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2008/EØS/22/72

av 21. juli 2004
om endring av rådsvedtak 2000/819/EF om et flerårig program for foretak og entreprenørskap,
særlig for små og mellomstore bedrifter (SMB) (2001‑2005)(*°

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNION HAR —

5)

Det framgår av vedlegg II nr. IV i vedtak 2000/819/
EF at erfaring har vist at JEV‑programmet må
forenkles for å gjøre det mulig for finansformidlere og
Kommisjonens kontorer raskt å behandle søknader fra
SMB om finansielle bidrag og sikre at Fellesskapets
midler brukes på riktig måte. Det framgår dessuten at
Kommisjonen for øyeblikket utreder muligheten for å
tilpasse bidragskriteriene slik at behovene til SMB kan
oppfylles mer effektivt med hensyn til investeringer på
tvers av landegrensene, særlig i søkerstatene.

6)

Europaparlamentet vedtok 10. oktober 2002 en resolusjon
om Kommisjonens rapport til Europaparlamentet og
Rådet om vekst- og sysselsettingsalternativet — tiltak for
finansieringsbistand til nyskapende små og mellomstore
bedrifter (SMB) som skaper arbeidsplasser(6), der det
fastslås at det ikke lenger er hensiktsmessig å videreføre
JEV‑programmet i dets nåværende form.

7)

Kommisjonens vurdering av vekst- og sysselsettingsalternativet av 29. mai 2002 konkluderer med at
markedets etterspørsel etter JEV‑programmet er lav,
jobbskapingsvirkningen er begrenset og de administrative
kostnadene er svært høye, og at JEV‑programmet derfor
bør avvikles så snart som mulig.

8)

Målet med ETO‑tjenesten for etableringsstøtte,
JEV‑programmet og garantiordningen for SMB bør være
effektivt å avhjelpe markedssvikt som begrenser SMBs
tilgang til risikokapital ved å øke deltaking fra private og
offentlige aktører for å oppnå en spredning på 100 %.

Fellesskapet bør av hensyn til kostnadseffektiviteten
gradvis trekke seg ut av programmer som omfatter
forvaltning i svært liten målestokk av små pengebeløp,
slik tilfellet er med prosjekter som finansieres gjennom
JEV‑programmet.

9)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 268 av 16.8.2004, s. 3, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 73/2005 av 29. april 2005 om
endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder
utenfor de fire friheter, se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
nr. 46 av 15.9.2005, s. 41.
1
( ) Uttalelse avgitt 30. juni 2004 (ennå ikke offentliggjort i EUT).
(2) Europaparlamentsuttalelse av 22. april 2004 (ennå ikke offentliggjort i
EUT) og rådsbeslutning av 19. juli 2004.
(3) EFT L 310 av 13.11.1997, s. 28.
(4) EFT L 155 av 29.5.1998, s. 43.
(5) EFT L 333 av 29.12.2000, s. 84. Vedtaket endret ved tiltredelsesakten av
2003.

Etter en grundig analyse må det fastslås at det ikke er
mulig å få til en betydelig forenkling av JEV‑programmet,
ettersom store endringer i programmets oppbygning eller
i bidragskriteriene vil endre dets natur og derfor ikke
være omfattet av det rettslige grunnlaget (beslutning
98/347/EF). Det vil derfor ikke være mulig å bruke de
gjenstående budsjettforpliktelsene og heller ikke å bruke
budsjettet på prosjekter som omfatter søkerstater og
kandidatstater.

(6)

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 157 nr. 3,
under henvisning til forslag fra Kommisjonen,
under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske
og sosiale komité(1),
etter å ha rådspurt Regionkomiteen,
etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og
ut fra følgende betraktninger:
1)

Kommisjonen vedtok 5. november 1997 beslutning
97/761/EF om godkjenning av en ordning for støtte til
opprettelse av tverrnasjonale fellesforetak for SMB i
Fellesskapet(3).

2)

ETO‑tjenesten for etableringsstøtte, JEV‑programmet
(Joint European Venture) og garantiordningen for SMB er
tiltak som ble fastsatt i rådsbeslutning 98/347/EF av 19. mai
1998 om tiltak for finansieringsbistand til nyskapende
små og mellomstore bedrifter (SMB) som skaper
arbeidsplasser — vekst- og sysselsettingsinitiativet(4).

3)

4)

Det flerårige programmet som ble opprettet ved vedtak
2000/819/EF(5), har til formål å bedre de finansielle
rammevilkårene for foretakene, særlig ved å bedre
virkemåten til ETO‑tjenesten for etableringsstøtte,
endre garantiordningen for SMB og, når det gjelder
JEV‑programmet, ved å bruke de forpliktelser som er
inngått fram til 31. desember 2000 i henhold til beslutning
98/347/EF, til fordel for foretak som planlegger å inngå
tverrnasjonalt partnerskap.

EUT C 279 E av 20.11.2003, s. 78.
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10) Budsjettforpliktelsene for JEV‑programmet ble inngått
på grunnlag av rammeavtaler med finansformidlerne
i JEV‑nettverket, slik at det ble opprettet et direkte
rettsforhold mellom Kommisjonen og formidlerne. Det er
derfor ikke mulig å erstatte de eksisterende rammeavtalene
med direkte rettslige avtaler mellom Kommisjonen og
SMB, noe som for dette særskilte programmet ville ha
medført en forenkling og bedre vern av Fellesskapets
økonomiske interesser.
11) Det er mulig bare å foreta små endringer i framgangsmåten
uten å miste de gjenstående budsjettforpliktelsene, og
disse endringene anses som utilstrekkelige til å sikre
betydelig bedre resultater av JEV‑programmet.
12) Det er ikke mulig å bruke de gjenstående
budsjettforpliktelsene på prosjekter som omfatter
søkerstater og kandidatstater, ettersom disse forpliktelsene
ble inngått som en del av vekst- og sysselsettingsalternativet
(1998‑2000) og derfor utelukkende er forbeholdt de
statene som er medlemmer av Den europeiske union
og Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, i
henhold til beslutning 98/347/EF.
13) Siden avviklingen av de to andre europeiske tverrnasjonale
fellesforetaksprogrammene — European Community
Investment Partners (ECIP) for utviklingsland i Asia,
Latin‑Amerika, Middelhavsområdet og Sør‑Afrika
(ALAMEDSA‑statene) i 1999 og programmet for
fremming av SMB-fellesforetak og andre felles avtaler
(JOP) i statene i Sentral- og Øst‑Europa (ASSØE) og
de nye uavhengige statene (NIS) i 2000 — har mange
finansformidlere i JEV‑nettverket redusert eller innstilt
sin virksomhet som følge av det lave antallet søknader
fra SMB, med det resultat at det i de fleste medlemsstater
ikke lenger er mulig å søke om deltaking i programmet.
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investeringer i ny teknologi og investeringer i forbindelse
med opplæring.
18) For å fremme nyskaping og entreprenørskap i SMB slik
det ble krevd på Det europeiske råds møte i Barcelona,
bør det skapes et gunstig klima for investeringer fra
privat sektor i forskning og utvikling, særlig gjennom
risikokapital.
19) Kommisjonen har forpliktet seg til på et egnet tidspunkt å
endre det eksisterende flerårige programmet for foretak og
entreprenørskaps slik at det tas hensyn til nødvendigheten
av å fremme samarbeid mellom foretak og organisasjoner
og støtte dialog mellom tverrgående organisasjoner,
sektororganisasjoner eller bransjeorganisasjoner av små
og svært små foretak samt håndverksforetak.
20) Rådet fastslo 26. november 2002 at medlemsstatene,
Kommisjonen og finansinstitusjonene bør vurdere
hvordan de finansielle rammene for bioteknologi kan
forbedres.
21) Europaparlamentet anmodet i sin resolusjon om
biovitenskap og bioteknologi av 21. november 2002(1)
Kommisjonen om å utrede hvordan problemstillingen
med utilstrekkelig finansiering til nystartede
bioteknologiforetak kan løses, og bad Den europeiske
investeringsbank om å se velvillig på oppfølgingstiltak.
22) Vedtak 2000/819/EF bør derfor endres —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1
I vedtak 2000/819/EF gjøres følgende endringer:
1. I artikkel 5 skal nr. 1 lyde:

14) I betraktning av konklusjonen av vurderingen anses det
ikke som hensiktsmessig å erstatte JEV‑programmet med
et lignende program.
15) Avviklingen av JEV‑programmet bør ikke berøre
rettighetene og forpliktelsene som Fellesskapet,
finansformidlerne og støttemottakerne (SMB) har i
forbindelse med godkjente prosjekter.

«1. Kommisjonen skal framlegge for Europaparlamentet og
Rådet en årlig rapport om gjennomføringen av programmets
finansieringsordninger for 2004 samt en tilsvarende
sluttrapport for 2005 (det siste året).»
2. I vedlegg I gjøres følgende endringer:
a) I nr. 4 bokstav a) i) første strekpunkt skal første
punktum lyde:

16) Med hensyn til finansformidlernes legitime forventninger
bør de tillates å søke om finansielle bidrag til SMB i et
visst tidsrom etter at dette vedtak er gjort.

«— ved å investere i relevante og spesialiserte
risikokapitalfond, særlig såkornkapitalfond,
mindre fond, regionale fond eller fond rettet
inn mot bestemte sektorer eller teknologier,
eller risikokapitalfond som finansierer FoU, for
eksempel fond som er knyttet til forskningssentre
og forskningsparker, som så yter risikokapital til
SMB.»

17) Europaparlamentet vedtok 23. oktober 2003 en resolusjon
om entreprenørskap i Europa der det krever at det
innføres ordninger som, særlig for små og svært små
foretak, gir bedre tilgang til midler fra Den europeiske
investeringsbank og Det europeiske investeringsfond til
(1)

EUT C 25 E av 29.1.2004, s. 384.
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b) I nr. 4 bokstav a) i) tilføyes følgende ledd:
«Startfasen varer vanligvis opptil fem år. For selskaper
i bestemte høyteknologisektorer, særlig biovitenskap,
kan startfasen vare opptil ti år på grunn av omfattende
utvikling og prøving av produktene før de markedsføres,
noe som kjennetegner disse bestemte sektorene.»
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d) I nr. 5 første strekpunkt endres «det femte
rammeprogram» til «rammeprogrammet».
3. I vedlegg II oppheves nr. IV.

Artikkel 2

c) I nr. 4 bokstav a) iv) tilføyes følgende ledd:
«JEV‑programmet skal avvikles.

Dette vedtak trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i
Den europeiske unions tidende.

Finansformidlerne kan framlegge søknader fra SMB
om finansielle bidrag for Kommisjonen fram til
29. desember 2004.
Søknader og prosjekter skal behandles i samsvar med
artikkel 4 og vedlegg II i rådsbeslutning 98/347/EF
av 19. mai 1998 om tiltak for finansieringsbistand
til nyskapende små og mellomstore bedrifter
(SMB) som skaper arbeidsplasser — vekst- og
sysselsettingsinitiativet(*).
_______________
(*) EFT L 155 av 29.5.1998, s. 43.»

Artikkel 3
Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.
Utferdiget i Strasbourg, 21. juli 2004.
For Europaparlamentet

For Rådet

J. P. BORREL

A. NICOLAÏ

President
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