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RÅDSBESLUTNING

av 14. juni 1993

om et flerårig program for fellesskapstiltak for å styrke de
prioriterte områdene og for å sikre kontinuitet i og konsolidering
av næringspolitikken, særlig for små og mellomstore bedrifter,

i Fellesskapet

(93/379/EØF)

RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR - oppnådd på alle områder av det foreliggende program, og
Kommisjonen har framlagt en rapport med Kommisjonens
merknader, for Europaparlamentet og Rådet.

Denne rapporten bekrefter berettigelsen av, viktigheten av og
kvaliteten på den næringspolitikk som Fellesskapet har ført fram
til nå, men framlegger samtidig interessante forslag til vinkling
på visse tiltak.

Utviklingen i den økonomiske situasjon krever tiltak for å skape
ny vekst som SMB i stor grad kan bidra til, og denne situasjonen
innebærer at det foreslås vedtatt et program for fellesskapstiltak
til støtte for SMB, som fullt ut tar hensyn til denne nye
prioriteringen.

Det europeiske råd erkjente i møte i Edinburgh 11. og 12.
desember 1992 at «SMB er viktige for å skape sysselsetting og
for å stimulere til vekst», at kostnadene som følger av
Fellesskapets regelverk må reduseres, at fellesskapstiltak for SMB
som har bestått sin prøve på fellesskapsplan, må økes og at det
må treffes tiltak som stimulerer private investeringer, særlig av
SMB.

Det må opprettholdes en enhetlig næringspolitikk ved å styrke
dens prioriterte områder som del av veksttiltakene, og sikre
kontinuitet på de andre områdene av næringspolitikken.

Kommisjonen har framlagt for Rådet en melding om
næringspolitikk innen Fellesskapet, kalt «bedriftsdimensjonen i
sentrum for europeisk vekst».

Kommisjonen har i løpet av de siste to årene framlagt for Rådet
en rekke meldinger om tiltak for SMB (underleveranser,
gjensidige garantiordninger, SMBs deltakelse i offentlige
kontrakter, osv.).

Denne beslutning får anvendelse for alle typer bedrifter,
uavhengig av virksomhet, størrelse, selskapsform (herunder
samvirkelag, gjensidige selskaper, sammenslutninger og
stiftelser) eller geografisk beliggenhet, men sikter imidlertid

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
økonomiske fellesskap, særlig artikkel 235,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet(1),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(2), og

ut fra følgende betraktninger:

Rådet vedtok 28. juli 1989 beslutning 89/490/EØF om bedring
av forretningsklimaet og fremming av bedriftsutvikling, særlig
for små og mellomstore bedrifter (SMB), i Fellesskapet(3),
revidert ved beslutning 91/319/EØF(4).

Rådet har ved sin resolusjon av 17. juni 1992 om fellesskapstiltak
til støtte for bedrifter, særlig til små og mellomstore bedrifter,
herunder håndverksbedrifter(5), bekreftet sitt engasjement for å
støtte samordningen av tiltak til støtte for bedriftene.

I henhold til nærhetsprinsippet oppfordret Rådet i nevnte
resolusjon Kommisjonen til å følge opp de nødvendige tiltak for
å skape et gunstig klima for bedriftenes konkurransedyktighet,
særlig for små og mellomstore bedrifter, og for å støtte opp om
deres integrasjon i det indre marked etter 1992. Rådet har
oppfordret Kommisjonen til innen utgangen av 1992 å framlegge
de forslag som anses som nødvendige i lys av de vurderinger
som er foretatt for å sikre kontinuitet i næringspolitikken.

Dynamikken i det indre marked vil være den største utfordringen
for bedriftene de neste årene, og SMB må derfor få utfyllende
opplysninger om denne fellesskapsprosessen.

Uavhengige eksperter har i samsvar med artikkel 3 i beslutning
91/319/EØF), foretatt en vurdering av de resultater som er

(1) EFT nr. C 150 av 31.5.1993.

(2) EFT nr. C 161 av 14.6.1993, s. 6.

(3) EFT nr. L 239 av 16.8.1989, s. 33.

(4) EFT nr. L 175 av 4.7.1991, s. 32.

(5) EFT nr. C 178 av 15.7.1992, s. 8.
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særlig mot SMB og de som skaper nye bedrifter, herunder
handels- og distribusjonsbedrifter, håndverksbedrifter,
familiebedrifter og unge bedriftsledere.

I definisjonen av SMB er det nødvendig å etterkomme
retningslinjene i kommisjonsmeldingen om de definisjoner av
SMB som benyttes innenfor rammen av fellesskapstiltakene
(SEC(92) 351, endelig versjon av 29. april 1992).

SMB og særlig nye bedrifter har en viktig stilling i næringslivet
generelt og i utviklingen av regionene, og de spiller en sentral
rolle med hensyn til aktivitet, produktivitet, tilpasningsevne og
nyskaping.

Utviklingen av en næringspolitikk for Fellesskapet basert på
effektiv konkurranse er viktig for å bedre den økonomiske
konkurransdyktighet i Europa, for økt sysselsetting, økonomisk
og sosial utjevning i Fellesskapet og fortsatt utvidelse av markedet
etter 1993.

Denne politikken innebærer først og fremst bedring av de ad-
ministrative, juridiske og skattemessige vilkår for bedriftene,
intensivert og bedre informasjon fra Fellesskapet til bedriftene,
stimulering av samarbeide og partnerskap mellom bedrifter, og
fremme og samordning av fellesskapsinstrumenter for å bistå
bedrifter, særlig SMB.

Mulighetene som tilbys SMB ved strukturfond og
fellesskapsprogrammer for forskning og utvikling samt andre
fellesskapsprogrammer, for eksempel om offentlige kontrakter,
må bedres og utnyttes bedre.

Handlingsprogrammet kan gjøres mer effektivt ved fast kontakt
mellom Kommisjonen og arbeidsgiverorganisasjonene; i denne
sammenheng bør SMB oppmuntres til å bedre sin representasjon
i Europa.

En betydelig andel av tiltakene til fordel for bedrifter
gjennomføres imidlertid på medlemsstatsplan, og fellesskaps-
tiltakene må derfor søke å utfylle dem.

Fellesskapet skal i henhold til nærhetsprinsippet og innenfor
rammen av handlingsprogrammet, gripe inn bare dersom målene
for et foreslått tiltak ikke kan nås i tilstrekkelig grad av
medlemsstatene, og derfor bedre kan nås på fellesskapsplan.

Midlene og tiltakene som Fellesskapet iverksetter i forbindelse
med handlingsprogrammet, må stå i forhold til det fastsatte mål.

Det må vedtas et program for perioden fram til 31. desember
1996, som må tilføres tilstrekkelige midler for å nå målet om
vekststimulering, sysselsetting og økonomisk og sosial utjevning
i Fellesskapet.

For vedtakelse av denne beslutning fastsetter ikke traktaten annen
myndighet enn den som er fastsatt i artikkel 235 -

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1
Et program for å styrke de prioriterte tiltakene og sikre kontinuitet
i næringspolitikken vedtas med dette med virkning fra 1. juli
1993. Programmet gjelder alle bedrifter, særlig små og
mellomstore bedrifter (SMB).

Artikkel 2
Programmet nevnt i artikkel 1 og som omfatter tiltakene presisert
i vedlegg I, har følgende mål:

I. Å styrke de prioriterte områder i næringspolitikken for å
stimulere til vekst i Fellesskapet

A. Å bedre de administrative og juridiske vilkår for bedriftene,
blant annet på området indirekte beskatning, for å redusere
kostnadene som følger av Fellesskapets regelverk for SMB

B. Å lette bedriftenes tilgang til fellesskapsopplysninger.

C. Å bedre søkenettet for bedriftssamarbeid.

D. Å fortsette utviklingen av instrumenter for direkte
forbindelse mellom bedriftsledere med sikte på
underleveranser over landegrensene.

E. Å sikre at de forskjellige fellesskapstiltak og -politikker
fullt ut ivaretar SMBs interesser.

II. Å sikre kontinuitet i og konsolidering av næringspolitikken
for særlig å fremme europeisering og internasjonalisering
av bedriftene, særlig SMB

A. Å oppmuntre SMB, herunder håndverkbedrifter, til å
tilpasse seg de strukturendringer og endringer som skyldes
det indre marked, særlig ved tiltak for opplysning,
utveksling av erfaringer og samarbeide over landegrensene.

B. Å stimulere til bedrede finansielle vilkår for bedrifter

C. Å fremme et bedre oppsyn med den økonomiske utvikling
for bedriftene i gjennomføringen av det indre marked

D. Å evaluere og utvikle næringspolitikken.

Artikkel 3
1. For å nå de mål fastsatt i artikkel 1 og 2, og i den grad de

ikke bedre kan nås på medlemsstatsplan, skal Kommisjonen
iverksette de nødvendige tiltak på fellesskapsplan, idet det
tas hensyn til utfallet av samtlige evalueringsrapporter.

2. Framgangsmåten fastsatt i artikkel 4 skal følges ved
vedtakelse av tiltak som omhandler

- vedtakelse, forsøksvis iverksetting eller utvidelse av
de prosjekter som er nødvendige for gjennomføringen
av denne beslutning,

- fastsettelse av innhold, tidsplan og finansiell støtte med
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hensyn til tiltak og anmodninger om forslag,

- jevnlig vurdering av de resultater som oppnås for hvert
prosjekt, i henhold til tidsplanene som er fastsatt i de
enkelte programmer.

3. Komiteen nevnt i artikkel 4 kan undersøke ethvert annet
spørsmål angående programmet nevnt i artikkel 1.

4. Kommisjonen skal hvert år framlegge for komiteen en rap-
port om gjennomføringen av denne beslutning, som
omfatter den framgang den har hatt på alle områder,
herunder administrativ forenkling og opplysninger om

- Euro-info-sentre:

- statistiske opplysninger om antall bedrifter som
har rådspurt dem,

- organisatoriske endringer, tjenester som ytes og
finansiering,

- Europartnerskap og Interprise:

- statistiske opplysninger om de deltakende
bedrifters størrelse og virksomhetssektor

- oppfølging av de tiltak som er truffet,

- endringer av arrangementenes organisasjon eller
finansiering

Artikkel 4
Kommisjonen skal bistås av en komité sammensatt av
representanter for medlemsstatene og ledet av Kommisjonens
representant.

Kommisjonens representant skal framlegge for komiteen et utkast
til tiltak som skal treffes. Komiteen skal uttale seg om utkastet
innen en frist som lederen kan fastsette etter hvor mye saken
haster. Uttalelsen skal avgis med det flertall som er fastsatt i
traktatens artikkel 148 nr. 2 for beslutninger som Rådet skal treffe
etter forslag fra Kommisjonen. Ved avstemning i komiteen skal
stemmer avgitt av medlemsstatenes representanter ha vekt som
fastsatt i nevnte artikkel. Lederen skal ikke avgi stemme.

Kommisjonen skal vedta tiltak som skal iverksettes umiddelbart.
Dersom tiltakene ikke er i samsvar med komiteens uttalelse, skal
imidlertid Kommisjonen omgående underrette Rådet om dem. I
dette tilfellet skal Kommisjonen utsette iverksettingen av tiltakene
den har vedtatt, i tre måneder regnet fra den dagen underretningen

blir gitt.

Rådet kan med kvalifisert flertall treffe en annen beslutning innen
fristen fastsatt i forrige ledd.

Artikkel 5
Kommisjonen skal senest i slutten av mars 1996 framlegge for
Europaparlamentet, Rådet og Den økonomiske og sosiale komité
en ekstern vurderingsrapport om gjennomføringen av denne
beslutning, herunder en vurdering av kostnadseffektiviteten samt
forslag som den anser nødvendige på grunnlag av de vurderinger
som foreligger.

Kommisjonen skal i løpet av første halvår 1995 også framlegge
for Europaparlamentet, Rådet og Den økonomiske og sosiale
komité beretninger om

- nettverkenes framtidige drift, særlig med hensyn til
produkter, målgrupper og finansiering, herunder
vurdering av mulighetene for selvfinansiering på
grunnlag av anbefalinger gitt i de siste
vurderingsrapportene,

- samordning mellom de forskjellige fellesskaps-pro-
grammer som åpenbart er i SMBs og håndverks-
bedrifters interesse, som ikke dekkes av denne
beslutning, og om de tiltak som treffes i samsvar med
denne beslutning.

Artikkel 6
1. Denne beslutning trer i kraft 1. juli 1993, og får anvendelse

fram til 31. desember 1996.

2. Budsjettmyndigheten skal fastsette de tilgjengelige
bevilgninger for hvert regnskapsår i henhold til prinsippene
om god ledelse omhandlet i artikkel 2 i finansforordningen
som får anvendelse for de Europeiske fellesskaps
alminnelige budsjett.

3. Det samlede beløp som anses nødvendig for
gjennomføringen av denne beslutning, som nevnt i vedlegg
II, er på 112,2 millioner ECU, i den grad beløpet faller inn
under en finansieringsplan på mellomlang sikt. Beløpet
omfatter budsjettbeløpet for 1993 på 24,8 millioner ECU,
og omfatter dermed også det beløp som er nødvendig for å
gjennomføre de pågående SMB-programmer.

Artikkel 7
Denne beslutning skal ved sin ikrafttredelse erstatte beslutning
89/490/EØF.

Utferdiget i Luxembourg, 14. juni 1993.

For Rådet

J. TRØJBORG

Formann
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VEDLEGG I

TILTAK NEVNT I ARTIKKEL 2

I. Å STYRKE DE PRIORITERTE OMRÅDER I NÆRINGSPOLITIKKEN FOR Å STIMULERE
TIL VEKST I FELLESSKAPET

A. Bedre de administrative og juridiske vilkår for bedriftene, blant annet på området
indirekte beskatning, for å redusere kostnadene som følger av Fellesskapets regelverk
for SMB

Særlig oppfølging av arbeidene for å forenkle administrasjonen og oppmuntre til tiltak for
oppfølging i medlemsstatene; vurdering av hvordan Fellesskapets regelverk virker inn,
konsolidering av Fellesskapets regelverk, nærmere undersøkelse av aspekter som overdragelse
og opprettelse av bedrifter; jevnlig og omfattende samråd med organisasjoner som representerer
SMB.

B. Lette bedriftenes tilgang til fellesskapsopplysninger

Kvalitativ utvikling, forbedret drift og tilpasning av Euro-info-sentre til SMBs nye behov,
herunder rådgivning overfor bedrifter som vil kunne delta i fellesskapsprogrammer (som for
eksempel forskning, offentlige kontrakter, bedre miljøpraksis); stabilisering av finansieringen,
særlig ved å konsentrere innsatsen og utviklingen om det nåværende nettverk; utvidelse av
nettverket av forbindelsessentre til Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS),
til statene i Mellom- og Øst-Europa og til middelhavsstatene, særlig Maghrib-statene, i
forbindelse med særlige tiltak for disse statene.

C. Bedre søkenettet for bedriftssamarbeid

Kvalitativ bedring og gradvis vedtakelse av betalingssystemet for det konfidensielle søkenettet
for bedriftssamarbeid (BC-NET) for så langt det er mulig, å gjøre det selvfinansierende;
kvalitativ utvikling av det ikke-konfidensielle søkenettet for bedriftssamarbeid (BCC).

D. Fortsette utviklingen av instrumenter for direkte forbindelse mellom bedriftsledere med
sikte på underleveranser over landegrensene

Særlig ved styrking av forberedelsene til, gjennomføringen og oppfølgingen av de tiltak som
gjennomføres under Europartnerskaps og Interprises programmer; bedret kjennskap til
underleverandørmarkedene, fremming av harmoniserte sertifiserings- og
standardiseringsprosedyrer og fremming av samarbeide mellom store og små bedrifter.

E. Sikre at de forskjellige fellesskapstiltak og -politikker fullt ut ivaretar SMBs interesser

Fremme av fellesskapsinstrumenter som gjør det mulig for SMB å delta fullt ut i samtlige
fellesskapstiltak og -programmer, herunder instrumenter for næringspolitikken, stukturfondene,
programmer for forskning og for utvikling av det teknologiske potensiale som gjør det enklere
for SMB å delta, blant annet ved å forenkle framgangsmåtene.
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II. Å SIKRE KONTINUITET I OG KONSOLIDERING AV NÆRINGSPOLITIKKEN FOR
SÆRLIG Å FREMME EUROPEISERING OG INTERNASJONALISERING AV BEDRIFTENE,
SÆRLIG SMB

A. Oppmuntre SMBs tilpasning til struktur endringer og endringer som skyldes det indre
marked

Identifisering av SMBs behov og utarbeiding av tiltak, blant annet på grunnlag av
pilotprosjekter, for blant annet små bedrifter og håndverksbedrifter, handels- og
distribusjonsbedrifter, samvirkelag, gjensidige selskaper, sammenslutninger og stiftelser, de
som skaper nye bedrifter og unge bedriftsledere, som gjør det mulig for dem å møte
strukturendringer, å forstå den europeiske dimensjon i deres markeder og å dra fordel av
mulighetene i det indre marked, særlig med hensyn til standardisering, sertifisering eller
offentlige kontrakter.

B. Stimulere til bedrede finansielle vilkår for bedriftene

Vurdere mulighetene for å lette SMBs tilgang til finansiering og garanti, herunder gjensidige
garantiordninger og risikokapital; vurdere mulighetene og gjennomførbarheten av utvikling
av annenhåndsmarkeder; lette SMBs tilgang til finansieringsmidler som stilles til rådighet av
Fellesskapet uten at dette innebærer finansiering av bedriftene.

C. Fremme bedre oppsyn med den økonomiske utvikling for bedriftene i gjennomføringen
av det indre marked

Et europeisk senter for observasjon av SMB, forbedret statistikk over SMB uten å belaste
bedriftene ytterligere.

D. Evaluere og utvikle næringspolitikken

Evaluering av nåværende politikk og tiltak, utarbeiding av forslag til nye fellesskapstiltak på
områder som har betydning for bedriftene.
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 VEDLEGG II

BEDRIFTSDIMENSJONEN I SENTRUM FOR EUROPEISK VEKST
DRIFTSBEVILGNINGER 1993-1996

EN POST, VEILEDENDE BELØP I MILLIONER ECU

I. Styrke de prioriterte områdene for næringspolitikken for å stimulere til vekst
i Fellesskapet

A. Bedre de administrative og juridiske vilkår for bedriftene, blant annet på
området indirekte beskatning(1) 5,10

B. Lette bedriftenes tilgang til fellesskapsopplysninger            33,25

C. Bedre søkenettet for bedriftssamarbeid 3,90

D. Fortsette utviklingen av instrumenter for direkte forbindelse mellom
bedriftsledere med sikte på underleveranser over landegrensene                        28,85

E. Sikre at de forskjellige fellesskapstiltak og -politikker fullt ut ivaretar
SMBs interesser           13,90

Delsum 1        85,00

II. Sikre kontinuitet i og konsolidering av næringspolitikken for særlig å
fremme europeisering og internasjonalisering av bedriftene, særlig SMB

A. Oppmuntre SMB til å tilpasse seg til strukturendringer og endringer som
skyldes det indre marked
- Håndverksbedrifter og små bedrifter 5,50
- Handels- og distribusjonsbedrifter 7,60
- Samvirkelag, gjensidige selskaper, sammenslutninger og stiftelser 0,80

B. Stimulere til bedrede finansielle vilkår for bedriftene 0,90

C. Fremme bedre oppsyn med den økonomiske utvikling for bedriftene i
gjennomføringen av det indre marked
- Europeisk senter for observasjon av SMB 5,30
- Forbedret statistikk over SMB 1,20
- Undersøkelser, publikasjoner, seminarer, konferanser 5,40
- Evaluering av nåværende politikk og tiltak 0,50

Delsum 2        27,2

Sum              112,20

(1) Herunder samråd med medlemsstatene og bransjeorganisasjonene (tidligere post B5-324).


