greiðslunnar í þágu 
vaxtar og lánsábyrgðar fyrir-
greiðsl unnar

Viðbótargildi ábyrgðarkerfisins fyrir 
lítil og meðalstór fyrirtæki (SMEG): 
64% endanlegra viðtakenda sagði 
stuðninginn hafa skipt sköpum við að 
finna nauðsynlega fjármögnun

Viðbótargildi fyrirgreiðslukerfisins fyrir 
lítil og meðalstór nýsköpunarfyrirtæki í 
örum vexti 62 % endanlegra viðtakenda 
fyrirgreiðslukerfisins fyrir lítil og meðal-
stór nýsköpunarfyrirtæki í örum vexti 
sagði stuðninginn hafa skipt sköpum við 
að finna nauðsynlega fjármögnun

Aukning í hlutfalli endanlegra viðtak-
enda sem telja að eiginfjárfyrirgreiðslan 
til fjárfestingar í vexti eða láns ábyrgðar-
fyrirgreiðslan veiti fjármögnun sem 
ekki væri hægt að fá með öðrum hætti, í 
samanburði við upphafsgildi

Sértækt markmið: Að bæta aðgang að mörkuðum, einkum innan Sambandsins en einnig á heimsvísu

D.  Alþjóðlegt samstarf um iðn-
aðar samvinnu

Nýjustu þekktu niðurstöður (upphafs-
gildi)

Langtímatakmark (2020)

D.1.  Fjöldi tilvika bættrar sam-
ræmingar regluverks Sam-
bandsins og þriðju landa um 
iðnaðarvörur

Talið er að í samvinnu við helstu við-
skiptaaðila (Bandaríkin, Japan, Kína, 
Brasilíu, Rússland, Kanada og Indland) 
á sviði reglusetningar hafi umtalsverð 
samræming tæknireglugerða farið fram 
á að meðaltali 2 viðeigandi sviðum

Umtalsverð samræming tæknireglugerða 
við helstu viðskiptaaðila (Bandaríkin, 
Japan, Kína, Brasilíu, Rússland, Kanada 
og Indland) fari fram á 4 viðeigandi 
sviðum

E.  Enterprise Europe Network 
(EEN-netið)

Nýjustu þekktu niðurstöður (upphafs-
gildi)

Langtímatakmark (2020)

E.1  Fjöldi undirritaðra sam-
starfs  samninga

Undirritaðir samstarfssamningar: 2475 
(2012)

Undirritaðir samstarfssamningar: 2500 
á ári

E.2.  Viðurkenning lítilla og 
meðal stórra fyrirtækja á 
EEN-netinu

Viðurkenning lítilla og meðalstórra 
fyrir tækja á EEN-netinu verður mæld 
árið 2015 

Aukning í viðurkenningu lítilla og 
meðal stórra fyrirtækja á EEN-netinu, í 
saman burði við upphafsgildi 

E.3.  Hlutfall ánægðra viðskipta-
vina (hlutfall lítilla og 
meðal stórra fyrirtækja sem 
lætur í ljósi ánægju, virðis-
auki sérstakrar þjónustu sem 
Enterprise Europe Network 
(EEN-netið) lætur í té)

Hlutfall ánægðra viðskiptavina (hlutfall 
lítilla og meðalstórra fyrirtækja sem 
lætur í ljósi ánægju, virðisauki sérstakrar 
þjónustu) 78% 

Hlutfall ánægðra viðskiptavina (hlutfall 
lítilla og meðalstórra fyrirtækja sem 
lætur í ljósi ánægju, virðisauki sérstakrar 
þjónustu) > 82% 

E.4  Fjöldi lítilla og meðalstórra 
fyrirtækja sem fá stoð þjón-
ustu 

Fjöldi lítilla og meðalstórra fyrirtækja 
sem fá stoðþjónustu:  435000 (2011)

Fjöldi lítilla og meðalstórra fyrirtækja 
sem fá stoðþjónustu: 500 000 á ári 
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 2 milljónir lítilla og meðalstórra fyrir-
tækja á ári nota stafræna þjónustu 

2,3 milljónir lítilla og meðalstórra fyrirt-
ækja á ári nota stafræna þjónustu

Sértækt markmið:
Að bæta rammaskilyrði fyrir samkeppnishæfni og sjálfbærni fyrirtækja í Sambandinu, einkum 
lítilla og meðalstórra fyrirtækja, þ.m.t. í ferðaþjónustugeiranum

F.  Aðgerðir til að bæta sam-
keppnishæfni 

Nýjustu þekktu niðurstöður (upphafs-
gildi)

Langtímatakmark (2020)

F.1.  Fjöldi einföldunarráðstafana 
sem gerðar eru 

5 einföldunarráðstafanir á ári (2010) A.m.k. 7 einföldunarráðstafanir á ári

F.2.  Að regluramminn þjóni 
tilgangi sínum 

Hæfisprófanir hafa verið gerðar síðan 
2010. Eina viðeigandi hæfisprófunin til 
þessa er yfirstandandi tilraunaverkefni 
varðandi „gerðarviðurkenningar vél-
knú inna ökutækja“ 

Allt að 5 hæfisprófanir verði gerðar á 
gildistíma COSME-áætlunarinnar 

F.3.  Fjöldi aðildarríkja sem notar 
samkeppnishæfniprófið (e. 
competitiveness proofing 
test)

Fjöldi aðildarríkja sem notar sam-
keppnis hæfniprófið:  0 

Merkjanleg fjölgun aðildarríkja sem 
notar samkeppnishæfniprófið 

F.4.  Aðgerðir lítilla og meðal-
stórra fyrirtækja til auðlinda-
nýtni (geta varðað orku, 
efni eða vatn, endurnýtingu 
o.s.frv.)

Verða mældar reglulega, t.d. með könn-
un á viðhorfum almennings í Evrópu 

Aukning í hlutfalli lítilla og meðalstórra 
fyrirtækja í Sambandinu sem framkvæma 
a.m.k. eina aðgerð til aukinnar auð-
lindanýtni (getur varðað orku, efni eða 
vatn, endurvinnslu o.s.frv.) í samanburði 
við upphafsgildi (upphaflegt mat)

Aukning í hlutfalli lítilla og meðalstórra 
fyrirtækja í Sambandinu sem hyggja á 
frekari aðgerðir til aukinnar auðlinda nýtni 
(geta varðað orku, efni eða vatn, endur-
vinnslu o.s.frv.) annað hvert ár í saman-
burði við upphafsgildi (upphaflegt mat)

G.  Mótun stefnu fyrir lítil og 
meðalstór fyrirtæki 

Nýjustu þekktu niðurstöður (upphafs-
gildi)

Langtímatakmark (2020)

G.1.  Fjöldi aðildarríkja sem notar 
prófunina varðandi lítil og 
meðalstór fyrirtæki

Fjöldi aðildarríkja sem notar prófunina 
varðandi lítil og meðalstór fyrirtæki:  15 

Merkjanleg fjölgun aðildarríkja sem 
notar prófunina varðandi lítil og meðal-
stór fyrirtæki 

Sértækt markmið:
Að bæta rammaskilyrði fyrir samkeppnishæfni og sjálfbærni fyrirtækja í Sambandinu, einkum 
lítilla og meðalstórra fyrirtækja, þ.m.t. í ferðaþjónustugeiranum

H.  Ferðaþjónusta Nýjustu þekktu niðurstöður (upphafs-
gildi)

Langtímatakmark (2020)

H.1.  Þátttaka í samstarfs verk-
efnum milli landa 

Hvert verkefni náði til þriggja landa árið 
2011 

Fjölgun aðildarríkja sem taka þátt í sam-
starfsverkefnum milli landa sem fjár-
mögnuð eru af COSME-áætluninni í 
samanburði við upphafsgildi 

H.2.  Fjöldi áfangastaða sem taka 
upp þróunarlíkön fyrir sjálf-
bæra ferðaþjónustu sem Af -
burða góðir áfangastaðir í 
Evr ópu (e. European Desti-
nations of Excellence) mæla 
með

Heildarfjöldi áfangastaða sem fengið 
höfðu tilnefninguna gæðaáfangastaður í 
Evrópu: 98 (að meðaltali 20 á ári – 10 
árið 2007, 20 árið 2008, 22 árið 2009, 
25 árið 2010 og 21 árið 2011)

Að fleiri en 200 áfangastaðir taki upp 
þróunarlíkön fyrir sjálfbæra ferða þjón-
ustu sem Gæðaáfangastaðir í Evrópu  
(e. European Destinations of Excellence) 
mæla með (u.þ.b. 20 á ári)

I.  Nýjar viðskiptahugmyndir Nýjustu þekktu niðurstöður (upphafs-
gildi)

Langtímatakmark (2020)

I.1.  Fjöldi nýrra framleiðsluvara/
þjónustu á markaðnum 

Verður mældur reglulega 

(Hingað til hefur þessi starfsemi tak-
markast við greiningarvinnu í takmörk-
uðum mæli)

Aukning í samanlögðum fjölda nýrra 
framleiðsluvara/þjónustu í samanburði 
við upphafsgildi (upphaflegt mat)

Sértækt markmið: Að hvetja til frumkvöðlastarfsemi og frumkvöðlamenningar 
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J.  Stuðningur við frumkvöðla-
starfsemi 

Nýjustu þekktu niðurstöður (upphafs-
gildi)

Langtímatakmark (2020)

J.1.  Fjöldi aðildarríkja sem 
hafa innleitt lausnir fyrir 
frum kvöðla á grundvelli 
þeirra góðu starfsvenja, 
sem staðfestar hafa verið í 
gegnum áætlunina 

Fjöldi aðildarríkja sem hafa innleitt 
lausnir fyrir frumkvöðla:  22 (2010)

Merkjanleg fjölgun aðildarríkja sem hafa 
innleitt lausnir fyrir frumkvöðla 

J.2.  Fjöldi aðildarríkja sem 
hafa innleitt lausnir fyrir 
frum kvöðla sem beinast 
að hugsan legum, nýjum 
og ungum frumkvöðlum 
og kven frumkvöðlum, auk 
annarra tiltekinna markhópa 

Sem stendur taka 12 aðildarríki þátt 
í Evrópuneti leiðbeinenda kven frum-
kvöðla (e. European Network of Mentors 
for Women Entrepreneurs) Sem stendur 
hafa 6 aðildarríki og 2 svæði ákveðna 
stefnu varðandi frumkvöðlamennt, 
10 aðildarríki hafa sett landsmarkmið 
tengd frumkvöðlamennt inn í víðtækari 
ævinámsstefnu og í 8 aðildarríkjum 
eru uppi umræður um stefnur varðandi 
frumkvöðla

Merkjanleg fjölgun aðildarríkja sem 
innleiða lausnir fyrir frumkvöðla sem 
beinast að hugsanlegum, nýjum og ungum 
frumkvöðlum og kvenfrumkvöðlum, 
auk annarra tiltekinna markhópa, í 
samanburði við upphafsgildi 

(1)  Þessir mælikvarðar vísa til þróunar í málaflokknum fyrirtækja- og iðnaðarstefna  Framkvæmdastjórnin sjálf ber ekki ein ábyrgð á að 
takmörkin náist. Ýmsir aðrir þættir, sem hún ræður ekki, hafa einnig áhrif á niðurstöður á þessu sviði.

(2)  Mikilvægasti þátturinn í grænum framleiðsluvörum og þjónustu er að þau draga úr umhverfisáhættu og lágmarka mengun og 
notkun auðlinda. Til þeirra teljast einnig vörur með umhverfistilvísanir (visthannaðar, umhverfismerktar, lífrænt framleiddar og sem 
innihalda að verulegu leyti endurunnið efni). Heimild:  Skyndikönnun á viðhorfum almennings í Evrópu 342, „Lítil og meðalstór 
fyrirtæki, auðlindanýtni og grænir markaðir“.

(3)  Í niðurstöðum ráðsins frá 31. maí 2011 var að finna hvatningu til aðildarríkjanna, eftir því sem við á, um að stytta þann tíma sem það 
tekur að stofna ný fyrirtæki niður í þrjá virka daga og minnka kostnaðinn niður í 100 evrur eigi síðar en árið 2012, og jafnframt stytta 
tímann sem það tekur að afla allra leyfa og heimilda til að hefja og stunda tiltekna starfsemi fyrirtækis niður í þrjá mánuði fyrir lok 
ársins 2013.

(4)  „Internationalisation of European SMEs“, EIM, 2010, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/market-access/files/inter-
nationalisa tion_ of_european_smes_final_en.pdf

(5)  1 evra af fjárlögum Sambandsins skilar 20-30 evrum í fjármögnun og 4-6 evrum í hlutafjárframlag á gildistíma COSME-
áætlunarinnar.


