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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) nr. 1287/2013 

av 11. desember 2013 

om opprettelse av et program for konkurranseevne i foretak og små og mellomstore bedrifter  

(2014–2020) og om oppheving av beslutning nr. 1639/2006/EF(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 173 og 195. 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til nasjonalfor-

samlingene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 

og sosiale komité(1), 

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(2), 

etter den ordinære regelverksprosess og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I mars 2010 vedtok Kommisjonen en melding om 

Europa 2020-stategien for intelligent og bærekraftig 

vekst for alle, som ble godkjent av Det europeiske råd i 

juni 2010. Europa 2020-strategien er en reaksjon på den 

økonomiske krisen og har som formål å forberede 

Unionen på de neste ti årene. I meldingen fastsettes fem 

ambisiøse mål for klima og energi, sysselsetting, 

innovasjon, utdanning og sosial integrasjon som skal 

nås innen 2020, og det identifiseres sentrale drivkrefter 

for vekst som skal gjøre Unionen mer dynamisk og 

konkurransedyktig. Den understreker også betydningen 

av å styrke veksten i den europeiske økonomien 

samtidig som det oppnås et høyt nivå av sysselsetting, 

en ressurs- og energieffektiv økonomi med lave 

karbonutslipp og sosial utjevning. Små og mellomstore 

bedrifter (SMB) bør spille en avgjørende rolle for å nå 

målene i Europa 2020-strategien. Deres rolle avspeiles 

ved at SMB-ene er nevnt i seks av de sju 

flaggskipinitiativene i Europa 2020-strategien. 

2)  For å sikre at foretak, særlig SMB-er, i høy grad kan 

bidra til den økonomiske veksten i Unionen, noe som 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 347 av 20.12.2013,  

s. 33, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 149/2014 av 

27. juni 2014 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. 71 av 27.11.2014,  

s. 57. 

(1) EUT C 181 av 21.6.2012, s. 125. 

(2) EUT C 391 av 18.12.2012, s. 37. 

har høyeste prioritet, vedtok Kommisjonen i oktober 2010 

en melding om en integrert næringspolitikk for en 

globalisert tid, med konkurranseevne og bærekraft i 

sentrum, som ble godkjent av Det europeiske råd i 

desember 2010. Dette er et flaggskipinitiativ i Europa 

2020-strategien. I meldingen angis en strategi som har 

som mål å fremme vekst og sysselsetting ved å 

opprettholde og støtte et sterkt, forskjelligartet og 

konkurransedyktig grunnlag for næringsvirksomhet i 

Europa, særlig gjennom å forbedre rammevilkårene for 

foretak og styrke flere av aspektene ved det indre marked, 

herunder virksomhetsrelaterte tjenester. 

3)  I juni 2008 vedtok Kommisjonen en melding med 

tittelen «Think Small First – a Small Business Act for 

Europe», (Tenk smått først – en «Small Business Act» 

for Europa) som ble ønsket velkommen av Det 

europeiske råd i desember 2008. I «Small Business Act» 

(SBA) gis en omfattende politisk ramme for SMB-er, 

entreprenørskap fremmes og «tenk smått først»-

prinsippet forankres i regelverket og politikken for å 

styrke SMB-enes konkurranseevne. SBA fastsetter ti 

prinsipper og beskriver politiske tiltak og regel-

verkstiltak for å fremme SMB-enes mulighet til å vokse 

og skape arbeidsplasser. Gjennomføring av SBA bidrar 

til at målene i Europa 2020-strategien nås. Flere tiltak 

for SMB-er er allerede fastsatt i flaggskipinitiativene. 

4)  SBA har i ettertid blitt gjennomgått og resultatene av 

gjennomgåelsen ble offentliggjort i februar 2011 og 

dannet grunnlaget for Rådets konklusjoner av 30. og  

31. mai 2011. Gjennomgåelsen redegjør for gjennomfø-

ringen av SBA og vurderer behovene til de SMB-er som 

driver virksomhet under de rådende økonomiske 

forhold, der de finner det stadig vanskeligere å få 

tilgang til finansiering og markeder. Den gir en oversikt 

over framgangen som er gjort de første to årene SBA 

har vært i kraft, fastsetter nye tiltak for å møte de 

utfordringer som har oppstått som følge av den 

økonomiske krisen og som berørte parter har påpekt, og 

inneholder forslag til å forbedre gjennomslaget for og 

gjennomføringen av SBA, med klare roller for berørte 

parter og næringslivsorganisasjoner i fremste linje. De 

særskilte målene for et program for foretak og SMB-ers 

konkurranseevne bør gjenspeile prioriteringene som er 

fastsatt i gjennomgåelsen. Det er viktig å sikre at 

gjennomføringen av et slikt program samordnes med 

gjennomføringen av SBA. 

 Tiltakene som treffes for å nå de særskilte målene bør 

bidra til å oppfylle de ti prinsippene nevnt ovenfor, og 

de nye tiltakene fastsatt i forbindelse med gjennomgåel-

sen av SBA.  
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5)  I rådsforordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013(1) fast-

settes den flerårige finansielle rammen for årene  

2014-2020. Denne flerårige finansielle rammen 

beskriver hvordan de politiske målene om økt vekst og 

sysselsetting i Europa, opprettelsen av en mer 

miljøbevisst økonomi med lavere karbonutslipp og en 

mer internasjonalt framtredende Union, skal nås. 

6)  For å bidra til å styrke konkurranseevnen og bærekraf-

ten i foretak i Unionen, særlig SMB-er, og for å støtte 

eksisterende SMB-er, oppmuntre til en entreprenør-

kultur og fremme SMB-enes vekst, styrke kunnskaps-

samfunnet og en utvikling basert på balansert øko-

nomisk vekst, bør det opprettes et program for kon-

kurranseevne og bærekraft i foretak og SMB-er 

(«COSME-programmet»). 

7)  COSME-programmet bør prioritere forenkling høyt i 

samsvar med kommisjonsmeldingen av 8. februar 2012 

om en dagsorden for forenkling av den flerårige 

finansielle rammen for 2014-2020. Unionens og med-

lemsstatenes utgifter til fremme av konkurranseevne og 

bærekraft i foretak og SMB-er bør samordnes bedre for 

å sikre komplementaritet, større effektivitet og synlighet 

samt for å oppnå større budsjettmessige synergier. 

8)  Kommisjonen har forpliktet seg til å integrere klimatil-

tak i Unionens utgiftsprogrammer og å avsette minst  

20 % av Unionens budsjett til klimarelaterte mål. Det er 

viktig å sikre at bekjempelse av og tilpassing til 

klimaendringer samt forebygging av risiko fremmes i 

forberedelsen, utformingen og gjennomføringen av 

COSME-programmet. Tiltak som omfattes av denne 

forordning bør bidra til å fremme overgangen til en 

økonomi og et samfunn som er klimarobust og har lave 

karbonutslipp. 

9)  Det følger av rådsbeslutning 2001/822/EF(2) at enheter 

og organer i oversjøiske land og territorier kan delta i 

COSME-programmet. 

10)  Formålet med Unionens politikk på området kon-

kurranseevne er å få på plass institusjonelle og politiske 

forutsetninger for bærekraftig vekst i foretakene, særlig 

SMB-er. Å skape konkurranseevne og bærekraft 

innebærer en evne til å oppnå og opprettholde en 

økonomisk konkurranseevne og vekst for foretakene 

som er i samsvar med målene om en bærekraftig 

  

(1) Rådsforordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 av 2. desember 2013 

om fastsettelse av den flerårige finansielle rammen for årene 2014-

2020 (EUT L 347 av 20.12.2013, s. 884). 

(2) Rådsbeslutning 2001/822/EF av 27. november 2001 om assosie-

ringen av de oversjøiske land og territorier med Det europeiske 

fellesskap («assosieringsbeslutningen») (EFT L 314 av 30.11.2001, 

s. 1). 

utvikling. Økt produktivitet, herunder ressurs- og 

energiproduktivitet, er den viktigste kilden til en 

bærekraftig inntektsvekst. Konkurranseevne avhenger 

også av at selskapene fullt ut kan utnytte mulighetene, 

for eksempel på det indre marked. Dette er særlig viktig 

for SMB-er, ettersom de utgjør 99 % av foretakene i 

Unionen, står for to av tre eksisterende arbeidsplasser i 

privat sektor og 80 % av nyopprettede arbeidsplasser, og 

bidrar med over halvparten av den samlede 

verdiskapingen i foretak i Unionen. SMB-ene er en 

sentral drivkraft for økonomisk vekst, sysselsetting og 

sosial integrasjon. 

11)  I Kommisjonens melding av 18. april 2012 om tiltak for 

å få et oppsving med høy sysselsetting («Towards a job-

rich recovery»), vurderes det at politikk som fremmer en 

overgang til en grønn økonomi, f.eks. ressursef-

fektivitet, energieffektivitet og klimaendringspolitikk, 

kan skape over fem millioner arbeidsplasser innen 2020, 

særlig i SMB-sektoren. Med utgangspunkt i dette kan 

særskilte tiltak i COSME-programmet omfatte å fremme 

utviklingen av bærekraftige produkter, tjenester, tekno-

logier og prosesser i tillegg til ressurs- og energief-

fektivitet og foretakenes samfunnsansvar.  

12)  På grunn av de markedsrelaterte, politiske og institu-

sjonelle mangler som undergraver konkurranseevnen til 

foretak i Unionen, særlig SMB-er, har det i utarbeidin-

gen av Unionens politikk de senere år vært satt søkelys 

på konkurranseevne. 

13)  COSME-programmet bør derfor håndtere markedsrela-

terte mangler som påvirker konkurranseevnen til 

Unionens økonomi på globalt plan og som undergraver 

foretakenes, særlig SMB-enes, evne til å konkurrerer 

med sine motstykker i andre deler av verden. 

14)  COSME-programmet bør særlig være rettet mot SMB-

er som definert i kommisjonsrekommandasjon 2003/ 

361/EF(3). Ved gjennomføringen av denne forordningen 

bør Kommisjonen rådføre seg med alle relevante berørte 

parter, herunder organisasjoner som representerer SMB-

ene. Det bør vies særlig oppmerksomhet til svært små 

foretak, håndverksforetak, selvstendig næringsdrivende, 

de frie yrker og sosiale foretak. Det bør også vies 

oppmerksomhet til potensielle, nye, unge og kvinnelige 

entreprenører samt andre særskilte målgrupper som 

eldre mennesker, innvandrere og entreprenører som 

tilhører sosialt vanskeligstilte eller sårbare grupper. 

f.eks. personer med funksjonshemninger, og til tiltak for 

å lette virksomhetsoverdragelse, etablering av nye 

foretak basert på eksisterende og eller tidligere 

virksomhet og at entreprenører får en ny sjanse.  

  

(3) Kommisjonsrekommandasjon 2003/361/EF av 6. mai 2003 om 

definisjonen av svært små, små og mellomstore bedrifter (EUT  

L 124 av 20.5.2003, s. 36). 
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15)  Mange av Unionens problemer i forbindelse med 

konkurranseevne har å gjøre med at SMB-er har 

problemer med å skaffe finansiering fordi de har 

vansker med å godtgjøre sin kredittverdighet, og med å 

få tilgang til risikokapital. Disse problemene har en 

negativ innvirkning på antallet av og kvaliteten på nye 

foretak som opprettes, og på foretakenes vekst og 

overlevelse, samt på nye entreprenørers vilje til å ta over 

livskraftige selskaper i forbindelse med virksomhets-

overdragelse eller generasjonsskifte i foretakene. 

Unionens finansieringsordninger opprettet i samsvar 

med europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1639/ 

2006/EF(1) har tilført en dokumentert merverdi og har 

ytt et positivt bidrag til minst 220 000 SMB-er. Den 

økte merverdien for Unionen som de foreslåtte 

finansieringsordningene skaper, ligger blant annet i 

styrkingen av det indre marked for risikokapital og 

utviklingen av et felleseuropeisk finansieringsmarked 

for SMB-er, samt i å håndtere de markedsrelaterte 

manglene som ikke kan håndteres av medlemsstatene. I 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU, 

Euratom) nr. 966/2012(2) bør Unionens tiltak være 

sammenhengende, konsistente og utfylle medlems-

statenes finansieringsordninger for SMB-er, de bør ha 

en brekkstangvirkning og hindre at det oppstår 

markedsvridninger. De enheter som gis ansvar for å 

gjennomføre tiltakene, bør sikre addisjonalitet og at 

dobbeltfinansiering med unionsmidler unngås. 

16)  Kommisjonen bør legge vekt på å synliggjøre 

finansieringen som ytes gjennom finansieringsordnin-

gene i denne forordning for å sikre at det er kjent at 

støtte fra Unionen er tilgjengelig og at støtten som ytes 

anerkjennes i markedet. Finansformidlere bør derfor 

også være forpliktet til å uttrykkelig understreke overfor 

de endelige mottakerne at finansieringen er gjort mulig 

med støtte fra finansieringsordningene i denne 

forordning. Kommisjonen og medlemsstatene bør treffe 

egnede tiltak, herunder ved bruk av brukervennlige 

nettbaserte systemer, for å spre informasjon om de 

tilgjengelige finansieringsordningene til SMB-er og 

formidlere. Disse systemene, som kan omfatte en felles 

portal, bør ikke overlappe eksisterende systemer. 

17)  Enterprise Europe-nettverket (heretter kalt «nettverket») 

har bevist at det har merverdi for europeiske SMB-er 

som ett sentralt kontaktpunkt for forretningsstøtte, ved å 

hjelpe foretakene med å forbedre sin konkurranseevne 

og utnytte forretningsmuligheter i og utenfor det indre 

  

(1) Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1639/2006/EF av  

24. oktober 2006 om opprettelse av et rammeprogram for kon-

kurranseevne og nyskaping (2007-2013) (EUT L 310 av 9.11.2006, 

s. 15). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 

av 25. oktober 2012 om finansielle regler for Den europeiske 

unions alminnelige budsjett og om oppheving av rådsforordning 

(EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 av 26.10.2012, s. 1). 

marked. En rasjonalisering av metoder og arbeidsmåter 

og tilførsel av en europeisk dimensjon i forretnings-

støttetjenestene kan bare oppnås på unionsplan. 

Nettverket har særlig hjulpet SMB-er med å finne 

samarbeidspartnere eller teknologioverføringspartnere i 

det indre marked eller i tredjestater, få råd om 

finansieringskilder, regelverk og immaterialrett i 

Unionen og om Unionens programmer for fremme av 

miljøinnovasjon og bærekraftig produksjon. Det har 

også fått tilbakemeldinger om regelverk og standarder i 

Unionen. Dets enestående sakkunnskap er særlig viktig 

for å motvirke informasjonsasymmetri og redusere 

kostnadene knyttet til transaksjoner over landegrensene. 

18)  Det er behov for å videreføre innsatsen for ytterligere å 

øke kvaliteten på nettverkets tjenester og resultater, 

særlig med hensyn til SMB-enes kjennskap til og 

påfølgende utnyttelse av de planlagte tjenestene, ved å 

ytterligere integrere internasjonaliserings- og innova-

sjonstjenestene, styrke samarbeidet mellom nettverket 

og regionale og lokale berørte parter i SMB-ene, rådføre 

seg med og søke større deltakelse av vertsorgani-

sasjoner, redusere byråkratiet og forbedre IT-støtten og 

synligheten av nettverket og dets tjenester i de geo-

grafiske områder som er dekket. 

19)  SMB-enes begrensede internasjonalisering både 

innenfor og utenfor Unionen, virker inn på kon-

kurranseevnen. Ifølge enkelte beregninger har 25 % av 

SMB-ene i Unionen eksportert i løpet av de siste tre år, 

mens bare 13 % av SMB-ene i Unionen har eksportert 

jevnlig til stater utenfor Unionen, og bare 2 % har 

investert utenfor hjemstaten. I tillegg viser Euro-

barometer-undersøkelsen av 2012 at det er et uutnyttet 

vekstpotensial for SMB-er i grønne markeder i og 

utenfor Unionen, når det gjelder internasjonalisering og 

adgang til å delta ved offentlige innkjøp. I tråd med 

SBA, der Unionen og medlemsstatene oppfordres til å 

støtte og oppmuntre SMB-er til å dra nytte av veksten i 

markeder utenfor Unionen, yter Unionen økonomisk 

bistand til flere tiltak, for eksempel et senter for 

næringssamarbeid mellom EU og Japan og en 

brukerstøtte som gir råd til SMB-er om immaterial-

rettigheter i Kina. Merverdi for Unionen skapes ved å 

fremme samarbeid og ved å tilby tjenester på europeisk 

plan som utfyller, men ikke overlapper medlemsstatenes 

sentrale handelsfremmende tjenester og som styrker 

både offentlige og private tjenesteyteres innsats på 

området. Slike tjenester bør omfatte informasjon om 

immaterialrettigheter, standarder og regler for og 

muligheter til å delta ved offentlig innkjøp. Det bør tas 

fullt hensyn til del II i Rådets konklusjoner av  

6. desember 2011 om en styrking av gjennomføringen 

av næringspolitikken i hele EU, som omhandler 

Kommisjonens melding om en integrert næringspolitikk 

for en globalisert tid, som setter konkurranseevne og 
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bærekraft i fokus. I denne forbindelse bør en veldefinert 

europeisk klyngestrategi utfylle nasjonal og regional 

innsats for å innrette klyngene mot ekspertise og 

internasjonalt samarbeid, idet det tas hensyn til at 

klyngedannelse blant SMB-er kan være et avgjørende 

middel til å styrke deres innovasjonsevne og til å 

innlede virksomhet i utenlandske markeder. 

20)  For å styrke konkurranseevnen til foretak i Unionen, 

særlig SMB-er, må medlemsstatene og Kommisjonen 

skape et gunstig forretningsklima. Det bør rettes særlig 

oppmerksomhet mot SMB-enes interesser og de 

sektorer de er mest aktive i. Det er også nødvendig med 

initiativer på unionsplan for å utveksle informasjon og 

kunnskap på europeisk plan, og på dette området kan 

digitale tjenester være særlig kostnadseffektive. Slike 

tiltak kan bidra til at det utvikles like konkurransevilkår 

for SMB-er. 

21)  Mangler, fragmentering og unødig byråkrati innenfor 

det indre marked hindrer borgere, forbrukere og foretak, 

særlig SMB-er, i å utnytte fordelene til fulle. Det er et 

akutt behov for en samordnet innsats fra medlems-

statene, Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen for 

å utbedre mangler ved gjennomføring, regelverk og 

informasjonsutveksling. I samsvar med nærhets-

prinsippet og forholdsmessighetsprinsippet bør med-

lemsstatene, Europaparlamentet, Rådet og Kommi-

sjonen også samarbeide om å redusere og unngå 

unødige administrasjons- og reguleringsbyrder for 

SMB-ene. Tiltakene i COSME-programmet, som er det 

eneste unionsprogrammet som fokuserer særskilt på 

SMB-er, bør bidra til gjennomføringen av disse målene, 

særlig ved å bistå med å forbedre rammevilkårene for 

foretak. Kontroller av egnethet og konsekvensanalyser 

som finansieres gjennom COSME-programmet bør 

inngå i denne innsatsen. 

22)  En annen faktor som påvirker konkurranseevnen er den 

relativt svake entreprenørånden i Unionen. Bare 45 % 

av unionsborgerne (og under 40 % av dem kvinner) 

ønsker å være selvstendig næringsdrivende i forhold til 

55 % av befolkningen i USA og 71 % i Kina (ifølge 

Eurobarometer-undersøkelsen av 2009 om entreprenør-

skap). Ifølge SBA bør det fokuseres på alle situasjoner 

som entreprenører står overfor, herunder oppstart, vekst, 

overdragelse og konkurs (en ny sjanse). Fremme av 

utdanning i entreprenørskap, i tillegg til tiltak som 

fremmer sammenheng og konsekvens, f.eks. fastsettelse 

av referanseverdier og utveksling av beste praksis, 

skaper høy merverdi for Unionen. 

23)  Erasmus-programmet for unge entreprenører ble lansert 

med sikte på å gjøre det mulig for nye eller blivende 

entreprenører å skaffe seg erfaring fra næringslivet i en 

annen medlemsstat enn hjemstaten, og dermed styrke 

sine entreprenørferdigheter. I forbindelse med målet om 

å forbedre rammevilkårene for å fremme entreprenør-

skap og entreprenørkultur, bør Kommisjonen ha 

mulighet til å treffe tiltak som har som formål å gi 

entreprenører bedre muligheter til å utvikle sine fag-

kunnskaper om, ferdigheter i og holdninger til 

entreprenørskap og å forbedre sin kunnskaper om 

teknologi og foretaksledelse. 

24)  Global konkurranse, demografiske endringer, ressursbe-

grensninger og nye samfunnsstrømninger utgjør både 

utfordringer og muligheter for ulike sektorer som står 

overfor globale utfordringer og som kjennetegnes av en 

stor andel SMB-er. For eksempel må sektorer som 

baserer seg på formgivning, kunne tilpasse seg for å dra 

nytte av de uutnyttede mulighetene som ligger i den 

store etterspørselen etter persontilpassede, kreative og 

universelle produkter. Ettersom disse utfordringene 

gjelder for alle SMB-er i denne sektoren i Unionen, er 

det nødvendig med en samordnet innsats på unionsplan 

for å skape ytterligere vekst gjennom initiativer som 

påskynder utviklingen av nye produkter og tjenester. 

25)  Til støtte for de tiltak som treffes i medlemsstatene kan 

COSME-programmet støtte initiativer på områder i og 

på tvers av sektorer med betydelig potensial for vekst og 

entreprenørvirksomhet, særlig områder med høy andel 

av SMB-er, og som styrker framveksten av kon-

kurransedyktige og bærekraftige næringer basert på 

konkurransedyktige forretningsmodeller, forbedrede 

produkter, prosesser, organisasjonsstrukturer eller 

endrede verdikjeder. Som beskrevet i Kommisjonens 

melding av 30. juni 2010 om Europa som verdens 

fremste turistreisemål, som skisserer en ny politisk 

ramme for turisme i Europa og som ble ønsket 

velkommen av Rådet i oktober 2010, er turisme en 

viktig sektor i Unionens økonomi. Foretak i denne 

sektoren bidrar direkte med 5 % av Unionens 

bruttonasjonalprodukt (BNP). I traktaten om Den 

europeiske unions virkemåte («TEUV») anerkjennes 

betydningen av turisme, og Unionens myndighet på 

dette området beskrives. De europeiske initiativene på 

turismeområdet kan utfylle medlemsstatenes tiltak ved å 

oppmuntre til at det skapes gunstige forhold, og ved å 

fremme samarbeid mellom medlemsstatene, særlig 

gjennom utveksling av god praksis. Tiltakene kan bestå 

i å forbedre kunnskapsbasen om turisme ved å legge 

fram data og analyser og ved å utvikle tverrnasjonale 

samarbeidsprosjekter i nært samarbeid med medlems-

statene, uten å pålegge foretakene i Unionene noen 

obligatoriske krav. 

26)  COSME-programmet angir tiltak for målene, den 

samlede finansieringsrammen for å nå disse målene, en 

minstefinansieringsramme for finansieringsordninger, 

ulike typer gjennomføringstiltak og åpne ordninger for 

overvåking og evaluering samt for vern av Unionens 

økonomiske interesser.  
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27)  COSME-programmet utfyller andre unionsprogrammer, 

samtidig som det tas hensyn til at hver ordning bør 

fungere etter sine særskilte framgangsmåter. Derfor bør 

de samme støtteberettigede kostnadene ikke finansieres to 

ganger. For at unionsfinansieringen skal skape merverdi 

og ha best mulig virkning, bør det utvikles tette synergier 

mellom COSME-programmet, europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 1291/2013(1) («Horisont 2020-

programmet»), europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 1303/2013(2) («strukturfondene») og andre 

unionsprogrammer. 

28)  Det bør tas hensyn til prinsippene om åpenhet og like 

muligheter for kvinner og menn i alle relevante 

initiativer og tiltak som omfattes av COSME-

programmet. I initiativene og tiltakene bør det også tas 

hensyn til respekt for menneskerettighetene og de 

grunnleggende friheter for alle borgere. 

29)  Tildeling av tilskudd til SMB-er bør være resultatet av 

en åpen prosess. Tildelingen og utbetalingen av slike 

tilskudd bør være åpen, ubyråkratisk og i samsvar med 

felles regler. 

30)  I denne forordning fastsettes det for hele det tidsrom 

COSME-programmet varer, en finansieringsramme som 

skal utgjøre det viktigste referansebeløp, slik det er 

definert i nr. 17 i den tverrinstitusjonelle avtalen mellom 

Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen om 

budsjettdisiplin, samarbeid om budsjettspørsmål og god 

økonomistyring(3), som Europaparlamentet og Rådet 

legger til grunn i den årlige budsjettbehandlingen. 

31)  For å sikre at finansieringen begrenses til tiltak mot 

markedsrelaterte, politiske og institusjonelle mangler og 

for å unngå markedsvridning, bør finansiering fra 

COSME-programmet være i samsvar med Unionens 

regler for statsstøtte. 

32)  Ifølge avtalen om Det europeiske økonomiske 

samarbeidsområde og tilleggsprotokollene til assosie-

ringsavtalene, kan de berørte statene delta i unions-

programmer. Deltaking av andre tredjestater bør være 

mulig når avtaler og framgangsmåter tilsier det. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1291/2013 av  

11. desember 2013 om opprettelse av Horisont 2020 – ramme-

programmet for forskning og innovasjon (2014-2020) og om 

oppheving av beslutning nr. 1982/2006/EF (EUT L 347 av 

20.12.2013, s. 104) 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1303/2013 av  

17. desember 2013 om fastsettelse av felles bestemmelser om Det 

europeiske fond for regionalutvikling, Det europeiske sosialfond, 

Utjevningsfondet, Det europeiske fond for utvikling av 

landdistriktene og Det europeiske hav- og fiskerifond og om 

fastsettelse av alminnelige bestemmelser om Det europeiske fond 

for regionalutvikling, Det europeiske sosialfond, Utjevningsfondet 

og Det europeiske hav- og fiskerifond samt om oppheving av 

rådsforordning (EF) nr. 1083/2006 (se s. 320 i denne EUT). 

(3) EUT C 373 av 20.12.2013, s. 1. 

33)  Det er viktig å sikre forsvarlig økonomisk styring av 

COSME-programmet og at det gjennomføres på en mest 

mulig effektiv og brukervennlig måte, og samtidig sikre 

rettssikkerhet og tilgang til programmet for alle 

deltakere. 

34)  COSME-programmet bør overvåkes og evalueres for å 

muliggjøre tilpasninger. Det bør utarbeides en årlig 

rapport om gjennomføringen av programmet der 

framgangen som er oppnådd og planlagt virksomhet 

beskrives. 

35)  Gjennomføringen av COSME-programmet bør over-

våkes årlig ved hjelp av nøkkelindikatorer for vurdering 

av resultater og virkninger. Disse indikatorene, herunder 

relevante referanseverdier, bør danne et minstegrunnlag 

for vurdering av i hvilken grad målene for COSME-

programmet er nådd. 

36)  Den foreløpige rapporten som Kommisjonen utarbeider 

om måloppnåelse for alle tiltak som mottar støtte 

gjennom COSME-programmet, bør også inneholde en 

evaluering av lav deltaking av SMB-er dersom dette 

påvises i et betydelig antall medlemsstater. Dersom det 

er hensiktsmessig kan medlemsstatene ta den foreløpige 

rapporten i betraktning ved utarbeiding av sin politikk. 

37)  Den europeiske unions økonomiske interesser bør 

vernes ved at det treffes forholdsmessige tiltak gjennom 

hele kostnadssyklusen, herunder for å forebygge, 

avdekke og etterforske uregelmessigheter, inndrive 

midler som er tapt, urettmessig utbetalt eller brukt på 

feil måte, og eventuelt ved administrative og øko-

nomiske sanksjoner i samsvar med forordning (EU, 

Euratom) nr. 966/2012. 

38)  For å sikre enhetlige vilkår for gjennomføringen av denne 

forordning bør Kommisjonen gis gjennomfø-

ringsmyndighet til å vedta årlige arbeidsprogrammer for 

gjennomføring av COSME-programmet. Denne myndighe-

ten skal utøves i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 182/2011(4). Noen av de tiltak 

som inngår i det årlige arbeidsprogrammet omfatter 

samordningen av tiltak på nasjonalt plan. I denne 

forbindelse bør artikkel 5 nr. 4 få anvendelse. 

39)  Når det gjelder tillegg til indikatorene, endringer i visse 

særlige opplysninger om finansieringsordningene og 

endringer i de veiledende beløpene som overskrider mer 

enn 5 % av verdien av finansieringsrammen i hvert 

tilfelle, bør myndighet til å vedta rettsakter i henhold til 

artikkel 290 i TEUV delegeres til Kommisjonen. Det er 

  

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av  

16. februar 2011 om fastsettelse av allmenne regler og prinsipper 

for medlemsstatenes kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin 

gjennomføringsmyndighet (EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13). 
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særlig viktig at Kommisjonen holder egnede samråd i 

forbindelse med sitt forberedende arbeid, herunder med 

sakkyndige. Ved forberedelser og utarbeiding av 

delegerte rettsakter skal Kommisjonen sikre samtidig, 

aktuell og hensiktsmessig overføring av relevante 

dokumenter til Europaparlamentet og Rådet. 

40)  Av hensyn til rettssikkerheten og av klarhetshensyn bør 

beslutning nr. 1639/2006/EF oppheves — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

Formål 

Artikkel 1 

Opprettelse 

Et program for Unionens tiltak for å forbedre foretakenes 

konkurranseevne, med særlig vekt på små og mellomstore 

bedrifter (SMB) («COSME-programmet»), opprettes herved for 

perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2020. 

Artikkel 2 

Definisjon 

I denne forordning menes med «SMB» svært små, små og 

mellomstore bedrifter som definert i rekommandasjon 2003/ 

361/EF. 

Artikkel 3 

Allmenne mål 

1.  COSME-programmet skal bidra til følgende allmenne 

mål, idet det tas særlig hensyn til de særskilte behovene til 

SMB-er opprettet i Unionene og SMB-er opprettet i tredjestater 

som deltar i COSME-programmet i samsvar med artikkel 6: 

a)  styrke konkurranseevnen og bærekraften til foretak i 

Unionen, særlig SMB-er, 

b)  oppmuntre til en entreprenørkultur og fremme opprettelse 

av og vekst i SMB-er, 

2.  Oppnåelsen av målene fastsatt i nr. 1 skal måles ved hjelp 

av følgende indikatorer: 

a)  SMB-enes resultater med hensyn til bærekraft, 

b)  endringer i unødvendige administrative og regelverksrela-

terte byrder for både nye og eksisterende SMB-er, 

c)  endringer i andelen SMB-er som eksporterer til stater i eller 

utenfor Unionen, 

d)  endringer i veksten i SMB-er, 

e)  endringer i andelen unionsborgere som ønsker å være 

selvstendig næringsdrivende. 

3.  En utfyllende liste over indikatorer og mål for COSME-

programmet er fastsatt i vedlegget. 

4.  COSME-programmet skal støtte gjennomføringen av 

Europa 2020-strategien og bidra til at målet om intelligent og 

bærekraftig vekst for alle, nås. COSME-programmet skal særlig 

bidra til at det overordnede målet for sysselsetting nås. 

KAPITTEL II 

Særskilte mål og virkeområder 

Artikkel 4 

Særskilte mål 

1.  COSME-programmets særskilte mål skal være 

a)  å forbedre SMB-enes tilgang til finansiering i form av 

egenkapital og gjeld, 

b)  å forbedre tilgangen til markeder, særlig innenfor Unionen, 

men også på globalt plan, 

c)  å forbedre rammevilkårene for konkurranseevne og 

bærekraft for foretak i Unionen, særlig SMB-er, herunder i 

reiselivssektoren, 

d)  å fremme entreprenørskap og entreprenørkultur. 

2.  Foretakenes behov for å tilpasse seg en økonomi som har 

lave utslipp, er klimarobust og ressurs- og energieffektiv skal 

fremmes i gjennomføringen av COSME-programmet. 

3.  For å måle COSME-programmets virkning med hensyn til 

å nå de særskilte målene fastsatt i nr. 1, skal indikatorene angitt 

i vedlegget benyttes. 

4.  De årlige arbeidsprogrammet nevnt i artikkel 13 skal angi 

nærmere alle de tiltak som skal gjennomføres i COSME-

programmet. 

Artikkel 5 

Budsjett 

1.  Finansieringsrammen for gjennomføringen av COSME-

programmet fastsettes til 2 298,243 millioner euro i løpende 

priser, hvorav minst 60 % skal avsettes til finansierings-

ordningene. 

De årlige bevilgningene skal godkjennes av Europaparlamentet 

og Rådet innenfor grensene for den flerårige finansielle 

rammen. 

2.  Finansieringsrammen som er fastsatt ved denne 

forordning kan også dekke utgifter til forberedende arbeid, 

overvåking, kontroll, revisjon og evaluering som er nødvendig 

for forvaltningen av COSME-programmet og oppnåelsen av 

dets mål. Den skal særlig dekke, på en kostnadseffektiv måte, 

undersøkelser, ekspertmøter, informasjons- og kommunika-

sjonsvirksomhet, herunder spredning av informasjon om 
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Unionens politiske prioriteringer, forutsatt at de er forbundet 

med de allmenne målene for COSME-programmet, utgifter 

knyttet til IT-nettverk som fokuserer på behandling og 

utveksling av opplysninger, i tillegg til alle utgifter til annen 

faglig og administrativ bistand som Kommisjonen pådrar seg i 

forvaltningen av COSME-programmet. 

Disse utgiftene skal ikke overstige 5 % av verdien av 

finansieringsrammen. 

3.  Finansieringsrammen for COSME-programmet skal 

fordeles med veiledende beløp tilsvarende 21,5 % av verdien av 

finansieringsrammen på det særskilte målet nevnt i artikkel 4 

nr. 1 bokstav b), 11 % på det særskilte målet nevnt i artikkel 4 

nr. 1 bokstav c) og 2,5 % på det særskilte målet nevnt i artikkel 

4 nr.1 bokstav d). Kommisjonen kan avvike fra disse 

veiledende beløpene, men ikke med mer enn 5 % av verdien av 

finansieringsrammen i hvert tilfelle. Dersom det viser seg 

nødvendig å overstige denne grensen, skal Kommisjonen ha 

myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 

23, som endrer disse veiledende beløpene.  

4.  De tildelte midlene kan også dekke utgifter til faglig og 

administrativ bistand som er nødvendig for å sikre overgangen 

mellom COSME-programmet og de tiltakene som er vedtatt i 

henhold til beslutning nr. 1639/2006/EF. Bevilgninger kan om 

nødvendig føres opp i budsjettet etter 2020 for å dekke lignende 

utgifter, for å gjøre det mulig å forvalte tiltak som ennå ikke er 

avsluttet 31. desember 2020. 

Artikkel 6 

Tredjestaters deltaking 

1.  COSME-programmet er åpent for deltaking for 

a)  stater i Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) som er 

medlemmer av Det europeiske økonomiske samarbeids-

område (EØS), i samsvar med vilkårene i EØS-avtalen, og 

andre europeiske stater når avtaler og framgangsmåter 

tillater det, 

b)  tiltredende stater, kandidatstater og potensielle kandidat-

stater i samsvar med de allmenne prinsippene og vilkårene 

for disse statenes deltaking i unionsprogrammer, som er 

fastsatt i de respektive rammeavtalene og beslutninger tatt 

av assosieringsråd, eller lignende avtaler, 

c)  stater som omfattes av den europeiske naboskapspolitikken 

når avtaler og framgangsmåter tillater det og deltakingen er 

i samsvar med de allmenne prinsipper og vilkår for disse 

statenes deltaking i unionsprogrammer, som er fastsatt i de 

respektive rammeavtaler, tilleggsprotokoller til assosie-

ringsavtaler og beslutninger i assosieringsråd. 

2.  En enhet som er etablert i en stat nevnt i nr. 1, kan delta i 

deler av COSME-programmet dersom denne staten deltar på de 

vilkår som er fastsatt i de respektive avtaler beskrevet i nr. 1. 

Artikkel 7 

Deltaking av enheter fra stater som ikke deltar 

1.  I de deler av COSME-programmet som en tredjestat nevnt 

i artikkel 6 ikke deltar, kan enheter etablert i denne tredjestaten 

delta. Enheter som er etablert i andre tredjestater kan også delta 

i tiltak som inngår i COSME-programmet. 

2.  De enheter som nevnes i nr. 1 skal ikke ha rett til å motta 

økonomiske bidrag fra Unionen, unntatt i de tilfeller der dette er 

vesentlig for COSME-programmet, særlig med tanke på 

konkurranseevne og markedsadgang for foretak i Unionen. 

Dette unntaket skal ikke gjelde for gevinstdrivende enheter. 

Artikkel 8 

Tiltak for å forbedre tilgangen til finansiering for SMB-er 

1.  Kommisjonen skal støtte tiltak som har som formål å lette 

og forbedre tilgangen til finansiering for SMB-er i oppstart-, 

vekst- og overdragelsesfasene, som et supplement til medlems-

statenes bruk av finansieringsordninger for SMB-er på nasjonalt 

og regionalt plan. For å sikre komplementaritet skal slike tiltak 

være nært samordnet med de tiltak som iverksettes innenfor 

rammen av utjevningspolitikken, Horisont 2020-programmet og 

på nasjonalt eller regionalt plan. Slike tiltak skal ha som mål å 

stimulere til anvendelse av og tilgang til både egenkapital og 

lånekapital, som kan omfatte såkornfinansiering, englefinansie-

ring og finansiering av egenkapitallignende midler, dersom 

markedet etterspør dette, men skal ikke omfatte selskaps-

tømming. 

2.  I tillegg til tiltakene nevnt i nr. 1 kan unionsstøtte også gis 

til tiltak for å forbedre finansiering over landegrensene og 

finansiering fra flere stater dersom markedet etterspør dette, og 

slik hjelpe SMB-er til å opprette internasjonal virksomhet i 

samsvar med unionsretten. 

Kommisjonen kan også undersøke muligheten for å utvikle 

innovative finansieringsordninger, som folkefinansiering, 

dersom markedet etterspør dette. 

3.  Nærmere opplysninger om tiltakene nevnt i nr. 1 er angitt 

i artikkel 17. 

Artikkel 9 

Tiltak for å forbedre markedsadgangen 

1.  For å fortsette å forbedre konkurranseevnen og markeds-

adgangen for foretakene i Unionen, kan Kommisjonen støtte 

tiltak for å forbedre SMB-enes tilgang til det indre marked, 

f.eks. ved å spre informasjon (også gjennom digitale tjenester) 

og skape bevissthet om blant annet programmer, regelverk og 

standarder i Unionen.  
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2.  De særskilte tiltakene skal ha som mål å lette SMB-enes 

tilgang til markeder utenfor Unionen. De kan omfatte spredning 

av informasjon om eksisterende hindringer for tilgang til 

markeder og forretningsmuligheter, framgangsmåter for 

offentlige innkjøp og tollbehandling, og forbedre støttetje-

nestene knyttet til standarder og immaterialrett i prioriterte 

tredjestater. Tiltakene skal utfylle men ikke overlappe 

medlemsstatenes sentrale handelsfremmende virksomhet. 

3.  COSME-programmets tiltak kan ha som mål å fremme 

internasjonalt samarbeid, herunder dialog med tredjestater på 

områdene nærings- og reguleringsspørsmål. De særskilte 

tiltakene kan ha som mål å redusere forskjellene mellom 

Unionen og andre stater med hensyn til rammeregler for 

produkter, å bidra til utviklingen av foretaks- og nærings-

politikk og til forbedring av forretningsklimaet. 

Artikkel 10 

Enterprise Europe-nettverket 

1.  Kommisjonen skal støtte Enterprise Europe-nettverkets 

(«nettverket») arbeid med å yte integrerte støttetjenester til 

SMB-er i Unionen som ønsker å utforske muligheter på det 

internasjonale markedet og i tredjestater. Tiltak som iverksettes 

gjennom nettverket kan omfatte følgende: 

a)  yte informasjons- og rådgivingstjenester om Unionens 

initiativer og regelverk, støtte til å styrke ledelseskapa-

siteten slik at SMB-enes konkurranseevne kan økes, støtte 

til å forbedre SMB-enes kunnskap om økonomi, herunder 

informasjons- og rådgivingstjenester om finansieringsmu-

ligheter, tilgang til finansiering og tilknyttet veiledning og 

mentorordninger, tiltak for å øke SMB-enes tilgang til 

kunnskap om energieffektivitet, klima og miljø og fremme 

av Unionens finansieringsprogrammer og finansieringsord-

ninger (herunder Horisont 2020-programmet i samarbeid 

med nasjonale kontaktpunkter og strukturfondene), 

b)  tilrettelegge for forretningssamarbeid over landegrensene, 

forskning og utvikling, teknologi- og kunnskapsoverføring 

og teknologi- og innovasjonspartnerskap, 

c)  opprette en kommunikasjonskanal mellom SMB-er og 

Kommisjonen. 

2.  Nettverket kan også benyttes til å yte tjenester på vegne 

av andre unionsprogrammer som Horisont 2020-programmet, 

herunder særskilte rådgivingstjenester for å oppmuntre SMB-er 

til å delta i andre unionsprogrammer. Kommisjonen skal sikre 

at nettverkets ulike økonomiske ressurser samordnes på en 

effektiv måte og at de tjenester som nettverket yter på vegne av 

andre unionsprogrammer finansieres av disse programmene. 

3.  Nettverket skal gjennomføres i nært samarbeid med 

medlemsstatene for å unngå at tiltak overlapper hverandre i 

samsvar med nærhetsprinsippet. 

Kommisjonen skal vurdere nettverket med hensyn til 

effektivitet, styring og levering av tjenester av høy kvalitet i 

hele Unionen. 

Artikkel 11 

Tiltak for å forbedre rammevilkårene for konkurranseevne 

og bærekraft for foretak i Unionen, særlig SMB-er 

1.  Kommisjonen skal støtte tiltak for å forbedre ramme-

vilkårene for konkurranseevne og bærekraft for foretak i 

Unionen, særlig SMB-er, slik at nasjonal og regional politikk 

for å fremme konkurranseevnen, bærekraften og veksten i 

foretak i Unionen blir mest mulig effektiv, sammenhengende, 

samordnet og konsekvent. 

2.  Kommisjonen kan støtte særskilte tiltak for å forbedre 

rammevilkårene for foretak, særlig SMB-er, ved å redusere og 

unngå unødige administrative og regelverksrelaterte byrder. 

Disse tiltakene kan omfatte regelmessig måling av virkningene 

av relevant unionsregelverk på SMB-er, eventuelt ved bruk av 

resultattavler, støtte til uavhengige ekspertgrupper og 

utveksling av informasjon og god praksis, herunder informasjon 

om systematisk anvendelse av SMB-prøving på unions- og 

medlemsstatsplan. 

3.  Kommisjonen kan støtte tiltak for å utvikle nye strategier 

for konkurranseevne og forretningsutvikling. Slike tiltak kan 

omfatte følgende: 

a)  tiltak for å forbedre utformingen, gjennomføringen og 

vurderingen av politikk som påvirker foretakenes kon-

kurranseevne og bærekraft, herunder gjennom å dele god 

praksis når det gjelder rammevilkårene for og forvaltningen 

av klynger og forretningsnettverk i verdensklasse, og ved å 

fremme tverrnasjonalt samarbeid mellom klynger og 

forretningsnettverk, utvikling av bærekraftige produkter, 

tjenester, teknologier og prosesser samt ressurs- og 

energieffektivitet og foretakenes samfunnsansvar, 

b)  tiltak for å håndtere internasjonale aspekter ved politikken 

på området konkurranseevne, med særlig fokus på 

samarbeid om utarbeiding av politikk mellom medlems-

statene, andre stater som deltar i COSME-programmet og 

Unionens globale handelspartnere, 

c)  tiltak for å forbedre utarbeidingen av politikk som gjelder 

SMB-er, samarbeidet mellom beslutningstakere, fag-

fellevurderinger og utveksling av god praksis medlems-

statene imellom, som når det er relevant tar hensyn til 

tilgjengelig dokumentasjon og synspunktene til berørte 

parter og særlig med sikte på å gjøre tilgangen til 

unionsprogrammer og -tiltak enklere for SMB-ene i 

samsvar med handlingsplanen i SBA.  
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4.  Ved å fremme samordning kan Kommisjonen støtte tiltak 

som medlemsstatene iverksetter for å påskynde framveksten av 

konkurransedyktige næringer med markedspotensial. Denne 

støtten kan omfatte utveksling av god praksis og å fastsette 

kvalifikasjons- og opplæringskrav fra næringene, særlig fra 

SMB-er og særlig digital kompetanse. Den kan også omfatte 

tiltak for å oppmuntre til anvendelse av nye forretningsmodeller 

og samarbeid mellom SMB-er i nye verdikjeder samt 

kommersiell bruk av relevante ideer til nye produkter og 

tjenester. 

5.  Kommisjonen kan utfylle medlemsstatenes tiltak for å 

forbedre konkurranseevnen og bærekraften til SMB-er i 

Unionen på områder som kjennetegnes av et vesentlig 

vekstpotensial, særlig på områder med en stor andel SMB-er, 

som reiselivssektoren. Tiltakene kan blant annet omfatte 

fremme av samarbeid mellom medlemsstater, særlig gjennom 

utveksling av god praksis. 

Artikkel 12 

Tiltak for å fremme entreprenørskap 

1.  Kommisjonen skal bidra til å fremme entreprenørskap og 

entreprenørkultur ved å forbedre de rammevilkår som påvirker 

utviklingen av entreprenørskap, herunder ved å redusere 

hindrene for å opprette foretak. Kommisjonen skal støtte et 

forretningsklima og en forretningskultur som bidrar til 

bærekraftige foretak, etableringer, vekst, virksomhetsover-

dragelse og at foretak får en ny sjanse, og som er gunstig for 

nye foretak basert på eksisterende eller tidligere virksomhet. 

2.  Det skal særlig tas hensyn til potensielle, nye, unge og 

kvinnelige entreprenører og andre særlige målgrupper. 

3.  Kommisjonen kan iverksette tiltak som mobilitets-

programmer for nye entreprenører for å gi dem mulighet til å 

forbedre sin kunnskap om, sine ferdigheter i og holdninger til 

entreprenørskap og sine evner innen teknologi og ledelse. 

4.  Kommisjonen kan støtte medlemsstatenes tiltak for å 

utvikle og fremme utdanning, opplæring og ferdigheter i og 

holdninger til entreprenørskap, særlig blant potensielle og nye 

entreprenører.  

KAPITTEL III 

Gjennomføring av COSME-programmet 

Artikkel 13 

Årlige arbeidsprogrammer 

1.  Med sikte på gjennomføring av COSME-programmet skal 

Kommisjonen vedta årlige arbeidsprogrammer etter fram-

gangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 21 nr. 2. 

Hvert årlige arbeidsprogram skal gjennomføre målene som er 

fastsatt i denne forordning og skal beskrive nærmere  

a)  de tiltak som skal finansieres, målene for hvert tiltak, som 

skal være i samsvar med de allmenne og særskilte målene 

fastsatt i artikkel 3 og 4, forventede resultater, gjennomfø-

ringsmetode, en angivelse av de beløp som avsettes til hvert 

tiltak, totalbeløpet for alle tiltak, en veiledende tidsplan for 

gjennomføring og en betalingsprofil, 

b)  hensiktsmessige kvalitative og kvantitative indikatorer for 

hvert tiltak, for å kunne analysere og overvåke hvor 

effektivt resultatene og målene for det berørte tiltaket 

oppnås, 

c)  når det gjelder tilskudd og tilknyttede tiltak, de viktigste 

evalueringskriteriene, som skal fastsettes slik at de på best 

mulig måte bidrar til å nå målene for COSME-programmet, 

samt den høyeste samfinansieringssatsen, 

d)  et eget detaljert kapittel om finansieringsordningene som i 

samsvar med artikkel 17 i denne forordning skal gjenspeile 

opplysningsplikten i henhold til forordning (EU, Euratom) 

nr. 966/2012, herunder den forventede fordelingen av 

finansieringsrammen mellom egenkapitalordningen for 

vekst og lånegarantiordningen nevnt i henholdsvis artikkel 

18 og 19 i denne forordning, og opplysninger om garanti-

nivået og forholdet til Horisont 2020-programmet. 

2.  Kommisjonen skal gjennomføre COSME-programmet i 

samsvar med forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012. 

3.  COSME-programmet skal gjennomføres på en måte som 

sikrer at de tiltakene som støttes, tar hensyn til framtidig 

utvikling og framtidige behov, særlig etter den foreløpige 

evalueringen nevnt i artikkel 15 nr. 3, og at tiltakene er 

relevante for framvoksende markeder, økonomien og samfunns-

endringer. 

Artikkel 14 

Støttetiltak 

1.  I tillegg til de tiltak som omfattes av det årlige 

arbeidsprogrammet nevnt i artikkel 13 skal Kommisjonen 

regelmessig treffe støttetiltak, herunder  

a)  forbedring av analysen og overvåkningen av spørsmål som 

gjelder konkurranseevnen i og på tvers av sektorer, 

b)  kartlegging og spredning av god praksis og politiske 

strategier og hvordan de videreutvikles, 

c)  kontroller av egnetheten ved eksisterende regelverk og 

konsekvensanalyser av nye unionstiltak som har særlig 

betydning for foretakenes konkurranseevne, med sikte på å 

fastslå områder i eksisterende regelverk som må forenkles 

og sikre at byrdene for SMB-ene blir minst mulig på de 

områdene der det foreslås nye regelverkstiltak,  



4.4.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 28/1017 

 

 

d)  evalueringen av regelverk som påvirker foretakene, særlig 

SMB-er, næringspolitikk og tiltak som har betydning for 

konkurranseevnen,  

e)  fremme av integrerte og brukervennlige nettbaserte 

systemer som gir informasjon om programmer som er 

relevante for SMB-er, samtidig som det sikres at de ikke 

overlapper eksisterende portaler. 

2.  De samlede kostnadene ved disse støttetiltakene skal ikke 

overstige 2,5 % av finansieringsrammen for COSME-

programmet. 

Artikkel 15 

Overvåking og vurdering 

1.  Kommisjonen skal overvåke gjennomføringen og 

forvaltningen av COSME-programmet. 

2.  Kommisjonen skal utarbeide en årlig overvåkingsrapport 

der den undersøker effektiviteten ved og virkningen av den 

virksomheten som har fått støtte, med hensyn til økonomisk 

gjennomføring, resultater, kostnader og eventuelt virkning. 

Rapporten skal inneholde opplysninger om støtteberettigede for 

hver forslagsinnbydelse når dette er mulig, opplysninger om 

beløpene til klimarelaterte utgifter og virkningen av støtte til 

klimaendringsmål, relevante opplysninger om lån på over eller 

under 150 000 euro som er gitt gjennom lånegarantiordningen, 

forutsatt at innsamling av disse opplysningene ikke skaper en 

utilbørlig administrativ byrde for foretakene, særlig SMB-er. 

Overvåkningsrapporten skal inneholde en årsrapport om hver 

av finansieringsordningene som fastsatt i artikkel 140 nr. 8 i 

forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012. 

3.  Senest innen 2018 skal Kommisjonen utarbeide en 

foreløpig rapport om måloppnåelsen for alle de tiltak som 

støttes gjennom COSME-programmet, med hensyn til resultater 

og virkninger, hvor effektivt ressursene er anvendt og den 

merverdi de har skapt for Europa, med sikte på å beslutte om 

tiltakene skal videreføres, endres eller oppheves. Den 

foreløpige evalueringsrapporten skal også se på muligheter for 

forenkling, sammenheng internt og eksternt, målenes fortsatte 

relevans og tiltakenes bidrag til Unionens prioriteringer for å 

oppnå intelligent, bærekraftig og inkluderende vekst. Den skal 

ta hensyn til resultatene av evalueringer av den langsiktige 

virkningen av tidligere tiltak og skal inngå i beslutningen om en 

eventuell videreføring, endring eller oppheving av påfølgende 

tiltak. 

4.  Kommisjonen skal utarbeide en endelig evaluerings-

rapport om tiltakenes langsiktige virkning og virkningenes 

bærekraft. 

5.  Alle tilskuddsmottakere og andre berørte parter som har 

mottatt unionsmidler i henhold til denne forordning skal legge 

fram for Kommisjonen de data og opplysninger som er 

nødvendige for å kunne overvåke og evaluere de berørte 

tiltakene. 

6.  Kommisjonen skal legge fram rapportene nevnt i nr. 2, 3 

og 4 for Europaparlamentet og Rådet og offentliggjøre dem. 

KAPITTEL IV 

Finansielle bestemmelser og former for økonomisk støtte 

Artikkel 16 

Former for økonomisk støtte 

Økonomisk støtte fra Unionen gjennom COSME-programmet 

kan gjennomføres indirekte ved at budsjettgjennom-

føringsoppgaver delegeres til enheter oppført i artikkel 58 nr. 1 

bokstav c) i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012. 

Artikkel 17 

Finansieringsordninger 

1.  COSME-programmets finansieringsordninger som er 

opprettet i samsvar med avdeling VIII i forordning (EU, 

Euratom) nr. 966/2012, skal anvendes med sikte på å lette 

SMB-ers tilgang til finansiering i oppstart-, vekst- og over-

dragelsesfasene. Finansieringsordningene skal omfatte en 

egenkapitalordning og en lånegarantiordning. Ved fordeling av 

midler til disse ordningene skal det tas hensyn til etterspørselen 

fra finansformidlere. 

2.  Finansieringsordningene for SMB-er kan om nødvendig 

kombineres med og utfylle 

a)  andre finansieringsordninger opprettet av medlemsstatene 

og deres forvaltningsmyndigheter, som finansieres med 

nasjonale og regionale midler eller som finansieres innenfor 

rammen av strukturfondenes virksomhet i samsvar med 

artikkel 38 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU)  

nr. 1303/2013, 

b)  andre finansieringsordninger opprettet av medlemsstatene 

og deres forvaltningsmyndigheter, som finansieres av 

nasjonale eller regionale programmer utenfor rammen av 

strukturfondenes virksomhet, 

c)  tilskudd som finansieres av Unionen, herunder denne 

forordning. 

3.  Egenkapitalordningen for vekst og lånegarantiordningen 

nevnt i henholdsvis artikkel 18 og 19 kan utfylle medlems-

statenes bruk av finansieringsordninger for SMB-er innenfor 

rammen av Unionens utjevningspolitikk. 

4.  Egenkapitalordningen for vekst og lånegarantiordningen 

kan om nødvendig forene økonomiske ressurser med 

medlemsstater og/eller regioner som er villige til å bidra med 

deler av de strukturfondsmidler de har fått tildelt i samsvar med 

artikkel 38 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) nr. 1303/2013. 

5.  Finansieringsordningene kan gi akseptabel avkastning for 

å oppfylle andre partneres eller investorers mål. Virksomheten 

til egenkapitalordningen for vekst kan utøves på underordnet 

grunnlag, men skal ha som mål å opprettholde verdien av de 

midler som tildeles over unionsbudsjettet.  
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6.  Egenkapitalordningen for vekst og lånegarantiordningen 

skal gjennomføres i samsvar med avdeling VIII i forordning 

(EU, Euratom) nr. 966/2012 og delegert kommisjonsforordning 

(EU, Euratom) nr. 1268/2012(1). 

7.  Finansieringsordningene i COSME-programmet skal 

utvikles og gjennomføres som supplement til og i over-

ensstemmelse med de ordninger som er opprettet for SMB-er i 

Horisont 2020-programmet. 

8.  I samsvar med artikkel 60 nr. 1 i forordning (EU, 

Euratom) nr. 966/2012 skal de enheter som er gitt ansvar for 

gjennomføringen av finansieringsordningene, sikre at Unionens 

innsats framgår tydelig når de forvalter unionsmidler. Disse 

enhetene skal derfor sikre at finansformidlere uttrykkelig 

underretter de endelige mottakerne om at finansieringen er gjort 

mulig med støtte fra finansieringsordningene i COSME-

programmet. Kommisjonen skal sikre at den etterfølgende 

offentliggjøringen av opplysninger om mottakere i samsvar 

med artikkel 60 nr. 2 bokstav e) i forordning (EU, Euratom) 

nr. 966/2012, er lett tilgjengelig for potensielle endelige 

mottakere. 

9.  Tilbakebetalinger som stammer fra annen del av 

ordningen opprettet ved beslutning nr. 1639/2006/EF for SMB-

er som er nyskapende og i sterk vekst, og som er mottatt etter 

31. desember 2013, skal i samsvar med artikkel 21 nr. 4 i 

forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 tilfalle egenkapi-

talordningen for vekst nevnt i artikkel 18 i denne forordning. 

10.  Finansieringsordningene skal gjennomføres i samsvar 

med gjeldende unionsregelverk for statsstøtte. 

Artikkel 18 

Egenkapitalordning for vekst 

1.  Egenkapitalordningen for vekst skal gjennomføres som en 

del av en felles unionsordning for egenkapitalfinansiering som 

støtter vekst, forskning og innovasjon for foretak i Unionen fra 

en tidlig fase, herunder oppstartfasen, til vekstfasen. Den felles 

unionsordningen for egenkapitalfinansiering skal støttes 

økonomisk av Horisont 2020-programmet og COSME-

programmet. 

2.  Egenkapitalordningen for vekst skal fokusere på fond som 

skaffer til veie risikokapital og usikret finansiering, f.eks. 

ansvarlige lån og lån med deltakerrettigheter, for foretak i en 

utvidelses- eller vekstfase, særlig foretak som driver virksomhet 

over landegrensene, og skal samtidig ha mulighet til å investere 

i tidligfasefond i forbindelse med egenkapitalordningen for 

forskning og innovasjon i Horisont 2020-programmet og å tilby 

samfinansieringsordninger for forretningsengler. Når det 

gjelder investering i tidligfasefond, skal investeringene ikke 

  

(1) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1268/2012 av  

29. oktober 2012 om gjennomføringsregler for Europaparlaments- 

og rådsforordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 av 25. oktober 2012 

om finansielle regler for Den europeiske unions alminnelige 

budsjett (EUT L 362 av 31.12.2012, s. 1). 

overstige 20 % av Unionens samlede investeringer unntatt når 

det gjelder flertrinnsfond og «fond i fond», der finansieringen 

fra egenkapitalordningen for vekst og egenkapitalordningen for 

forskning og innovasjon i Horisont 2020-programmet skal gis 

på et pro rata-grunnlag, avhengig av fondenes investerings-

politikk. Kommisjonen kan beslutte å endre grensen på 20 % i 

tråd med endrede markedsvilkår. Disse gjennomførings-

rettsaktene skal vedtas etter framgangsmåten med under-

søkelseskomité nevnt i artikkel 21 nr. 2. 

3.  Egenkapitalordningen for vekst og egenkapitalordningen 

for forskning og innovasjon i Horisont 2020-programmet skal 

benytte samme leveringsordning. 

4.  Støtte fra egenkapitalordningen for vekst skal skje i form 

av en av følgende investeringer 

a)  direkte fra Det europeiske investeringsfond eller andre 

enheter som er gitt ansvar for gjennomføringen av 

lånegarantiordningen på vegne av Kommisjonen eller  

b)  fra «fond i fond» eller investeringsforetak som investerer 

over landegrensene, og som er opprettet av Det europeiske 

investeringsfond eller andre enheter (herunder forvaltere i 

privat eller offentlig sektor) som er gitt ansvar for 

gjennomføringen av egenkapitalordningen for vekst på 

vegne av Kommisjonen sammen med investorer fra private 

og/eller offentlige finansinstitusjoner. 

5.  Egenkapitalordningen for vekst skal investere i 

formidlende risikokapitalfond, herunder «fond i fond» som 

investerer i SMB-er, vanligvis i utvidelses- og vekstfasene. 

Investeringer innenfor rammen av egenkapitalordningen for 

vekst skal være langsiktige, dette vil vanligvis si investeringer i 

risikokapitalfond med en horisont på 5 til 15 år. I alle tilfeller 

skal ingen investering i egenkapitalordningen for vekst vare 

lenger enn 20 år fra tidspunktet for undertegning av avtalen 

mellom Kommisjonen og den enhet som har ansvar for å 

gjennomføre den. 

Artikkel 19 

Lånegarantiordningen 

1.  Lånegarantiordningen skal sørge for følgende: 

a)  motgarantier og andre risikodelingsordninger for garanti-

ordninger, herunder om hensiktsmessig medgarantier, 

b)  direkte garantier og andre risikodelingsordninger for alle 

andre finansformidlere som oppfyller kriteriene for rett til å 

delta nevnt i nr. 5.  
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2.  Lånegarantiordningen skal gjennomføres som en del av en 

felles lånefinansieringsordning i Unionen med sikte på vekst og 

forskning og innovasjon for foretak i Unionen, ved bruk av den 

samme leveringsordningen som den etterspørselsstyrte  

SMB-delen av låneordningen for forskning og innovasjon i 

Horisont 2020-programmet (RSI II). 

3.  Lånegarantiordningen skal bestå av følgende: 

a)  garantier for lånefinansiering (også gjennom ansvarlige lån 

og lån med deltakerrettigheter, leasing eller bankgarantier), 

som skal redusere de særskilte problemene som livskraftige 

SMB-er har med å skaffe finansiering, enten fordi de antas 

å ha høy risiko eller fordi de ikke kan stille tilstrekkelig 

sikkerhet, 

b)  verdipapirisering av SMB-ers lånefinansieringsporteføljer, 

som skal reise ytterligere lånefinansiering for SMB-er 

innenfor rammen av passende avtaler om risikodeling med 

institusjonene i målgruppen. Støtte til disse verdipapirise-

ringstransaksjonene skal gis på vilkår av at finansinsti-

tusjonen forplikter seg til å benytte en betydelig del av den 

likviditet som oppstår eller den kapital som er reist, til nye 

lån til SMB-er innen et rimelig tidsrom. Størrelsen på denne 

nye lånefinansieringen skal beregnes i forhold til størrelsen 

på den porteføljerisiko det stilles garanti for. Størrelsen og 

løpetiden skal avtales individuelt med hver enkelt 

finansieringsinstitusjon. 

4.  Lånegarantiordningen skal drives av Det europeiske 

investeringsfond eller andre enheter som er gitt ansvar for 

gjennomføringen av lånegarantiordningen på vegne av Kommi-

sjonen. Individuelle garantier i henhold til lånegarantiordningen 

kan ha en løpetid på inntil ti år. 

5.  Rett til å delta i lånegarantiordningen skal fastsettes for 

hver enkelt formidler på grunnlag av deres virksomhet og hvor 

effektivt de kan hjelpe SMB-er til å få tilgang til finansiering 

for livskraftige prosjekter. Lånegarantiordningen kan benyttes 

av formidlere som bistår foretak blant annet med finansiering 

av anskaffelse av materielle og immaterielle eiendeler, 

arbeidskapital og virksomhetsoverdragelser. Kriterier i 

forbindelse med verdipapirisering av SMB-ers lånefinansie-

ringsporteføljer, skal omfatte enkeltstående transaksjoner, 

transaksjoner med flere partnere samt transaksjoner der flere 

stater inngår. Retten til å delta skal baseres på god 

markedspraksis, særlig med hensyn til den verdipapiriserte 

porteføljens kredittverdighet og risikospredning. 

6.  Lånegarantiordningen skal, med unntak av lån i den 

verdipapiriserte porteføljen, dekke lån på inntil 150 000 euro og 

med minst tolv måneder løpetid. Lånegarantiordningen skal 

også dekke lån på over 150 000 euro, og med minst tolv 

måneders løpetid, i de tilfeller der SMB-er som oppfyller 

kriteriene for støtte fra COSME-programmet, ikke oppfyller 

kriteriene for å motta støtte fra SMB-delen av låneordningen i 

Horisont 2020-programmet. 

Dersom denne grenseverdien overskrides skal det være 

finansformidlerens ansvar å godtgjøre om SMB-en er berettiget 

til å motta støtte fra SMB-delen av låneordningen i Horisont 

2020-programmet. 

7.  Lånegarantiordningen skal utformes på en slik måte at det 

er mulig å rapportere om hvor mange SMB-er som deltar og 

hvor store lånene er. 

Artikkel 20 

Vern av Unionens økonomiske interesser 

1.  Kommisjonen skal treffe egnede tiltak for å sikre at 

Unionens økonomiske interesser, når tiltak finansiert i henhold 

til denne forordning gjennomføres, beskyttes gjennom tiltak for 

å forebygge bedrageri, korrupsjon og annen ulovlig virksomhet 

gjennom effektiv kontroll og, dersom uregelmessigheter 

oppdages, gjennom inndrivelse av urettmessig utbetalte beløp 

samt, når det er hensiktsmessig, gjennom effektive, forholds-

messige og avskrekkende administrative og økonomiske 

sanksjoner. 

2.  Kommisjonen eller dens representanter og Revisjonsretten 

skal ha fullmakt til gjennom dokumentkontroll og kontroll på 

stedet å kontrollere alle tilskuddsmottakere, leverandører og 

underleverandører som har mottatt unionsfinansiering i henhold 

til denne forordning. 

3.  Det europeiske kontor for bedrageribekjempelse (OLAF) 

kan i samsvar med bestemmelsene og framgangsmåtene fastsatt 

i europaparlaments- og rådsforordning (EU, Euratom)  

nr. 883/2013(1) og rådsforordning (Euratom, EF) nr. 2185/96(2) 

gjennomføre undersøkelser, herunder kontroller på stedet og 

inspeksjoner, med sikte på å fastslå hvorvidt det har 

forekommet bedrageri, korrupsjon eller annen ulovlig 

virksomhet som påvirker Unionens økonomiske interesser i 

forbindelse med en avtale om tilskudd eller beslutning om 

tilskudd eller en kontrakt som er finansiert i henhold til denne 

forordning. 

4.  Med forbehold for nr. 1, 2 og 3 skal samarbeidsavtaler 

med tredjestater og internasjonale organisasjoner, kontrakter, 

avtaler og beslutninger om tilskudd som følge av 

gjennomføringen av denne forordning, inneholde bestemmelser 

som uttrykkelig gir Kommisjonen, Revisjonsretten og OLAF 

myndighet til å utføre slike revisjoner og undersøkelser i 

henhold til deres respektive fullmakter.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 

av 11. september 2013 om undersøkelser som foretas av Det 

europeiske kontor for bedrageribekjempelse (OLAF), og om 

oppheving av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1073/ 

1999 og rådsforordning (Euratom) nr. 1074/1999 (EUT L 248 av 

18.9.2013, s. 1). 

(2) Rådsforordning (EF, Euratom) nr. 2185/96 av 11. november 1996 

om kontroll og inspeksjon på stedet som foretas av Kommisjonen 

for å verne De europeiske fellesskaps økonomiske interesser mot 

bedrageri og andre uregelmessigheter (EUT L 292 av 15.11.1996, 

s. 2). 
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KAPITTEL V 

Komité og sluttbestemmelser 

Artikkel 21 

Komitéframgangsmåte 

1.  Kommisjonen skal bistås av en komité. Nevnte komité 

skal være en komité i henhold til forordning (EU) nr. 182/2011. 

2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i forordning 

(EU) nr. 182/2011 anvendelse. Dersom komiteen ikke avgir 

uttalelse, skal Kommisjonen ikke vedta utkastet til gjennomfø-

ringsrettsakt, og artikkel 5 nr. 4 tredje ledd i forordning (EU) 

nr. 182/2011 får anvendelse. 

Artikkel 22 

Delegerte rettsakter 

1.  Kommisjonen skal ha myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 23 med hensyn til tilføyelser 

til indikatorene fastsatt i vedlegget, dersom disse indikatorene 

kan bidra til å måle framgangen i oppnåelsen av COSME-

programmets allmenne og særskilte mål. 

2.  Kommisjonen skal ha myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 23 med hensyn til endringer i 

enkelte særskilte opplysninger om finansieringsordningene. 

Disse opplysningene er egenkapitalordningen for veksts andel 

av Unionens samlede investeringer i risikokapitalfond for tidlig 

fase og sammensetningen av de verdipapiriserte lånepor-

teføljene. 

3.  Kommisjonen skal ha myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 23 med hensyn til endringer i 

de veiledende beløpene fastsatt i artikkel 5 nr. 3 som overstiger 

disse beløpene med mer enn 5 % av verdien av finansierings-

rammen i hvert tilfelle, dersom det skulle vise seg nødvendig å 

overstige den grensen. 

Artikkel 23 

Utøvelse av delegert myndighet 

1.  Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter på de vilkår som er fastsatt i denne artikkel. 

2.  Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsaker 

nevnt i artikkel 22 for et tidsrom på sju år fra  

23. desember 2013. 

3.  Den delegeringen av myndighet som er nevnt i 

artikkel 22, kan når som helst tilbakekalles av Europaparlamen-

tet eller Rådet. En beslutning om tilbakekalling innebærer at 

den delegering av myndighet som angis i beslutningen, skal 

opphøre. Den får virkning fra dagen etter kunngjøringen av 

beslutningen i Den europeiske unions tidende eller på en senere 

dato angitt i beslutningen. Den berører ikke gyldigheten til 

delegerte rettsakter som allerede er trådt i kraft. 

4.  Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal 

den samtidig underrette Europaparlamentet og Rådet om dette. 

5.  En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 22, skal 

tre i kraft bare dersom verken Europaparlamentet eller Rådet 

har kommet med innvendinger innen en periode på to måneder 

etter at Europaparlamentet og Rådet er underrettet om 

rettsakten, eller dersom både Europaparlamentet og Rådet før 

denne perioden utløper, har underrettet Kommisjonen om at de 

ikke har innvendinger. Fristen skal forlenges med to måneder 

på Europaparlamentets eller Rådets initiativ. 

Artikkel 24 

Oppheving og overgangsbestemmelser 

1.  Beslutning nr. 1639/2006/EF oppheves med virkning fra 

1. januar 2014. 

2.  Tiltak som er iverksatt i henhold til beslutning nr. 

1639/2006/EF, og finansielle forpliktelser knyttet til disse 

tiltakene, skal imidlertid fortsatt være omfattet av nevnte 

beslutning til tiltakene er avsluttet. 

3.  Den finansielle rammen nevnt i artikkel 5 kan også 

omfatte utgifter til faglig og administrativ bistand som er 

nødvendige for å sikre overgangen mellom COSME-

programmet og de tiltakene som er vedtatt i henhold til 

beslutning nr. 1639/2006/EF. 

Artikkel 25 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle 

medlemsstater. 

Utferdiget i Strasbourg, 11. desember 2013. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ V. LEŠKEVIČIUS 

 Formann  Formann 

 _____   
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VEDLEGG 

INDIKATORER FOR ALLMENNE OG SÆRSKILTE MÅL OG MÅLSETTINGER 

Allmenne mål: 
1.  Å styrke konkurranseevnen og bærekraften til foretakene i Unionen, særlig 

SMB-er 

A.  Indikator på virkning(1) Dagens situasjon Langsiktig mål og milepæl (2020) 

A.1.  SMB-enes resultater med hensyn til 

bærekraft 

Vil bli målt regelmessig, for 

eksempel gjennom en Eurobaro-

meter-undersøkelse 

Økning i andelen SMB-er i Unionen 

som produserer grønne, dvs. 

miljøvennlige, produkter (2) i forhold 

til referanseverdien (første måling) 

A.2.  endringer i unødvendige admini-

strative og regelverksrelaterte 

byrder for både nye og eksisterende 

SMB-er(3) 

Antallet dager det tok å opprette en 

ny SMB i 2012: 5,4 virkedager 

Markant reduksjon i antallet dager 

det tar å opprette en ny SMB 

Oppstartkostnad i 2012: 372 euro Markant reduksjon i gjennom-

snittlige oppstartkostnader i Unionen 

i forhold til referanseverdien 

Antallet medlemsstater der det tar 

én måned å få lisenser og tillatelser 

(herunder miljøtillatelser) til å starte 

og utøve et foretaks særskilte 

virksomhet: 2 

Markant økning i antallet medlems-

stater der det tar én måned å få 

lisenser og tillatelser (herunder 

miljøtillatelser) til å starte og utøve 

et foretaks særskilte virksomhet 

Antallet medlemsstater som i 2009 

hadde ett enkelt kontaktpunkt for 

oppstart av foretak slik at 

entreprenører kan utføre alle 

nødvendige framgangsmåter (f.eks. 

registrering, skatt, merverdiavgift, 

trygd) hos ett administrativt kontakt-

punkt, enten dette er et fysisk kontor 

eller en nettbasert løsning eller 

begge: 18 

Markant økning i antallet med-

lemsstater som har ett enkelt 

kontaktpunkt for oppstart av foretak 

A.3.  Endringer i andelen SMB-er som 

eksporterer til stater i eller utenfor 

Unionen 

25 % av SMB-ene eksporterer og 

13 % av SMB-ene eksporterer 

utenfor Unionen (2009)(4) 

Økning i andelen av SMB-er som 

eksporterer og økning i andelen SMB-

er som eksporterer utenfor Unionen i 

forhold til referanseverdien 

 

Allmenne mål: 
2.  Å oppmuntre til en entreprenørkultur og fremme opprettelse av og vekst i  

SMB-er 

Indikator på virkning Dagens situasjon Langsiktig mål og milepæl (2020) 

B.1.  Endringer i veksten i SMB-er I 2010 stod SMB-er for over 58 % 

av Unionens bruttoprodukt 

Økning i SMB-enes produksjon 

(merverdi) og antall ansatte i forhold 

til referanseverdien 

Samlet antall ansatte i SMB-er i 

2010: 87,5 millioner (67 % av 

arbeidsplassene i privat sektor i 

Unionen) 

B.2.  Endringer i andelen unionsborgere 

som ønsker å være selvstendig 

næringsdrivende 

Denne størrelsen måles hvert andre 

eller tredje år i en Eurobarometer-

undersøkelse. Siste tilgjengelige tall 

er 37 % i 2012 (45 % i 2007 og 

2009) 

Økning i andelen unionsborgere som 

ønsker å være selvstendig nærings-

drivende i forhold til referanseverdi-

ene 
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Særskilt mål: Å forbedre SMB-enes tilgang til finansiering i form av egenkapital og lån 

C.  Finansieringsordninger for vekst Siste kjente resultat (referanseverdi) Langsiktig mål (2020) 

C.1.  Antall foretak som drar nytte av 

lånefinansiering 

Per 31. desember 2012 er det reist 

13,4 milliarder euro i finansiering, 

som nådde ut til 219 000 SMB-er 

(garantiordningen for SMB-er 

(SMEG)) 

Verdien på den finansieringen som 

er reist varierer mellom 14,3 

milliarder euro og 21,5 milliarder 

euro, og antallet foretak som mottar 

finansiering med garantier fra 

COSME-programmet varierer mel-

lom 220 000 og 330 000 

C.2.  Antallet investeringer i risikokapi-

tal fra COSME-programmet og 

samlet investert volum 

Per 31. desember 2012 er det reist 

2,3 milliarder euro i risikokapital-

finansiering til 289 SMB-er 

(ordningen for SMB-er som er 

nyskapende og i sterkt vekst, GIF) 

Samlet verdi av risikokapitalinves-

teringene varierer mellom 2,6 

milliarder euro og 3,9 milliarder 

euro, og antallet foretak som mottar 

risikokapitalinvesteringer fra 

COSME-programmet varierer 

mellom 360 og 540 

C.3.  Gjeldsgrad Gjeldsgrad for SMEG-ordningen 

1:32 

Gjeldsgrad for GIF 1:6,7 

Gjeldsinstrument 1:20 - 1:30 

Egenkapitalinstrument 1:4 - 1:6(5) 

C.4.  Addisjonalitet fra egenkapitalord-

ningen for vekst og lånegarantiord-

ningen 

Addisjonalitet fra SMEG-ordnin-

gen: 64 % av de endelige støttemot-

takerne angav at støtten var av 

avgjørende betydning for å skaffe 

den finansiering de trengte 

Addisjonalitet fra GIF: 62 % av de 

endelige støttemottakerne angav at 

støtten fra GIF var av avgjørende 

betydning for å skaffe den finansie-

ring de trengte 

Økning i andelen endelige støttemot-

takere som mener at egenkapital-

ordningen for vekst og lånegaranti-

ordningen yter finansiering som de 

ikke ville fått på annen måte, i 

forhold til referanseverdien 

 

Særskilt mål: Å forbedre tilgangen til markeder, særlig innenfor Unionen, men også på globalt plan 

D.  Internasjonalt næringssamarbeid Siste kjente resultat (referanseverdi) Langsiktig mål (2020) 

D.1.  Antallet tilfeller der Unionens og 

tredjestaters regelverk for industri-

produkter er blitt bedre tilpasset til 

hverandre 

Det anslås at det i regel-

verkssamarbeidet med viktige han-

delspartnere (USA, Japan, Kina, 

Brasil, Russland, Canada, India) i 

gjennomsnitt er to områder hvor det 

er relevant å gjennomføre betydelig 

tilnærming av tekniske forskrifter 

Fire områder hvor det er relevant å 

gjennomføre betydelig tilnærming av 

tekniske forskrifter med viktige 

handelspartnere (USA, Japan, Kina, 

Brasil, Russland, Canada, India) 

E.  Enterprise Europe-nettverket Siste kjente resultat (referanseverdi) Langsiktig mål (2020) 

E.1.  Antall partnerskapsavtaler inngått Partnerskapsavtaler inngått: 2 475 

(2012) 

Partnerskapsavtaler inngått: 2 500/år 

E.2.  Kjennskap til nettverket blant 

SMB-er 

Kjennskap til nettverket blant SMB-

er vil bli målt i 2015 

Økning i kjennskapen til nettverket 

blant SMB-er i forhold til 

referanseverdien 

E.3.  Kundetilfredshet (prosentandel av 

SMB-er som angir at de er tilfreds 

med bestemte tjenester som 

nettverket yter, og at de skaper 

merverdi) 

Kundetilfredshet (prosentandel av 

SMB-er som angir at de er tilfreds 

med bestemte tjenester og at de 

skaper merverdi): 78 % 

Kundetilfredshet (prosentandel av 

SMB-er som angir at de er tilfreds 

med bestemte tjenester og at de 

skaper merverdi): > 82 % 

E.4.  Antall SMB-er som mottar støtte-

tjenester 

Antall SMB-er som mottar støtte-

tjenester: 435 000 (2011) 

Antall SMB-er som mottar støtte-

tjenester: 500 000/år 

E.5.  Antall SMB-er som benytter digitale 

tjenester (herunder elektroniske 

informasjonstjenester) som tilbys av 

nettverket 

2 millioner SMB-er per år bruker 

digitale tjenester 

2,3 millioner SMB-er per år bruker 

digitale tjenester 
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Særskilt mål: 
Å forbedre rammevilkårene for konkurranseevne og bærekraft for foretak i Unionen, 

særlig SMB-er, herunder i reiselivssektoren 

F.  Tiltak for å styrke konkurranse-

evnen 

Siste kjente resultat (referanseverdi) Langsiktig mål (2020) 

F.1.  Antall vedtatte forenklingstiltak Fem forenklingstiltak per år (2010) Minst sju forenklingstiltak per år 

F.2.  Å gjøre rammereglene formåls-

tjenlige 

Kontroller av egnethet har vært 

gjort siden 2010. Den eneste 

relevante kontrollen av egnethet så 

langt, er det pågående pilotpro-

sjektet med typegodkjenning av 

motorkjøretøyer 

Inntil fem kontroller av egnethet vil 

bli iverksatt i løpet av COSME-

programmets varighet 

F.3.  Antall medlemsstater som benytter 

seg av prøving for å sikre kon-

kurranseevne 

Antall medlemsstater som benytter 

seg av prøving for å sikre 

konkurranseevne: 0 

Markant økning i antall medlems-

stater som benytter seg av prøving 

for å sikre konkurranseevne 

F.4.  Ressurseffektiviseringstiltak (som 

kan gjelde energi, råvarer eller 

vann, gjenvinning osv.) iverksatt av 

SMB-er 

Vil bli målt regelmessig, for 

eksempel gjennom en Eurobaro-

meter-undersøkelse 

Økning i andelen SMB-er i Unionen 

som iverksetter minst ett tiltak for å 

øke ressurseffektiviteten (tiltak som 

kan gjelde energi, råvarer eller vann, 

gjenvinning osv.), i forhold til 

referanseverdien (første måling) 

Økning i andelen SMB-er i Unionen 

som planlegger å gjennomføre 

ytterligere ressurseffektiviseringstil-

tak (som kan gjelde energi, råvarer 

eller vann, gjenvinning osv.) hvert 

annet år, i forhold til 

referanseverdien (første måling) 

G.  Utvikling av en politikk for  

SMB-er 

Siste kjente resultat (referanseverdi) Langsiktig mål (2020) 

G.1.  Antall medlemsstater som benytter 

seg av SMB-prøving 

Antall medlemsstater som benytter 

seg av SMB-prøving: 15 

Markant økning i antallet medlems-

stater som benytter seg av SMB-

prøving 

 

Særskilt mål: 
Å forbedre rammevilkårene for konkurranseevne og bærekraft for foretak i Unionen, 

særlig SMB-er, herunder i reiselivssektoren 

H.  Turisme Siste kjente resultat (referanseverdi) Langsiktig mål (2020) 

H.1.  Deltaking i tverrnasjonale 

samarbeidsprosjekter 

Tre stater dekket per prosjekt i 2011 Økning i antallet medlemsstater som 

deltar i tverrnasjonale samarbeids-

prosjekter finansiert av COSME-

programmet, i forhold til 

referanseverdien 

H.2.  Antallet reisemål som anvender 

utviklingsmodellene for bærekraftig 

turisme som fremmes ved utmerkel-

sen for fremragende europeiske 

reisemål «European Destinations of 

Excellence» 

Samlet antall tildelte utmerkelser 

som fremragende reisemål: 98 (i 

gjennomsnitt 20 per år – i 2007-10, 

i 2008-20, i 2009-22, i 2010-25, i 

2011-21) 

Over 200 reisemål anvender 

utviklingsmodellene for bærekraftig 

turisme som fremmes ved utmerkel-

sen for fremragende europeiske 

reisemål «European Destinations of 

Excellence» 

I.  Nye forretningskonsepter Siste kjente resultat (referanseverdi) Langsiktig mål (2020) 

I.1.  Antallet nye produkter/tjenester på 

markedet 

Vil bli målt jevnlig 

(Har hittil bestått av analysearbeid i 

begrenset omfang) 

Økning i det samlede antall nye 

produkter/tjenester i forhold til 

referanseverdien (første måling) 

  



Nr. 28/1024 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 4.4.2019 

 

 

Særskilt mål: Å fremme entreprenørskap og entreprenørkultur 

J.  Støtte til entreprenørskap Siste kjente resultat (referanseverdi) Langsiktig mål (2020) 

J.1.  Antallet medlemsstater som 

gjennomfører entreprenørskaps-

løsninger basert på god praksis 

identifisert gjennom programmet 

Antallet medlemsstater som 

gjennomfører entreprenørskaps-

løsninger: 22 (2010) 

Markert økning i antallet medlems-

stater som gjennomfører entreprenør-

skapsløsninger 

J.2.  Antallet medlemsstater som 

gjennomfører entreprenørskaps-

løsninger som har potensielle, 

unge, nye og kvinnelige 

entreprenører som målgruppe i 

tillegg til andre særskilte mål-

grupper 

Tolv medlemsstater deltar for tiden 

i det europeiske nettverket av 

mentorer for kvinnelige 

entreprenører. For tiden har seks 

medlemsstater og to regioner en 

særskilt strategi for entreprenør-

skapsutdanning, ti medlemsstater 

har inntatt nasjonale mål for 

entreprenørskapsutdanning i 

bredere strategier for livslang 

læring og i åtte medlemsstater 

drøftes entreprenørskapsstrategier  

Markant økning i antallet medlems-

stater som gjennomfører entreprenør-

skapsløsninger som har potensielle, 

unge, nye og kvinnelige 

entreprenører som målgruppe i 

tillegg til andre særskilte mål-

grupper, i forhold til 

referanseverdien 

(1)  Disse indikatorene viser til utviklingen i foretaks- og næringspolitikken. Kommisjonen er ikke alene ansvarlig for at målene nås. 

En rekke andre faktorer utenfor Kommisjonens kontroll påvirker også resultatene på dette området. 

(2)  Miljøvennlige produkter og tjenester har som viktigste funksjon å redusere miljørisikoer og begrense forurensning og ressursbruk 

mest mulig. Produkter med miljøegenskaper (med miljøvennlig utforming, miljømerket, økologisk produserte og bestående av en 

betydelig andel gjenvunnet materiale) inngår også. Kilde: Flash Eurobarometer 342, «SMEs, Resource Efficiency and Green 

Markets». 

(3)  Rådets konklusjoner av 31. mai 2011 inneholder en oppfordring til medlemsstatene om at de, om mulig, reduserer tiden det tar å 

opprette nye foretak til tre virkedager og kostnaden til 100 euro innen 2012, og at tiden det tar for foretak å få lisenser og tillatelser 

til å starte og utøve virksomhet reduseres til tre måneder innen utgangen av 2013. 

(4)  «Internationalisation of European SMEs», EIM, 2010, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/market-access/files/ 

internationalisation_ of_european_smes_final_en.pdf 

(5)  Én euro fra unionsbudsjettet vil føre til 20-30 euro i finansiering og 4-6 euro i egenkapitalinvesteringer i COSME-programmets 

løpetid. 

 


