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TOELICHTING 

1. ACHTERGROND VAN HET VOORSTEL 

Motivering van het voorstel 

Ondernemingen, vooral kleine en m iddelgrote onde rnemingen (km o’s), le veren een belangrijke 
bijdrage aan groei en ontwikkeling in de Unie . Als de Unie de Europa 2020-prioriteiten voor 
slimme, duurzame en inclusieve groei wil waarm aken, dan moet concurrentieverm ogen daarin een 
centrale rol spelen. 

Hoewel de Unie over regelgeven de m aatregelen beschikt, waaronder slimm e wetgeving en 
administratieve vereenvoudiging voor EU-ondernemingen, kunnen be paalde markttekortkomingen 
doeltreffend opgelost worden door middel van overheidsfinanciering op EU-niveau. 

Deze m aatregelen worden nu al g enomen. He t kaderprog ramma voor  concurrentieverm ogen en 
innovatie (CIP) financiert relev ante acties. De noodzaak om deze financiële ondersteuning voor te 
zetten en te ontwikkelen werd er kend in de mededeling van de Commissie “Een begroting voor 
Europa 2020” 1. Nu heeft de Comm issie een program ma voor het concurrentieverm ogen van 
ondernemingen en voor km o’s voorgesteld m et een  totaal budget van 2,5 m iljard euro voor d e 
periode 2014-2020. 

Algemene context 

EU-ondernemingen staan voor de uitdaging om  wereldwijd concurrerend te zijn. Ze worden echter 
beknot door m arkttekortkomingen die hinderpalen opw erpen om  te concurreren m et bedrijven in 
andere delen van de we reld. Bijgevolg vertonen EU -kmo’s een lager e arbeidsproductiviteit en e en 
lagere productiviteit van hul pbronnen en groeien zij lang zamer dan hun tegenhangers in 
bijvoorbeeld de Verenigde Staten, en slagen zij er minder goed in om zich met succes aan te passen 
aan de v eranderende omgevingsfactoren dan grotere ondernemingen in Europa. De m oeilijkheden 
van km o’s worden nog versterkt door de recente economische en financiële crisis en door  
prijsstijgingen van grondstoffen en hulpbronnen. 

Hoewel het vooral de verantwoordeli jkheid van de lidstaten en regi o’s is om maatregelen te nemen 
om deze m arkttekortkomingen aan te pak ken, kan d e EU op bepaalde vlakken duid elijk 
toegevoegde waarde bieden. Zo kan zij bijvoor beeld helpen door de eengem aakte m arkt te 
versterken, de cohesie en consis tentie van nationale m aatregelen te ondersteunen, als katalysator te 
fungeren door beste praktijken te v erspreiden of schaalvoordelen te creëren. De E U kan de v lotte 
werking van de eengem aakte m arkt garanderen en heeft daarnaas t ook een rol te spelen in het 
verbeteren van het ondernem ingsklimaat m et he t oog op een sterk, gediversifieerd Europees 
bedrijfsleven en op kmo’s die wereldwijd kunnen concurreren en zich tegelijk aan een koolstofarme 
en op een efficiënt gebruik van hulpbronnen gebaseerde economie kunnen aanpassen. 

Dit programma wordt  voorgesteld als een m ethode om essentiële m arkttekortkomingen weg te 
nemen die de groei van ondernemingen, vooral km o’s, in de Unie beknotten. Op het vlak van 
concurrentievermogen en ondernem erschap staan de EU-ondernem ingen nog steeds voor enkele  
grote uitdagingen: 

                                                 
1 COM(201 1) 500 definitief. 
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– moeilijke toegang tot financiering voor kmo’s die m oeite hebben om hun 
kredietwaardigheid te bewijzen en vaak geen toegang krijgen tot risicokapitaal; 

– zwakke ondernemingszin - slechts 45% van de Europeanen  zou zelfstandige willen zijn, 
tegenover 55% in bijvoorbeeld de Verenigde Staten; 

– een ondernemingsklimaat dat niet bevorderlijk is voor startende ondernemingen en 
groei, gekenmerkt door aanhoudend versplinterde re gelgeving en te veel adm inistratieve 
rompslomp; 

– beperkt vermogen van kmo’s om zich aan te passen aan een koolstofar me, 
klimaatbestendige, energie- en  hulpbronnenefficiënte econom ie, als gevolg van beperkte 
financiële middelen en beperkte deskundigheid; 

– beperkt vermogen van kmo’s om uit te breiden naar buitenlandse markten, zowel binnen 
als buiten de eengemaakte markt.  

Als gevolg van deze moeilijkhe den worden er niet voldoende ondernemingen opgericht en nieuw  
opgerichte ondernem ingen zijn vaak niet levens vatbaar of presteren slecht op het vlak van 
productiviteit en levensvatbaarh eid van startende ondernem ingen. Op m acroniveau zien we een 
erosie van het concurrentievermogen van de Europese economie. 

Aansluitend bij de Euro pa 2020-strategie is het programm a opgezet om de ideale o mstandigheden 
te creëren zodat Europese ondernemingen kunnen opbloeien en kmo’s het enorme potentieel van de 
eengemaakte markt volledig kunnen benutten, alsmede om kmo’s te stimuleren om verder te kijken. 
Er moeten bijzondere inspanningen worden geleverd om de ontwikkeling van km o's te bevorderen, 
want zij zijn een belangrijke bron van economische groei en werkgele genheid in de Unie. Zij zij n 
goed voor m eer dan 67% van de werkgelegenheid in  de privésector en staan voor m eer dan 58% 
van de totale omzet in de EU.  

Er zal in het bijzonder aandacht worden besteed aan  de verbetering van de concurrentiekracht van 
ondernemingen in de toeristische sector om uitvoering te geven aan de nieuwe bevoegdheden van 
de Unie waarin het Verdrag van Lissabon voorziet, g ezien de belangrijke bijd rage van deze sector 
aan het bbp van de Unie en het grote aandeel van kmo’s in deze sector. 

Doel van het voorstel 

Het programma streeft de volgende algemene doelstellingen na: 

• het concurrentievermogen en de duurzaam heid van de EU-ondernem ingen, onder meer in  
de toeristische sector, versterken; 

• een ondernemingscultuur aanmoedigen en de oprichting en groei van kmo’s bevorderen. 

Via het programma gefinancierde activiteiten zijn erop gericht: 

• de raamvoorwaarden voor het concurrentievermogen en de duurzaamheid van EU-
ondernemingen, onder meer in de toeristische sector, te verbeteren door coherentie en 
cohesie bij de uitvoering en gefundeerde beleidsvorming op EU-niveau te ondersteunen. 
Het econom isch en regelgevingskader kan verbeterd w orden door benchm arking, de 
uitwisseling van bes te praktijken  en sec torale initia tieven. Er zal een km o-beleid 
uitgewerkt worden en het concu rrentievermogen van kmo’s zal bevorderd worden in 
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overeenstemming met de doelstellingen van de Small Business Act (SBA) en de Europa 
2020-strategie. De acties van de Unie zijn bedoeld om  de Unie en de lidstaten ertoe aan te 
zetten het beginsel “denk eerst klein” een grotere rol te geven in hun beleidsvorming, beste 
praktijken op te spo ren en uit te wiss elen om  de  uitvoering van de SBA te 
vergemakkelijken en k mo’s te he lpen om  het potentiee l van de e engemaakte m arkt ten 
volle te benutten. Bedrijfssectoren, waaronder industrie en dienst en, en specifieke sectoren 
waarin het aandeel van kmo’s hoog is, zullen versterkt worden; 

• ondernemingszin te bevorderen, ook bij specifieke doelgroepen: de m aatregelen 
omvatten het vereenvoudigen van adm inistratieve procedures en het ontwikkelen van 
ondernemingsvaardigheden en –ingesteldheid, vooral bij nieuwe ondernemers, jongeren en 
vrouwen, en het bevorderen van tweede kansen voor ondernemers;  

• kmo’s meer toegang te geven tot financiering in de vorm van eigen vermogen en 
schuld: financiële groei-instrum enten, zoals ni euwe EU-platforms voor  eigen en vreem d 
vermogen om een eigenverm ogensfaciliteit en  leningsgaranties te geven, zullen kmo’s 
vlotter toegang geven tot financiering. Ten eerste zal een eigenvermogensfaciliteit voor 
investeringen in de groeifase km o’s commercieel gerichte, terugvorderbare 
aandelenfinanciering verschaffen, vooral in de vorm  van durfkapitaal via financiële 
intermediairs. Ten tweede zal e en leningsfaciliteit kmo’s rechtstreekse of andere 
risicodelende m echanismen m et f inanciële in termediairs verschaffen om  de leningen te  
dekken;  

• de markttoegang binnen de Unie en wereldwijd te vergemakkelijken: g roeigerichte 
bedrijfsondersteunende diensten zu llen worden verschaft via het Enterprise Europe 
Network om uitbreiding binnen en buiten de eengemaakte markt te 
vergemakkelijken. Dit programma zal km o’s ook bedrijfsondersteuning verlenen op 
markten buiten de Unie. Er zal ook onderste uning zijn voor internationale industriële 
samenwerking, vooral om verschillen in het regelgevende en ondernem ingsklimaat tussen 
de EU en haar belangrijkste handelspartners weg te werken. 

Toegevoegde waarde van de EU 

De toegevoegde waarde voor m aatregelen op het niveau van de Unie  is gebaseerd op de volgende 
vijf hoofdfactoren: 

• de eengem aakte m arkt versterken door m arktfragmentatie weg te werken op gebieden 
zoals durfk apitaalinvesteringen, g rensoverschrijdende leningen en  kredietverhoging, 
alsook organisatorische en inform atiebeperkingen die km o’s ervan weerhouden om  de  
mogelijkheden van de eengem aakte m arkt ten vo lle te b enutten. Zo  zu llen d e f inanciële 
instrumenten hoofdzakelijk gericht zijn op de vlottere toegang tot financiering voor kmo’s 
in een  m arktsegment waar d e m aatregelen van  de lidstaten niet van toepassing zijn, die 
beperkt zijn tot investeringen en onders teuning binnen elk land. De focus ligt op de 
financiering van de uitbreidi ng van groeigerichte bedrijven die in ternationale gro ei e n 
grensoverschrijdende activ iteiten na streven en op de ontwikkeling van een 
grensoverschrijdende kmo-financieringsm arkt. Alleen een programm a op het niveau van 
de Unie kan deze rol vervullen;  

• voorbeeld- en katalysatorfunctie  door de verspreiding van be ste praktijken op industrieel 
en beleidsgebied. In het kader van dit pr ogramma kunne n de best e voorbeelden van de 
bevordering van ondernem erschap en km o’s op nationaal, regionaal en lokaal niveau 
geselecteerd worden voor de European Enterprise Awards. De Awards zijn bedoeld om de  
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beste m aatregelen van overheidsdiensten te belonen, bijvoorbeeld op het gebied van de 
vereenvoudiging en verm indering van adm inistratieve belasting. Elk jaar ne men zo’n 400 
projecten deel aan nationale wedstrijden en zo’n 56 projecten worden door hun land 
geselecteerd om  deel te nem en aan de Euro pese we dstrijd wa ar de  Eur opese j ury z es 
winnaars kiest. Meer dan 30 van de 250 na tionale genom ineerden hebben een prijs 
gewonnen en worden in heel Europa naar voren geschoven als een beste praktijk. Door 
vaardigheden en kennis uit te wisselen over de grenzen heen kunnen lidstaten hun 
beleidslijnen op elkaar afstemme n, nieuwe partn erschappen creëren en de kloof tussen de 
Europese economieën kleiner m aken. Europese nationale en lokale overheden krijgen de 
kans om  hun succesvolle initiatieven voor te stellen op de SBA-conferentie d ie elk jaar 
door de Comm issie en het voorzitterschap van de Unie wordt georganiseerd. De  
conferentie is uitgegroeid tot een topevenement om de uitwisseling van goede praktijken in 
de Unie en daarbuiten te bevorderen. De laat ste SBA-conferentie in Boedapest tro k 340  
deelnemers uit de EU en 30 deelnem ers uit landen van buiten de EU. E r werden 28 goede 
praktijken voorgesteld in de workshops. Wat financiële instrum enten betref t 
vergemakkelijkt de  ro l van het EIF  de con tinue uitwisse ling van be ste prak tijken op he t 
gebeid van garanties en durfk apitaal, terwijl de katalysato rfunctie vooral een grote rol 
speelt voor durfkapitaal; 

• schaalvoordelen op  gebieden w aar het voor lidstaten m oeilijk is om de vereiste kritische 
massa te bereiken. W at de steun aan buite nlandse km o’s betreft, wordt bijvoorbeeld 
Europese toegevoegde waarde gecreëerd door nationale inspanningen te bundelen en 
diensten op te zetten die te weinig krit ische massa zouden hebben als zij op nationaal 
niveau zouden worden aangeboden (bijvoorbe eld door de steun aan de handhaving van 
intellectuele-eigendomsrechten). De China IPR SME Helpdesk werd opgericht in het kader 
van het huidige programma en biedt advies w aartoe km o’s uit kleinere lidstaten anders 
geen toegang zouden hebben 2. Anderzijds kan het optreden van de E U ook helpen om  
overlappende inspanningen te vermijden, sam enwerking tussen lidstate n te bevorderen en 
coördinatie m et relevante niet-lidstaten te  versterken. Wat toerism e betreft, kunnen 
initiatieven op EU-niveau een  duidelijke toegevoegde waar de bieden, vooral op de 
volgende gebieden: de consolid atie van de kennis  aan de hand van pan-Europese enquêtes 
en onderzoeken om  e en beter beeld te kr ijgen van de vraag- en aanbodzijde, die 
noodzakelijk zijn om gegevens binnen de Unie te vergelijken en op elkaar af te stemm en3; 
de ontwikke ling van ge zamenlijke transnationa le stra tegieën om  Europa te prom oten als 
een gebied m et hoogwaardige en du urzame toeristische bestemmingen 4; het opsporen van 
beste praktijken die specifiek e sectoren ten goede kunnen kom en, z oals m aritiem e n 
kusttoerisme; de verlenging van het toeristisch seizoen, wat beter kan worden gedaan door 
uitwisselingen tussen verschillende lidstaten dan door elk land apart; 

• coherentie en consistentie in nationale m aatregelen door  de uitwisseling van beste 
praktijken op Europees niv eau en benchm arking. Een van de  beste voorbeelden van het 

                                                 
2 Meer dan 50 000 verschillende gebruikers van het IER-webportaal en de diensten voor e-leren in de eerste drie 

jaar, met meer dan 2 miljoen hits; meer dan 30 opleidingsseminars en interactieve workshops per jaar, waarvan 
twee derde in Europa, om de vragen van kmo’s te behandelen. 

3 Studies/enquêtes ui tgevoerd door kleinere l idstaten z ouden ee n m inder grote E uropese t oegevoegde waa rde 
hebben en geen EU -reikwijdte heb ben e n eventueel o verlappen m et onderz oek dat  al  i n an dere l anden i s 
uitgevoerd. 

4 Dit so ort maatregelen veronderstelt een  ho gere to egevoegde waarde en een grote re im pact wanneer ee n 
gecoördineerde en c omplementaire aanpak onder de l idstaten wordt gevolgd; bovendien beschikken kleinere 
lidstaten vaak  over m inder middelen om  hu n best emmingen en vooral g rensoverschrijdende t oeristische 
producten te promoten. 
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succes van benchmarking die in het kader van het huidige programma is gefinancierd, is de 
actie ter vereenvoudiging van procedures voor startende ondernemingen. Sinds 2008 wordt 
de situatie en vooruitgang van land tot land en van jaar tot jaar gevolgd, waarbij wordt  
gelet op drie aspecten van vereenvoudigi ng (w aarvoor de Raad Concurrentievermogen 
benchmarking in opdracht heeft gegeven): gemiddelde tijd, adm inistratieve kosten en 
procedures om  een naam loze vennootschap op te richten. De m aatregel omvatte 
halfjaarlijkse vergaderingen van door de lidstaten benoemde des kundigen (“het netwerk 
van nationale coördinatoren voor startende ondernemingen”). Het was de bedoeling om  
een m eetinstrument te ontwikkelen, de vooru itgang te volgen en deze vooruitgang te 
ondersteunen door m iddel van de uitwisseling va n goede praktijken en  informatie. Sinds 
2002 zijn d e registratietijd en m et 70% gedaal d en zijn de kosten m eer dan gehalv eerd. 
Door het su cces van  de ze m aatregel zijn de  do elstellingen tijd ens de  h erziening v an de 
Small Business Act (SBA) in februari 2011 bijgesteld; 

• de unieke deskundigheid die EU-instellingen verworven hebben:  

– Dit geldt vo or de f inanciële instellingen van de EU, de Europese Investeringsbank 
(EIB) en het Europees Investeringsfonds (EIF ), die een ongeëvenaarde ervaring 
hebben in het ontwerpen en uitvoeren van kmo-vriendelijke financieringsregelingen. 
De ervaring die het EIF gedurende m eer dan tien jaar heeft opgebouwd, is een 
uitzonderlijk waardevolle troef. Sinds 2007 investeert dit fonds in 19 CIP-
ondersteunde durfkapitaalfondsen, vaak in een e ssentiële rol, en beheert het in totaa l 
meer dan 1,4 m iljard euro aan investerin gen in groeig erichte km o’s. W at de 
historische prestaties b etreft, hebb en de  begunstigden van de eerste generatie van 
EU-durfkapitaal (de E TF-startersregeling in het kader van het groei- en 
werkgelegenheidsinitiatief van 1998-2000) meer dan 98% van het geïnvesteerde geld 
reeds terugbetaald of zulle n zij dit uiteindelijk ter ugbetalen, onder m eer Skype 
(voice-over IP-telefonie), Vertaris (papierrecyclage) en Solaire Direct (fotovoltaïsche 
structuren). 

– Het Enterprise Europe Network heeft tastbare resultaten  behaald door de nadruk te 
leggen op de internationalisering van km o’s (binnen de interne m arkt en daarbuiten) 
door informatie over E U-aangelegenheden aan  te b ieden en de m ogelijkheid to t 
inspraak bij de besluitvorming te bieden. Dit netwerk moet er vooral voor zorgen dat 
kmo’s overal dezelfde informatie krijgen en moet de transactiekosten in verband met 
grensoverschrijdende activiteiten verlichten . De waarde van het Enterprise Europe 
Network ligt in de gedeelde m ethoden, instrum enten en m iddelen die 
gekwalificeerde dien stverleners gebruiken en die opgelegd en (m ede)gefinancierd 
zijn door hun regionale of nationale overheden. 

Samenhang met andere beleidsgebieden en programma’s  

Het is van essentieel belang dat rekening wo rdt gehouden m et de specifieke belangen en 
omstandigheden van km o’s bij h et uittekenen v an al le beleidslijnen en  f inancieringsprogramma’s 
van de Unie. Het toekom stige financiële kader zal  zodanig zijn opgezet dat het de deelnam e van 
kleine bedrijven aan financieringsprogramm a’s vergemakkelijkt, door de regels te vereenvoudigen, 
de deelnam ekosten te verlagen, de toekennings procedures te versnellen en een centraal 
aanspreekpunt te b ieden, wat het leven van d e begunstigd en van EU-financiering gem akkelijker 
moet maken.  

Omdat de verbetering van het ondernem ingsklimaat voor km o’s zo belangrijk is om  de 
doelstellingen van Europa 2020 te  bereiken, wordt dit aspect genoemd in zes van de zeven 
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vlaggenschipinitiatieven van Europa 2020: industriebeleid in een tijd van mondialisering, innovatie-
Unie, jongeren in beweging, een digitale agenda voor Europa, efficiënt gebruik van hulpbronnen en 
een agenda voor nieuwe vaardigheden en banen. Een heel belangrijk as pect in dit nieuwe 
programma is het vlaggenschipin itiatief industriebeleid in een tijd van mondialisering, m et een 
nieuwe strategische benadering om het Europese concurrentievermogen te verbeteren, kleine en 
middelgrote ondernem ingen op te richten en te doen groeien en  een ondernem ingscultuur te  
stimuleren.  

Het voorgestelde nieuw e programma  zal ook een m iddel zijn om  ande re beleidsdoelstellingen te 
bereiken. Het Enterprise Europe Network zal de link leggen naar andere programm a’s en 
initiatieven, zowel voor een top-dow nverspreiding van informatie om die te prom oten, als voor een 
bottom-upverzameling van feedback van belanghebbe nden. Het zal ook verder  informatie, advies 
en ondersteuning aan k mo's bieden over m ilieuprogramma’s en de naleving daarv an. Er zullen  zo 
veel mogelijk synergieën m et andere programma’s tot stand worden gebracht. Zo z ullen de in het 
nieuwe programma voorgestelde garantieactiviteite n samenlopen met garanti eactiviteiten die door 
se structuurf ondsen van de Unie en de Progress- microfinancieringsfaciliteit worden gefinancierd. 
De durfkapitaalinstrum enten zullen  worden aa ngevuld m et de instrum enten in het kader van 
Horizon 2020 – het nieuwe kaderprogramm a voor onderzoek en innovatie. Het programma zal ook 
overlappingen met andere programm a’s vermijden, vooral op het gebied van de bevordering van 
ondernemerschap en ondernem erschapsvaardigheden. Er zal ook voldoende aandacht worden 
besteed aan de complem entariteit van he t nieuwe programm a m et het voorgestelde 
partnerschapsinstrument. Her externe beleid va n de Unie m oet absoluut een aanvulling vor men op 
de externe dimensie van de interne agenda die erop gericht is in Europa duurzame groei en banen te 
creëren.  

Beheer van het programma 

Zoals aangekondigd in de mededeling van de Commissie “Een begroting voor Europa 2020”5 wordt 
het beheer grotendeels uitbesteed.  

– De financiële instrum enten worden nam ens de Comm issie beheer d door de Europese 
Investeringsbankgroep. 

– Andere m aatregelen kunnen beheerd worden door een uitvoerend agentschap, 
voortbouwend op de  positieve ervaringen 6 m et het Uitvoerend Agentschap voor 
concurrentievermogen en innovatie (EACI) in het huidig meerjarig financieel kader. Er zal 
een kosten-batenanalyse uitgevoerd worden. 

Uitbesteding is voor het CIP heel succesvol geb leken op het vlak van vereenvoud iging omdat het 
EACI, dat daarin gespecialiseerd is, procedures heeft gestroom lijnd en ontwikkeld die toegespitst 
zijn op kmo’s.  

Delen van andere programma’s voor toekomstige uitgaven die betrekking hebben op kmo’s, kunnen 
ook uitbesteed worden aan het E ACI. Dit ka n gaan om delen van Horizon 2020, zodat dit 
agentschap een cen traal aans preekpunt wordt voo r km o’s die to egang willen  tot 
financieringsprogramma’s van de U nie. Door ee n beroep te doen op een uitvoerend agentschap 

                                                 
5 COM(2011) 500 definitief, SEC(2011) 867 - 868 definitief. Mededeling van de Commissie aan het Europees 

Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s: Een begroting 
voor Europa 2020 - Deel II: Beleidsfiches. 

6 Final Repo rt: Ev aluation of th e Ex ecutive Ag ency for Co mpetitiveness an d Innovation; 12 m ei 2 011. 
http://ec.europa.eu/cip/files/docs/evaluation-of-eaci-may-2011_en.pdf 
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zullen ook IT-tools en portaalsites efficiënter gebr uikt worden, wat ook bijd raagt tot een  vlottere 
toegang voor kmo’s. 

Vereenvoudiging 

Een prioriteit voor de C ommissie in dit program ma is net als in andere pr ogramma’s in de context 
van het meerjarig financieel kader (MFK) om het regelgevingskader te vereenvoudigen en Europese 
bedrijven, vooral kmo’s, vlotter toegang te bieden tot financiering, voor zover dat mogelijk is. Deze 
benadering wordt toegepast in het programma voor concurrentievermogen en kmo’s (COSME) door 
dit uitsluitend te baseren op de re gels van het Financieel Reglem ent, zonder enige afwijking. Dit 
leidt tot eenvoudige, coherente en gestandaardi seerde adm inistratieve procedures voor 
ondernemingen om toegang te krijgen tot fondsen.  

De herzien ing van het Financie el Reglem ent zal  het voo r klein e on dernemingen gem akkelijker 
maken om deel te nem en aan financieringspr ogramma’s, bijvoorbeeld  door de regels te 
vereenvoudigen, de deelnem ingskosten te drukken, de  toekenningsprocedures te versnellen en een 
centraal aanspreekpunt te creëren om  vlotter toegang te krijgen tot Europese financiering. E r wordt 
een nieuw systeem van vaste bedragen voorgesteld.  

Deze kenmerken beantwoorden aan de behoeften di e belanghebbenden kenbaar hebben gemaakt in 
de openbare raadpleging over de toekom st van het kaderprogramma voor concurrentievermogen en 
innovatie (CIP): 

• administratieve procedures en de proce dures van het Enterprise Europe Network 
vereenvoudigen door de voorbereiding van voorstellen te vereenvoudigen; 

• meer gebruik maken van vaste bedragen, vaste tarieven; 

• de voorwaarde schrappen om personeelsleden te vermelden die aan een project werken; 

• administratieve documenten vereenvoudigen die voor contracten m oeten worden 
ingediend; 

• de voorwaarde schrappen voor particuliere begunstigen om bankgaranties voor te leggen.  

Het programma zal rekening houden m et deze voorste llen door optimaal gebruik te maken van het 
nieuw Europees Financieel Reglem ent en zal  ex tra aandacht b esteden aan de verd ere 
vereenvoudiging van de rapportagevereisten , onder m eer door vaker te werken m et 
onlinerapportage. Om kmo’s vlotter toegang te ge ven tot financiering zullen ook de deelnam e- en 
subsidiabiliteitsregels voor alle toekom stige Europese financieringsprogramma’s zo veel m ogelijk 
op elkaar worden afgestemd. 

Financiële instrumenten zijn op zich voor ond ernemingen eenvoudig, aangezi en deze bij hun bank 
of durfkapitaalfonds een gewone fi nancieringsaanvraag indienen in plaats van een projectvoorstel 
voor een subsidie. W at de financiële instrum enten betreft die toegepast zullen worden door het 
Europees Investeringsfonds (EIF) of door andere in aanmerking komende financiële instellingen, 
zullen de adm inistratieve vereisten van de fina nciële instrum enten geregeld worden door het 
Commissievoorstel voor platform s voor eigen en vreem d verm ogen en het herzien Financieel 
Reglement. De regels zullen zo veel m ogelijk vereenvou digd worden om  tot een evenwicht te 
komen tussen rapportageverplichtingen voor tussenpe rsonen en begunstigde n enerzijds en solide 
financieel beheer, met auditvereisten, anderzijds.  
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Bovendien zal de Comm issie de door het EACI  ontwikkelde vereenvoudigde procedures voor 
soortgelijke projecten overnem en. Beste p raktijken zullen gedeeld  worden, b ijvoorbeeld over 
vereenvoudigingen die het EACI heeft ingevoerd  in subsidieovereenkom sten, contracten en 
procedures. Mogelijk e andere vereenvoudigin gen omvatten flexibelere uitvoerin gsvoorwaarden 
voor subsidieovereenkomsten om wijzigingen achteraf te vermijden. 

RESULTATEN VAN DE RAADPLEGING VAN BELANGHEBBENDE PARTIJEN EN 
EFFECTBEOORDELINGEN 

Raadpleging van belanghebbende partijen 

Het CIP lo opt to t 31 decem ber 2013. In het kade r v an het effectbeoordelingsproces voor een 
vervolgprogramma organiseerde de Commissie een openbare raad pleging onder een groot publiek 
van overheids- en privéorganisaties en personen. Deze raadpleging verliep in vier stappen:  

– een online-enquête (m et een specifieke  enquête over financiële instrum enten7) van 8 
november 2010 tot 11 februari 2011; 

– een openbare conferentie op 25 januari 2011;  

– vergaderingen met vertegenwoordigers van de lidstaten in het Com ité van het programma  
voor ondernemerschap en innovatie (EIP) en in  de gezam enlijke vergadering van de CIP-
comités;  

– een vergadering van de Strategische Adviesraad van het CIP op 2 februari 2011. 

De raadpleging bevestigde dat ve le delen van het huidi ge programma goed werken en dat er ee n 
ruime consensus bestaat om  een EU-programm a te behouden om  kmo’s te ondersteunen en een 
gunstig ondernem ingsklimaat te creëren. Kwesties ov er de toegang tot financiering voor km o’s 
werden ook besproken op vergaderingen van het SME Finance Forum in september 2010 en m aart 
2011. 

Evaluatie van het huidige programma 

In het kader van het huidige CIP 8 worden er evaluaties uitgevoerd  op het niveau van de specifieke 
programma’s en op het niveau van het kaderp rogramma. De meeste m aatregelen van het 
voorgestelde programma liggen in het verlengde va n maatregelen in het kader van het program ma 
voor ondernemerschap en innovatie en van het CIP. 

De belangrijkste bevindingen van de EIP-evaluaties worden hieronder samengevat. 

Tussentijdse evaluatie 

In de tussen tijdse EIP-evaluatie werden de e erste resultaten van het EIP  beoordeeld, met speciale 
aandacht voor de oprichting van het Enterprise Eu rope Network en de im pact van de financiële 
instrumenten die in het kader van het EIP en zijn voorloper zijn gefi nancierd. De evaluatie 
bevestigde dat de doelstellingen van het EIP de grootste hinderpalen en beperkingen voor Europese 
kmo’s efficiënt hadden weggenom en, zoals de regelg evende en ad ministratieve be lasting en d e 

                                                 
7 h ttp://ec.europa.eu/cip/files/docs/public-consultation-annex2-to-final-report_en.pdf 
8 h ttp://ec.europa.eu/enterprise/dg/files/evaluation/final_report_eip_interim_evaluation_04_2009_en.pdf 

http://ec.europa.eu/cip/files/docs/public-consultation-annex2-to-final-report_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/dg/files/evaluation/final_report_eip_interim_evaluation_04_2009_en.pdf
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beperkte toegang tot financiering. De door het E IP ondersteunde financiële instrumenten zijn nodig 
gezien de m arkttekortkomingen en reiken een oplossing aan voor de financiële beperkingen 
waarmee nieuwe en groeiende km o’s in de hele Unie worden geconfronteerd. De financiële EIP-
instrumenten werden beschouwd als een innova tieve m anier om  markttekortkom ingen op het 
gebied van kmo-financiering weg te werken. 

Aanbevelingen voor verdere verbeteringen: 

• een standaardpakket van monitoringindicatoren samenstellen om de vooruitgang van 
het programma bij te houden en te rapporteren; 

• de feedbackfunctie van het Enterprise Europe Network verbeteren; 

• de structuur van het E IP vereenvoudigen om het verband te verbeteren tussen 
afzonderlijke acties en algemene EIP-doelstellingen. 

Eindevaluatie 

In de EIP-eindevaluatie 9 werden de relevantie, doelm atigheid, doeltreffendheid, inform atie en 
bewustmaking, het nut en de duurzaam heid va n het programm a beoordeeld,  m et specifieke 
aandacht voor de kernonderdelen: financiële instrumenten, Enterprise Europe Network en innovatie. 
Bij de evaluatie werden belanghebbenden en begunstigden uitgebreid geraadpleegd aan de hand van 
enquêtes en interviews.  

De resultaten van de evaluatie zijn bem oedigend. Volgens de ondervraagden was het EIP goed op 
weg om de beoogde impact te bereiken en pakt he t op zeer efficiënte wij ze op Europees niveau de 
behoeften, problemen en kwesties aan waarvoor het opgezet was.  

De doelstellingen werden beschouwd als zeer releva nt voor de behoeften van ondernem ingen en in 
overeenstemming met de doelstellingen van Europa 2020. De evaluatie wees uit dat het programma 
eindgebruikers, en vooral km o’s, op een effici ënte m anier ten goede kwam . Van de EIP-
maatregelen, vooral de financiële instrum enten, werd gezegd dat die de juiste o mstandigheden 
creëerden voor herhaling op de markt. 

De volgende aanbevelingen werden gedaan om de invoering van het EIP nog te verbeteren:  

• een system atisch beheersproces ontwikkelen om  horizontale doelstellingen na te streven 
binnen het programm a en de doelstellingen op hoog niveau te koppelen aan specifieke 
gefinancierde acties en maatregelen; 

• een duidelijker verband leggen m et andere elementen van het ondernem ingsbeleid, 
bijvoorbeeld m et referenties naar de priorite iten in de Small Business Act of relevante 
vlaggenschipinitiatieven van Europa 2020; 

• het monitoringsysteem en de monitoringindicatoren verder ontwikkelen, die weliswaar een 
waardevolle bijdrage leveren aan de beoorde ling van de prestaties van het programm a, 
maar nog bijgestuurd moeten worden.  

Er gaat al m eer aandacht uit naar het m eten van de  presta ties en naa r presta tie-indicatoren in  het 
huidige programm a en dit krijgt ook een centrale plaats in het nieuwe programma. Dit nieuwe  

                                                 
9 h ttp://ec.europa.eu/cip/files/docs/eip-final-evaluation-report_en.pdf 

http://ec.europa.eu/cip/files/docs/eip-final-evaluation-report_en.pdf
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programma zal rekening houden m et de bovenstaande aanbevelingen, vooral door de actiestrategie 
van het programma te versterken, waardoor het nauwer  aansluit bij de strate gische prioriteiten van 
de EU.  

Effectbeoordeling 

Er werd een effectbeoordeling uitgevoerd van al le instr umenten in  he t programma en bij dit 
Commissievoorstel gevoegd. Daarbij werden vier mogelijke opties in overweging genomen: 

– optie 1, on gewijzigd b eleid, m et dezelfde elem enten inzake concurrentiev ermogen en 
kmo’s die het EIP naar verwachting in 2013 zal omvatten; 

– optie 2 zou alle huidige financiële maatregelen stopzetten; 

– optie 3b houdt een voort zetting van de huidige werkingssf eer van de m aatregelen in, m et 
een evenwichtige uitbreiding van het budget; 

– optie 3c betekent een gerichte uitbreiding van het budget, waarbij de financiële steun 
beperkt wordt tot de financiële instrumenten en het Enterprise Europe Network. 

De effectbeoordeling kwam tot de conclusie dat een beperkte verhoging van het budget de beste 
optie is omdat dit een evenwichtige benade ring zou opleveren voor een vergroting van de 
efficiëntie, de kritische m assa, de coherentie en de doeltreffe ndheid en voor het wegwerken van 
tekortkomingen op de markt en in de regelgeving. 

Op advies van het effectbeoordelingscomité werd het verslag als volgt bijgesteld: 

– de resultaten van de evaluatie en de m eningen van de belanghebbenden werden in de tekst 
uitgebreider beschreven; 

– de sociale impact werd grondiger geanalyseerd; 

– de coherentie van het beleid en de sam enhang met andere EU-programm a’s werd in het 
verslag grondiger beoordeeld en toegelicht. 

JURIDISCHE ELEMENTEN VAN HET VOORSTEL 

Rechtsgrondslag 

Het voorstel is gebaseerd op de artikelen 173 en 195 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie. 

Het omvat de volgende bepalingen: 

– artikel 1 stelt het programma vast; 

– artikel 2 bepaalt de algemene doelstellingen en artikel 3 de specifieke doelstellingen; 

– artikel 4 beschrijft het budget van het programma; 

– artikel 5 gaat over de deelname van derde landen; 

– de artikelen 6, 7, 8 en 9 beschrijven de actiegebieden van het programma; 
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– artikel 10 bepaalt het jaarlijks werkprogramma voor uitvoering; 

– artikel 11 bepaalt het be reik van door de Comm issie te nem en ondersteunende 
maatregelen; 

– artikel 12 beschrijft de bepalingen voor monitoring en evaluatie; 

– artikel 13 beschrijft de vormen van financiële steun; 

– artikel 14 geeft informatie over de toepassing van de financiële instrumenten; 

– artikel 15 beschrijft de voorwaarden voor de be scherming van de financiële belangen van 
de Unie; 

– artikel 16 legt voorwaarden op aan het comité; 

– de artikelen 17, 18 en 19 beschr ijven gedelegeerde handeli ngen, de uitoefening van de 
bevoegdheidsdelegatie en bevatten bepalingen voor de spoedprocedure; 

– artikel 20 stelt de datum voor de inwerkingtreding van deze verordening vast. 

Subsidiariteits- en evenredigheidsbeginsel 

De voorgestelde EU-maatregelen zijn in overeenstemming met het Verdrag van Lissabon omdat zij 
specifiek gericht zijn op tekortkom ingen in het beleid, zoals het gebrek  aan coördinatie en 
doeltreffende netwerkvorm ing, en m arkttekortkomingen, zoals ongelijke inform atieverspreiding, 
die alleen op EU-niveau kunnen worden aangepakt. Het opzette n van een gecoördineerd en 
geconsolideerd beleid wordt beschouwd als zeer waardevol om belangrijke belanghebbenden samen 
te brengen, kennis, ideeën en problem en uit te wi sselen en overheden en de samenleving in het 
algemeen meer bewust te maken. 

Geen van de in het kader van het toekom stige programma overwoge n m aatregelen houdt 
maatregelen op EU-niveau in die nationale initia tieven vervangen, of bindende beslissingen op EU-
niveau. De m aatregelen van de EU zijn bedoel d om  de nationale m aatregelen doeltreffender te  
maken door die een EU-dim ensie te geven, door een  betere coördinatie en  door het wegne men van 
grensoverschrijdende hinderpalen voor sam enwerking via privéactoren of overheden. De 
samenwerking tussen nationale en regionale actoren en structuren wordt aangemoedigd door middel 
van horizontale netwerkvormig in plaats van verticale centralisering.  

Het optreden van de EU m oet evenredig zijn, wa t betekent dat de geleverde inspanningen e n 
middelen volledig gerechtvaardigd moet en zijn door de doelstellingen. In dit opzicht en gezien de 
uitdagingen waarmee de Europese economie wordt geconfronteerd, zullen de omvang en schaal van 
het EU-optreden naar ve rwachting een po sitieve u itwerking hebben in heel Europa door 
geldaantrekkende en multip licatoreffecten. Gezien de budgettaire bepe rkingen zijn de voorgestelde 
maatregelen op EU-niveau zorgvuldig geselecteerd om de toegevoegde waarde op EU-niveau aan te 
tonen.  

Op basis van de bovenstaande analyse kan worden besloten dat de voorgestelde maatregelen op EU-
niveau om ondernemerschap en concurrentievermogen te bevorderen volledig gerechtvaardigd zijn, 
vooral gelet op de behoeften van kmo’s.  
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GEVOLGEN VOOR DE BEGROTING 

De kredieten voor de uitvoering van het programma voor de periode  van 1 januari 2014 tot en m et 
31 december 2020 bedragen 2,522 miljard euro10. 

2011/0394 (COD) 

Voorstel voor een 

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 

tot vaststelling van een programma voor het concurrentievermogen van ondernemingen en 
voor kleine en middelgrote ondernemingen (2014 - 2020) 

(Voor de EER relevante tekst) 

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, 

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name de artikelen 173 en 
195, 

Gezien het voorstel van de Europese Commissie, 

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen, 

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité,  

Gezien het advies van het Comité van de Regio’s,  

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure,  

Overwegende hetgeen volgt: 

(1) De Commissie heeft de Mededeling “Europa 2020 – Een strategie voor slimm e, duurzame 
en inclusieve groei” 11 (hierna “de Europa 2020-strategi e”) in m aart 2010 goedgekeurd. De 
mededeling werd door de Europese Raad in juni 2010 bekrachtigd. De Europa 2020-
strategie is een reactie  op de econom ische crisis en is bedoeld om Europa op het volgende 
decennium voor te bereiden. Het stelt vijf am bitieuze doelstellingen vast inzake klim aat en 
energie, werkgelegenheid, innovatie, onderwijs en sociale inclusie die in 2020 bereikt 
moeten zijn en legt essentië le groeifactoren vast die Eur opa dynamischer en concurrerender 
moeten maken. Er wordt ook benadrukt hoe belangr ijk het is om  de groei van de Europese 
economie te stim uleren en te kom en tot een hoog niveau van werkgelegenheid, een 

                                                 
10 Het bu dget voo r het pr ogramma is lag er dan het b edrag dat  genoemd i s i n de i n de m ededeling van de 

Commissie “Een begroting voor Europa 2020” (COM(2011) 500) omdat maatregelen ter ondersteuning van 
normalisatie voor maximaal 182 miljoen euro buiten het programma zul len worden gefinancierd, zodat  hun 
succesvolle structuur en doelmatige uitvoering behouden blijven. 

11 COM(2010) 2020 definitief. 
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koolstofarme en energie-efficiënte econom ie die weinig hulpbonnen verbruikt, en sociale 
cohesie. 

(2) Om zeker te zijn  dat o ndernemingen een cen trale rol spelen bij de v erwezenlijking van 
economische groei in Europa , heeft de Commissie in oktober 2010 een m ededeling 
goedgekeurd met de titel “Een geïntegreerd indus triebeleid in een tijd van m ondialisering: 
concurrentievermogen e n duurzaamheid centraal stellen” 12 die de Europese Raad in de 
conclusies v an decem ber 2010 heeft bekrach tigd. D it is een vlaggenschipinitiatief van de 
Europa 2020-strategie. De m ededeling tekent een strategie uit om meer groei en banen te 
creëren door in Europa een sterke, diverse en concurrerende industriële basis te behouden en 
te ondersteunen, vooral door de raam voorwaarden voor ondernem ingen te verbeteren en 
door diverse aspecten van de eengem aakte markt, waaronder bedrijfsg erelateerde diensten, 
te versterken.  

(3) In juni 2008 keurde de Comm issie de m ededeling “Denk eerst klein - Een Sm all Business 
Act voor Europa” 13 goed die in december 2008 door de Eu ropese Raad werd bekrachtigd. 
De Sm all Business Act (SBA) reikt een uitg ebreid beleidskader aan voor kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo’s), bevordert ondernemerschap en vera nkert het beginsel 
“Denk eerst klein” in wetgeving en  beleid om zo het concurrentie vermogen van km o’s te 
versterken. De SBA ste lt tien beginselen vast  en om vat beleids- en wetgevingsm aatregelen 
om het groei- en werkgelegenheidspotentieel van kmo’s te bevorderen. De uitvoering van de 
SBA helpt om de doelstellingen van de Europa  2020-strategie te bereik en. Er werden reeds 
diverse maatregelen voor kmo’s vastgelegd in de vlaggenschipinitiatieven. 

(4) De mededeling van de Comm issie met de titel “Evaluatie v an de Sm all Business Act voor 
Europa”14 van februari 2011, die in m ei 2011 door  de Raad Concurrentieverm ogen werd 
bekrachtigd, m aakt de inventaris op van de  uitvoering van de SB A en beoordeelt de 
behoeften van km o’s die actief zijn in het hui dige economische klimaat, waarin ze steeds 
moeilijker toegang krijgen tot fina nciering en  tot de m arkten. Deze evalua tie g eeft een  
overzicht van de vooruitgang die in de eerste tw ee jaar van de SBA is geboekt, stelt nieuwe 
maatregelen vast om in te spelen op door belanghebbenden gemelde uitdagingen als gevolg 
van de econom ische crisis en stelt manieren voor om  de res pons en de uitvoering van de 
SBA te verbeteren m et een duidelijk e rol vo or de voornaam ste belanghebbend en en  
bedrijfstakorganisaties. 

(5) In het op 29 juni 2011 goedgekeurde voorstel voor een verordening van de Raad tot bepaling 
van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 15 stelt de Commissie een pakket 
wetgevingsvoorstellen en docum enten vast voor de begroting 2014-2020 van de Unie. Dit 
meerjarig financieel kader beschrijft hoe de be leidsdoelstellingen van meer groei en m eer 
banen in Eu ropa kunnen  worden bereikt en hoe een kools tofarme en m eer m ilieubewuste 
economie en een internationaal prominent Europa kunnen worden gecreëerd. 

(6) Om bij te dragen aan de versterking van he t concurrentievermogen en de duurzaamheid van 
EU-ondernemingen, vooral kmo’s, aan de versterking van de kennismaatschappij en aan een 
ontwikkeling gebaseerd op een evenwichtige economische groei moet een programma voor 

                                                 
12 COM(201 0) 614 definitief. 
13 COM(200 8) 394 definitief. 
14 COM(2011) 78 definitief. 
15 COM(201 1) 398 definitief. 
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het concurrentieverm ogen van ondernem ingen en voor kmo’s (hierna “het programm a”) 
worden vastgesteld. 

(7) De Comm issie heeft zich ertoe verbonde n klim aatmaatregelen op te nem en in 
financieringsprogramma’s van de Unie en om ten minste 20% van de begroting van de Unie 
aan klimaatgerelateerde doelstellingen te besteden. Het is van belang ervoor te zorgen dat de 
beperking van en aanpassing aan de klim aatverandering en risicopreventie bij de 
voorbereiding, het ontwerp en de uitvoeri ng van het programm a worden bevorderd. 
Maatregelen in het kader van de verordening moeten bijdragen aan de bevordering van de 
omschakeling naar een koolstofarm e en u it klim aatoogpunt veerkrachtige econom ie en 
maatschappij. 

(8) Het concurrentiebeleid van de Unie is bedoeld om de institutione le en beleidsregelingen in 
te voeren die de juiste om standigheden creëren waarin bedrijven op duurzame wijze kunnen 
groeien. Een betere productiviteit is de sterkste stimulans voor duurzame inkomstengroei die 
op zijn beur t bijd raagt tot een verb etering van de levensstandaard. Concurrentievermogen 
wordt ook bepaald door de m ate waarin een bedrijf optim aal gebruik kan maken van 
geboden kansen, zoals de Europese eengem aakte markt. Dit is vooral  belangrijk voor kmo’s 
die 99% van de ondernem ingen in de Unie uitm aken, twee op drie bestaande banen in de 
privésector en 80% van de nieu we banen verschaffen en goed zi jn voor m eer dan de helft 
van de totale toegevoegde waarde die door  ondernemingen in de Unie is gecreëerd.  Kmo’s 
zijn een essentiële motor voor economische groei, werkgelegenheid en sociale integratie. 

(9) Concurrentievermogen is de voorbije jaren een belangrijk aspect geworden in de 
beleidsvorming van de Unie, al s gevolg van de tekortkom ingen van de m arkt en het beleid 
en van in stitutionele tekor tkomingen die  het con currentievermogen van de EU-
ondernemingen, en met name van kmo’s, ondermijnen. 

(10) Het programma m oet dan ook m arkttekortkomingen aanpakken die het 
concurrentievermogen van de economie van de Unie op wereldschaal aantasten, vooral door 
factoren d ie het voo r o ndernemingen m oeilijker m aken om m et ondernem ingen in andere 
delen van de wereld te concurreren. 

(11) Het programma moet zich vooral  richten tot km o’s, zoals gedefinieerd in Aanbeveling 
2003/361/EG van de Comm issie van 6 m ei 2003 betreffende de defi nitie van kleine, 
middelgrote en micro-ondernemingen16. Er moet vooral aandacht worden besteed aan micro-
ondernemingen, ondernem ingen die am bachtelijke activiteiten verrichten en sociale 
ondernemingen. Aandacht m oet ook worden best eed aan de specifieke kenm erken en 
vereisten v an jonge o ndernemers, nieuwe en potentiële ondernem ers en vrou welijke 
ondernemers, alsm ede voor specifieke doelgro epen, zoals m igranten en ondernem ers uit 
sociaal benadeelde of kwetsbare groepen, zoals personen m et een functiebeperking. Het  
programma moet oudere burgers ook aanm oedigen om ondernemer te worden of te blijven 
en tweede kansen voor ondernemers bevorderen.  

(12) Veel problemen rond concurrentievermogen in de Unie zijn te wijten aan het feit dat km o’s 
moeilijk toegang hebben tot financiering omdat zij hun kredietwaardigheid niet goed kunnen 
aantonen en  moeilijk toegang krijgen tot durf kapitaal. Dit h eeft een neg atief ef fect op he t 
aantal en de kwaliteit van de nieuw opge richte ondernem ingen en op de groei van 
ondernemingen. De toegevoegde waarde van de voorgestelde financiële instrum enten ligt 

                                                 
16 PB L 124 van 20.5.2003, blz. 36. 
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voor de Unie onder m eer in de  versterking van de eengem aakte markt voor durfkapitaal en 
in de ontwikkeling van een pan-Europese fina ncieringsmarkt voor km o’s. De m aatregelen 
van de Unie m oeten een aanvulling zijn op he t gebruik door de lidst aten van financië le 
instrumenten voor kmo’s. De organisaties di e zijn belast m et de  uitvoering van de  
maatregelen, moeten zorgen voor addition aliteit en dubbele financierin g met EU-middelen 
vermijden. 

(13) Het Enterp rise Europe  Network he eft zijn  toegevoegde waarde voor Europese kmo’s als 
centraal aanspreekpunt inzake bedrijfsondersteuning bewezen door ondernemingen te helpen 
hun concurrentievermogen te versterken en op de eengemaakte markt en daarbuiten geboden 
mogelijkheden te benutten. Methoden, werkw ijzen en voorwaarde n m et een Europese 
dimensie rond bedrijfsondersteunende dien sten kunnen alleen op EU-niveau worden 
gestroomlijnd. Het EEN heeft kmo’s met name geholpen om bedrijfspartners te vinden voor 
samenwerking of technologieoverdracht en ad vies gegeven over fina ncieringsbronnen en 
intellectuele eigendom en over eco-innovatie en duurzame productie. Het heeft ook feedback 
gevraagd over de wetgeving en normen van de Unie. De unieke expertise van het netwerk is 
vooral belangrijk om  een ongelijke inform atieverspreiding te verm ijden en om de m et 
grensoverschrijdende transacties gepaard gaande transactiekosten te verlagen.  

(14) De beperkte internationalisering van km o’s binnen en buiten Europa beïnvloedt hun 
concurrentievermogen. Volgens schattingen doet momenteel 25% van de km o’s in de Unie 
aan export of heeft dat in de  afgelopen drie j aar gedaan, waarbij slechts 13% daarvan 
regelmatig buiten de Unie exporteert en slechts  2% in het buitenland heeft geïnvesteerd. In 
overeenstemming met de Sm all Business Act, die de  Unie en de lidstaten ertoe aanzette om 
kmo’s te ondersteunen en aan te m oedigen om van de groeiende m arkten buiten de Unie te 
profiteren, ondersteunt de EU een netwerk van Europese bedrijfstakorganisaties op meer dan 
twintig buitenlandse markten. Het verleent financiële steun aan het Centrum voor industriële 
samenwerking EU-Japan, bedrijfsorganisaties in  Hong Kong, Maleisië en Singapore en aan 
het Europees bedrijfs- en technologiecentrum in India, EU-kmo-centra in China en Thailand 
en de China IPR SME Helpdesk. De Europese toegevoegde waarde wordt gecreëerd door de 
nationale inspanningen op dit vlak te bundelen, overlappingen te verm ijden, samenwerking 
te bevorderen en diensten aan te bieden die niet over de nodige kritische m assa zouden 
beschikken als zij op nationaal niveau werden aangeboden. 

(15) Om het concurrentievermogen van Europese on dernemingen, vooral kmo’s, te verbeteren, 
moeten de lidstaten en de Comm issie een gunstig ondernem ingsklimaat creëren. Er m oet 
vooral aandacht worden besteed aan de belangen van de kmo’s en de sectoren waarin zij het 
meest actief zijn. Er moeten initiatieven op  het niveau van de Unie  worden genom en om 
gelijke concurrentievoorwaarden voor kmo’s te ontwikkelen en om informatie en kennis op 
Europese schaal uit te wisselen. 

(16) Nog een factor die het concurrentievermogen beïnvloedt, is de vrij zwakke ondernemingszin 
in de Unie. Slechts 45% van de EU-burgers (en minder dan 40% van de vrouwen) zou graag 
als zelfstandige werken, vergeleken met 55% van de bevolking in de VS en 71% in China 17. 
Voorbeeld- en katalysatorfunctie s, zoals Europese prijzen en conferenties, en m aatregelen 
die de coherentie en consistentie versterke n, zoals benchm arking en uitwisseling van beste 
praktijken, leveren een grote Europese toegevoegde waarde op. 

                                                 
17 Eurobarometerenquête over ondernemerschap uit 2009. 
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(17) Wereldwijde concurrentie, dem ografische veranderingen, beperkte hulpbronnen en nieuwe 
maatschappelijke tendensen creëren voor so mmige sectoren uitdagingen en kansen. 
Bijvoorbeeld ontwerpgebaseerde sectoren di e voor wereldwijde uitdagingen staan en 
gekenmerkt worden door een hoog percentage van km o’s, m oeten zich aanpassen om  de 
voordelen te grijpen en het onb enutte potentieel aan te boren van de  grote vraag naar 
gepersonaliseerde, inclusieve producten. Omdat deze uitdagingen gelden voor alle k mo’s in 
de Unie in  deze sec toren, is een gezam enlijke inspann ing op het niveau van d e Unie 
noodzakelijk. 

(18) Zoals beschreven in de Mededeling va n de Comm issie van 30 juni 2010 “Europa, 
toeristische topbestemming in de wereld – een  nieuw beleidskader voor het toerism e in 
Europa”18, die bekrachtigd werd in de conclusies van de Europese Raad in oktober 2010, is 
toerisme een belangrijke sector van de Europe se economie. Ondernemingen in deze sector 
leveren een aanzienlijk e bijdrage aan het bruto binnenlan ds product (bbp) en de schepping 
van nieuwe banen de Unie en hebben een  groot potentieel voor de ontwikkeling van 
ondernemingsactiviteiten, om dat deze sector v oornamelijk uit km o’s bestaat. Het Verdrag 
van Lissabon erkent het belang van toerism e en stelt de specifieke bevoegdheden van de 
Unie vast die op dit gebied de m aatregelen van de lidstaten m oeten aanvullen. Er is een 
duidelijke toegevoegde waarde voor het toerisme-initiatief op het niveau van de Unie, vooral 
door de beschikbaarstelling van gegevens  en analyses, door transnationale  
promotiestrategieën te ontwikkelen en beste praktijken uit te wisselen. 

(19) Het programma moet maatregelen aangeven voor de doelstellingen, de benodigde financiële 
middelen om deze doelstellingen  te bereiken; verschillende soorten uitvoeringsm aatregelen 
en de regelingen voor monitoring  en evaluatie en voor de be scherming van de financiële 
belangen van de Unie. 

(20) Het programma moet een aanvulling zijn op ande re programma’s van de Unie en tegelijk 
erkennen dat elk instrument volgens zijn eigen specifieke procedures moet werken. Dezelfde 
subsidiabele kosten mogen dus geen twee keer gefinancierd worden. Teneinde toegevoegde 
waarde en  een aan zienlijke im pact van de  E U-financiering te  bere iken, m oeten nauwe 
synergieën tussen het programm a, andere programma’s van de Unie en de structuurfondsen 
worden ontwikkeld. 

(21) Er moet rekening gehouden worden met de begi nselen van transpa rantie en gelijke  kansen 
voor mannen en vrouwen bij alle relevante ini tiatieven en maatregelen in het kader van het 
programma. Naleving van m ensenrechten en f undamentele vrijheid voor alle burgers m oet 
in deze initiatieven en activiteiten ook in overweging worden genomen. 

(22) Deze vero rdening m oet, voor de h ele loop tijd van het p rogramma, ee n financieel kader 
vastleggen dat het voornaam ste referentiepun t vorm t, in de zin van punt 17 van het 
Interinstitutioneel Akkoord van XX/YY/201Z tussen het Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie betreffende samenwerking in begrotingszaken en over de begrotingsdiscipline en 
een goed financieel beheer 19, voor de begrotingsautoriteit tijdens de jaarlijkse 
begrotingsprocedure. 

(23) Om te bewerkstellig en dat de f inanciering beperkt blijf t to t het wegwerken van 
tekortkomingen van de m arkt, het beleid en de  instellingen en om  m arktverstoringen te 

                                                 
18 COM(201 0) 352 definitief. 
19 PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1. 
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vermijden, moet de financiering van het pr ogramma voldoen aan de regels inzake 
overheidssteun van de Unie. 

(24) De Overeenkom st inzake de Europese Econom ische Rui mte en de protocollen bi j 
associatieovereenkomsten bepalen dat de landen  die betrokken zijn bij de programma’s van 
de Unie kunnen deelnem en. Ook andere de rde landen moeten kunnen deelnemen als 
overeenkomsten en procedures daarin voorzien. 

(25) Het programma m oet gem onitord en geëval ueerd worden om  aanpassingen m ogelijk te 
maken. 

(26) De financiële belangen van de Unie m oeten beschermd worden door passende m aatregelen, 
waaronder preventie, opsporing en onderzoe k van onregelm atigheden, terugvordering van 
verloren, ten onrechte betaalde of onjuist gebr uikte fondsen en, waar nodig, boetes, in elke 
fase van de uitgavencyclus. 

(27) Om eenvorm ige voorw aarden te waarborgen voor  de uitvoering van deze verordening, 
moeten aan de Comm issie uitvoeringsbevoegd heden word en toeg ekend om  een jaarlijk s 
werkprogramma voor de uitvoering van he t programma te kunnen goedkeuren. Deze 
bevoegdheden moeten worden uitgeoefend over eenkomstig Verordening (EU) nr. 182/2011 
van het Europees Parlem ent en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de 
algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de 
lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren20. 

(28) De bevoegdheid om  ha ndelingen vast te stel len ten aanzien van specifieke regels voor 
deelname en outsourcing van bepaalde take n m oet overeenkom stig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de Eu ropese Unie aan de Comm issie worden 
overgedragen. Het is van bijzonder belang da t de Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden de tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op deskundigenniveau. 

(29) De Comm issie m oet bij de voor bereiding en opstelling van de  gedelegeerde handelingen 
ervoor zo rgen dat de d esbetreffende docum enten tijdig en  op gepaste wijze gelijktijd ig 
worden toegezoncen aan het Europees Parlement en de Raad. 

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: 

HOOFDSTUK I 
Onderwerp 

Artikel 1 
Vaststelling  

Een programma voor m aatregelen va n de Unie om het concurren tievermogen te verbeteren van 
ondernemingen, m et het accent op kleine en m iddelgrote ondernem ingen (km o’s) (hierna “het 
programma”), wordt vastgesteld voor de periode van 1 januari 2014 tot 31 december 2020.  

                                                 
20 PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13. 
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Artikel 2 
Algemene doelstellingen 

1. Het programma draagt bij aan de volgende al gemene doe lstellingen, waarbij bijzondere 
aandacht wordt bes teed aan de specifiek e behoeften van km o’s op Europees en 
wereldniveau.  

(a) versterking van het concurrentieverm ogen en de duurzaam heid van de EU-
ondernemingen, onder meer in de toeristische sector; 

(b) aanmoediging van een ondernem erscultuur en  bevordering van de oprichting en de 
groei van kmo’s. 

2. De verweze nlijking van  de in lid 1 genoem de doels tellingen wordt gem eten m et de 
volgende indicatoren:  

(c) het groeipercentage van de industriële sector  van de Unie in verhouding tot de totale 
stijging van het bruto binnenlands product (bbp);  

(d) de groei van de industriële productie in de Unie in eco-ondernemingen;  

(e) de veranderingen in de administratieve belasting voor kmo’s; 

(f) kmo-groei op het gebied van toegevoegde waarde en aantal werknemers; 

(g) en kmo-omlooptijd. 

3. Het programma ondersteunt de uitvoering van de  Europa 2020-strategie en draagt bij aan 
het bereiken van de doelstelling van een “s limme, duurzame en inclusieve groei”. In het 
bijzonder draagt het programma bij aan de hoofddoelstelling inzake werkgelegenheid.  

HOOFDSTUK II 
Specifieke doelstellingen en actiegebieden 

Artikel 3 
Specifieke doelstellingen 

1. De specifieke doelstellingen van het programma zijn: 

a) verbetering van de raam voorwaarden voor het concurrentievermogen en de 
duurzaamheid van de ondernemingen in de Unie, waaronder in de toeristische sector; 

b) bevordering van ondernemerschap, waaronder bij specifieke doelgroepen; 

c) verbetering van de toegang voor km o’s tot financiering in de vorm van eigen 
vermogen en schuld; 

d) verbetering van de toegang tot markten binnen de Unie en wereldwijd. 
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2. De noodzakelijke aanpassing van ondernem ingen aan een koolstofarm e, 
klimaatbestendige, energie- en hulpbronnenefficiënte economie wordt bij de uitvoering van 
het programma bevorderd. 

3. Om de impact van het programma te meten ten aanzien van het bereiken van de specifieke  
doelstellingen waarnaar in lid 1 wordt verw ezen, worden prestatie-indicatoren gebruikt. 
Die indicatoren zijn uiteengezet in bijlage I. 

Artikel 4 
Budget 

4. Het financiële kader vo or de u itvoering van het programm a bedraagt 2,522 miljard euro, 
waarvan ongeveer 1,4 miljard euro aan financiële instrumenten zal worden toegewezen. 

5. Het financiële kader, dat wordt vastgesteld in het kader van deze verord ening, kan ook de  
kosten dekken m et betrekking tot activiteiten in verband met voorbereiding, m onitoring, 
controle, audits en ev aluaties die v ereist zijn  voor het beheer van het programma en het 
verwezenlijken van de doelstellingen; in het bijzond er studies, vergadering en van 
deskundigen, informatie- en comm unicatieacties, met inbegrip van bekendm aking van de 
beleidsprioriteiten van  de Unie vo or zover d eze verban d houden m et de alg emene 
doelstellingen van de verordening, kosten di e gepaard gaan m et de IT-netwerken die 
gericht zijn op inform atieverwerking en -uitwisseling, sa men met alle andere kosten voor 
technische en adm inistratieve bijstand di e de Commissie m aakt voor het beheer van het 
programma.  

6. De financiële middelen kunnen ook de kosten voor  technische en adm inistratieve bijstand 
dekken die nodig zijn voor de overgang tussen het programma en de in het kader van 
Besluit nr. 1639/2006/EG van het Eu ropees Parlem ent en de R aad21 vastgestelde 
maatregelen. Indien nodig kunnen in de begr oting voor de jaren na 2020 kredieten worden 
opgenomen om vergelijkbare u itgaven te dekken, zodat m aatregelen die per 31 decem ber 
2020 nog niet zijn voltooid verder kunnen worden beheerd. 

Artikel 5 
Deelname van derde landen 

7. Het programma staat open voor de deelname van:  

a) landen van de Europese Vrijhandelsassoci atie (EVA) die lid z ijn van de Europese  
Economische Ruimte (EER), in overeenst emming met de in de EER-overeenkom st 
genoemde voorwaarden, en andere Europe se landen wanneer de overeenkom sten en 
procedures dit mogelijk maken; 

b) toetredende landen, kandidaat-lidstaten  en  potentiële kandidaat-lids taten in  
overeenstemming m et de algem ene begins elen en voorwaarden voor de deelnam e 
van deze landen aan programm a’s van de Unie di e we rden va stgesteld i n de  
desbetreffende raam overeenkomsten en be sluiten van de Associatieraad, of 
soortgelijke regelingen; 

                                                 
21 PB L 310 van 9.11.2006, blz. 15. 
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c) landen die onder het toepasssingsgebied  van het Europees nabuurschapsbeleid 
vallen, indien de overeenkom sten en pr ocedures dit m ogelijk m aken en in 
overeenstemming m et de algem ene begins elen en voorwaarden voor de deelnam e 
van deze landen aan programma's van de Unie, die zijn vas tgesteld in het kader van  
de desbetreffende raamovereenkomsten, protocollen bij associatieovereenkomsten en 
besluiten van de Associatieraad.  

8. Organisaties die zijn opgerich t in de landen waarnaar wordt verwezen in lid 1, ingeval de 
voorwaarden in dat lid niet vervuld zijn of wanneer die landen besluiten niet deel te nemen 
aan het programm a, of organisaties die zi jn opgericht in ande re derde landen, kunnen 
deelnemen aan acties in het kader van deze verordening. 

9. Dergelijke organisaties hebben geen recht op financiële bijdragen van de Unie, tenzij dit  
onontbeerlijk is voor het programma, m et name op het gebied van concurrentievermogen 
en markttoegang voor EU-ondernemingen. Deze uitzondering geldt ni et voor organisaties 
die winst maken. 

Artikel 6 
Acties ter verbetering van de raamvoorwaarden voor het concurrentievermogen en de 

duurzaamheid van EU-ondernemingen 

10. De Commissie ondersteunt acties ter verbetering en versterking van het 
concurrentievermogen en de duurzaam heid van EU-ondernem ingen, in het bijzonder  
kmo’s, om de doeltreffendheid, cohere ntie en consisten tie van nationale 
beleidsprogramma’s ter bevor dering van het concurrentie vermogen, de duurzaam heid en 
de groei van ondernemingen in Europa te verbeteren.  

11. De Comm issie kan acties ondersteune n die bedoeld zijn om nieuwe  
concurrentievermogenstrategieën te ontwikke len. Dergelijke acties kunnen het volgende 
omvatten: 

a) maatregelen om het ontwerp, de uitvoering en de evaluatie van beleid met betrekking 
tot concurrentieverm ogen en duurzaam heid van ondernem ingen, m et inbegrip van  
weerbaarheid ten aanzien van rampen, te verbeteren en om de ontwi kkeling van  
passende infrastructuren, clusters van wereldklasse en  zakelijke netwerken , 
raamvoorwaarden en de ontwikkeling van duurzam e producten, diensten en 
processen te waarborgen;  

b) maatregelen om  de sam enwerking bij de  beleidsvorm ing en de uitwisseling van 
goede prak tijken tusse n de lidsta ten, ander e landen die aan het programma 
deelnemen en de belangrijkste concurrenten van de Unie aan te m oedigen, en om de 
internationale aspecten van het beleid inzake concurrentievermogen aan te pakken. 

c) ondersteuning voor de ontwikkeling van een km o-beleid en sam enwerking tussen 
beleidmakers, voornamelijk m et het oog op een betere toegankelijkheid van 
programma’s en maatregelen voor kmo’s. 

12. De Commissie kan initiatieve n ondersteunen die de opkom st van concurrerende sectoren 
versnellen dankzij sectoroversch rijdende ac tiviteiten in  geb ieden d ie worden gekenmerkt 
door een hoog percentage kmo’s en die een grote bijdrage leveren aan het bbp van de Unie. 
Dergelijke initiatieven bevorderen de ontwikkeling van nieuwe markten en de levering van 
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goederen en diensten op basis van de m eest concurrerende bedrijfsmodellen of  van 
gewijzigde waardeketens. Zij om vatten initia tieven ter verbetering van de productiviteit, 
het efficiënte gebruik va n hulpbronnen, de duurzaamheid  en het m aatschappelijk 
verantwoord ondernemen.  

Artikel 7 
Acties ter bevordering van ondernemerschap 

13. De Commi ssie draagt bij aan de bevor dering van ondernemerschap door de 
raamvoorwaarden voor de ontwikkeling van ondernemerschap te verbeteren. De  
Commissie ondersteunt een ondernemingsklimaat dat bevorderlijk is voor de ontwikkeling 
en groei van ondernemingen.  

14. Bijzondere aandacht wordt besteed aan jo nge ondernem ers, nieuwe en potentiële 
ondernemers en vrouwelijke ondernemers, alsmede aan specifieke doelgroepen.  

15. De Comm issie kan m aatregelen van de lid staten ondersteunen voor het opbouwen van 
ondernemersopleiding, ondernem ersvaardigheden en ondernem ingszin, m et na me onder  
potentiële en nieuwe ondernemers.  

Artikel 8  
Acties ter verbetering van de toegang tot financiering voor kmo’s 

16. De Comm issie ondersteunt acties die bedoeld zijn om  de to egang tot financiering voor 
kmo’s in hun start- en groeifase te verbeteren en die een aanvulling zijn op het gebruik van 
financiële instrumenten voor kmo’s door de lidstaten op nationaal en regionaal niveau. Om 
complementariteit te verzekeren, zullen deze acties nauw worden gecoördineerd met acties 
die in het kader van het cohesiebeleid en  op nationaal niveau worden ondernom en. 
Dergelijke acties zijn bedoeld om  het aanbod van zowel aandelenfinanciering als 
schuldfinanciering te stimuleren. 

17. Als onderdeel van de in lid 1 bedoelde ac ties ontwikkelt de Comm issie m aatregelen, 
afhankelijk van de vra ag op de m arkt, ter verbetering  van grens overschrijdende en  
meerlandenfinanciering, om zo km o’s te he lpen hun activiteiten in  overeenstemming met 
de EU-wetgeving te internationaliseren.  

18. Bijzonderheden over de in lid 1 bedoelde acties zijn opgenomen in bijlage II.  

Artikel 9 
Acties ter verbetering van de markttoegang 

19. Om het concurrentieverm ogen en de m arkttoegang voor EU-ondernem ingen verder te 
verbeteren, blijft de Commissie het Enterprise Europe Network ondersteunen.  

20. De Comm issie kan acties ondersteunen om  de  toegang van km o’s tot de eengemaakte 
markt te verbeteren, onder meer door informatieverstrekking en bewustmaking. 

21. Specifieke maatregelen zijn erop gericht de toegang van kmo’s tot m arkten buiten de Unie 
te vergem akkelijken en de bestaande onde rsteunende diensten op die m arkten te 
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versterken. Km o’s kunnen in het kader va n het program ma worden ondersteund op het 
gebied van normen en intellectuele-eigendomsrechten in prioritaire derde landen. 

22. Acties in het kader van het programma kunne n gericht zijn op de bevordering van 
internationale industriële sam enwerking, m et inbegrip van dialogen over industrie en 
regelgeving. Specifieke m aatregelen kunnen gericht zijn op de reductie van verschillen 
tussen de Unie en andere landen inzake de regelgevingskaders voor industrieproducten, op 
het industriebeleid en op de verbetering van het ondernemingsklimaat.  

HOOFDSTUK III 
Uitvoering van het programma 

Artikel 10 
Jaarlijks werkprogramma 

23. Met het oog op de uitvoering van het progr amma stelt de Commi ssie een ja arlijks 
werkprogramma vast in ove reenstemming met de in ar tikel 16, lid 2, genoem de 
onderzoeksprocedure. De jaarlijkse werkprogr amma’s stellen de be oogde doelstellingen, 
de verwachte resultaten, de uitvoeringsmethode en het tota le bedrag ervan vast. Zij 
bevatten tevens een beschrijvi ng van de te financieren actie s, een aanwijzing voor het aan 
elke ac tie toegewezen bedrag en e en indic atief uitvoe ringstijdschema, alsm ede passende  
indicatoren om  erop toe te zien hoe do eltreffend resultaten w orden behaald en  
doelstellingen worden bereikt. Voor subsidies omvatten zij de priorite iten, de essentië le 
evaluatiecriteria en het maximale medefinancieringspercentage. 

24. De Commissie voert het programma uit in overeenstemming met het Financieel Reglement 
(Verordening (EU) nr. XXX/2012 [nieuw Financieel Reglement]). 

25. Het programma wordt zodanig uitgevoerd da t bij de ondersteunde acties rekening wordt 
gehouden m et toekom stige ontwikkelingen en behoeften, in het bijzonder na de  
tussentijdse evaluatie als bedoeld in artikel 12, lid 3, en dat deze relevant zijn voor markten 
en economie in ontwikkeling, en voor maatschappelijk veranderingen.  

Artikel 11 
Ondersteunende maatregelen 

26. Naast de maatregelen in het kader van het werkprogramma als bedoeld in artikel 10, neemt 
de Commissie regelmatig ondersteunende maatregelen, waaronder: 

a) analyse en monitoring van sectorale en sectoroverschrijdende concurrentiekwesties; 

b) opsporen van goede praktijken en beleidsbenaderingen, en hun verdere ontwikkeling;  

c) effectbeoordelingen van maatregelen van de Unie die bijzonder relevant zijn voor het 
concurrentievermogen van ondernem ingen, met het oog op het identificeren van 
gebieden van de bestaande wetgeving die vereenvoudigd moeten worden of van 
gebieden waarop nieuwe wetgevingsmaatregelen moeten worden voorgesteld;  
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d) evaluatie van wetgeving die een i nvloed heeft op ondernem ingen, specifiek 
industriebeleid en concurrentiegerelateerde maatregelen. 

27. Deze ondersteunende maatregelen als bedoeld in  lid 1 maken niet noodzakelijkerwijs deel 
uit van de in artikel 10 genoemde jaarlijkse werkprogramma’s. 

Artikel 12 
Toezicht en evaluatie 

28. De Commissie zal toezicht houden op de uitvoering en het beheer van het programma. 

29. De Comm issie ste lt e en ja arlijks toez ichtverslag op waarin de doelmatigheid en de 
doeltreffendheid van de ondersteunde activiteiten uit het oogpunt van financiële uitvoering, 
resultaten en, zo m ogelijk, de im pact worden  onderzocht. Het verslag bevat inform atie 
over het bedrag van de klim aatgerelateerde uitgaven en over de im pact van de steun in het 
kader van klim aatveranderingsdoelstellingen, voor zover de verzam eling van deze 
informatie geen ongerechtvaardigde administratieve belasting voor kmo’s vormt. 

30. Uiterlijk in 2018 stelt de Comm issie een ev aluatieverslag op over de verwezenlijk ing van 
de doelstellingen van de in het kader van het programm a ondersteunde acties, op het 
gebied van resultaten en im pact, het effici ënte gebruik van hulpbronn en en de Europese 
toegevoegde waarde daarvan, m et het oog op een beslissing over de vernieuwing, 
wijziging of opschorting van de maatregele n. Het evaluatieverslag  heeft daarnaast ook 
betrekking op mogelijke vereenvoudigingen, interne en externe coherentie van het 
programma, aanhoudende relevantie van alle doel stellingen, evenals de bijdrage van de 
maatregelen aan de prioriteiten van de Unie inzake slimme, duurzame en inclusieve groei. 
Het evaluatieverslag houdt rekening m et de  evaluatieresultaten betreffende het 
langetermijneffect van de voorgaande maatregelen. 

31. Er wordt een evaluatieverslag opgesteld over de langeterm ijneffecten en over de 
duurzaamheid van de impact van d e maatregelen, als inbreng voor een beslissing over een 
mogelijke vernieuwing, wijziging of opschorting van een volgende maatregel.  

32. Er wordt een reeks pres tatiekernindicatoren ontwikkeld als basis te r beoordeling van de 
mate waarin de doelstellingen van de in he t kader van het programm a ondersteunde acties 
zijn bereikt. Zij worden afge meten tegen vooraf vastgestelde ijkpunten die de situatie vóór 
de uitvoering van de acties weerspiegelen. 

33. Alle betrokken partijen verstre kken de Commissie alle nodige gegevens en informatie om 
het toezicht en de evaluatie van de betrokken maatregelen mogelijk te maken. 
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HOOFDSTUK IV 
Financiële bepalingen en vormen van financiële steun 

Artikel 13 
Vormen van financiële steun 

De financiële steun in het kader van het program ma kan onrechtstreeks worden verleend door taken 
voor de uitvoering van de begroting te delegeren aan de organisaties die zijn genoemd in artikel XX 
van Verordening (EU) nr. XXX/2012 [nieuw Financieel Reglement]. 

Artikel 14 
Financiële instrumenten 

34. Financiële instrum enten in het kader van het program ma worden aangewend o m 
financiering toegankelijker te maken voor groeigerichte kmo’s. De financiële instrumenten 
omvatten een vermogensfaciliteit en een leninggarantiefaciliteit. 

35. De financiële instrumenten voor groeigerichte kmo’s kunnen in voorkomend geval worden 
gecombineerd m et andere financiële instrum enten van de lidstaten en hun 
beheersautoriteiten in overeenstemm ing met [a rtikel 33, lid 1, onder a), van Verordening 
(EU) nr. XXX/201X [nieuwe verordening inzak e de structuurfondsen]], en m et subsidies 
van de Unie, waaronder in het kader van deze verordening. 

36. De financiële instrumenten zijn gericht op de instandhouding van de waarde van de activa 
uit de begroting van de Unie. Ze kunnen aa nvaardbare rendem enten genereren om  te  
voldoen aan de doelstellingen van andere partners of investeerders.  

37. In overeenstemm ing met artik el 18, lid 4, van de Verordening (EU ) nr. XXXX/2012  
[nieuw Financieel Reglem ent] wor den de on tvangsten en terugbeta lingen die afkom stig 
zijn van een bepaald financieel instrument, aan dat financieel instrument toegewezen. Voor 
financiële instrumenten die al vastgesteld zijn in het m eerjarige financiële kader voor de 
periode 2007-2013, worden de ontvangsten en  terugbetalingen u it in die periode 
aangevangen verrichtingen aan het financie el instrum ent voor de periode 2014-2020 
toegewezen. 

Artikel 15 
Bescherming van de financiële belangen van de Unie 

38. De Commissie neemt passende maatregelen om ervoor te zorgen dat bij de uitvoering van 
uit hoofde v an deze v erordening gefinancierde acties, de financiële belangen van d e Unie 
met de toepassing van preventieve maatregelen tegen fraude, corruptie en andere onwettige 
activiteiten worden bescherm d door m iddel van doeltreffende controles en, indien 
onregelmatigheden worden ontdekt, door m iddel van terugvordering van de ten onrechte 
betaalde bedragen en, voor  zover van toepassing, doo r m iddel van doeltreffende, 
evenredige en afschrikkende sancties. 

39. De Commissie of haar vertegenwoordigers en de Rekenkamer hebben de bevoegdheid om 
audits, op basis van docum enten of ter plaa tse, uit te voeren bij alle begunstigden, 
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contractanten en subcontractanten die uit hoofde van deze verorden ing m iddelen van de 
Unie hebben ontvangen.  

40. Het Europees Bureau voor fraudebestrijdi ng (OLAF) kan overeenkom stig de procedures 
van Verordening (Euratom , EG) nr. 2185/96 cont roles en verificaties ter plaatse bij de 
direct of indirect bij de financiering betrokken economische subjecten uitvoeren om vast te 
stellen of er sprake is  van fraude, corruptie of  andere onwettige activiteiten in verband met 
een subsidieovereenkom st of –bes luit of een contract betreffende financiering door de 
Unie, waardoor de financiële belangen van de Unie zijn geschaad. 

41. Onverminderd de eerste en de tweede alinea verlenen de uit [dit besluit / deze verordening] 
voortvloeiende sam enwerkingsovereenkomsten m et derde landen en internationale 
organisaties, subsidieovereenkom sten en –besl uiten en contracten de Comm issie, de 
Rekenkamer en OLAF uitdrukkelij k de bevoegdheid om  dergelijke audits en controles en 
verificaties ter plaatse uit te voeren. 

HOOFDSTUK V 
Comité en slotbepalingen 

Artikel 16 
Comité  

42. De Commissie wordt bijgestaan door een com ité. Dat comité is een com ité in de zin van 
Verordening (EU) nr. 182/2011.  

43. Wanneer naar dit lid wordt ve rwezen, is artikel 5 van Verordening (EU) nr. 182/2011 van 
toepassing. 

Artikel 17 
Gedelegeerde handelingen 

44. De Commissie is bevoegd overeen komstig artikel 18 gedelegeer de handelingen vast te 
stellen m et betrekk ing tot wijz igingen in de in dicatoren in  de lijst in bijlage I b ij dez e 
verordening, indien deze niet geschikt blijken te zijn om  de vooruitgang bij het bereiken 
van de algemene en specifieke doelstellingen van het programma te meten.  

45. De Commissie is bevoegd overeen komstig artikel 18 gedelegeer de handelingen vast te 
stellen m et betrekking tot wijzigingen in de bijzonderheden van de specifieke acties in 
bijlage II bij deze vero rdening, indien de  econom ische ontwikkelingen  op de m arkt dit 
vereisen of  overeenkom stig de resultaten  van de leninggarantie faciliteit van het  
kaderprogramma voor concurrentieve rmogen en innovatie en van het 
risicodelingsinstrument van het zevende kade rprogramma voor de fi nancieringsfaciliteit 
met risicodeling.  

46. Indien dit om  dwingende redenen van urge ntie, zoals snel veranderende economische 
omstandigheden, vereist is, is de in artike l 19 neergelegde proce dure van toepassing op 
overeenkomstig dit artikel vastgestelde gedelegeerde handelingen. 
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Artikel 18 
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie 

47. De bevoegdheid om  gedelegeer de handelingen vast te stel len, wordt aan de Comm issie 
toegekend onder de in dit artikel neergelegde voorwaarden.  

48. De in artikel 17 bedoelde bevoegdheidsdelegat ie wordt aan de Comm issie toegekend voor 
een term ijn van zeven jaar m et ingang van [ de datum van inwerkingtreding van het 
basiswetgevingsbesluit].  

49. Het Europees Parlement of de Raad kan de in in artikel 17 bedoelde bevoegdheidsdelegatie 
te a llen tijd e intrekken.  Het bes luit tot intr ekking beëindigt de delegatie van de in dat 
besluit genoem de bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde 
handelingen onverlet.  

50. Zodra de Comm issie een gedelegeerde hande ling heeft vastgesteld, doet zij daarvan 
gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de Raad.  

51. Een overeenkom stig artikel 17 vastgestelde gedelegeerde handeling treed t alle en in 
werking indien het Europees Parlement of de Raad binnen een term ijn van twee m aanden 
na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad daarteg en 
geen bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het 
verstrijken van de termijn van twee m aanden de Comm issie hebben m eegedeeld dat zi j 
daartegen g een bezwaar zullen m aken. Die te rmijn wordt op initia tief van he t Eu ropees 
Parlement of de Raad met twee maanden worden verlengd. 

Artikel 19 
Spoedprocedure  

52. Een overeenkom stig dit artikel vastgestelde gedelegeerde handeling treedt onverwijld in 
werking en is van toepassing zolang geen bezwaar wordt gemaakt overeenkomstig lid 2. In 
de kennisgeving van de gedelegeerde handelin g aan h et Europees  Parlement en de Raad  
wordt vermeld om welke redenen gebruik wordt gemaakt van de spoedprocedure. 

53. Het Europees Parlem ent of de Raad kan ove reenkomstig de in ar tikel 18, lid 5, bedoelde 
procedure bezwaar m aken tegen een gedeleg eerde handeling. In dat geval trekt de 
Commissie de handeling onverwijld in na de kennisgeving van het besluit waarbij het 
Europees Parlement of de Raad bezwaar maakt. 

Artikel 20 
Intrekkings- en overgangsbepalingen 

54. Besluit nr. 1639/2006/EG wordt met ingang van 1 januari 2014 ingetrokken.  

55. Voor in het kader van Besl uit nr. 1639/2006/EG aangevangen act ies en m et deze acties 
gepaard gaande financiële verplichtingen blijft dat besluit echter van toepassing totdat deze 
zijn voltooid. 
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56. De in artikel 4 bedoelde financiële middelen kunnen ook betrekking hebben op de uitgaven 
voor technische en administratieve bijsta nd die nodig zijn voor de overgang tussen dit 
programma en de in het kader van Besluit nr. 1639/2006/EG vastgestelde maatregelen. 

Artikel 21 
Inwerkingtreding 

Deze verord ening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendm aking ervan in het 
Publicatieblad van de Europese Unie. 

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat. 

Gedaan te Straatsburg, 

Voor het Europees Parlement Voor de Raad 
De Voorzitter De Voorzitter 
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BIJLAGE I 
Indicatoren voor algemene en specifieke doelstellingen  

Algemene doelstelling: 1. Het concurrentievermogen en de duurzaamheid van de EU-ondernemingen, onder 
meer in de toeristische sector, versterken 

Impactindicator22 

 

Huidige situatie Langetermijndoelstelling en mijlpaal (2020) 

Groei van het industriële concurrentievermogen23 

Verandering van de a dministratieve belasting va n 
kmo’s (aa ntal da gen nodig om  een ni euw bedrijf t e 
starten) 

Vermogensgroei EU- productie i n eco -industrieën (  % 
gewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar) 

2009: -3,1%, 2008: -0,3%, 2007: +0,7% 

2009: -3,1% Aant al da gen no dig om een ni euwe km o 
op te richten: 7 werkdagen 

Jaarlijkse groei van 6-7% in de afgelopen jaren 

Jaarlijkse groei van 1% en een groei van 5% in 2015 

Vermindering van het aantal dagen om een nieuwe kmo 
op te richten: 3 werkdagen in 2020. 

Jaarlijkse gr oei van gem iddeld 8% i n he t vol gende 
decennium; Voor 2015 is het  doel een stijging van 50% 
in productievermogen 

 

Algemene doelstelling: 2. Een ondernemingscultuur aanmoedigen en de oprichting en groei van kmo’s 
bevorderen 

Impactindicator Huidige situatie Langetermijndoelstelling en mijlpaal (2020) 

Kmo-groei o p het  ge bied van t oegevoegde waar de e n 
aantal personeelsleden 

Feedback van kmo’s en ande re eindbegunstigden over 
de m eerwaarde, het  n ut e n de relevantie van het 

In 2010 waren kmo’s goed voor meer dan 58 % van de 
totale EU-omzet (btw); totaal aantal personeelsleden in 
kmo’s: 87, 5 miljoen ( 67% van de banen i n de 
privésector in de EU) 

Doelstijging in  bru to to egevoegde waarde v an k mo’s 
van 4% per jaar; jaarlijkse groei van personeelsleden in 
kmo’s van 1% 

Stijging t ot meer dan 8 0% t evredenheid op de 

                                                 
22 Deze indicatoren verwijzen naar de ontwikkelingen in het ondernemings- en industriebeleid. De Commissie ze lf is niet als  enige verantwoordelijk voor het bereiken van 

de doelstellingen. Er zijn ook tal van andere factoren buiten het bereik van de Commissie, die de resultaten op dit gebied eveneens beïnvloeden. 
23 NEER/REER op basis van de ULC, zonder de impact van wisselkoersschommelingen (NEER = nominal effective exchange rate = nominale effectieve wisselkoers; REER 

= real effective exchange rate = reële effectieve wisselkoers; ULC = unit labour costs = arbeidskosten per eenheid 
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programma (te meten in de pro gramma-evaluaties) via 
het Europ e Enterprise Network (EEN) en  on line-
enquêtes 

Kmo-omlooptijd (starters en stopzetting) 

78% tevred enheid en  positiev e feedback  op  de 
toegevoegde waarde vanuit het EEN 

toegevoegde waarde vanuit het EEN 

 

Specifieke doelstelling:  Verbetering van de raamvoorwaarden voor het concurrentievermogen en de 
duurzaamheid van EU-ondernemingen, waaronder in de toeristische sector 

Resultaatindicator Laatst bekende resultaat Doelstelling op middellange termijn 
(resultaat) 2017 

Activiteiten ter verbetering van het 
concurrentievermogen  

Aantal goedgekeurde vereenvoudigingsmaatregelen  

Aantal “fitheidscontroles” op kwaliteit en  toegevoegde 
waarde van activiteiten 

Toepassing d oor ondernemingen v an Europese 
duurzame productie- en p roducttools, inclusief EMAS, 
milieukeur en ecologisch ontwerp 

Het ve reenvoudigingsprogramma van de  C ommissie 
werd i n 2010 b ijgewerkt en  lig t op sche ma o m d e 
administratieve bel asting m et 25% t e verminderen i n 
2012. Er wer den 5 vereenvoudigingsmaatregelen per  
jaar ingevoerd tot 2010.  

In 201 0 werd en er vier “fith eidscontroles” bij 
belanghebbenden gevoerd vo or m ilieu, vervoer, 
werkgelegenheid en  i ndustriebeleid. De  fee dback 
omvatte opm erkingen o ver de wet geving e n de  
toegevoegde waarde van activiteiten.  

Ongeveer 3 5 000 IS O 1 4001 M BS-certificeringen e n 
4 500 EMAS-registraties, 18 000 vergunningen voor de 
EU-milieukeur 

Ongeveer 7 vereenvoudigingsmaatregelen per jaar .  

De fe edbackbenadering m et “fitheidsc ontroles” zal  
uitgebreid wo rden naar a ndere bel eidsvormen en zal  
leiden tot vereenvoudigingen die een positieve weerslag 
hebben op d e i ndustrie. Er zijn to t twaalf 
“fitheidscontroles” gepland, met een betere regelgeving 
als doelstelling. 

Talrijke ond ernemingen zien  to e op hun p restaties, 
passen m ilieubeheerssystemen t oe e n verbeteren de 
productiviteit va n hun h ulpmiddelen e n hun 
milieuprestatie. Een gr oot aandeel va n de pr oductie is 
efficiënt wat  het  gebr uik van h ulpmiddelen en  
milieuvriendelijke producten betreft 

Ontwikkeling van een kmo-beleid 

Aantal lidstaten die de kmo-test gebruiken 

Grotere bekendmaking in de hele EU van de European 
Enterprise Awards met publicaties en cl ips in de media 
in alle lidstaten 

Aantal lidstaten die de kmo-test gebruiken: 15 lidstaten 

Aantal publicaties en clips in de media in alle lidstaten: 
60 in 2010 

Beperking van de starttij d: 7 werkd agen
 

Aantal lidstaten die de kmo-test gebruiken: 21 lidstaten 

Aantal publicaties en clips in de media in alle lidstaten: 
80 

Beperking van de starttij d: 5 werkd agen 
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Vermindering v an d e starttijd en v an d e complexiteit 
voor nieuwe bedrijven 

 

Nieuwe bedrijfsconcepten 

Aantal nieuwe producten en diensten op de markt 

Niveau va n bi jkomende e xport en des betreffende 
geldbedragen 

Feedback van b elanghebbenden over kwaliteit en 
toegevoegde waarde van activiteiten 

 

Tot nu toe  we rd deze activit eit beperkt tot  analytisch 
werk op beperkte schaal.  

Doel voo r het totale aantal nieuwe pro ducten en 
diensten: 5 in 2017 (en zal stijgen tot 15 in 2018 en 25 
in 2019).  

Wat d e expo rt b etreft, wo rdt er in  20 17 n og g een 
impact verwacht. Het aandeel in de export van de eerste 
generatie deelnemende kmo’s zal pas duidelijk worden 
in 2018, met een doelstijging van 20%. 

Ten m inste 70 % va n de i n 2014 deel nemende kmo’s 
dient in een enquête eind 2017 van een positieve impact 
op hun omzet te melden 

Toerisme  

Aantal financieringsaanvragen  

Percentage van km o’s (e n trend) i n aa nvragen v oor 
toerismegerelateerde financieringsmogelijkheden 

Aantal organisaties d ie het Eu ropean To urism Qu ality 
Label verkrijgen 

Aantal be stemmingen die d e ont wikkelingsmodellen 
voor duu rzaam to erisme aannem en die worde n 
gepromoot d oor de E uropean Destinations o f 
Excellence 

Aantal f inancieringsaanvragen ( voor alle op roepen tot 
het indienen van voorstellen) in totaal: ongeveer 75 per 
jaar (gemiddeld voor 2011) 

Tot nu  to e werden er geen o proepen to t het in dienen 
van voorstellen rechtstreeks aan kmo’s gericht 

Tot nu toe heeft geen enkele o rganisatie he t European 
Tourism Qu ality Lab el aangen omen (actie wo rdt nog  
uitgewerkt) 

Aantal to egekende Eu ropean Destinations of 
Excellence: in to taal 9 8 (g emiddeld 20  per j aar – in 
2007: 10 , i n 2008: 20 , i n 2009: 22 , i n 2010: 25 , i n 
2011: 21)  

Aantal f inancieringsaanvragen ( voor alle op roepen tot 
het i ndienen van voorstellen) i n t otaal: m eer da n 100 
per jaar  

30% van de oproepen tot he t indienen van voorstellen 
rechtstreeks gericht aan kmo’s 

50% van de evaluatieschema’s komt in aanmerking om 
deel te nemen aan het European Tourism Quality Label 

200 en  meer bestemmingen di e de  
ontwikkelingsmodellen voor duurzaam toerisme  
aannemen di e wo rden ge promoot do or de Eur opean 
Destinations of Excellence (tot 30 per jaar) 

 

Specifieke doelstelling:  Ondernemerschap bevorderen, ook bij specifieke doelgroepen 

Resultaatindicator Laatst bekende resultaat Doelstelling op middellange termijn (resultaat) 
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2017 

Ondersteuning voor ondernemerschap 

Feedback o ver d e p ublieke perceptie va n het 
ondernemerschap ( % van E U-burgers di e graa g al s 
zelfstandige zoude n werken, zoals ge meten door 
Eurobarometer) 

Aantal lande n die op EU-niveau ont wikkelde 
ondernemerschapsoplossingen toepassen 

Aantal nationale programma’s die beschikbaar zijn voor 
kmo’s uit andere lidstaten 

Aantal voor k mo’s goed gekeurde 
vereenvoudigingsmaatregelen  

Cijfers uit 2007 en 2009 zijn stabiel op 45% 

Aantal staten die op EU-nivea u ont wikkelde 
ondernemerschapsoplossingen toepassen: 22 (2010) 

Aantal nationale programma’s die beschikbaar zijn voor 
kmo’s uit andere lidstaten: 5 

5 vereenvoudigingsmaatregelen per jaar (2010).  

Stijging van EU-b urgers die zelfstan dig zou den willen  
worden tot 50 % 

Aantal l anden di e op EU- niveau ont wikkelde 
ondernemerschapsoplossingen toepassen: 25 

Aantal nationale programma’s die beschikbaar zijn voor 
kmo’s uit andere lidstaten: 10 

Ongeveer 7 vereenvoudigingsmaatregelen per jaar  

 

 

Specifieke doelstelling: Kmo’s beter toegang geven tot financiering in de vorm van eigen vermogen en schuld 

Resultaatindicator Laatst bekende resultaat Doelstelling op middellange termijn (resultaat) 
2017 

Financiële instrumenten voor groei 

Aantal bedrijven di e l ening(krediet)garanties en 
leningswaarden ontvangen 

Aantal be drijven ge dekt do or ri sicokapitaal en waar de 
van investeringen (waa ronder g rensoverschrijdende 
transacties) 

De voorgestelde i nstrumenten zi jn n og ni et 
geïntroduceerd en zijn niet dezelfde als  de huidige 
instrumenten, waar door ge gevens va n h uidige 
instrumenten mogelijk niet vergelijkbaar zijn 

Aantal be drijven die l ening(krediet)garanties (+/ - 
95 000) en  l eningswaarden ( +/-10,7 mi ljard eu ro) 
ontvangen 

Aantal be drijven ge dekt door ri sicokapitaal: (+/ - 18 0) 
en waarde van investeringen (+/-220 miljoen euro) 
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Specifieke doelstelling: De markttoegang binnen de Unie en wereldwijd verbeteren 

Resultaatindicator Laatst bekende resultaat Doelstelling op middellange termijn (resultaat) 
2017 

Enterprise Europe Network  

Aantal ondertekende partnerschapsovereenkomsten 

Toename erke nning Net werk-merk e n m erk-Cultuur 
(bv. merkbewustzijn bij kmo-doelgroep) 

Tevredenheidscijfer klanten (% kmo’s die tevredenheid 
en t oegevoegde waar de van specifieke die nstverlening 
melden) 

Aantal kmo’s die ondersteunende diensten ontvangen: 

Aantal kmo’s di e deel nemen aa n 
partnerbemiddelingsevenementen en bedrijfsreizen 

Enterprise Europe Network  

Ondertekende part nerschapsovereenkomsten: 1 950 
(2010) 

Toename erkenni ng Netwerk-merk en m erk-Cultuur: 
nog niet gemeten 

Tevredenheidscijfer klanten (% kmo’s die tevredenheid 
en t oegevoegde waar de van specifieke die nstverlening 
melden): 78% 

Aantal km o’s di e on dersteunende di ensten ont vangen: 
435 000 (2010) 

Aantal kmo’s di e deel nemen aa n 
partnerbemiddelingsevenementen e n be drijfsreizen: 
45 000 (2010) 

Enterprise Europe Network  

Ondertekende partnerschapsovereenkomsten: 3 000/jaar 

Toename erkenni ng Netwerk-merk en m erk-Cultuur: 
30% van bereikte kmo's  

Tevredenheidscijfer klanten (% kmo’s die tevredenheid 
en t oegevoegde waar de va n specifieke die nstverlening 
melden): >80% 

Aantal km o’s di e ondersteunende diensten ont vangen: 
500 000/jaar 

Aantal k mo’s di e deel nemen aan  
partnerbemiddelingsevenementen e n be drijfsreizen: 60  
000/jaar 

Kmo bedrijfsondersteuning op markten 
buiten de EU 

Aandeel (%) van  kmo’s m et in ternationale activ iteiten 
(export, im port, DBI en andere activ iteiten) bu iten d e 
EU 

 

13% (2009) 

 

17% (2017) 

Internationale industriële samenwerking 

Aantal gevallen waarin de r egelgeving i n de EU e n i n 
derde landen voor industrieproducten beter op elkaar is 
afgestemd 

Er w ordt gesc hat dat  i n de regelgevingssamenwerking 
met de belangrijkste handelspartners (VS, Japan, China, 
Brazilië, Ru sland, Can ada, Ind ia) gemiddeld op 2 
relevante ge bieden de t echnische regelgeving g oed o p 
elkaar is afgestemd  

3 relev ante g ebieden m et aa nzienlijke afst emming v an 
technische r egelgeving met de voo rnaamste 
handelspartners (VS , Japa n, China, Brazil ië, Rusland, 
Canada, India) (2017) 

5 beleidsgebieden van de SBA in de drie beleidsregio’s 
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Aantal gebieden en  go ede praktijken v an d e Sm all 
Business Act  van de  E U die geï ntroduceerd zi jn i n 
naburige landen en kandidaat-lidstaten  

 

Er w ordt ge schat dat  er  gem iddeld, in de d rie 
beleidsregio’s (kandidaat-lidstaten, o ostelijke n aburige 
landen en naburige l anden a an de M iddellandse Zee) , 
van de 10 beleidsgebieden van de SBA, ten minste drie 
werden gereguleerd in deze landen. 

(kandidaat-lidstaten, oo stelijke n aburige lan den en 
naburige landen aan de Middellandse Zee) (2017) 
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BIJLAGE II 

ACTIES OM DE TOEGANG TOT FINANCIERING VOOR KMO’S TE VERBETEREN 

57. Acties voor een betere toegang tot financiering voor km o's omvatten een 
vermogensfaciliteit en een leninggarantiefaciliteit. 

58. De vermogensfaciliteit van programm a voor concurrentievermogen en km o’s en de  
Equity Facility for Growth (EFG) moeten  worden uitgevoerd als een onderdeel van 
een enkel eigenverm ogensinstrument van de  EU ter ondersteuning van de groei van 
EU-ondernemingen en RDI vanaf de allere erste beginf ase tot de groeifase en 
financieel worden ondersteund door het Horizon 2020-programma en dit programma. 

EFG dient van hetzelfde uitvoeringsm echanisme gebruik te m aken als de 
eigenvermogensfaciliteit voor RDI die in het kader va n Horizon 2020 moet worden 
opgezet in overeenstemming met de onderstaande voorwaarden. 

59. De leninggarantiefaciliteit (LGF) moet wo rden uitgevoerd al s onderdeel van ee n 
enkel EU-schuldinstrument voor de van de groei van EU-ondernem ingen en RDI, 
onder gebruikm aking van hetzelfde uitvoe ringsmechanisme als het vraaggestuurde 
kmo-onderdeel van de schuldfaciliteit in he t kader van H orizon 2020 (RSI II) in 
overeenstemming met de onderstaande voorwaarden. 

60. De eigenvermogens- en leningga rantiefaciliteiten moeten voldoen aan de bepalingen 
inzake f inanciële ins trumenten in het Fina ncieel Reglem ent en in de gedelegeerde 
handeling die de uitvoeringsvoorschriften vervangt en m et m eet gedetailleerde 
specifieke operationele vere isten die in de Comm issierichtsnoeren m oeten 
uiteengezet.  

61. De eigenvermogens- en leni nggarantiefaciliteiten moeten een aanvulling vorm en op 
het gebruik van financiële instrum enten van de lidstaten voor km o's in het kader van 
het cohesiebeleid. 

62. De eigenverm ogens- en leninggarantiefa ciliteiten kunnen in voorkom end geval 
zorgen voor het sam envoegen van f inanciële middelen met lidstaten die bereid zijn 
en gedeelte bij te dragen van de aan hen toegewezen m iddelen uit d e 
structuurfondsen in overeenstemm ing m et [artikel 33, lid 1, onder a), van de 
verordening inzake structuurfondsen]. 

63. Ontvangsten en terugbetalingen in ve rband m et GIF 2 in het kader van het 
kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie (Besluit nr. 1639/2006/EG 
van het Eu ropees Parlem ent en de Raad ) moeten word en toegewezen aan het  
programma voor concurrentievermogen en kmo’s. 

64. De financiële instrum enten voor groeiger ichte km o’s m oeten worden toegepast in 
overeenstemming met de relevante regels voor staatssteun. 
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De Equity Facility for Growth (EFG) 

65. De EFG moet gericht zijn op fondsen di e du rfkapitaal en m ezzaninefinanciering 
bieden, zoals achtergestelde leningen en participatieleningen, voor ondernemingen in 
de expansie- en groeifase,  m et name voor ondernem ingen die grensoverschrijdend 
werken, terwijl h et m ogelijk m oet zijn te in vesteren in  ondernem ingen in  de 
beginfase in sam enhang met de eigenverm ogensfaciliteit voor RDI in  het kader van 
Horizon 2020. In het laatste geval m ag de investering uit het EFG 20% van de totale 
EU-investering niet overschrijden, behalve bij m eerfasefondsen, waar financiering 
uit het EFG en de eigenverm ogensfaciliteit voor RDI verhoudingsgewijs zal worden 
verstrekt, op basis van he t investeringsbeleid van de fondsen. Het EF G m oet buy-
outkapitaal of vervangingskapitaal dat bedoeld is voor de ontm anteling van een 
verworven ondernem ing verm ijden.. De Comm issie kan beslissen de drem pel van 
20% te wijzigen in het licht van veranderende marktomstandigheden. 

66. Ondersteuning moet gebeuren in de vorm van een van de volgende investeringen: 

a) rechtstreeks door het Europees Invest eringsfonds (EIF) of andere m et de 
tenuitvoerlegging namens de Commissie belaste organisaties; of 

b) door paraplufondsen of investerings mechanismen die grensoverschrijdend 
investeren en die zijn o pgezet doo r he t EIF of door ander organisaties die 
belast z ijn met de tenu itvoerlegging namens de Comm issie samen met privé-
investeerders en/of nationale financiële overheidsinstellingen. 

De leninggarantiefaciliteit (LGF) 

67. De LGF moet rechtstreeks worden behe erd door het EIF of andere m et de 
tenuitvoerlegging namens de Commissie belaste organisaties. De faciliteit biedt: 

• tegengaranties en andere risicodelingsregelingen voor garantiestelsels;  

• directe garanties en andere risicode lingsregelingen voor a ndere financiële 
intermediairs die voldoen aan de criteria om in aanmerking te komen. 

68. De LGF bestaat uit de volgende twee acties: 

• de eerste actie, schuldfinanciering via leningen waaronder achtergestelde en 
participatieleningen, of leasing, moet de specifieke moeilijkheden verminderen 
waarmee kmo’s worden geconfronteerd om  toegang te krijgen tot financiering, 
ofwel ten gevolge van het veronderst elde hoge risico of van onvoldoende 
beschikbaar onderpand; 

• de tweede actie, de effectisering van kmo-schuldfinancieringsportefeuilles, 
moet de bijkom ende schuldfinancier ing voor kmo’s m obiliseren door m iddel 
van geschikte risicodelingsregeli ngen m et de beoogde instellingen. 
Ondersteuning voor deze transacties m oet gebeuren onder voorwaarde dat de 
broninstellingen een aanzienlijk deel va n de resulterende liquiditeiten of het 
gemobiliseerde kap itaal m oeten gebruiken voo r nieuwe le ningen aan  km o’s 
binnen ee n redelijk e tijd spanne. Het bedrag va n deze nieuwe 
schuldfinanciering moet worden berekend in verhouding tot het bedrag van het 
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gegarandeerde portefeuillerisico en moet individueel, samen met de tijdspanne, 
overeengekomen worden met de broninstelling.  

69. De LGF moet, behalve voor leningen in de  geëffectiseerde porte feuille, leningen 
dekken tot maximaal 150 000 euro en met een minimumlooptijd van 12 maanden. De 
LGF moet zodanig zijn opgezet d at kan worden gerapporteerd over de innovatiev e 
ondersteunde kmo’s, zowel wat het aantal als de omvang van de leningen betreft.  
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FINANCIEEL MEMORANDUM VOOR VOORSTELLEN 

1. KADER VAN HET VOORSTEL/INITIATIEF  

 1.1. Benaming van het voorstel/initiatief  

 1.2. Betrokken beleidsterrein(en) in de ABM/ABB/structuur 

 1.3. Aard van het voorstel/initiatief  

 1.4. Doelstelling(en)  

 1.5. Motivering van het voorstel/initiatief  

 1.6. Duur en financiële gevolgen  

 1.7. Beheersvorm(en)  

2. BEHEERSMAATREGELEN  

 2.1. Regels inzake het toezicht en de verslagen  

 2.2. Beheers- en controlesysteem  

 2.3. Maatregelen ter voorkoming van fraude en onregelmatigheden  

3. GERAAMDE FINANCIËLE GEVOLGEN VAN HET VOORSTEL/INITIATIEF  

 3.1. Rubriek(en) van het m eerjarige financiële kader en betrokken 
begrotingsonderde(e)l(en) voor uitgaven  

 3.2. Geraamde gevolgen voor de uitgaven  

 3.2.1. Samenvatting van de geraamde gevolgen voor de uitgaven  

 3.2.2. Geraamde gevolgen voor de beleidskredieten  

 3.2.3. Geraamde gevolgen voor de administratieve kredieten 

 3.2.4. Verenigbaarheid met het huidige meerjarige financiële kader 

 3.2.5. Bijdragen van derden aan de financiering  

 3.3. Geraamde gevolgen voor de ontvangsten 
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FINANCIEEL MEMORANDUM VOOR VOORSTELLEN 

1. KADER VAN HET VOORSTEL/INITIATIEF  

1.1. Benaming van het voorstel/initiatief  

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een 
programma voor het concurrentieverm ogen van ondernemingen en kleine en m iddelgrote 
ondernemingen (2014 – 2020) 

1.2. Betrokken beleidsterrein(en) in de ABM/ABB/structuur24  

Beleidsterrein: ondernemingen en industrie 

Activiteiten: concurrentieverm ogen, industriebeleid, innovatie en ondernemerschap  

Dit beleidsterrein beantwoordt aan de huidige ABB-structuur. Voor het begrotingsjaar 2014 kan 
eventueel een nieuw e begro tingsstructuur wo rden gedefinieerd na goedkeuring van de 
interinstitutionele overeenkomst voor de financiële vooruitzichten 2014-2020. 

1.3. Aard van het voorstel/initiatief  

 Het voorstel/initiatief betreft een nieuwe actie  

 Het voorstel/initiatief betreft een nieuwe actie na een proefproject/voorbereidende actie25  

x Het voorstel/initiatief betreft de verlenging van een bestaande actie  

 Het voorstel/initiatief betreft een actie die wordt omgebogen naar een nieuwe actie  

1.4. Doelstellingen 

1.4.1. De met het voorstel/initiatief beoogde strategische meerjarendoelstelling(en) van de 
Commissie  

De strategische m eerjarendoelstelling die door het voorgestelde programma wordt beoogd, is de 
uitvoering van de Europa 2020-strategie, die m et haar vlaggenschipinit iatieven van slim me, 
duurzame en inclu sieve groei m aatregelen bepaalt om  de  duurzaam heid en het 
concurrentievermogen van EU-bedrijven op de lange  termijn voor de toekom st te versterken. Het 
programma zal ook een ondernem ingscultuur stimuleren en de oprichting en de groei van kmo’s 
bevorderen. In het bijzonder zal het voorgestelde  program ma bijdragen aan de hoofddoelstelling 
inzake werkgelegenheid (75% van de 20-64-jarigen aan het werk).  

1.4.2. Specifieke doelstelling(en) en betrokken ABM/ABB-activiteit(en)  

1. Verbetering van de raamvoorwaarden voor he t concurrentievermogen en de duurzaam heid 
van de ondernemingen in de Unie, waaronder in de toeristische sector. 

                                                 
24 ABM: Activity-Based Management – ABB: Activity-Based Budgeting. 
25 In de zin van artikel 49, lid 6, onder a) of b), van het Financieel Reglement. 
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2. Bevordering van ondernemerschap, waaronder bij specifieke doelgroepen. 

3. Verbetering van de toegang tot financiering voor kmo’s. 

4. Verbetering van de toegang tot markten binnen de Unie en wereldwijd. 

De middellangetermijndoelen voor deze specifieke doelstellingen zijn uiteengezet in bijlage I bij de 
verordening. 

Betrokken ABM/ABB-activiteit(en) 

Er kan eventueel een nieuwe begrotingsstruct uur worden gedefinieerd na goedkeuring van de 
interinstitutionele overeenkomst voor de financiële vooruitzichten 2014-2020.  

1.4.3. Verwacht(e) resulta(a)t(en) en gevolgen 

Vermeld de gevolgen die het voorstel/initiatief zou moeten hebben voor de 
begunstigden/doelgroepen.  

Het uiteindelijke doel van het voorgestelde programma is een pos itieve verandering te 
bewerkstelligen in de economische situatie van de Europese Unie en haar ondernemingen, zoals een 
hogere groei, m eer werkgelegenheid en m eer startende ondernemingen. De inspanningen zullen er 
vooral op gericht zijn bij te drag en aan de doelstellingen van de  Europa 2020-strategie en haar  
hoofddoelen door ondersteuning van de activiteiten van het vlaggenschipinitiatief “Een geïntegreerd 
industriebeleid in een tijd van mondialisering” en van de herziening van de Small Business Act. 

De hoofddoelstelling en de ro l van het programm a is onders teuning van de ontwikkeling, 
coördinatie en uitvoering van een m odern en doeltreffend Europees beleid inzake 
concurrentievermogen, met het accent op kmo’s. 

Meer bepaald zullen de onder 1.4.2 verm elde sp ecifieke doelstellingen worden behaald worden 
door middel van: 

– betere toegang tot financiering voor groeiger ichte kmo’s en km o’s met een potentieel om 
te internationaliseren; 

– betere bedrijfsondersteuning en inform atiediensten aan kmo’s, op de interne markt en 
daarbuiten; 

– betere uitwisseling van beste praktijken en informatie, benchmarking en beleidscoördinatie 
op regionaal, nationaal en Europees niveau; 

– een beter concurrentievermogen voor specifieke sectoren. 

Europese bedrijven zijn de belangrijkste belanghebbenden die te m aken hebben m et de 
onderliggende oorzaken van het probleem  dat he t nieuwe programm a moet aanpakken. Km o’s 
krijgen hier m eer m ee te m aken dan grotere bedrijven gezi en hun kenm erken betreffende 
kapitaaleigendom, be heer en financieri ngsmethoden, die vragen om m aatgesneden 
beleidsmaatregelen. Aangezien kmo’s de belangrijkste bron van nieuwe banen zijn in de EU, heeft 
hun ontwikkeling een rechtstreekse invloed op de ar beidsmarkt. Door de pr oblemen aan te pakken 
waar km o’s m ee te kam pen hebben, kunnen de werkgelegenheidsvooruitzichten in de EU 
aanzienlijk worden verbeterd.  
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1.4.4. Resultaat- en effectindicatoren  

Vermeld de indicatoren aan de hand waarvan kan worden nagegaan in hoeverre het 
voorstel/initiatief is uitgevoerd. 

De resultaatgebaseerde beheersaanpak die voor d it programma wordt toegep ast en de m onitoring 
van jaarlijkse prestaties zijn succesvol gebleken om de verwezenlijkingen van het programma aan te 
tonen en om de verantwoordingsplicht van de EU te verbeteren. Voortbouwend op deze ervaring en 
rekening houdend m et de ontvangen evaluatieaa nbevelingen bezit het nieuwe programm a e en 
duidelijke a ctiestrategie (waarbij o perationele SM ART-doelstellingen bijdra gen aan het bereiken 
van de algem ene doelstellingen) en een reeks bijb ehorende resultaat- en  effectindicatoren. Gezien 
het tijdsverloop tussen de lev ering van outpu ts en hun effect op d e algemene doelstellingen zal de  
vooruitgang op weg naar deze doelstellingen in de regel driejaarlijks worden, terwijl de vooruitgang 
op weg naar de operationele doelste llingen op jaarbasis zal worden gemeten. De volledige lijst van 
indicatoren is opgenomen in bijlage I bij het voorstel van de Commissie voor de verordening. 

1.5. Motivering van het voorstel/initiatief  

1.5.1. Behoefte(n) waarin op korte of lange termijn moet worden voorzien  

Het voorgestelde programma zal de  Commissie, de lidstaten en de belangrijkste belanghebbenden 
ondersteunen bij het ontwerpen, coördineren en uitvoeren van een doelt reffend beleid inzake 
concurrentievermogen en ondernemerschap, en zal activiteiten ondersteunen die erop gericht zijn de 
volgende langetermijnuitdagingen aan te pakken: 

– Problematische toegang tot financiering 

– Weinig nieuw opgerichte kmo’s 

– Problemen bij industriespecialisatie 

– Beperkte capaciteit om zich aan te passen aan de uitdagingen inzake duurzaamheid 

– Beperkte internationalisering van kmo’s 

– Zwakke ondernemersgeest 

– Onvriendelijk ondernemingsklimaat 

Op korte to t m iddellange te rmijn z al he t n ieuwe program ma de volgende tekortkom ingen in het 
beleid, op de markt en op institutioneel vlak aanpakken: 

– Een gebrek aan beleidscoördinatie 

– Ongelijke informatieverspreiding 

– Hoge transactiekosten 

– Fragmentatie van het regelgevingskader 
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1.5.2. Toegevoegde waarde van de deelname van de EU 

De EU be vindt zich in een unieke positie om een Europees platform  te creëren voor 
beleidsuitwisselingen en wederzijds leren op he t gebied van concurrentieverm ogen en een kmo-
gerelateerd beleid waarbij nationale, regionale en Europese belanghebbenden betrokken zijn. EU-
activiteiten zorgen voor een toeg evoegde waarde voor activiteiten op nationaal en/of regionaal 
niveau door de inzam eling en analyse van ge gevens en de ontwikkeling van statistische 
hulpmiddelen, methoden en gezam enlijke indicatoren een Europese d imensie te gev en. Dergelijke 
gegevens uit heel Europa zijn een absolute voorwaarde voor een dege lijke analyse van de 
belangrijkste factoren die een invloed hebben op het concurrentievermogen en op kmo’s. 

1.5.3. Nuttige ervaring die bij soortgelijke activiteiten in het verleden is opgedaan 

EIP-evaluatie 

De Commi ssie heeft de tussentijdse en eindev alutaties uitgevoerd van het programm a voor 
ondernemerschap en innovatie (EIP) (voltooid in april 2009 en april 2011) en h eeft een tussentijdse 
evaluatie uitgevoerd van  het CIP ( maart 2010). Deze evaluaties van het EIP en het  CIP hebbe n 
aangetoond dat de doelstellingen van de programm a’s relevant zijn en afgestem d zijn op de 
strategische doelstellingen van he t EU-beleid. Ondanks een beperkt budget is de vooruitgang goed 
zichtbaar, in het bijzonder wat de belangrijkste op kmo’s gerichte acties betreft. Interviews en ander 
bewijsmateriaal wijzen in de richting van een duidelijke toegevoegde waarde voor Europa.  

EACI-evaluatie 

Een deel van het budget voor het EIP werd uitb esteed aan het Uitvoe rend Agentschap voor 
concurrentievermogen en innovatie (EACI). Een in mei 2011 uitgevoerde evaluatie wees uit dat het 
EACI goed presteerde en een doelm atig en doeltreffend uitvoeringsm echanisme bood voor de 
initiatieven waarover  he t operationeel verantwoordelijk was. He t bevestigde dat vrijwel het hele 
budget werd besteed. 

Openbare raadpleging  

Openbare raadpleging over een m ogelijke opvolger van het CIP werd ingevoerd als onderdeel van 
het effectbeoordelingsproces. Zij was bedoeld voor overheids- en privéorganisaties en personen die 
hun oordeel wilden geven, zoals ondernem ingen, bedrijfstakorganisaties, verschaffers van 
ondersteuning voor onderzoek en innovatie en nationale en regionale overheden. 

Het openbare raadplegingsproces  bestond uit een online-enquête , een publieke conferentie, 
vergaderingen met de vertegenwoordigers van de lidstaten in de verschillende CIP-beheercom ités 
en een vergadering met de Strategisch Adviesraad van het CIP. De raadpleging bevestigde dat veel 
delen van het huidige programm a goed werken en  dat er een brede ondersteuning is om  een EU-
programma te behouden dat zich richt op de onders teuning van km o’s en de totstandbrenging van 
een gunstig ondernem ingsklimaat. Kwesties betreffende de toegang tot financiering voor km o’s 
werden ook besproken in de vergaderingen van het SME  Fina nce Forum  in september 2010 en 
maart 2011. 

1.5.4. Samenhang en eventuele synergie met andere relevante instrumenten 

De Comm issie z al d e e fficiënte co ördinatie g aranderen tus sen de initiatiev en van de Unie en de 
Lidstaten enerzijds, en tussen de  verschillende initiatieven van de  Unie op gerelateerde gebieden 
anderzijds, waarbij h et accent zal liggen op de toegevoegde waarde voo r Europa en  een m inimum 
aan overlappingen.  
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Synergieën m et andere programm a’s zullen wo rden gem aximaliseerd, in het bijzonder door een 
hulpmiddel aan te bieden dat ook andere beleidsdoe lstellingen kan dienen. Het Enterprise Europe 
Network zal de link leggen naar andere progr amma’s en initiatieve n, zowel voor een top-
downverspreiding van inform atie om  die te promoten, als voor een bottom -upverzameling van 
feedback van belanghebbenden.  

Het nieuwe programma zou overlappingen met andere programma’s moeten vermijden: het zal geen 
acties om vatten die gericht zijn op m arkttekortkomingen die verband houden met innovatie, 
aangezien het Horizon 2020-programma  hiervoor dient. In het b ijzonder zouden de financiële 
instrumenten in het kader van Horizon 2020 ge richt m oeten zijn op het financieren van op 
onderzoek en innovatie gerichte ondernem ingen, terwijl het nieuwe programma zich zou richten op 
kmo’s in hu n groei- en internationaliseringsfa se. Met d eze doelgroep zou het n ieuwe programma 
tevens overlappingen verm ijden m et de Europese Progress-microfinancieringsfaciliteit (Progress-
microfinanciering). Deze werd opgeri cht als onderdeel van de reactie van de Unie op de crisis, m et 
stijgende w erkloosheid en so ciale uitslu iting. He t doel van de Prog ress-microfinanciering is d e 
toegang tot en de beschikbaarheid van m icrofinanciering te verbeteren  voor kwetsbare groepen, 
vooral in de sociale econom ie. Dit geldt ook voor het vervolgprogramma na 2013, dat bovendien 
zal worden uitgeb reid naar investeringe n in sociale ondernem ingen. Daarnaast zullen de 
garantieactiviteiten in h et voorge stelde prog ramma gelijklo pen m et garantieactiviteiten d ie in het 
kader van de structuurfondsen wo rden gefinancierd. Het S MEG-vervolgprogramma zal zich m eer 
richten op garanties die grensove rschrijdende leningen en lening en in vers chillende landen 
ondersteunen, evenals op de effectisering ervan,  in overeenstemming met de aanbevelingen van de 
Europese R ekenkamer. Dit zou een hoog niveau va n com plementariteit m oeten verzekeren m et 
programma’s zoals JEREMIE die zich richten op het nationale en regionale niveau. 

Er zal ook zorgvuldig aandacht worden besteed  aan de com plementariteit van het nieuwe 
programma met het voorgestelde partnerschapsinstrument. Het is essentieel dat het externe optreden 
van de Europese Unie com plementair is aan de  externe dim ensie van de interne agenda om  
duurzame groei en werkgelegenheid in Europa te verzekeren. 

Om de doelstellingen van het nieuwe programm a te bereiken, en zoals wordt beklem toond in de 
mededeling van de Commissie over het volgende meerjarig financieel kader, is het essentieel dat bij 
het ontwerp van alle beleidsvorm en en financ ieringsprogramma’s van de Unie rekening wordt 
gehouden met de specifieke belangen en om standigheden van km o’s. Het toekom stige financiële 
kader zal zodanig zijn opgezet dat het de  deelnam e van kleine ondernem ingen aan 
financieringsprogramma’s vergemakkelijkt door de regels te vereenvoudigen, de deelnamekosten te 
verlagen, de toekenningsprocedures  te versnellen en een centraal  aanspreekpunt te bieden, wat het 
leven van de begunstigden van EU-financiering gemakkelijker moet maken. 

1.6. Duur en financiële gevolgen  

X Voorstel/initiatief met een beperkte geldigheidsduur  

– X Voorstel/initiatief is van kracht vanaf 1/1/2014 tot 31/12/2020 

– X Financiële gevolgen (betalingskredieten) van 2014 tot 2024 (voor de financiële 
instrumenten tot 2035)  

 Voorstel/initiatief met een onbeperkte geldigheidsduur 

– Uitvoering met een opstartperiode vanaf YYYY tot en met YYYY 

– gevolgd door een volledige uitvoering. 
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1.7. Beheersvorm(en)26  

X Direct gecentraliseerd beheer door de Commissie  

X Indirect gecentraliseerd beheer door delegatie van uitvoeringstaken aan: 

– X uitvoerende agentschappen  

– X door de Unie opgerichte organen27  

–  nationa le publiekrechtelijke organen of organen m et een 
openbaredienstverleningstaak  

–  personen aan wie de uitvoering van specifiek e acties in het kader van titel V van het  
Verdrag betreffende de Europese Unie is toevertrouwd en die worden genoem d in het 
betrokken basisbesluit in de zin van artikel 49 van het Financieel Reglement  

 Gedeeld beheer met lidstaten  

 Gedecentraliseerd beheer met derde landen  

X Gezamenlijk beheer met internationale organisaties  

Opmerkingen:  

Het is de bedoeling dat de actie gedeeltelijk di rect door de Comm issie zal worden beheerd en 
gedeeltelijk indirect door delegatie aan uitvoerende agentschappen. 

Wat de andere m ogelijkheden voor indirect beheer betreft, en gezien de aard van de acties en 
projecten die beoogd worden in het voorgestelde programma, overweegt de Commissie gebruik te  
maken van een bestaand uitvoerend agentschap. Dit zal enkel gelden voor taken die geen 
beleidskeuzes inhouden. 

Er wordt ook gezamenlijk beheer gepland met internationale organisaties zoals de Raad van Europa, 
de OESO, de UNWTO (United Nations World Tourism Organisation) en de ETC (European Travel 
Commission) voor bepaalde analyse- en benchmarkingactiviteiten.  

De financiële instrumenten zullen geïmplementeerd worden door het Europees Investeringsfonds. 

                                                 
26 Nadere gegevens over de beheersvormen en verwijzingen naar het Financieel Reglement zijn beschikbaar op 

BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html 
27 In de zin van artikel 185 van het Financieel Reglement. 

http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
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2. BEHEERSMAATREGELEN  

2.1. Regels inzake het toezicht en de verslagen  

Vermeld frequentie en voorwaarden 

Het toezicht op de uitvoering van het toekom stige programma zal op een c ontinue basis verzekerd 
worden door de Europese Comm issie, rechtstr eeks door de diensten van de Comm issie en 
onrechtstreeks door interm ediairs zoals het EIF en de uitvoere nde agentschappen waaraan de  
uitvoering van delen van het programma kan worden  toevertrouwd. De Commissie zal een jaarlijks 
toezichtverslag opstellen waarin de doelm atigheid en de doeltreffendheid van de ondersteund e 
activiteiten inzake de financiële uitv oering, de re sultaten en, waar m ogelijk, de im pact onderzocht 
worden, en om  ervoor te zorgen dat eventuel e nodige aanpassingen aan het beleid en aan de 
financieringsprioriteiten kunnen worden aangebracht. Het meten van de prestaties zal gebeuren aan 
de hand van een consistente reeks van indicatoren.  

Het toezich t- en evalu atiesysteem zal groten deels gebas eerd zijn op dat van het huidige 
programma, m aar de volgende verbeteringen zullen aangebracht word en aan het 
gegevensinzamelings- en analysesysteem  en aan de  evaluatie- en toezichtm ethode (als gevolg van 
de aanbevelingen uit de evaluaties van het huidige programma): 

– formulering van een nieuwe reeks specifieke indicatoren en toezichtmaatregelen; 

– kruisverwijzing naar indicatoren m et betrekki ng tot vlaggen schipinitiatieven van E uropa 
2020 om  het programmabeheersproces te st uren en bijkom ende input aan het 
toezichtproces van Europa 2020 te leveren; 

– gebruik van feitentoetsingsm ethoden waarb ij steekproeven van begunstigden vergeleken 
worden met soortgelijke groepen niet-begunstig den, indien relev ant. Op deze m anier kan 
het effect van het programma op de voorgest elde indicatoren onderscheiden worden van 
het effect van veranderende economische omstandigheden.  

– gebruik van them atische evaluaties van de ve rschillende onderdelen van het toekom stige 
programma, indien relevant. 

Het nieuwe programm a zal onderworpen worden aan  een tussentijdse evalua tie en een evaluatie 
achteraf om de vooruitgang op weg naar de doel stellingen en de resultaten te beoordelen. D e 
tussentijdse evaluatie zal afge rond worden voor het einde van 2017 ter voorbereiding van een 
vervolginstrument voor het programma. De evalua tie achteraf zal worden uitgevoerd binnen de 
twee jaar na de voltooiing van het programma. 

2.2. Beheers- en controlesysteem  

2.2.1. Mogelijke risico’s  

Het budget van het programm a zal  worden uitgevoe rd door m iddel van financiële instrum enten, 
subsidies en overheidsopdrachten. De risico ’s verschillen voor elk van deze verschillende so orten 
uitgaven. Door m iddel van audits uitgevoerd door  de Europese Rekenkam er en door de eigen ex-
postaudits van de Commissie werden de volgende  be langrijkste ris ico’s g eïdentificeerd, die  
potentieel voor dit programma blijven bestaan: 
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Voor financiële instrum enten: De belangrijkste risico’s d ie werden geïdentificeerd, hebben  te 
maken m et de geschiktheid (van de interna tionale f inanciële inte rmediairs) en  de 
eindbegunstigden), de naleving van de contracten (omzetting van de vereisten van de Comm issie in 
de contractuele documentatie), de naleving van de processen (niet- naleving van de processen zoals 
voorgeschreven door de Comm issie) en de prestaties (niet bereik en van de vooraf  gedefinieerde 
doelen/doelstellingen). 

Deze soorten risico’s zullen aangepakt worden rekening houdend met de volgende factoren: 

• Belangrijke aspecten van het beheers- en controleproces worden uitgevoerd door de IFI’s.  

• De Commissie moet in hoge mate vertrouwen op de beheercontrolesystemen van de IFI’s. 

• Het is belangrijk dat in de gehele uitvoeringsketen een passend niveau van controles wordt 
gehanteerd, met duidelijke verantwoordelijkheden voor alle betrokken partners. 

• De centrale ex-an teverificatie v an de fi nanciële eenheid van het DG is enk el van 
toepassing op budgettaire transacties met de IFI’s, en is niet projectspecifiek. 

Voor subsidies: De complexe regels voor het in  aanm erking nem en van de kosten en de vrij 
beperkte financiële beheerservaring van sommige begunstigen (kmo’s) zou kunnen resulteren in een 
hoog risico van onjuist aangegeven kosten (bv. het aangeven van niet-gemaakte kmo-beheerskosten 
door begunstigden).  

Het gebrek aan een com plete databank m et informatie over begunstigden, projecten en 
gedeclareerde kosten kan het opsporen van ri sicovolle begunstigden en van m ogelijk dubbel 
gedeclareerde kosten  of  andere  onr egelmatigheden m oeilijk m aken, wat zou  kun nen le iden tot 
ondoeltreffende antifraudemaatregelen.  

Voor overheidsopdrachten: Niet-opgespoorde fouten  of niet-gecorrigeerde onnauwkeurigheden in 
aanbestedingen of in de specificaties van aanbe stedingen zouden kunnen le iden tot een slechte 
uitvoering van het contract. 

2.2.2. Beoogde controlemethode(s)  

Er worden verschillende c ontrolemethodes overwogen om  de  verschillende hierboven 
geïdentificeerde risico’s aan te pakken 

1. FINANCIËLE INSTRUMENTEN  

Informatie over de opstelling van het interne controlesysteem 

Er wordt een beheers- en controlesysteem  ove rwogen voor de financië le instrum enten, dat 
gebaseerd is op de volgende maatregelen: 

– ex-antebeoordeling van de IFI 

– risicogebaseerd toezicht, ook op basis van gestandaardiseerde verslaglegging, 

– preventieve actie door het behoorlijk opstellen  van de vereisten inzake geschiktheid en 
naleving van contracten, processen en prestaties; 
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– contractuele verweerm iddelen die bijs turing m ogelijk m aken in geval van 
uitvoeringsfouten op het gebied van de vere isten inzake geschiktheid en naleving van 
contracten, processen en prestaties; 

– ex-antecontroles op betalingen van het DG aan de trustrekening van de IFI; 

– het op één lijn brengen van de interestmaatregelen; 

– deelname in goed bestuur 

– audittoegangsrechten bij de IFI’s, subintermediairs en financiële begunstigden;  

– een volledig uitschoor dat de hele uitvoeringsketen bestrijkt;  

– nalevings- en prestatieaudits door Commissiemedewerkers  

– geïntegreerde verzekeringen die rekening houden met het systeem van interne controles en 
interne audits die gehouden worden door IFI’s en subinterm ediairs, gericht op de vereisten 
inzake geschiktheid en naleving van contracten, processen en prestaties;  

– jaarrekeningen gecontroleerd door externe auditeurs; 

– jaarlijks door de IFI’s verstrekte betrouwbaarheidsverklaringen. 

Om na te gaan of de process en werken zoals ze w erden bedo eld, zullen  verschillen de 
informatiekanalen worden gebruikt: 

– kennis van het management over de toestand van de interne controlesystemen van het DG, 
verzameld via het dagelijkse werk en door ervaringen; 

– formeel toezicht-, follow-up- en toezichtregelingen van het DG; 

– de resultaten van de beoordeling door de interne controlesystemen (‘volledige naleving van 
de basisvereisten’); 

– de resultaten van de risicobeoordeling; 

– de ex-ante- en ex-postcontroles, inclusie f verslagen van uitzonderingen en/of zwakke 
punten bij de interne controle; 

– de resultaten van de externe financiële audits uitgevoerd door het DG; 

– de audit- en consultancyactiviteiten uitgevoerd door de eigen auditdienst van het DG; 

– evaluaties van de programma's uitgevoerd door externe evaluatoren. 

Audits door de IAC, de IAS of de ECA zullen verdere feedback bieden over de geschiktheid van het 
controlesysteem. 

Schatting van de kosten en voordelen van de controles die het controlesysteem met zich 
meebrengt 

De beoogde controles zijn grot endeels in overeenstemm ing m et de COSO- modeldefinitie van 
interne con troles, g edefinieerd als "een pro ces dat ontworpen is om  een redelijke garan tie te 
verschaffen dat de doelstellingen inzake doelm atigheid en doeltreffendheid van de verrichtingen, 
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betrouwbaarheid van d e financiële verslagleg ging, en naleving v an de toepasselijke wet- en 
regelgeving verwezenlijkt zullen worden". De kosten van de controles worden ruim geschat om alle 
activiteiten te dekken di e rechtstreeks of onrecht streeks verband houden m et de controle van de 
rechten van  IFI’s,  FI’s , FB’s en m et de  rege lmatigheid v an de u itgaven. W aar mogelijk zijn ze 
gedetailleerd volgens de verschillende beheerstadia en in overeenstemming met de beschrijving van 
het beoogde controlesysteem. 

De aanpassingen die rekening houden m et de verw achte wijzigingen aan het nieuwe voorstel, 
omvatten gegevens voor de volgende belangrijke wijzigingen: 

a) verduidelijk ing van  de to epasselijke rege ls voor de eigenvermoge ns- en  schuldplatform s 
preventieve actie door het opstellen van passende vereisten; 

b) m aatregelen voor afstemm ing van de belangen en verder contractuele verweerm iddelen die 
correctieve actie mogelijk maken in geval van uitvoeringsfouten ten aanzien van de vereisten. 

Beoordeling van het verwachte risiconiveau van niet-naleving van de toepasselijke regels 

Onder het beoogde controlesysteem  zal het verw achte risiconiveau van niet -naleving (gedefinieerd 
als het verwachte risico van fouten inzake de wette lijkheid en regelmatigheid op het niveau van de  
transacties) onder de 2% gehouden worden over meerdere jaren, echter met lagere kosten aangezien 
de risicofrequentie en  de ris ico-impact wo rden geredu ceerd als  g evolg van  de ingevo erde 
bijkomende maatregelen. 

De foutenfrequentie zal naar verwachting dale n als gevolg van de ve rduidelijking van de 
toepasselijke regels, waaronder SM ART-vereisten, als gevolg van het verder versterken van de 
contractuele verweermiddelen en als gevolg van de betere afstemming van belangen. 

2. SUBSIDIES  

Het is de bedoeling dat een groot  deel van het programmabudget wordt uitgevoerd door middel van 
gecentraliseerd indirect beheer, d.w.z. door de uitvoerende agentschappen. 

Informatie over de opzet van het interne controlesysteem 

Het huidige interne controlekader is gebaseerd op de uitvoering van de interne controlenorm en van 
de Comm issie, procedures om  de beste projecten te select eren en ze te vertalen  in 
rechtsinstrumenten, pr oject- en contractbeheer gedurende de levenscyclus van het project, 
ex-antecontroles van vorderingen, waaronde r de ontvangst van auditcertificaten, 
ex-antecertificering van kostenmethoden, ex-postaudits en correcties en evaluaties.  

De documentatie van oproepen tot het indienen van voorstellen bevat gede tailleerde richtsnoeren 
over subsid iabiliteitsregels en m et nam e over de m eest frequente fouten m et betrekking tot 
personeelskosten. Begunstigden wordt verzocht al  bij de indiening van hun voor stel voldoende 
details op te nem en over de verwachte kosten, z odat e en ex-antev erificatie en  -detec tie v an 
mogelijke fouten en misverstanden kan worden uitgevoerd en zo nodig wijzigingen kunnen worden 
aangebracht aan de uitvoering of de aanpass ing van de subsidieovereenkom st. Dit zal de 
rechtszekerheid van de begunstigden aanzienlijk verhogen en het risico van fouten verminderen. 

Ex-postcontroles zullen worden uitgevoerd om  het repr esentatieve gem iddelde foutencijfer te 
bepalen dat zal blijven bestaa n ondanks training, ex-antecontro les en correcties. De ex-
postauditstrategie voor uitgaven in het kader van het programma zal gebaseerd zijn op de financiële 
audit van transacties, gedefinieerd door een st eekproef op basis van geldwaarde (Monetary Unit 
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Sampling) en aangevuld m et een steekproef op ba sis van risicobasis. De  ex-postauditstrategie  
betreffende wettelijkheid en regelm atigheid zal  aangevuld worden door versterkte operationele 
evaluaties en de antifraudestrategie (zie punt 2.3 hieronder). 

Schatting van de kosten en voordelen van de controles die het controlesysteem meebrengt 

Er moet een evenwicht worden gevonden tussen en erzijds het verhogen van de aantrekkelijkheid 
van het programm a door de controle belasting voor de begunstigden te verlagen (meer vertrouwen 
en risicobereidheid dankzij meer vaste, vaste bedragen en kosten per eenheid), en er anderzijds voor 
te zorgen dat het niveau van ongecorrigeerde fouten zo laag blijft als redelijkerwijs haalbaar is. 

DG Ondernem ingen zal een kosteneffectief intern  con trolesysteem opzetten dat een red elijke 
garantie zal bieden dat het foutenrisico, in de loop van de m eerjarige uitgavenperiode op jaa rbasis 
binnen de 2 tot 5% blijft, waarbij het uiteindelijk e doel een resterend foute nniveau is dat bij de 
voltooiing van de m eerjarenprogramma’s zo dicht m ogelijk bij de 2%  ligt, nada t de f inanciële 
gevolgen van alle audits en correctie- en terugbetalingsmaatregelen zo veel mogelijk in aanmerking 
zijn genomen.  

De auditstr ategie is e rop ger icht het f outenrisico eer lijk en be trouwbaar weer  te  geven  en  
aanwijzingen van fraude doeltreffend en doelm atig te bestrijden. De ex-antecontroles van 
voorstellen vóór ondertekening van de subsidieove reenkomst en de verduidelijking van de 
subsidiabiliteitsregels mogen slui ting een contract niet aan zienlijk verlengen. De gedelegeerde 
ordonnateurs brengen jaarlijks vers lag uit over de kosten en voordelen van de controle en de 
Commissie brengt in het kader van de tussentijdse evaluatie bij de wetgevende autoriteit verslag uit 
over het bereikte niveau van niet-naleving. 

Beoordeling van het verwachte risiconiveau van niet-naleving van de toepasselijke regels 

A. Huidige bronnen van fouten 

Op basis van de resultaten tot dusver, hadden de weerkerende fouten te maken met: 

• personeelskosten: gemiddelde of gebudgetteerde kos ten aanrekenen (in plaats van 
werkelijke kosten), niet bi jhouden van passende gegevens over de aan het programm a 
bestede tijd, aanrekenen van niet-subsidiabel e elem enten (kosten eigen aar-bedrijfsleider 
van de kmo); 

• andere directe kosten: f outen die gerege ld worden geïdentif iceerd, zijn uitb esteding 
zonder voorafgaande toestemming, of zonder de regels inzake de prijs-kwaliteitverhouding 
na te leven enz;. 

• indirecte kosten: in een aantal gevallen zijn de indirecte kosten een vast percentage van de 
directe kosten, zodat het foutenpercentage in de  indirecte kosten recht evenredig is aan het 
foutenpercentage in de directe kosten. 

В. Voorgestelde vereenvoudigingsmogelijkheden 

Het programma zal voordeel hale n uit de vereenvoudigingsm aatregelen in de driejaarlijkse 
herziening van het Financ ieel Reg lement. In dit k ader za l de  Commissie  van  de  m ogelijkheid 
gebruikmaken om  vereenvoudigingsm aatregelen aan te nem en, zoals eenheidskosten voor 
eigenaren-bedrijfsleiders van km o’s of het gebrui k van standaardtarieven voor personeelskosten in 
overeenstemming met de gebruikelijke boekho udkundige beginselen die voor de begunstigden 
gelden. 
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C. Bijdrage van de wijzigingen aan de controle aan de beperking van verwachte niet-naleving 

Het startpunt is de status quo, op bas is van de CIP-subsidieaudits die tot nu  toe werden uitgevoerd. 
De tot dusv er tijdens lo pende CIP-audits ontdekte foutenmarge ligt rond de  5%. Uitgaande van de 
veronderstelling dat: 

– de begunstigden van subsidies onder het toekom stige programm a voor 
concurrentievermogen en km o’s vergelijkba ar zijn m et de begunstigden die hebben 
deelgenomen aan het CIP-programma, en dat 

– naar schatting een derde van de bronnen van fouten onder punt B hierboven vallen, 

zullen de vereenvoudigingsm aatregelen die zijn opgenomen in het F inancieel Reglem ent naar  
verwachting leiden tot een daling van de foutenm arge. Er wordt nog eens een daling van de fouten 
verwacht uit de ex-anteverduidelijking van de subsidiabiliteitsregels. 

Conclusie: Wanner alle bovengenoemde maatregelen worden gecombineerd is het uiteindelijke doel 
een testerend foutenniveau te bereiken dat tegen het einde van de levenscyclus zo dicht mogelijk bij 
2% ligt. 

Dit scenario is gebaseerd op de  veronderstelling dat de veree nvoudigingsmaatregelen tijdens het 
besluitvormingsproces niet wezenlijk worden veranderd. 

3. OVERHEIDSOPDRACHTEN 
Het interne controlekader dat is gebaseerd op de uitvoering van de intern e controlenormen van de 
Commissie, de procedures voor overheidsopdrachten voor het selecteren van de beste voorstellen en 
voor contractbeheer gedurende het he le het project/contract, en de ex-antecontroles op facturen en 
betalingen moeten ervoor zorgen dat de resterende fouten niet meer dan 2% bedragen. 

2.3. Maatregelen ter voorkoming van fraude en onregelmatigheden  

Vermeld de bestaande en geplande preventie- en beschermingsmaatregelen. 

In het kader van de antifraudest rategie van de Commissie (CAFS)28 en bijgestaan door OLAF door 
middel van raadpleging en deelnam e in het OLAF -netwerk voor fraudebest rijding en -opsporing 
(FPDNet), heeft DG Ondernem ingen zijn eigen ont werp ontwikkeld van an tifraudestrategie (AFS) 
opgesteld met m aatregelen voor preventie en ops poring van fraude en onregelm atigheden, zowel  
intern als ten opzichte van begunstigden en contractanten. De AFS zal jaarlijks worden bijgewerkt. 

In het bijzonder voor subsidies voorziet het AFS-actieplan van DG Ondernemingen in de instelling 
van een centraal register van al zijn begunsti gden (coördinatoren, partners, onderaannem ers en 
andere spelers) en projecten (verslagen en kostendeclaraties). Deze databank zal, in combinatie met 
de geplande verwerving van krachtige gegeve nsanalysetools voor de opsporing van fraude-
indicatoren of “rode vlaggen” zijn controlefuncties en auditcapaciteiten aanzienlijk verbeteren. 

Om de kennis en capaciteit voor het uitvoeren van pr eventieve en doeltre ffende controles te 
vergroten, wil het AFS-actieplan van DG Ondern emingen in specifieke trainingscursussen en 
begeleidend materiaal aanbieden. D aarnaast zal er een controlestrategie voor  de evaluatie van de  
financiële en techn ische capaciteiten van begunstigden ontwikkeld en uitgevoerd worden, evenals 
een risicocategorisatie van begu nstigden op basis van fraude-ind icatoren, registratie in IT-
hulpmiddelen en de mogelijkheid om begunstigden te signaleren voor ex-ante- / ex-postaudits. 

                                                 
28 COM(2011) 376 van 24.6.2011. 
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Daarnaast zullen er auditprocedures  en begeleiding voor risicogeba seerde ex-postaudits ontwikkeld 
worden, gericht op m ogelijke fraudegevallen en onregelmatighed en. Deze AFS zal ook beter in  
overeenstemming zijn m et de inte rne c ontrolenormen, in het bijzonder m et de 
risicobeoordelingsoefening, en met de AFS van andere DG’s en subgedelegeerde entiteiten. 

Wat de financiële instrum enten betreft, zal de  Comm issie ervoor zorgen  dat de contractuele  
documentatie voor de IFT's maatregelen bevat om fraude, corruptie en andere illegale activiteiten te 
voorkomen, en een verplich ting voor de IFT o m deze maatregelen op te nem en in hun contracten  
met de  geselecteerde interm ediairs, evenals in hun beheer- en controlesystem en, waaronder 
bijvoorbeeld activiteiten gebaseerd op vooraf gedefinieerde vereisten van de Commissie.  
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3. GERAAMDE FINANCIËLE GEVOLGEN VAN HET VOORSTEL/INITIATIEF 

3.1. Rubriek(en) van het meerjarige financiële kader en betrokken 
begrotingsonderde(e)l(en) voor uitgaven  

• Te creëren nieuwe begrotingsonderdelen (indicatief) 

In volgorde van de rubrieken van het meerjarige financiële kader en de begrotingsonderdelen 

Begrotingsonderdeel Soort 
krediet Bijdrage  

Rubriek 
van het 
meerjarige 
financiële 
kader 

 
Omschrijving GK van EVA-

landen 
van 
kandidaat-
lidstaten 

van 
derde 
landen 

in de zin v an 
Artikel 18 , lid 1, 
onder aa), v an het 
Financieel 
Reglement  

[1] 
Operationeel beg rotingsonderdeel: 02  02 01 
Programma voo r c oncurrentievermogen en 
kmo’s 

GK JA JA JA NEE 

[1] Administratie(f)(ve) 
begrotingsonderde(e)l(en) NGK JA JA JA NEE  
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3.2. Geraamde gevolgen voor de uitgaven  

3.2.1. Samenvatting van de geraamde gevolgen voor de uitgaven  

in miljoenen euro’s (tot op 3 decimalen) 

Rubriek van het meerjarige financiële 
kader: 1 Nummer [Omschrijving 

……………...……………………………………………………………….] 

 

DG: Ondernemingen   Jaar 
2014 

Jaar 
2015 

Jaar 
2016 

Jaar 
2017 

Jaar 
2018 

Jaar 
2019 

Jaar 
2020 

Na 2020 
TOTAAL 

 Beleidskredieten           

Vastleggingen (1) 213,600 256,000 300,500 346,000 393,500 441,000 492,400  2443,000 
Nummer begrotingsonderdeel 

Betalingen (2) 110,240 235,240 287,240 311,240 327,240 368,240 439,240 364,320 2443,000 
Uit het budget van specifieke 
programma's gefinancierde 
administratieve kredieten29 
 

02.0104 (3) 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 12,000 12,000 

 
79,000 

Vastleggingen =1+3 224,600 267,000 311,500 357,000 404,500 453,000 504,400  2522,000 
TOTAAL kredieten 

voor DG Ondernemingen Betalingen 
=2 

+3 
121,240 246,240 298,240 322,240 338,240 380,240 451,240 364,320 

2522,000 

 
 
 

                                                 
29 Technische en/o f ad ministratieve b ijstand en  u itgaven ter o ndersteuning va n de uitvoering van programma's en/of act ies va n de EU (vroegere "BA"-onderdelen), 

uitvoerende agentschappen, onderzoek door derden, eigen onderzoek. 
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Vastleggingen (4) 213,600 256,000 300,500 346,000 393,500 441,000 492,400  2443,000 
 TOTAAL beleidskredieten  

Betalingen (5) 110,240 235,240 287,240 311,240 327,240 368,240 439,240 364,320 2443,000 

 TOTAAL uit het budg et van specifieke programma' s 
gefinancierde administratieve kredieten  (6) 11.000 11,000 11,000 11,000 11,000 12,000 12,000 

 
79,000 

Vastleggingen =4+ 
6 224,600 267,000 311,500 357,000 404,500 453,000 504,400 

 
2522,000 

Betalingen =5+ 
6 121,240 246,240 298,240 322,240 338,240 380,240 451,240 364,320 

2522,000 TOTAAL kredieten  
onder RUBRIEK <1> 

van het meerjarige financiële kader 
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Rubriek van het meerjarige financiële 
kader:  5 “Administratieve uitgaven” 

in miljoenen euro’s (tot op 3 decimalen) 

   Jaar 
2014 

Jaar 
2015 

Jaar 
2016 

Jaar 
2017 

Jaar 
2018 

Jaar 
2019 

Jaar 
2020 TOTAAL 

DG: Ondernemingen 
 Personeel  18,764 19,140 19,522 19,913 20,311 20,717 21,131 139,498 

 Andere administratieve uitgaven  0,086 0,088 0,089 0,091 0,093 0,095 0,097 0,639 

          

 

TOTAAL kredieten 
Onder RUBRIEK 5 DG ENTR30 
van het meerjarige financiële kader  

 

(Totaal 
vastleggingen = 
Totaal betalingen) 

18,850 19,228 19,611 20,004 20,404 20,812 21,228 140,137 

in miljoenen euro’s (tot op 3 decimalen) 

   Jaar 
2014 

Jaar 
2015 

Jaar 
2016 

Jaar 
2017 

Jaar 
2018 

Jaar 
2019 

Jaar 
2020 

Na 2020 TOTAAL 

Vastleggingen 243,450 286,228 331,111 377,004 424,904 473,812 525,628  2662,137 TOTAAL kredieten  
onder RUBRIEKEN 1 tot 5 

van het meerjarige financiële kader Betalingen 140,090 265,468 317,851 342,244 358,644 401,052 472,468 364,320 2662,137 

                                                 
30 DG Ondernemingen overweegt een gedeeltelijke outsourcing van het  proces aan een bestaand uitvoerend agentschap. De be dragen en toewijzingen zullen indien nodig 

worden aangepast volgens de resultaten van het outsourcingproces. "Andere administratieve uitgaven" dekken de financiering van de verplichte comitévergaderingen. 
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3.2.2. Geraamde gevolgen voor de beleidskredieten  

–  Voor het voorstel/initiatief zijn geen beleidskredieten nodig  

– X Voor het voorstel/initiatief zijn beleidskredieten nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven: 

Vastleggingskredieten in miljoenen euro’s (tot op 3 decimalen) 

  Jaar 
2014 

Jaar 
2015 

Jaar 
2016 

Jaar 
2017 

Jaar 
2018 

Jaar 
2019 

Jaar 
2020 TOTAAL 

OUTPUTS 

Vermeld 
doelstellingen 
en outputs31 

 

Soor
t 

outp
ut32 

 

Gem
. 

kost
en  
van 
de 

outp
ut 

A
an

ta
l 

Kost
en 

A
an

ta
l 

Kost
en 

A
an

ta
l 

A
an

ta
lo

ut
pu

ts

Kost
en 

A
an

ta
l 

A
an

ta
l o

ut
pu

ts
 

Koste
n 

A
an

ta
l 

Kos
ten 

A
an

ta
l

Kost
en 

A
an

ta
l 

Kost
en 

Totaal 
output

s 

Tota
al  

koste
n 

SPECIFIEKE DOELSTELLING 
NR. 1:  De raamvoorwaarden 
verbeteren vo or het  
concurrentievermogen en  de 
duurzaamheid van de bedrijven 
van de Unie  

                

                                                 
31 Deze indicatieve uitsplitsing van beleidskredieten en de daaruit vol gende verdeling van het budget tussen de voorgestelde acties is gebaseerd op de aard van de geplande 

acties: bi jvoorbeeld k unnen de act iviteiten v oor de o ntwikkeling van km o-beleid en t er bev ordering van het km o-concurrentievermogen worden om schreven al s 
beleidsvorming op basis van studies en evenementen, die zullen worden uitgevoerd door middel van overheidsopdrachten, en die relatief minder kosten zullen meebrengen 
dan de geplande activiteiten in de secoren toerisme en consumentengoederen, waarvoor oproepen tot het indienen van voorstellen zullen worden gepubliceerd. 

32 Outputs zijn te leveren producten en diensten (bv. aantal gefinancierde studentenuitwisselingen, aaantal km gebouwde wegen). 
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Activiteiten 
om het  
Europese 
concurrentieve
rmogen t e 
verbeteren 

Onderzoe
ken, 
effectbeo
ordelinge
n, 
evaluaties
, 
conferenti
es 

0,
25
0 

54 13 ,50
0 

55 13 ,75
0 

57 14 ,25
0 

58 14 ,500 60 15,00
0 

61 15 ,25
0 

62 15 ,50
0 

407 10 1,68
0 

Activiteiten 
om het  k mo-
beleid t e 
ontwikkelen en 
het 
concurrentieve
rmogen va n 
kmo’s t e 
promoten 

Vergaderi
ngen, 
verslagen
, 
databanke
n  

0,
07
5 

98 7,350 98 7,350 122 9,150 12 4 9,300 128 9,600 13
8 

10,35
0 

152 11 ,40
0 

860 

 

64,480 

Toerisme Projecten, 
prijzen, 
onderzoe
ken, 
evenemen
ten  

1,
00
0 

9 9, 000 12 12,00
0 

16 16 ,00
0 

19 19 ,000 22 22,00
0 

25 25 ,00
0 

28 28 ,00
0 

131 13 1,44
0 

Nieuwe 
bedrijfsconcept
en vo or 
consumptiegoe

Markttoe
passingsp
rojecten 

1,
00
0 

8  8,000 9 9,000 11  11,00
0 

13  13,000 14  14,00
0 

15 15 ,00
0 

17  17,00
0 

87  86.800 

Subtotaal voor s pecifieke 
doelstelling nr. 1 

               384,40
0 
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SPECIFIEKE DOELSTELLING 
NR. 2:  On dernemerschap 
promoten 

                

Onderzoe
ken, 
campagne
s, 
evenemen
ten

0,
5 

5 2,500 6 3,000 5 2,500 6 3,000 6 3,000 6 3,000 7 3,500 41 20.720 Activiteiten 
die he t 
ondernemersch
ap promoten 

aantal 
uitwisseli
ngen  

0,
00
7 

600 4,200 72 0 5,040 1300 9,100 14 00 9,800 165
0 

11,55
0 

17
70 

12,39
0 

200
0 

14,00
0 

9440 6 6.080 

Subtotaal voor s pecifieke 
doelstelling nr. 2 

               86,800 

SPECIFIEKE DOELSTELLING 
NR. 3: De toegang vo or km o’s 
tot financiering verbeteren 

                

Financiële 
instrumenten 

Aantal 
kmo-
begunstig
den 
(leningga
ranties)

0,
00
4 

750
0 

30,00
0 

17 
000 

68,00
0 

27 000 108,0
00 

31 000 124,00
0 

31 
000 

124,0
00 

31 
00
0 

124,0
00 

42 
000 

168,0
00 

186500 7 46.32
0 

 Len ingvo
lume 
(miljoen 
euro’s) 

 1 
071

 2 
201 

 3 384  3 995   4 
065 

 4 
11
9  

 5 
420 

 24 255  
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 Aantal 
kmo-
begunstig
den (VC) 

1, 
22
0 

10 12 ,20
0 

30 36 ,60
0 

46 56 ,12
0 

85 10 3,70
0 

115 14 0,3
00 

14
0 

170,8
00 

140 17 0,8
00 

566 69 0.00
0 

 m iljoen 
euro’s 
vreemd 
vermogen 
(VC)  

 103  34 3  686  1 064  1 
445 

 1 
81
7 

 1 
869 

 7 327  

Subtotaal voor s pecifieke 
doelstelling nr. 3 

               1436,3
20 

SPECIFIEKE DOELSTELLING 
NR. 4: De markttoegang 
verbeteren 

                

Partnersc
hapsvoor
stellen 

 

0,
00
5 

573
2 

28,66
0 

582
1 

29,10
5 

5923 2 9,61
5 

6040 3 0,200 610
6 

30,53
0 

63
36 

31,68
0 

654
0 

32,70
0 

42 498 212,50
0 

Enterprise 
Europe 
Network 

Aantal 
kmo’s die 
ondersteu
nende 
diensten 
ontvange
n (per

0,
06
5 

403 26,19
5 

418 27 ,17
0 

438 28 ,47 458 29,77 488 31,72
0 

50
8 

33,02
0 

539 35 ,03
5 

3252 21 1,38
0 

Ondersteuning 
van km o’s in 
het buitenland

Onderzoe
ken 

0,
25
0

10 2,500 12 3,000 15 3,750 14 3,500 15 3,750 18 4,500 20 5,000 10 4 25,951 
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 Km o-
centra; 
kmo-
helpdesks 

1,
00
0 

5 5,000 6 6,000 7 7,000 9 9,000 10 10,00
0 

11 11 ,00
0 

12 12 ,00
0 

60 60 ,000 

 Platform e
n, 
evenemen
ten, 
promotiea

0,
20
0 

6 1,200 6 1,300 8 1,600 10 1,900 10 2,000 12 2,400 13 2,600  13,249 

Steun aa n 
internationale 
industriële 
samenwerking 

Worksho
ps 
vergaderi
ngen 

0,
20
0 

5 1,000 7 1,400 8 1,600 9 1,800 10 2,000 11 2,200 12 2,400 62 12,400 

Subtotaal voor s pecifieke 
doelstelling nr. 4 

               535,48
0 

TOTALE KOSTEN  21 3,6
00 

 25 6,0
00 

 30 0,5
00 

 34 6,00
0 

 39 3,5
00 

 44 1,0
00 

 49 2,4
00 

 2 443,0
00 
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3.2.3. Geraamde gevolgen voor de administratieve kredieten 

3.2.3.1. Sa menvatting  

–  Voor het voorstel/initiatief zijn geen administratieve kredieten nodig  

– X Voor het voorstel/initiatief zijn ad ministratieve kredieten nodig, zoals 
hieronder nader wordt beschreven: 

in miljoenen euro’s (tot op 3 decimalen) 

 Jaar 
2014 

Jaar 
2015 

Jaar 
2016 

Jaar 
2017 

Jaar 
2018 

Jaar 
2019 

Jaar 
2020 TOTAAL 

 
RUBRIEK 5 
van het meerjarige 
financiële kader 

        

Personele middelen  18,764 1 9,140 1 9,522 1 9,913 2 0,311 2 0,717 2 1,131 139,498 

Andere 
administratieve 
uitgaven  

0,086 0, 088 0, 089 0, 091 0, 093 0, 095 0, 097 0,639 

Subtotaal 
RUBRIEK 5 
van het meerjarige 
financiële kader  

18,850 19,228 19,611 20,004 20,404 20,812 21,228 140,137 

 
Buiten RUBRIEK 
533 van het 
meerjarige 
financieel kader  
 

        

Personele middelen          

Andere 
administratieve 
uitgaven 

        

Subtotaal buiten 
RUBRIEK 5 
van het meerjarige 
financiële kader  

        

 

TOTAAL 18,85050 19,228 19,611 20,004 20,404 20,812 21,228 140,137 

                                                 
33 Technische en/of a dministratieve bi jstand en uitgaven t er ondersteuning va n de ui tvoering v an 

programma's en/of act ies v an de EU (vroegere "B A"-onderdelen), onderzoek door der den, ei gen 
onderzoek. 
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3.2.3.2. Geraamde personeelsbehoeften  

–  Voor het voorstel/initiatief zijn geen personele middelen nodig  

– X Voor het voorstel/initiatief zijn personele middelen nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven: 

Raming in voltijdequivalenten  

 Jaar 
2014

Jaar 
2015

Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 Jaar 2020 

 Posten opgenomen in de lijst van het aantal ambten (ambtenaren en tijdelijke functionarissen) 

XX 01 01 01 (zetel en vertegenwoordigingen van de Commissie) 110 110 110 11 0 11 0 11 0 11 0 

XX 01 01 02 (delegaties)        

XX 01 05 01 (onderzoek door derden)        

10 01 05 01 (eigen onderzoek)        

 Extern personeel (in voltijdequivalenten: VTE)34 
 

       

XX 01 02 01 (AC, INT, END van de “totale financiële middelen”) 58 58 58 58 58 58 58 

XX 01 02 02 (AC, INT, JED, AL en END in de delegaties)        

XX 
01 

zetel36 
 

       

                                                 
34 AC = arbeidscontractant; INT = uitzendkracht; JED = jonge deskundige in delegaties; AL = plaatselijk functionaris; END = gedetacheerd nationaal deskundige.  
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04 
yy35 
 

 delegaties   
 
 

    

XX 01 05 02 (AC, INT, END - onderzoek door derden)        

10 01 05 02 (AC, INT, END – eigen onderzoek)        

Ander begrotingsonderdeel (specificeer)        

TOTAAL 168 168 168 168 168 168 168 

XX is het beleidsterrein of de begrotingstitel 

De benodigde personele m iddelen zullen worden gefinancierd uit de m iddelen die reeds voo r het beheer van deze  actie zijn toegew ezen en/of binnen 
het DG zijn herverdeeld, eventueel  aangevuld m et m iddelen die in het kader van de  jaar lijkse to ewijzingsprocedure m et inachtnem ing van de  
budgettaire beperking en aan het beherende DG kunnen worden toegew ezen. DG Ondernem ingen overweegt een gedeeltelijke outsourcing  van he t 
proces aan een bestaan d uitvoerend agentschap. De bedragen en toewijzingen zullen indien nodig worden aangepast volgens de resu ltaten van het 
outsourcingproces. 

Beschrijving van de uit te voeren taken: 

Ambtenaren en tijdelijke 
functionarissen 

 

Extern personeel  

                                                                                                                                                                                                                                                    
35 Onder het maximum voor extern personeel uit beleidskredieten (vroegere "BA"-onderdelen). 
36 Vooral voor structuurfondsen, Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en Europees Visserijfonds (EVF). 
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3.2.4. Verenigbaarheid met het huidige meerjarige financiële kader  

– X Het voorstel/initiatief is verenigbaar m et het voorst el van de Comm issie voor een 
meerjarig financieel kader 2014-2020, COM(2011) 500 definitief. 

–  Het voorstel/in itiatief vergt herp rogrammering van de betrokken rubriek van het 
meerjarige financiële kader. 

Zet uiteen welke herprogrammering nodig is, onder verm elding van de betrokken 
begrotingsonderdelen en de desbetreffende bedragen. 

[…] 

–  Het voorstel/initiatief vergt toepassing van het fl exibiliteitsinstrument of herziening 
van het meerjarige financiële kader37. 

Zet uiteen wat nodig is, onder verm elding van de betrokken rubrieken en be grotingsonderdelen en 
de desbetreffende bedragen. 

[…] 

3.2.5. Bijdragen van derden aan de financiering [nog aan te vullen] 

– Het voorstel/initiatief voorziet niet in medefinanciering door derden  

Kredieten in miljoenen euro’s (tot op 3 decimalen) 

 Jaar 
2014 

Jaar 
2015 

Jaar 
2016 

Jaar 
2017 

Jaar 
2018 

Jaar 
2019 

Jaar 
2020 Totaal 

niet-EU-lidstaten die 
deelnemen aan het 
programma38  

 

        

TOTAL 
medegefinancierde 
kredieten  

Pm Pm  Pm  Pm  Pm  Pm  Pm  Pm  

 
 

                                                 
37 Zie de punten 19 en 24 van het Interinstitutioneel Akkoord. 
38 Het Programma zal, onder specifieke voorwaarden en op voorwaarde van betaling van een financiële bijdrage 

aan het Programma, open staan voor deelname van landen die behoren tot de Europese Vrijhandelsassociatie 
(EVA) die lid zijn van de Europese Economische Ruimte (EER), k andidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-
lidstaten, landen die vallen onder het Europees Nabuurschapsbeleid (zie artikel 5). 
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3.3. Geraamde gevolgen voor de ontvangsten  

– X Het voorstel/initiatief heeft geen financiële gevolgen voor de ontvangsten. 

–  Het voorstel/initiatief heeft de hieronder beschreven financiële gevolgen: 

–  voor de eigen middelen  

–  voor de diverse ontvangsten  

in miljoenen euro’s (tot op 3 decimalen) 

Gevolgen van het voorstel/initiatief39 

 Begrotingsonderd
eel voor 
ontvangsten: 

Voor het 
lopende 
begrotingsj
aar 
beschikbare 
kredieten 

Jaar 
N 

Jaar 
N+1 

Jaar 
N+2 

Jaar 
N+3 

… zoveel kolomm en als nodig 
om de duur van de gevolgen 
weer te geven (zie punt 1.6) 

Artikel ………….         

Vermeld voor de diverse ontvangsten die worden toegewezen het (d e) betrokk en 
begrotingsonderde(e)l(en) voor uitgaven. 

[…] 

Vermeld de wijze van berekening van de gevolgen voor de ontvangsten. 

                                                 
39 Voor traditionele eigen middelen (douanerechten en suikerheffingen), moeten nettobedragen worden vermeld, 

d.w.z. na aftrek van 25% aan inningskosten. 


