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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

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 framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Kontinuiteten i Fellesskapets støtte til foretak og 
entreprenørskap, særlig når det gjelder små og mellomstore 
bedrifter (SMB), må sikres.

2) Derfor er det hensiktsmessig å forlenge gyldighetsperioden 
for vedtak 2000/819/EF(3) med ett år, inntil 31. desember 
2006, og å øke det finansielle referansebeløpet med 88,5 
millioner euro.

3) Vedtak 2000/819/EF bør derfor endres.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 289 av 3.11.2005, s. 14, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 40/2006 av 10. mars 2006 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. 28 av 1.6.2006, s. 27.

(1) Uttalelse avgitt 9. mars 2005 (ennå ikke offentliggjort i EUT).
(2) Europaparlamentets uttalelse av 26. mai 2005 (ennå ikke offentliggjort i 

EUT) og rådsbeslutning av 18. juli 2005.
(3) EFT L 333 av 29.12.2000, s. 84. Vedtaket sist endret ved europaparlaments- 

og rådsvedtak nr. 593/2004/EF (EUT L 268 av 16.8.2004, s. 3).

4) Regionkomiteen er rådspurt, men har ikke avgitt 
uttalelse —

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I vedtak 2000/819/EF gjøres følgende endringer:

1. i artikkel 7 nr. 1 erstattes det finansielle referansebeløpet på 
«EUR 450 millioner» med «538 500 000 euro»,

2. i artikkel 8 erstattes datoen «31. desember 2005» med 
«31. desember 2006».

Artikkel 2

Denne beslutning trer i kraft den dag den kunngjøres i Den 
europeiske unions tidende.

Utferdiget i Strasbourg, 28. september 2005.

 For europaparlamentet For Rådet

 J. BORRELL FONTELLES D. ALEXANDER

 President Formann

EUROPAPARLAMENtS- OG RÅDSBESLUtNING nr. 1776/2005/EF

av 28. september 2005

om endring av rådsvedtak 2000/819/EF om et flerårig program for foretak og entreprenørskap, særlig for små og 
mellomstore bedrifter (SMB) (2001-2005)*
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