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I

(Meddelelser)

RÅDET
RÅDETS AFGØRELSE
af 4 . marts 1994

om udskiftning af en række ordinære medlemmer af og suppleanter til Udvalget for Den Euro
pæiske Socialfond
(94/C 368 /01 )
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 4253/ 88 af 19. december 1988 om gennem
førelsesbestemmelser til forordning (EØF) nr. 2052/88, for så vidt angår samordningen af de
forskellige strukturfondes interventioner indbyrdes såvel som med interventionerne fra Den
Europæiske Investeringsbank og de øvrige eksisterende finansielle instrumenter ('), særlig
artikel 28 , stk. 3,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og
ud fra følgende betragtninger :

Rådet traf på forslag af Kommissionen den 20. maj 1992 (2) afgørelse om udnævnelse af
medlemmer og suppleanter til Udvalget for Den Europæiske Socialfond for perioden indtil den
27. juli 1995 ;

syv pladser som ordinært medlem og fem pladser som suppleant er blevet ledige i kategorien
regeringsrepræsentant;

to pladser som ordinært medlem og en plads som suppleant er blevet ledige i kategorien
arbejdstagerrepræsentant;

tre pladser som ordinært medlem og to pladser som suppleant er blevet ledige i kategorien
arbejdsgiverrepræsentant ;

der bør udnævnes ordinære medlemmer af og suppleanter til Udvalget for Den Europæiske
Socialfond til besættelse af de pladser, der er blevet ledige —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE :

Artikel 1

Følgende personer udnævnes til ordinære medlemmer af og suppleanter til Udvalget for Den
Europæiske Socialfond for resten af mandatperioden, dvs. indtil den 27. juli 1995 :

O EFT nr. L 374 af 31 . 12. 1988, s. 1 .
O EFT nr. C 200 af 7. 8 . 1992, s. 1 .

Nr. C 368 / 1

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. G 368 /2

23 . 12 . 94

I. Regeringsrepræsentanter

a) Medlem
Grækenland :

Som efterfølger for
I. PITSOLI

N. KARALIS

A. DALPORTA

CH. BRAVOU

Spanien :
Frankrig :

J. M. FRAILE AZPEITIA

J. R. GARCIA MORENO

H. BRUNEL

P. BECK

Irland :

V. GAFFEY

J. CORCORAN

Italien :

M. POLVERARI

N. FIORE

Portugal :

A. ARAÚJO

R. CARLOS

b) Suppleant

Som efterfølger for

Frankrig :

E. AUBRY

M. BOISNEL

Irland :

A. TYRRELL

P. LEONARD

Italien :

O. ROSSI

G. CORTESE

Portugal :

R. CARLOS

J. A. R. CRAVINHO
BRANCO GASPAR

Det Forenede

Kongerige :

C. CAPELLA

D. CRAWLEY

II. Arbejdstagerrepræsentanter
a) Medlem

Som efterfølger for

Italien :

A. REGGINI

G. LEVORATO

Nederlandene :

A. SIETARAM

G. VERBURG

b) Suppleant
Italien :

Som efterfølger for
R. PETTENELLO

T. GIUDICI

III. Arbejdsgiverrepræsentanter
a) Medlem

Som efterfølger for

Belgien :

S. KOHNENMERGEN

P. RYSMAN

Grækenland :

D. VELISSARIOU

E. PALEOLOGOU

Nederlandene :

P. P. M. VAN OSTAYEN

J.H.J. CRIJNS

Grækenland :

L. PAPAIOANNOU

D. VELISSARIOU

Nederlandene :

L. S. RIETEMA

B. J. van der TOOM

b) Suppleant

Som efterfølger for

Artikel 2

Denne afgørelse offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Udfærdiget i Bruxelles, den 4. marts 1994.
På Rådets vegne
C. SIMITIS

Formand
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RESOLUTION, VEDTAGET AF RÅDET OG REPRÆSENTANTERNE
MEDLEMSSTATERNES REGERINGER, FORSAMLET I RÅDET

FOR

af 6 . december 1994

om kvinders ligeberettigede deltagelse i en beskæftigelsesfremmende strategi for økonomisk
vækst i Den Europæiske Union
(94/C 368 /02) '
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION OG

i overensstemmelse med artikel 2 i traktaten har Fælles

REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES

skabet til opgave at fremme et højt beskæftigelsesniveau ;

REGERINGER, FORSAMLET I RÅDET,

som henviser til traktaten om oprettelse af Det Euro
pæiske Fællesskab, og
som tager følgende i betragtning :
Rådets direktiver om lige behandling af mænd og
kvinder har i væsentlig grad bidraget til at bedre kvin
dernes forhold ;

direktiv 75 / 117/EØF (1), 76/207/EØF (2), 79/7/EØF (3)

og 86/613/EØF (4) der er vedtaget for at harmonisere
kvinders og mænds levevilkår og arbejdsforhold og for at
fremme lige muligheder for kvinder og mænd, er af stor
betydning ;
Fællesskabernes handlingsprogrammer for 1982-1985,
1986-1990 og 1991-1995 vedrørende lige muligheder for
kvinder og mænd samt de forpligtelser, som er blevet
indgået i denne sammenhæng samt inden for nogle
beslægtede områder, har bidraget positivt til at fremme
lige muligheder;

gennemførelse af det i traktatens artikel 119 omhandlede
princip om lige løn for samme arbejde eller for et arbejde
af tilsvarende værdi samt af det lighedsprincip, der følger
deraf i overensstemmelse med fællesskabsbestemmel

serne, er en væsentlig faktor i opbygningen af det fælles
marked og dets funktion;
leve- og arbejdsvilkårene for kvinder og mænd må
harmoniseres af hensyn til en afbalanceret økonomisk og
social udvikling ; Det Europæiske Råd opfordrede på
møderne i Madrid og Strasbourg kraftigt til, at der
tillægges de økonomiske og de sociale aspekter lige stor
vægt ;

de hidtidige bestræbelser med hensyn til bl.a. bevidstgø
relse, oplysning og uddannelse har, ligesom den støtte,
der er ydet i Den Europæiske Socialfonds regi, skabt
gunstige betingelser for at stræbe mod endnu højere mål

der bør, under hensyn til medlemsstaternes ansvar og til
de enkelte medlemsstaters særlige arbejdsmarkedsstruk
turer, herunder forskellige former for arbejde, sørges for
et tilstrækkeligt udbud af fuldtids- og/eller deltidsar
bejde til såvel mænd som kvinder;

en effektiv politik for lige muligheder må hvile på et
integreret helhedsgrundlag, som giver mulighed for at
tilrettelægge arbejdstiden bedre og gøre den mere flek
sibel samt for lettere at kunne vende tilbage til arbejds
markedet; dygtiggørelsestilbud til kvinder og tilskyndelse
til, at kvinder driver selvstændig virksomhed, bør være
elementer heri ;

I

1 . ERINDRER OM, at Fællesskabets retsakter udgør det
nødvendige grundlag for udformningen af fælles
skabsaktioner, og fremhæver Kommissionens rolle
som traktaternes vogter;
2 . UNDERSTREGER,

a) at lige muligheder hviler på mænds og kvinders
evne til selv at tjene til livets ophold ved hjælp af
lønnet beskæftigelse ;
b) at et højt kvalifikationsniveau er uomgængelig
nødvendigt for Europa ;

c) at det af de aktuelle demografiske tendenser alle
rede nu kan aflæses, at det voksende potentiel af
veluddannede kvinder vil udgøre de væsentligste
— men hidtil ikke tilstrækkelig udnyttede —
kvalitative og innovative ressourcer, som bør
udvikles og udnyttes mere intensivt;

i fremtiden ;

d) at ledighedsprocenten blandt kvinder i de fleste
medlemsstater langt overstiger mændenes, især
for de langtidslediges vedkommende ;
o
(*)
C)
O

EFT nr. L 45 af 19. 2. 1975, s. 19.
EFT nr. L 39 af 14. 2. 1976, s. 40.
EFT nr. L 6 af 10. 1 . 1979, s. 24.
EFT nr. L 359 af 19. 12. 1986, s. 56.

e) at selv om kvindernes beskæftigelsesandel er
steget i de senere år på unionsplan, er kvinderne

I
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stadig overrepræsenterede i beskæftigelser, som er
mindre kvalificerede, dårligere betalt, sikkerheds
mæssigt dårligere og koncentreret i et begrænset
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bedre muligheder for at forene deres erhvervs

mæssige indsats, familieforpligtelser og personlige
interesser;

antal erhverv;

f) at kvinderne er underrepræsenteret i ledende stil
linger og i nye beskæftigelser, som kræver
tekniske kvalifikationer på højt plan ;
g) at kvinder, der ønsker at komme ind på arbejds
markedet, støder på særlige strukturelle og prak
tiske vanskeligheder;

3 . BEKRÆFTER PÅ NY, at en fortsat dynamisk udvik
ling af det indre marked og især oprettelsen af nye
arbejdspladser nødvendiggør fremme af lige mulig
heder for mænd og kvinder, bl.a. i form af positive
særforanstaltinger;
4. OPSTILLER på grundlag heraf nogle vigtige mål,
uden at debatten og overvejelserne på unionsplan
dog derved skal anses for at være afsluttet :

b) klart forudsætter, at der skabes de fornødne
rammer, f.eks. børnepasningsfaciliteter;

c) kan få en positiv virkning for beskæftigelsen;
6. NÆRER BETÆNKELIGHEDER med hensyn til, at
der især inden for deltidsarbejde sker en kønsbestemt
opdeling af arbejdsmarkedet;
7. FINDER det derfor nødvendigt,
a) at arbejdsforholdene både i det private erhvervsliv
og i den offentlige sektor tilrettelægges således, at
der kan ske en tilpasning af arbejdstiden ;
b) at der tillades fleksible arbejdstider for stadig
flere stillinger, i det omfang det er muligt også
for kvalificerede stillinger;

a) kvinders adgang til arbejdsmarkedet og forbed
ring af deres faglige status skal gøres lettere,
navnlig gennem bedre adgang til tilbud om
dygtiggørelse ;

c) at den øgede fleksibilitet indføres på en sådan
måde, at den udløser positive beskæftigelsesvirk

b) kønsbestemt opdeling af arbejdsmarkedet skal
bringes til ophør ;

d) at deltidsarbejde indføres på frivillig basis for
kvinder og mænd, således at den kønsbestemte
opdeling af arbejdsmarkedet mindskes ;

c) kvinders placering i ansvarlige stillinger i økono
miske, sociale og politiske instanser skal styrkes
med henblik på lige deltagelse ;

d) lønforskelle mellem mænd og kvinder skal
ophæves ;

e) fuldtids- og deltidsbeskæftigelse skal fremmes på
frivillig basis ;
f) arbejdstiden skal tilrettelægges bedre og gøres
mere fleksibel ;

g) arbejde som selvstændig og især oprettelse og
overtagelse af virksomheder skal fremmes ;

Forbedring af arbejdstidstilrettelceggelsen
5 . ERKENDER, at arbejdsmarkedets parter spiller en
vigtig rolle og har beføjelser på dette område, men
fastslår, at en forbedring af tilrettelæggelsen af og en
større fleksibilitet i arbejdstiden som led i en aktiv
beskæftigelsespolitik

a) er en erhvervsmæssig, nationaløkonomisk og
social forudsætning for at give kvinder og mænd

ninger;

e) at personaleledelser oplæres i arbejdstidstilrette
læggelse og i spørgsmål af erhvervsmæssig betyd
ning for derved at fremme lige muligheder;

Et højt kvalifikationsniveau i Europa er bydende
nødvendigt
8 . KONSTATERER,

a) at den nye teknologi forudsætter, at arbejdsta
gerne har et højt kvalifikationsniveau ; det er
netop den nye teknologi, der forudsætter en
grunduddannelse, som der kan bygges videre på,
og efter- og videreuddannelse ;
b) at antallet af uddannelsesstillinger i vid udstræk
ning er kønsbestemt, og at det hænger sammen
med de kønsbestemte hindringer, der begrænser
adgangen til at få et arbejde og gøre karriere ; det
udgør stadig en hindring for en effektiv udvidelse
af kvindernes erhvervsmuligheder;
9. UNDERSTREGER, at for at kvinderne kan tage
fremtidens udfordringer op og udnytte deres færdig
heder i et bredt erhvervsspektrum på alle niveauer, er
det nødvendigt,
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a) at flere kvinder oplæres i ikke traditionelle fag,
herunder navnlig de tekniske fag, og at de får
øgede muligheder for at komme i beskæftigelse ;
b) at tilskynde kvinderne til at forberede sig til at
bestride ansvarsbetonede stillinger og arbejde
inden for nye erhvervssektorer, herunder navnlig
de tekniske fag, ved hjælp af specifikke foran
staltninger, der kan tjene som model for unge
kvinder ;

c) at de traditionelle kvindefag moderniseres og
gøres mere attraktive, og at der skabes bedre
muligheder for at forbedre den faglige status ;

d) at efter- og videreuddannelsestilbuddene tilpasses
bedre til kvindernes behov inden for egnede
strukturelle rammer (f.eks. børnepasning), og at
der tilstræbes en løbende planlægning af karrieren
og den faglige udvikling ;

Nr. C 368 / 5

oprettelse og overtagelse af virksomheder kan
indvirke positivt på beskæftigelsen,

b) at mange kvinder opfatter det at oprette en virk
somhed som ensbetydende med at komme ud af
arbejdsløsheden og samtidig skabe jobs til andre ;
12. ER OVERBEVIST OM, at det derfor er hensigtsmæs
sigt,

a) at der i programmerne for virksomhedsoprettelse
eller -overtagelse tages særligt hensyn til kvinders
særlige behov og tilbydes dem relevante vejled
ningsmuligheder ;

b) at undersøge de betingelser, der er opstillet i
programmerne, for virksomhedsoprettelse eller
-overtagelse, for at afdække, om de også egner
sig til aktiviteter i servicesektoren ;

e) at kvinder får tilbudt særlige efter- og videreud
dannelser, der åbner nye faglige muligheder for
dem, navnlig i landområderne og de områder, der
i særlig høj grad er berørt af strukturomlæg

c) at handelskamre, banker og de lokale administra
tioner og myndigheder

ningen ;

f) at kvinderne nyder rimelige fordele af medlems
staternes og Fællesskabets støtteforanstaltinger,
henset til andelen af kvinder i målgrupperne
(f.eks. unge uden uddannelse, arbejdsløse, lang
tidsledige) ;

g) at de nationale og tværnationale strategier, der
skal kombinere de aktiviteter, der tager sigte på

at forbedre kvinders erhvervsuddannelse og
erhvervsmuligheder, modtager en effektiv støtte
på de forskellige niveauer med henblik på at
udnytte de nye perspektiver og nyskabelser i
praksis, navnlig internt i virksomhederne ;

— samarbejder om at afgrænse behovene for og
tilbuddet om erhvervsvejledning og uddan
nelse for at give de kvinder en chance, der
ønsker at oprette eller overtage en virk
somhed, ikke mindst som led i jobskabelses

foranstaltninger i tilbagestående regioner;
— tager hensyn til, at mange kvinder opretter en
virksomhed lidt efter lidt (f.eks. som en bibe
skæftigelse) ;
II

1 . OPFORDRER MEDLEMSSTATERNE TIL :

Lette kvindernes integrering på og tilbagevenden til
arbejdsmarkedet

10 . UNDERSTREGER, at det derfor er hensigtmæssigt

a) at fortsætte kvindernes integrering på arbejdsmar
kedet, og

b) i tilfælde af en afbrydelse af familiemæssige
grunde at lette deres tilbagevenden til arbejds
markedet ved at tilbyde vejledning og uddannel
sesmuligheder;

Fremme af selvstændigt arbejde

a) at udforme politikker med henblik på at forene de
familiemæssige og arbejdsmæssige forpligteler, bl.a.
foranstaltninger, der skal fremme og lette en større
deltagelse i familielivet fra mændenes side ;
b) at erkende, at uafhængigt af det overordnede mål
om høj beskæftigelse skal foranstaltninger til
fremme af en fleksibel arbejdstid til fremme af

deltidsarbejde på frivillig basis og til forbedring af
uddannelessystemer og støtte til oprettelse eller
overtagelse af virksomheder, som omhandlet i
Kommissionens hvidbog »Vækst, konkurrenceevne

og beskæftigelse«, ud fra et lighedssynspunkt
komme kvinder til gode i lige så høj grad som
mænd ;

11 . KONSTATERER,

c) at udnytte de diskussioner, der har været ført i

a) at i mange medlemsstater oprettes et betydeligt
antal af nye virksomheder af kvinder; kvinders

forbindelse med hvidbogens iværksættelse, til bedre
at integrere kvindepolitikken i Unionens og
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medlemsstaternes økonomiske, finansielle, sociale

og arbejdsmarkedsrelaterede politik og samtidig
udvikle nye aktioner ved hjælp af særprogrammer
til fordel for kvinder og at yde en effektiv støtte til
tværfaglige strategier;
d) at bistå Kommissionen ved forberedelsen af fjerde
fællesskabshandlingsprogram på mellemlang sigt
vedrørende lige muligheden for kvinder og mænd
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d) under overenskomstforhandlingerne aktivt at
inddrage spørgsmålet om lige løn og fjernelse af
den kønsdiskriminering, der måtte være i lønord
ninger og/eller indplaceringsordninger;

e) at træffe alle nødvendige foranstaltninger til at
sikre kvinderne en øget deltagelse i de beslutnings
tagende organer;

fra 1996 til 2000 ;
3 . OPFORDRER KOMMISSIONEN TIL :

e) at tage fuldt hensyn til arbejdsmarkedets parters
ansvar og beføjelser på dette område ;
2 . OPFORDRER ARBEJDSMARKEDETS PARTER TIL :

a) med henblik på forberedelsen af fjerde handlings
program for lige muligheder for kvinder og mænd
fra 1996 til 2000 :

a) at inddrage emner som lige muligheder og lige
behandling i overenskomstforhandlingerne og
navnlig bestræbe sig på at sikre, at der i virksom
heder og i erhvervsgrene og -sektorer indføres
fleksible arbejdstider og deltidsarbejde på frivillige
basis, og at lette kvindernes tilbagevenden til

— at gøre en ny og styrket indsats for at fremme
ligestillingen mellem kvinder og mænd, kombi
neret med en strategi for beskæftigelsesfrem
mende økonomisk vækst;

arbejdsmarkedet ;

— at udvikle initiativer, der kan øge fleksibili
teten, fremme deltidsarbejde og uddannelses
tilbud samt tilskynde til oprettelse eller overta

b) at sikre kvinderne en rimelig adgang til erhvervs

gelse af virksomheder ;

uddannelse i virksomhederne ;

c) at videreføre og intensivere dialogen mellem
arbejdsmarkedets parter om problemet med at
forene de arbejdsmæssige og familiemæssige
forpligtelser og om problemet med at beskytte
mænds og kvinders værdig på arbejdsmarkedet;

b) i forbindelse med udformningen og iværksættelsen
af politikker og handlingsprogrammer vedrørende
beskæftigelse, at arbejde målbevidst videre på at
indføre muligheder og ligebehandling og at videre
føre og intensivere de allerede iværksatte aktioner.

RÅDETS RESOLUTION
af 6 . december 1994

om visse perspektiver for en social- og arbejdsmarkedspolitik for Den Europæiske Union :
Bidrag til økonomisk og social konvergens i Unionen
(94/C 368 /03)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION,

befolkningers økonomiske og sociale fremskridt og at
sikre, at der sideløbende med fremskridt i retning af
økonomisk integration også sker fremskridt på andre

som henviser til aftalen om social- og arbejdsmarkedspo
litikken, der er knyttet som bilag til protokol (nr. 14) om
social- og arbejdsmarkedspolitikken, der er knyttet som
bilag til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab ; og

Unionen har besluttet sig for, at det indre marked skal

Som tager følgende i betragtning :

Fællesskabet skal udvikles ;

Som led i det indre marked og styrkelsen af samhørig
heden har Unionen som mål at fremme og sikre sine

i erkendelse heraf nåede alle medlemsstater på regerings

områder;

have en social opfølgning, og at den sociale dimension i

konferencen i Maastricht til enighed om »indførelse af
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en politik på det sociale og arbejdsmarkedsmæssige
område, herunder en europæisk socialfond« (artikel 3,
litra i) i EF-traktaten) ; denne afgørelse ligger i forlæn
gelse af tidligere beslutninger i Det Europæiske Råd i
Hannover (juni 1988) og på Rhodos (december 1988);

på Det Europæiske Råds samling i Madrid blev det
understreget, at »de sociale aspekter bør tillægges samme
betydning som de økonomiske aspekter (. . .), og at de
derfor bør udvikles på en afbalanceret måde«;
den 29. oktober 1993 fastslog Det Europæiske Råd i
Bruxelles, at »Unionstraktaten giver et nyt grundlag for
social- og arbejdsmarkedspolitikken«, »jf. den protokol,
der er knyttet til traktaten« og viste sig »besluttet på
hurtigt at udnytte alle de muligheder, som traktaten
giver for at skabe et mere solidarisk Fællesskab«;
de sociale og arbejdsretlige systemer i de enkelte
medlemsstater, der er udviklet og struktureret forskelligt,
udgør en væsentlig forudsætning for folks mulighed for
at planlægge deres tilværelse ; allerede på møderne i
Madrid og Luxembourg var stats- og regeringscheferne
gået ind for, at der skulle tages særligt hensyn til de
systemer, traditioner og sædvaner, der havde udviklet sig
i medlemsstaterne ; netop i Europa er medlemsstaternes
nationale identitet i særlig høj grad defineret ved deres
forskellige midler til at realisere social udjævning og et
solidarisk samfund, og artikel F, stk. 1 , i traktaten om
Den Europæiske Union forpligter udtrykkeligt Den
Europæiske Union til at respektere denne nationale iden
titet ;

derfor skal der ved en europæisk socialpolitik særligt
tages hensyn til det subsidiaritetsprincip, som Maastricht
traktaten har stadfæstet som et retsprincip (artikel B, stk.
2 , i EU-traktaten og artikel 3B i EF-traktaten); prin

cippet står samtidig for borgernærhed via moderation og
balance, også i fordelingen af beføjelser mellem Unionen
og medlemsstaterne ;

Det Europæiske Råd i Edinburgh i december 1992 afstak
retningslinjerne for, hvordan subsidiaritetsprincippet
skulle anvendes, bekræftede dette princip for EF-lovgiv
ningen og konkretiserede kompetenceafgrænsningen
mellem Den Europæiske Union og medlemsstaterne ;
på mødet den 10. og 11 . december 1993 i Bruxelles frem
lagde Det Europæiske Råd en handlingsplan for
gennemførelse af Kommissionens hvidbog om vækst,
konkurrenceevne og beskæftigelse ; med henblik på
gennemførelsen af denne handlingsplan har Rådet
(arbejds- og socialministrene) udarbejdet et bidrag til
bekæmpelse af arbejdsløsheden, der skal forelægges for
Det Europæiske Råd i Essen i overensstemmelse med
opfordringen hertil på Det Europæiske Råds møde på
Korfu den 24 . og 25 . juni 1994 ;
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den sociale dimension vinder også uden for Den Euro
pæiske Union stadig større anerkendelse ; dette viser sig
også ved, at der i FN-regi skal holdes et verdenstopmøde
om social udvikling i København i marts 1995 ; Den
Europæiske Union deltager aktivt i denne proces og
bidrager engageret til, at den bliver en succes ;
Rådet har i højere grad, end det hidtil er blevet aner
kendt i offentligheden, opnået vigtige fremskridt ved
implementeringen af Kommissionens handlingsprogram i
forbindelse med fællesskabspagten om arbejdstagernes
grundlæggende arbejdsmarkedsmæssige og sociale rettig
heder ( 1989); dette gælder først og fremmest inden for
sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen og med hensyn
til farlige stoffer; for nylig har navnlig vedtagelsen af
direktiverne om beskyttelse af mødres og børns og unges
arbejde og om tilrettelæggelse af arbejdstiden betydét en
yderligere udbygning af især arbejdstagernes sociale
beskyttelse ; også på det arbejdsretlige område er der
blevet truffet væsentlige afgørelser med direktivet om
dokumentation af ansættelsesforhold og ved ændringen
af direktivet om kollektive afskedigelser ; Fællesskabet
har også givet ret vigtige socialpolitiske impulser på
andre områder; her kan nævnes programmerne inden for
erhvervsuddannelse, fremme af lige muligheder for
mænd og kvinder, integrering af handicappede eller
bekæmpelse af fattigdom samt henstillinger, bl.a. vedrø
rende overensstemmelse mellem målene og politikken for
social tryghed ;
der har været bred enighed om de fleste af disse foran
staltninger; Rådet bør også fremover først og fremmest
tilstræbe en arbejdsmarkedspolitik, som alle tolv
medlemsstater kan tilslutte sig, og samtidig sørge for i
særlig grad at inddrage arbejdsmarkedets parter på euro
pæisk plan og de øvrige repræsentative samfundsgrupper;
derudover giver protokollen om social- og arbejdsmar
kedspolitikken et nyt sæt redskaber med udvidede mulig
heder, som Det Europæiske Råd på mødet i Bruxelles
den 29. oktober 1993 udtrykkeligt har nævnt; i forbin
delse med vedtagelsen af direktivet om nedsættelse af et
europæisk samarbejdsudvalg blev der første gang henvist
hertil ;

I

1 . KONSTATERER, at der, på baggrund af Kommissio
nens grønbog om den europæiske socialpolitik, i
Europa-Parlamentet, Rådet, blandt arbejdsmarkedets
parter og i offentligheden er blevet indledt en
grundig drøftelse om fastlæggelse af nye socialpoli
tiske områder og om en tidsplan for den europæiske
socialpolitiks fremtidige mål ;

2 . MINDER OM, at Kommissionen har fremlagt hvid
bogen om den europæiske social- og arbejdsmar
kedspolitik, der bygger på den debat, som har fundet
sted i hele Den Europæiske Union, og hvori
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Kommissionen i ti detaljerede kapitler vedrørende
socialpolitik gør rede for sine idéer om den euro
pæiske socialpolitiks fremtid ;

mellem arbejdsmarkedets parter, der bygger på
partnerskab, og svarer til de nationale traditioner
og sædvaner;

3 . ER OVERBEVIST OM, at Kommissionens hvidbog
om den europæiske social- og arbejdsmarkedspolitik
udgør et vigtigt bidrag til den videre udvikling af
Unionens social- og arbejdsmarkedspolitik;

— at ro på arbejdsmarkedet, arbejdsmarkedspolitisk
stabilitet og forudsigelighed i medlemsstaterne og
Den Europæiske Union som helhed er vigtige
faktorer for virksomhedsplacering på længere

4 . GLÆDER SIG OVER, at Kommissionen i løbet af

1995 vil fremlægge et nyt arbejdsprogram med
forslag om den fremtidige udformning af den euro
pæiske social- og arbejdsmarkedspolitik indtil
udgangen af dette tiår;
■
5 . FORVENTER,

at

Kommissionen

fortsætter

den

konstruktive dialog med Rådet, og ved udarbej
delsen af arbejdsprogrammet tager hensyn til den
debat, der har fundet sted i Rådet om »Hvidbogen
for europæisk social- og arbejdsmarkedspolitik«,
samt til medlemsstaternes meninger ;
6. MINDER OM, at Rådet i sine konklusioner af 21 .

december 1992 om effektiv gennemførelse og hånd
hævelse af fællesskabslovgivningen på det arbejds
markedsmæssige og sociale område (*) og i sit bidrag
af 22 . september 1994 til bekæmpelsen af arbejdsløs
heden allerede har taget stilling til de arbejdsmar
keds- og socialpolitiske aktionsområder, der også er
omhandlet i »Hvidbogen for europæisk social- og
arbejdsmarkedspolitik« ;
7 . NÆVNER i denne forbindelse nogle centrale mål for
den europæiske social- og arbejdsmarkedspolitik,
uden dog at ville standse debatten i Unionen og
behandlingen af »Hvidbogen for europæisk social
og arbejdsmarkedspolitik«;

Unionens konkurrencedygtighed skal forbedres, og chan
cerne for en beskeeftigelsesskabende vækst skal styrkes
8 . BEKRÆFTER, at det er overbevist om,

sigt;

— at Kommissionen med sin hvidbog om vækst,
konkurrenceevne og beskæftigelse har givet
væsentlige impulser til styrkelse af konkurrence
evnen og forbedring af beskæftigelsessituationen
i Unionen ;

— at Det Europæiske Råd med sin handlingsplan
har givet medlemsstaterne og Unionen konkrete
mål for virkeliggørelsen af denne hvidbog;
9. MENER derfor,

— at videreudviklingen af den sociale dimension

inden for Den Europæiske Union og styrkelsen
af arbejdsmarkedets parters rolle er en væsentlig
forudsætning for, at det frie marked kan kædes
sammen med social udjævning ;
— at det drejer sig nu om at få det opsving, der
aftegner sig, ført over i kraftig og langvarig
vækst; at arbejdsmarkedets funktion samtidig
skal forbedres gennem konkrete foranstaltninger,
således at denne nye vækst bliver så beskæftigel
sesskabende som muligt;
— at

Unionens

internationale

konkurrenceevne

desuden bør styrkes ; der bør — idet enhver form
for protektionisme bør forkastes — i dialog
navnlig med de vigtigste konkurrenter på
verdensmarkedet, især i Asien og Stillehavsom

rådet, på verdensplan søges en principiel enighed
om, at man inden for rammerne af en fair

konkurrence om placering af virksomheder bør
udnytte enhver økonomisk fremgang til at sikre

— at en markedsøkonomisk ordning med fri og
sund konkurrence er grundlag for en dynamisk
udvikling af det indre marked og skabelse af nye
og blivende arbejdspladser;

en hensigtsmæssig social fremgang. Der bør
derfor ydes et konstruktivt bidrag til drøftelser
herom i de kompetente organer, såsom ILO,
GATT eller senere i WTO om den fremtidige
udformning af den internationale handel og især

— at det indre marked må åbnes mere og mere
udadtil, fordi voksende verdenshandel på frie
markeder netop er en stor chance for arbejdsta
gerne, i den forstand at det sikrer deres nuvæ
rende arbejdspladser og skaber nye ;

Arbejdstagernes rettigheder skal beskyttes gennem fastsæt

om bekæmpelse af tvangsarbejde, børnearbejde
og om sikring af foreningsfrihed og kollektive
forhandlinger;

telsen af sociale mindstekrav

— at økonomisk effektivitet og social ydeevne
betinger hinanden gensidigt, og at både økono
mien og arbejdstagerne vinder ved et samarbejde
O EFT nr. C 49 af 19 . 2 . 1993 , s. 6.

10. KONSTATERER, at Unionen i de senere år på en
række social- og arbejdsmarkedsområder har
bestræbt sig på at indføre retssikrede mindstekrav,
der gælder i samtlige medlemsstater, for at udvikle
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den europæiske politik på disse områder. Mindste
kravene er et passende instrument til gradvis at reali
sere økonomisk og social konvergens under hensyn
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17. ANMODER derfor om, at Fællesskabets retsakter

inden for Unionens social- og arbejdsmarkedslovgiv
ning

til medlemsstaternes økonomiske formåen . Dermed

imødekommes desuden arbejdstagernes forvent
ninger i Den Europæiske Union, og man kan
imødegå frygten for dårligere sociale vilkår og social
dumping i Unionen ;

— i hvert enkelt tilfælde tager hensyn til de enkelte
medlemsstaters formåen og ikke stiller for store

1 1 . ERKENDER, at der bør gås forsigtigt frem i betragt
ning af kompleksiteten af, men også nødvendig
heden af sociale mindstekrav ; indtager det syns
punkt, at dette ikke kræver et omfattende lovpro
gram, men at der snarere bør nås enighed på de
konkrete områder med henblik på en gradvis, prag
matisk og smidig indførelse af et fundament af

— ikke bliver for detaljerede, men koncentreres om
principielt bindende retningslinjer, så den videre
udformning og gennemførelsen i detaljer over
lades til medlemsstaterne selv og til arbejdsmar
kedets parter, hvor dette er sædvanen ;

sociale mindstekrav ;

12. ØNSKER, at det nye retsgrundlag, som De Elleves
aftale om social- og arbejdsmarkedspolitikken
udgør, så vidt muligt kun skal anvendes, hvis alle
andre muligheder for at opnå enighed mellem alle
tolv medlemsstater er undersøgt fuldt ud ;

krav til nogen medlemsstat, men heller ikke
tvinger nogen medlemsstat til at forringe de
sociale rettigheder;

— bliver tilstrækkeligt fleksible og begrænses til
bestemmelser, som kan indpasses i de enkelte
nationale systemer;

— omfatter bestemmelser der giver mulighed for at
arbejdsmarkedets parter kan indgå kollektive
overenskomster;
— kommer til at indeholde en revisionsklausul om

tilpasning under hensyn til resultaterne af iværk
sættelsen.

13 . MENER, at arbejdsmarkedets parter bør yde et aktivt
bidrag til indførelsen af mindstekrav og med henblik
på at finde pragmatiske løsninger;

Konvergens i stedet for harmonisering af systemerne

14 . UNDERSTREGER, at når Kommissionen udarbejder
forslag til mindstekrav, og Rådet fastsætter disse, bør
det især vurderes, hvilke følger de får for beskæfti
gelsen og for de små og mellemstore virksomheder;

18 . RESPEKTERER de nationale arbejds- og socialretlige
systemer, der har udviklet sig gennem generationer;
under hensyn til subsidiaritets- og proportionalitets
principperne er det uhensigtsmæssigt at tilstræbe en
ensretning af alle de nationale systemer ved hjælp af
en streng lovgivningsharmonisering, da dette ville
forringe de dårligt stillede regioners chancer i
konkurrencen om placering af virksomheder ;

15 . MINDER OM, at flere medlemsstater som bidrag til
grønbogen om den europæiske social- og arbejds
markedspolitik har forelagt konkrete forslag til
mindstekrav, og at andre derimod har nævnt
områder, hvor Unionen ikke bør gribe ind ; REGNER
MED, at Kommissionen vil behandle alle forslag
vedrørende det bebudede nye arbejdsprogram indgå
ende ;

Respekten for subsidiaritets- og proportionalitetsprincippet

16. MINDER OM, at EF-retsakterne og kontrollen heraf
samt alle andre fællesskabsforanstaltninger som f.eks.
programmer og henstillinger skal være i overens
stemmelse med subsidiaritets- og proportionalitets
princippet, som binder Den Europæiske Unions
institutioner til at tage hensyn til medlemsstaternes
forskellige økonomiske, sociale og samfundsmæssige
traditioner;

19. GÅR derimod ind for en gradvis konvergens i syste
merne — under hensyn til de enkelte medlemsstaters
økonomiske formåen — ved harmonisering af de
nationale målsætninger;

Styrke den sociale dialog
20. GLÆDER SIG over, at styrkelsen af dialogen mellem
arbejdsmarkedets parter er et lovende resultat af
Maastricht-traktaten og et konkret bidrag til
gennemførelse af subsidiaritetsprincippet inden for
social- og arbejdsmarkedspolitikken ;
21 . UNDERSTREGER, at alle repræsentative europæiske
organisationer på såvel arbejdsgiver- som arbejdsta
gerside, også de små og mellemstore virksomheder,

bør høres som led i den sociale dialog. Desuden bør
arbejdsmarkedets parter i det omfang, de har befø
jelse til at indgå bindende aftaler, opfordres til selv
at indgå overenskomster;
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22. BEMÆRKER, at hovedlinjerne for arbejdsmarkedets

parters deltagelse ifølge protokollen om social- og
arbejdsmarkedspolitikken i mange henseender kan
anvendes i proceduren i EF-traktatens artikel 118 B ;
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tættere på de sociale og arbejdsmarkedsmæssige
problemer og den sociale og arbejdsmarkedsmæs
sige virkelighed ;
4 . ANMODER KOMMISSIONEN OM

23. NOTERER SIG, at Kommissionen agter at fremlægge
et arbejdsdokument om udvikling af den sociale
dialog med henblik på at konkretisere og senere
ajourføre meddelelsen om gennemførelsen af aftalen
om social- og arbejdsmarkedspolitikken;

Afpasse økonomiske aktioner og social- og arbejdsmarkeds

— at påse, at der sker en fuldstændig håndhævelse af
fællesskabsretten på det sociale og arbejdsmar
kedsmæssige område, og henvise til Rådets
konklusioner af 21 . december 1992 om effektiv

gennemførelse og håndhævelse af fællesskabslov
givningen på det arbejdsmarkedsmæssige og
sociale område ;

aktioner efier hinanden

24. BEDER OM, at Kommissionens hvidbog om vækst,
konkurrenceevne og beskæftigelse og Kommissio
nens kommende arbejdsprogram for den europæiske

social- og arbejdsmarkedspolitik under overholdelse
af subsidiaritetsprincippet fører til en afbalanceret og
harmonisk udvikling af både de økonomiske og de
sociale og arbejdsmarkedsmæssige aspekter; minder i
denne forbindelse om EF-traktatens afsnit XIV om

økonomisk og social samhørighed ;
II

— at tage særligt hensyn til virkningerne på beskæfti
gelsen og de små og mellemstore virksomheder,
når den udarbejder sine forslag ;

— at foretage en yderligere analyse af forholdet
mellem social beskyttelse og konkurrenceevne, for
at medlemsstaterne kan få et bedre informations

grundlag for de initiativer, de tager;
— at gå ind i en aktiv støtte af informationsudveks
lingen mellem medlemsstaterne om foranstalt
ninger til begrænsning af omkostningerne, til
forbedring af arbejdsincitamenter og til fremme af
konkurrencen ;

1 . MEDDELER, at det under streng overholdelse af alle
institutionernes traktatmæssige beføjelser agter at
foreslå Europa-Parlamentet

— i fællesskab og på grundlag af disse principper at
udvikle Den Europæiske Unions sociale dimen
sion ;

— at samarbejde aktivt om udvikling af alle aspekter
af den europæiske social- og arbejdsmarkeds
politik;

— at uddybe dialogen mellem dem ;
2. OPFORDRER MEDLEMSSTATERNE TIL at sørge for
fuld anvendelse og effektiv gennemførelse af Fælles
skabets retsforskrifter inden for det sociale og

arbejdsmarkedspolitiske område ;
3 . ANMODER ARBEJDSMARKEDETS PARTER OM

— at intensivere deres dialog og fuldt ud udnytte de

nye muligheder, de har fået gennem traktaten om
Den Europæiske Union ;

— at udnytte høringsproceduren til at give Den

Europæiske Union et bedre grundlag for at
udforme en europæisk social- og arbejdsmarkeds

politik som er tæt på borgerne og den eksisterende
praksis ;

— at være sig bevidst, at de selv har mulighed for at
indgå overenskomster, eftersom de som regel er

— at træffe passende foranstaltninger til fremme af
den sociale dialog og i denne forbindelse fremme
og inddrage navnlig sådanne grupperinger og
organisationer på unionsplan, som deltager i den
sociale dialog i de enkelte lande eller i et tilsva
rende økonomisk samarbejde, eller som høres
efter de forskellige medlemsstaters sædvane og så
vidt muligt er repræsenteret i alle medlemssta
terne ;

— at finde frem til mulige områder for fremtidige
foranstaltninger, der samtidig opfylder kravet om
enkel anvendelse og vedtagelse med konsensus

under hensyn til de foreliggende impulser fra
medlemsstaterne og den debat, der har fundet sted
i Rådet om hvidbogen om den europæiske social
og arbejdsmarkedspolitik;
— at tage hensyn til principperne og betragtningerne
i denne resolution, når den udarbejder konkrete
forslag til en kommende social- og arbejdsmar

kedslovgivning i Fællesskabet;
— at integrere kønsrelaterede aspekter og ligestil
lingen mellem kvinder og mænd som en fast
bestanddel i forbindelse med fastlæggelsen og
gennemførelsen af alle Fællesskabets politikker og
arbejde på at udvikle metoder til, at ligestillingen
mellem kvinder og mænd altid integreres i de
økonomiske og sociale politikker.
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KOMMISSIONEN
ECU (■)
22 . december 1994

(94/C 368 /04)

Modværdien i national valuta :

Belgiske og
luxembourgske francs

39,2229

US-dollars

1,20900

Canadiske dollars

1,68836

Danske kroner

7,49034

Yen

Tyske mark

1,90901

Schweizerfrancs

121,383
1,60978

Græske drakmer

295,225

Norske kroner

8,32757

Spanske pesetas

161,558

Svenske kroner

9,06325

Franske francs

6,59448

Finske mark

Irske pund

0,791954

Østrigske schilling

13,4332

Islandske kroner

83,5538

Italienske lire

1987,81

Nederlandske gylden
Portugisiske escudos
Pund sterling

2,13666
196,329
0,780401

5,81044

Australske dollars

1,55899

Newzealandske dollars

1,88699

Sydafrikanske rand

4,30675

Kommissionen har oprettet en fjernskriver med automatisk svar, som på ethvert fjernskriveropkald videre
giver omregningskursen i de vigtigste valutaer. Denne fjernskriver er i funktion dagligt fra kl. 15.30 til

kl. 13.00 den følgende dag.
Brugeren bør anvende følgende fremgangsmåde :
— kald fjernskriver nr. 23789 i Bruxelles
— angiv eget kendeord

— skriv koden »cccc«, som udløser det automatiske svar og medfører en udskrift af omregningskurserne
for ecu over fjernskriveren

— afbryd ikke forbindelsen, inden meddelelsen er afsluttet, angivet ved tegnene »ffff«.
Note: Kommissionen har desuden en telex (kaldenr. 21791 ) og en telefax (kaldenr. 296 10 97) med auto
matisk svarfunktion, der giver dagsaktuelle oplysninger om de gældende omregningskurser inden for
den fælles landbrugspolitik.

O Rådets forordning (EØF) nr. 3180/78 af 18. december 1978 (EFT nr. L 379 af 30. 12. 1978, s. 1),

senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1971 /89 (EFT nr. L 189 af 4. 7. 1989, s. 1).
Rådets afgørelse 80/ 1184/EØF af 18 . december 1980 (Lomé-konventionen) (EFT nr. L 349 af

23 . 12 . 1980, s . 34).

Kommissionens beslutning nr. 3334/80/EKSF af 19. december 1980 (EFT nr. L 349 af 23. 12. 1980,

s. 27).

Finansforordningen af 16. december 1980 vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget
(EFT nr. L 345 af 20. 12. 1980, s. 23).

Rådets forordning (EØF) nr. 3308/80 af 16. december 1980 (EFT nr. L 345 af 20. 12. 1980, s. 1).
Beslutning truffet af Den Europæiske Investeringsbanks Styrelsesråd den 13. maj 1981 (EFT nr. L 311
af 30. 10. 1981 , s. 1).
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FÆLLESSKABETS RAMMEBESTEMMELSER FOR STATSSTØTTE TIL REDNING
OG OMSTRUKTURERING AF KRISERAMTE VIRKSOMHEDER

(94/C 368 /05)
(Tekst af betydning for EØS)

1 . INDLEDNING

1.1 . Behovet for en omfattende og fast kontrol med
statsstøtte i Det Europæiske Fællesskab har i de
seneste år vundet genklang i vide kredse. Statsstøt
tens konkurrencefordrejende virkning forøges i
takt med, at andre statsfremkaldte fordrejninger
fjernes og markedet bliver mere åbent og inte
greret. I det indre marked er det således vigtigere
end nogensinde at føre streng kontrol med stats
støtten .

På mellemlang sigt forventes det, at det indre
marked vil resultere i betydelige fordele i form af
øget økonomisk vækst, selv om væksten i
øjeblikket er bremset af recessionen. Hovedparten
af stigningen i den økonomiske vækst, der
forventes som følge af det indre marked, vil have
sin baggrund i de strukturændringer, medlemssta
terne vil skulle gennemføre. Selv om det er lettere
at gennemføre strukturændringer i en ekspande

somheder i 1979 i Ottende Beretning om Konkur
rencepolitikken (*). Denne politik er blevet støttet
af Domstolen mange gange (2).

Af de i afsnit 1 . 1 ovenfor nævnte årsager må denne
politik revideres og ajourføres i takt med gennem
førelsen af det indre marked . Den skal endvidere

tilpasses for at tage hensyn til målet om økonomisk
og social samhørighed (3) og defineres nærmere på
grund af udviklingen i politikken vedrørende kapi
taltilførsler (4), finansielle overførsler til offentlige
virksomheder (5) og støtte til SMV (6).

2 . DEFINITIONER OG RAMMEBESTEMMELSERNES

ANVENDELSESOMRÅDE

2.1 . Definition af rednings- og omstruktureringsstøtte

rende økonomi, er det selv i en recession uønske

ligt, at medlemsstaterne bremser eller forsinker
strukturtilpasningsprocessen ved at yde statsstøtte
til virksomheder, som i den nye markedssituation
burde forsvinde eller omstruktureres . En sådan

støtte ville medføre, at strukturtilpasningsbyrden

Støtte til redning af virksomheder og støtte til
omstrukturering af virksomheder bør behandles
sammen, idet staten i begge tilfælde står over for
en kriseramt virksomhed, der ikke kan klare sig

flyttes over på andre, mere effektive virksomheder,
og opmuntre til et støttekapløb . Samtidig med at
statsstøtte således forhindrer, at fordelene ved det
indre marked realiseres fuldt ud for Fællesskabet

som helhed, indebærer den en alvorlig belastning
for de nationale budgetter og forhindrer økono
misk konvergens.

O Nr. 227 og 228 og nr. 177.

(2) Se især EF-Domstolens dom af 14. februar 1990, sag
C-301 / 87, Frankrig mod Kommissionen, Sml. 1990 s. 1-307
(Boussac); EF-Domstolens dom af 21 . marts 1990, sag
C-142/ 87,' Belgien mod Kommissionen, Sml. 1990 s. 1-959

(Tubemeuse); EF-Domstolens dom af 21 . marts 1991 , sag

1.2 . Der er imidlertid omstændigheder, hvor statsstøtte
til at redde kriseramte virksomheder og hjælpe
dem med en strukturomlægning kan være beret
tiget. Det kan bl.a. være berettiget af sociale eller
regionalpolitiske grunde ud fra ønsket om at
bevare en konkurrencepræget markedsstruktur i
tilfælde, hvor lukninger af virksomheder vil kunne
medføre etableringen af et monopol eller et stramt
oligopol samt af hensyn til de små og mellemstore
virksomheders særlige behov og for at sikre dem
større økonomiske fordele .

1.3 . Kommissionen fastlagde senest sin politik for støtte
til redning og omstrukturering af kriseramte virk

C-303/88 , Italien mod Kommissionen, Sml. 1991 s. 1-1433
(ENI-Lanerossi) ; EF-Domstolens dom af 21 . marts 1991 ,
sag C-305/89, Italien mod Kommissionen, Sml. 1991 s.
1-1603 (Alfa Romeo). Se endvidere EF-Domstolens dom af
14. november 1984, sag 323/82, Intermills mod Kommis
sionen, Sml. 1984 s. 3809 ; EF-Domstolens dom af 13 . marts

1985, sag 296 og 318 /82, Nederlandene og Leeuwarder
Papierwarenfabriek mod Kommissionen, Sml. 1985 s. 809 ;
EF-Domstolens dom af 10. juli 1986, sag 234/ 84, Belgien
mod Kommissionen, Sml. 1986, s. 2263 (Meura).
(}) Artikel 130 A i EF-traktaten. Artikel 130 B i EF-traktaten,
der er indsat ved traktaten om Den Europæiske Union fast
sætter, at andre politikker skal bidrage til at nå dette mål :
»Udformningen og gennemførelsen af Fællesskabets poli
tikker og aktioner samt gennemførelsen af det indre
marked skal ske under hensyntagen til målene i artikel 130a
og skal bidrage til deres virkeliggørelse.«
(4) EF-Bull. 9-1984, punkt 3.5.1 .
(s) EFT nr. C 307 af 13 . 11 . 1993 , s . 3 .
C) EFT nr. C 213 af 19 . 8 . 1992, s. 2 .

De Europæiske Fællesskabers Tidende

23 . 12 . 94

Nr. C 368 / 13

kan klare sig ved egen hjælp uden behov for yder

ved hjælp af egne midler eller ved at rejse den
fornødne kapital hos aktionærer eller gennem
låntagning og idet redning og omstrukturering ofte
er to sider, omend klart adskilte, af samme sag.

ligere statsstøtte .

Den finansielle svækkelse af virksomheder, der

reddes af staten eller modtager hjælp til omstruktu
rering, skyldes ofte dårlige hidtidige driftsresultater
eller dystre fremtidsudsigter. De typiske symp
tomer er ofte faldende indtjeningsevne eller vok
sende underskud, faldende omsætning, voksende
lagerbeholdninger, overkapacitet, forringet cash
flow, øget rente- og afdragsbyrde og lav netto

2.2 .

Kommissionen følger den generelle fremgangs
måde for rednings- og omstruktureringsstøtte, der

formue . I akutte tilfælde kan virksomheden alle
rede være blevet insolvent eller være trådt i likvida

er fastsat i rammebestemmelserne, for alle sektorer.

Inden for sektorer, hvor der i øjeblikket gælder
særlige fællesskabsregler for statsstøtte, gælder
rammebestemmelserne imidlertid kun i det omfang,
de er i overensstemmelse med disse særlige regler. I
øjeblikket gælder der særlige støtteregler inden for
landbrug, fiskeri, stål, skibsbygningsindustrien,
tekstil- og beklædningsindustrien, kunstfiberindu
strien, bilindustrien, transport og kulindustrien .
Inden for landbruget kan Kommissionens særlige
regler for rednings- og omstruktureringsstøtte
fortsat anvendes for individuelle støttemodtagere,
afhængigt af den berørte medlemsstats skøn, som

tion .

Det er ikke muligt at opstille et fast almengyldigt
sæt økonomiske parametre, Som kan bruges til at
kortlægge, om støtte til en virksomhed udgør
rednings - eller omstruktureringsstøtte . De to situa
tioner udviser dog fundamentale forskelle.
Redningsstøtte holder midlertidigt liv i en virk
somhed, der står over for en betydelig forværring
af sin finansielle stilling med øjeblikkelige likvidi
tetsproblemer eller teknisk insolvens, medens årsa
gerne til virksomhedens vanskeligheder analyseres ,
og der udarbejdes en effektiv plan til at få rettet op
på situationen . Redningsstøtten giver med andre
ord et kort pusterum, normalt højst seks måneder,
for firmaet, indtil der er fundet en langsigtet
løsning på de finansielle problemer.

Berørte sektorer

alternativ til disse rammebestemmelser.

2.3 .

Anvendelse af EF-traktatens artikel 92, stk. 1

Af de i afsnit 1.1 . anførte årsager er der en tendens
til, at statsstøtte til redning eller omstrukturering af
kriseramte virksomheder ifølge sin natur vil
fordreje konkurrencen og påvirke samhandelen
mellem

medlemsstaterne .

Denne

støtte

falder

derfor normalt ind under EF-traktatens artikel 92 ,

Omstruktureringsstøtte er på den anden side led i
en gennemførlig, sammenhængende og omfattende
plan for genetablering af virksomhedens rentabi
litet på længere sigt. Omstruktureringsstøtten
omfatter normalt et eller flere af følgende
elementer : en reorganisering og rationalisering af

stk. 1 , og kræver derfor en undtagelse.

Den eneste generelle undtagelse er støtte, der er så

ubetydelig, at den ikke medfører nogen mærkbar

effektivt

påvirkning af samhandelen mellem medlemslan

niveau , hvilket typisk vil indebære, at virksom
heden opgiver urentable eller tabsgivende aktivi
teter, en omstrukturering af de aktiviteter, der kan
gøres konkurrencedygtige samt udvikling og
omstilling til nye, rentable aktiviteter. Den fysiske
omstrukturering ledsages normalt af en finansiel
omstrukturering (kapitaltilførsel, gældsnedsæt
telse). Omstruktureringsplanen skal bl.a. tage højde
for de faktorer, der lå til grund for virksomhedens
vanskeligheder, udbud og efterspørgsel på
markedet for de pågældende produkter samt den
forventede udvikling og virksomhedens specifikke
stærke og svage sider. Omstruktureringsplanen skal
sikre en velordnet overgang til en ny økonomisk

dene . Dette »de minimis«-tal er fastsat til 50 000

virksomhedens

aktiviteter til

et mere

struktur, hvor der er skabt sikkerhed for virksom

hedens rentabilitet på længere sigt, og hvor den

ECU for hver af de to brede udgiftskategorier
(investeringer og andre udgifter) fra alle kilder og
under enhver støtteordning over en tre-årig
periode (7). »De minimis«-reglen gælder ikke inden
for de sektorer, hvor der gælder særlige EF-regler
for statsstøtte (8).

(7) Se rammebestemmelserne for statsstøtte til SMV, note 6
ovenfor, afsnit 3.2 og vejledende note om anvendelsen af de
minimis-reglen, skrivelse af 23 . marts 1993 , ref. IV (93)
D / 06878 .

(8) Se afsnit 2.2 ovenfor.
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Støtte til omstrukturering kan ydes under mange
forskellige former, bl.a. kapitaltilførsel, eftergivelse
af gæld, rentetilskud, fritagelse for betaling af
skatter og socialsikringsbidrag samt lånegaranti. I
tilfælde af redning bør støtten imidlertid begrænses
til lån til markedsrente eller lånegaranti (se afsnit
3.1 . nedenfor). Støtten kan ydes af enhver offentlig
instans på central, regional eller lokal plan og
enhver »offentlig virksomhed« som defineret i
artikel 2 i direktivet fra 1980 om gennem
skueligheden af de økonomiske forbindelser
mellem medlemsstaterne og de offentlige virksom
heder (9). Rednings- eller omstruktureringsstøtte
kan således eksempelvis ydes af statslige holding
selskaber eller offentlige investeringsselskaber (10).
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ikke være muligt at undgå kontrol ved at overføre
virksomheden til en anden juridisk enhed eller ejer.

2.4 .

Grundlag for undtagelse

Artikel 92 , stk. 2 og 3 , i EF-traktaten indeholder

mulighed for at indrømme en undtagelse for støtte,
der falder ind under artikel 92 , stk. 1 . Det eneste

grundlag for at fritage støtte til redning eller
omstrukturering af kriseramte virksomheder findes
i artikel 92, stk. 3 , litra c), når bortses fra tilfælde
med naturkatastrofer og andre usædvanlige begi

venheder, der er fritaget i artikel 92 , stk. 2 , litra b)
og ikke omfattet her samt, i det omfang artikel 92 ,
stk. 2 , litra c) stadig gælder, støtte i Tyskland

Den metode Kommissionen benytter for at afgøre,
hvornår offentlig tilførsel af ny kapital til virksom
heder, der allerede er statsejede eller er blevet helt
eller delvis statsejede som følge af operationen,
indebærer støtte, blev fastlagt i meddelelsen i
1985 (u) og er blevet defineret på ny og udvidet til

omfattet af denne bestemmelse . I henhold til denne

bestemmelse har Kommissionen beføjelse til at

tillade »støtte til fremme af udvikling af visse
erhvervsgrene . . . når den ikke ændrer samhandels
vilkårene på en måde, der strider mod den fælles
interesse«.

at omfatte støtte i andre former i meddelelsen om

offentlige virksomheder fra 1993 (12). Kriteriet er
baseret på princippet om »den private investor«.
Dette princip indebærer, at statens tilførsel af
kapital eller garantistillelse over for en virksomhed
ikke udgør statsstøtte, såfremt en fornuftig privat

Kommissionen finder, at støtte til redning og
omstrukturering kan bidrage til at fremme udvik
lingen af økonomiske aktiviteter uden at ændre
samhandelsvilkårene på en måde, der strider mod
den fælles interesse, hvis betingelserne i afsnit 3
nedenfor er opfyldt. Kommissionen vil derfor
godkende en sådan støtte på disse betingelser. Hvis

investor under normale markedsvilkår ville have

stillet tilsvarende midler til rådighed .

de virksomheder, der skal reddes eller omstruktu

Hvis finansieringen ydes eller garanteres af staten

reres, ligger i støtteberettigede områder, vil
Kommissionen tage regionale hensyn på grundlag
af litra a) til c) i artikel 92 , stk. 3 , som beskrevet i
afsnit 3.2.3 . i betragtning.

til en kriseramt virksomhed, er der imidlertid en

formodning om, at den finansielle overførsel inde
bærer statsstøtte . Sådanne finansielle transaktioner

skal derfor meddeles Kommissionen på forhånd i
henhold til artikel 93 , stk. 3 (13). Formodningen om
støtte er især stærk, når industrien som helhed er

kriseramt eller lider af strukturel overkapacitet.

Vurderingen af rednings - eller omstrukturerings
støtte berøres ikke af ændringer i ejendomsfor
holdet i den støttede virksomhed . Det vil således

2.5 .

Eksisterende støtteordninger

Disse rammebestemmelser berører ikke de støtte

ordninger om redning og omstrukturering af krise
ramte virksomheder, der allerede er godkendt, når
rammebestemmelserne offentliggøres . Kommis
sionen vil dog tage de eksisterende ordninger op til
revision i henhold til EF-traktatens artikel 93 , stk.
1 , inden 31 . december 1995 .

O EFT nr. L 195 af 29 . 7 . 1980, s . 35 , ændret i [ 19931 EFT nr.
L 254 af 12 . 10 . 1993 , s . 16 .

(*°) Se EF-Domstolens dom af 22 . marts 1977, sag 78 /76, Stei
nike und Weinlig mod Tyskland, Sml. 1977 s. 595 ; Crédit
Lyonnais /Usinor-Sacilor, Kommissionens pressemeddelelse
IP(91 ) 1045 .

(") Se note 4 ovenfor.
(12) Se note 5 ovenfor.
(13) Se afsnit 27 i meddelelsen om offentlige virksomheder, note
5 ovenfor.

Rammebestemmelserne

berører

endvidere

ikke

anvendelse af støtteordninger, der er godkendt til
andre formål end redning og omstrukturering,
f.eks. regionaludvikling eller udvikling af SMV,
hvis den støtte til redning eller omstrukturering,
der ydes i henhold til disse ordninger, opfylder de
betingelser, Kommissionen har fastsat for ordnin
gerne .
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for at tage hensyn til en omskiftende udvikling i
udefra kommende omstændigheder eller for at
tilskynde den kriseramte virksomhed til at gennem
føre de nødvendige foranstaltninger.

3 . GENERELLE BETINGELSER FOR GODKENDELSE AF
REDNINGS- OG OMSTRUKTURERINGSSTØTTE

3.1 .

Nr. C 368 / 15

Redningsstøtte

Ved anvendelsen af ovennævnte betingelser på
SMV vil Kommissionen tage hensyn til de særlige
forhold, der gør sig gældende for virksomheder af

For at kunne godkendes af Kommissionen må
redningsstøtte (som defineret ovenfor) fortsat
opfylde de betingelser, Kommissionen fastlagde
allerede i 1979 (14).

denne størrelsesorden .

Godkendelse af redningsstøtte foregriber ikke
Kommissionens stillingtagen til støtte der eventuelt
senere ydes til en omstruktureringsplan . Den støtte
skal vurderes for sig.

Redningsstøtte skal således :

— bestå af kontant støtte i form af lånegarantier
eller lån til normal markedsrente

3.2 .

— være begrænset til, hvad der er strengt nødven
digt for at sikre virksomhedens fortsatte
beståen (f.eks . dækning af lønudgifter, rutine
mæssige leverancer osv.)
— kun ydes i det tidsrum, der er nødvendigt for at
få fastlagt de fornødne og gennemførlige sane
ringsforanstaltninger (normalt ikke over seks
måneder) (15)

— være begrundet i alvorlige sociale vanskelig
heder og ikke have uacceptable virkninger for
industrien i andre medlemsstater.

En yderligere betingelse er, at der principielt skal
være tale om en engangsforanstaltning. En række
redninger til samme virksomhed, der reelt udeluk
kende opretholder status quo, udsætter blot det
uundgåelige og i den mellemliggende tid vælter de
industrielle og sociale problemer over på mere
effektive producenter og andre medlemsstater, er
klart uacceptabelt. Redningsstøtte bør derfor nor
malt være et engangsfænomen, der ydes i et
begrænset tidsrum, medens virksomhedens frem
tidsmuligheder analyseres .

Omstruktureringsstøtte

3.2.1 . Grundlæggende fremgangsmåde
Støtte til omstrukturering rejser særlige konkurren
ceproblemer, da den kan vælte en unfair del af
byrden i forbindelse med strukturtilpasningerne og
de hermed forbundne sociale og industrielle
problemer over på andre producenter, der klarer
sig uden støtte, og på andre medlemsstater.
Hovedreglen bør derfor være, at der kun kan
godkendes omstruktureringsstøtte i tilfælde, hvor
det kan påses, at godkendelse af omstrukturerings
støtte er i Fællesskabets interesse . Dette er kun

muligt, hvis strenge betingelser opfyldes, og der i
fuldt omfang tages hensyn til støttens mulige
konkurrencefordrej ende virkninger.
3.2.2 . Almindelige betingelser

Med forbehold af de i det følgende nævnte særlige
bestemmelser for støtteberettigede områder og
SMV må følgende almindelige betingelser være
opfyldt, for at en omstruktureringsplan kunne
godkendes af Kommissionen :
i) Genoprettelse af virksomhedens renta
bilitet

Redningsstøtten behøver ikke nødvendigvis at blive
udbetalt i én samlet rate . Det kan tværtimod være

bedre at sprede udbetalingen over flere rater efter
særskilt vurdering, således at der bliver mulighed

(14) Ottende Beretning om Konkurrencepolitikken, nr. 228 .
(15) Hvis Kommissionen stadig er i gang med at undersøge
omstruktureringsplanen, når det godkendte tidsrum for
redningsstøtten udløber, kan den overveje at forlænge
redningsstøtten, indtil undersøgelsen er afsluttet (se Treog
tyvende Beretning om Konkurrencepolitikken, nr. 527).

Der er en absolut betingelse, at omstrukture
ringsplanen inden for et rimeligt tidsrum og på
basis af en realistisk vurdering af virksomhe
dens fremtidige driftsvilkår skal kunne gøre
virksomheden sund og rentabel på længere sigt.
Omstruktureringsstøtten

må

derfor

være

betinget af et bæredygtigt omstrukturerings-/
saneringsprogram, som skal forelægges
Kommissionen i alle deltajer. Planen må resul
tere

i,

at virksomhedens

konkurrenceevne

genoprettes inden for en rimelig tidsfrist.
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Rentabilitetsperspektiverne skal primært be
dømmes ud fra de interne reorganiseringsfor
anstaltninger, der er indeholdt i omstrukture
ringsplanen, og må kun baseres på eksterne
faktorer, såsom pris- og efterspørgselsstig
ninger, som virksomheden ikke har større
indflydelse på, hvis markedsforventningerne er
generelt anerkendte. En vellykket omstrukture
ring indebærer, at de strukturelt betingede
tabsgivende aktiviteter opgives .
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Der er mulighed for at lempe kravet om
proportionale kapacitetsnedskæringer, hvis
sådanne nedskæringer vil kunne resultere i en
åbenlys forværring af markedsstrukturen, f.eks .
ved at bevirke, at der opstår en monopol- eller
stram oligopolstilling.

Hvis der på den anden side ikke er tale om
strukturel overkapacitet på det relevante

marked i Fællesskabet, hvor støttemodtageren
For at opfylde rentabilitetskritenet må
omstruktureringsplanen kunne anses for egnet
til at sikre virksomheden tilstrækkeligt store
indetægter til at dække alle omkostninger,
herunder også afskrivninger og finansielle
omkostninger, og samtidig sikre en minimums
forrentning af kapitalen, således at virksom
heden ikke efter omstruktureringens gennem

førelse får behov for yderligere statsstøtte for
at kunne klare sig selv i en markedsøkonomi .
Lige som ved redningsstøtte bør det derfor
normalt kun være nødvendigt at yde omstruk
tureringsstøtte én gang.

udøver sin virksomhed, vil

Kommissionen

normalt ikke kræve en kapacitetsnedskæring til
gengæld for støtten . Kommissionen vil imid
lertid sikre sig, at støtten udelukkende
anvendes til at genoprette virksomhedens
rentabilitet og ikke giver støttemodtageren
mulighed for at udvide produktionskapaciteten
under omstruktureringen, medmindre dette er

af væsentlig betydning for genoprettelse af
rentabiliteten og ikke fordrejer konkurrencen,
ud over hvad der er acceptabelt. For at sikre at
støtten ikke fordrejer konkurrencen i et
omfang, der er i strid med den fælles interesse,
kan Kommissionen opstille betingelser og

forpligtelser, som den anser for at være
nødvendige .

ii) Forhindring af konkurrencefordre
jende virkninger i forbindelse med
tildeling af støtte
iii) Støtte i forhold til omstrukturerings
omkostninger og - fordele

Det er desuden en betingelse for tildeling af
omstruktureringsstøtte, at der træffes foran
staltninger for i videst muligt omfang at opveje
eventuelle skadelige virkninger på konkurren
terne . I modsat fald vil støtten være »i strid

med den fælles interesse« og ikke være om
fattet af undtagelsen i artikel 92 , stk. 3 , litra c).

Hvis en objektiv vurdering af efterspørgsels - og
udbudssituationen viser, at der er strukturel

overkapacitet på det relevante marked i Det
Europæiske Fællesskab, hvor støttemodtageren
udøver sin virksomhed, skal omstrukturerings

planen yde et i forhold til den modtagne støtte
rimeligt bidrag til omstruktureringen af bran
chen på dette marked gennem en definitiv
nedskæring eller nedlukning af kapaciteten. En
nedskæring eller nedlukning er definitiv, når de
berørte produktionsanlæg skrottes, sættes
permanent ude af stand til at producere i det
hidtidige omfang eller permanent omdannes til
anden brug. Salg af kapacitet til konkurrenter
er ikke tilstrækkeligt i dette tilfælde, undtagen
hvis anlægget sælges til brug i en del af verden,
hvor anlæggets fortsatte drift ikke forventes at
ville få betydelig indvirkning på konkurrencen i
Fællesskabet.

Støttens størrelse og intensitet skal være
begrænset til det strengt nødvendige minimum
og stå i forhold til de fordele, der forventes fra
Fællesskabets synspunkt. Støttemodtagerne vil
derfor normalt skulle yde et betydeligt bidrag
til omstruktureringsprogrammet af egne midler
eller gennem finansiering udefra. For at
begrænse støttens konkurrencefordrejende
virkninger må det undgås blot at stille midler
til rådighed for virksomheden, der ikke er
strengt nødvendige, og som kan anvendes til
aggressive, markedsfordrejende aktiviteter
uden tilknytning til strukturomlægningen.
Støtten

bør

heller

ikke

anvendes

til

at

finansiere nye investeringer, der ikke er
nødvendige af hensyn til omstruktureringen .
Støtte til finansiel omstrukturering bør ikke
resultere i en uberettiget nedsættelse af virk
somhedens finansielle byrder.

Hvis støtten anvendes til at afskrive gæld som
følge af tidligere underskud, skal eventuel skat
tegæld knyttet til underskuddet afvikles og
ikke tilbageholdes til at modregne i fremtidige
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overskud eller ved at overføre dem til tredje
parter, da virksomheden i dette tilfælde vil
modtage støtte to gange.

iv) Fuldstændig gennemførelse af omstruk
tureringsplanen og overholdelse af
betingelserne

Nr. C 368 / 17

I betragtning af de begrænsede midler, der er til
rådighed på EF-plan og nationalt plan til at
fremme regionaludvikling, er det desuden i regio
nernes egen interesse at anvende disse knappe
midler til hurtigst muligt at udvikle alternative,
rentable og varige aktiviteter. Endelig skal de
konkurrencefordrejende virkninger holdes på et
minimum, selv når der er tale om støtte til virk

somheder i støtteberettigede områder.
Virksomheden skal gennemføre den omstruk
tureringsplan, Kommissionen har forelagt og
godkendt fuldstændigt og opfylde alle de
betingelser, der er stillet i Kommissionens be
slutning. Hvis dette ikke er tilfældet, vil
Kommissionen tage skridt til at kræve støtten
tilbagebetalt, medmindre den oprindelige
beslutning er ændret efter en ny anmeldelse fra
medlemsstaten .

v) Tilsyn og årlige rapporter

Der skal føres tilsyn med omstruktureringpla
nens gennemførelse, udvikling og resultater på
basis af detaljerede årlige rapporter til
Kommissionen. Disse årsrapporter skal inde
holde alle relevante oplysninger, der kan sætte
Kommissionen i stand til at følge det
godkendte programs gennemførelse, virksom
hedens modtagelse af støtte og udviklingen i
den finansielle situation samt føre tilsyn med,
om alle betingelser i Kommissionens støttegod
kendelsesbeslutning overholdes . Hvis der er et
særligt behov for at få en umiddelbar bekræf
telse på visse nøgleinformationer, f.eks. om
lukninger og kapacitetsnedskæringer, kan
Kommissionen kræve hyppigere rapporter.
3.2.3 . Betingelser for omstruktureringsstøtte i støtteberetti
gede områder

Kriterierne i afsnit 3.2.2 ovenfor gælder derfor
ligeledes for støtteberettigede områder, selv når der
tages hensyn til behovet for regionaludvikling.
Omstruktureringsplanen skal især resultere i en
økonomisk rentabel virksomhed, der kan bidrage
til regionens reelle udvikling uden at kræve
konstant støtte . Der vil således ikke blive set mere

positivt på gentagne støttetildelinger her end i
ikke-støtteberettigede områder. Omstrukturerings
planerne skal endvidere fuldstændigt gennemføres
og under konstant tilsyn. For at undgå konkurren

cefordrejende virkninger skal støtten endvidere stå
i et rimeligt forhold til omstruktureringsomkost
ningerne og fordelene. I de støtteberettigede
områder kan der dog udvises lidt mere fleksibilitet,
hvad angår kravet om kapacitetsnedskæring i
tilfælde af markeder med strukturel overkapacitet.
Hvis behovet for regionaludvikling berettiger det,
kan Kommissionen kræve en mindre kapacitets
nedskæring i støtteberettigede områder end i ikke
støtteberettigede områder og kan sondre mellem
områder, der er berettiget til regionalstøtte i
henhold til traktatens artikel 92, stk. 3, litra a), og
områder, der er berettiget i henhold til artikel 92,
stk. 3, litra c), for at tage hensyn til de mere alvor
lige regionale problemer i førstnævnte områder.

I forbindelse med eventuel støtte til nyinveste
ringer, der ikke er nødvendige af hensyn til
omstruktureringen, skal de af Kommissionen fast
satte grænser for regionalstøtte overholdes.

Da økonomisk og social samhørigheid er et af
hovedmålene i Fællesskabet i henhold til artikel

130 A i EF-traktaten, og da de øvrige politikker
skal bidrage til dette mål i henhold til artikel
130 B (16), skal Kommissionen tage hensyn til
behovet for regionaludvikling ved vurderingen af
omstruktureringsstøtte i støtteberettigede områder.
Den kendsgerning, at en kriseramt virksomhed
ligger i et støtteberettiget område, berettiger dog
ikke, at der indtages en fuldstændig eftergivende
holdning i spørgsmålet om støtte til omstrukture
ring. På lang eller mellemlang sigt hjælper det ikke
en region at holde virksomheder kunstigt i live,
som i sidste ende vil være dømte til at gå ned af
strukturelle eller andre årsager.

(lé) Se note 3 ovenfor.

3.2.4. Støtte til omstrukturering afsmå og mellemstore virk
somheder

Hvis visse accepterede støtteintensiteter ikke over
skrides, vil støtte til små og mellemstore virksom
heder normalt påvirke samhandelsvilkårene mindre
end støtte til større virksomheder. Endvidere vil en

eventuel skade på konkurrencevilkårene som følge
af statsstøtte sandsynligvis lettere kunne opvejes af
de økonomiske fordele (17) herved. Dette gælder
også for støtte til omstrukturering. Det er derfor
(l7) Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til SMV

(EFT nr. C 213 af 19. 8 . 1992, s. 2), afsnit 3.3).
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restriktiv holdning over for en sådan støtte, når
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stk. 1 , hvis staten tager sig direkte af arbejdsta
gerne og virksomheden ikke er involveret.

den ydes til SMV.
I Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte

til små og mellemstore virksomheder (SMV) (18)
opstiller Kommissionen en ensartet definition af
SMV med henblik på kontrol med statsstøtte.
»SMV« defineres som en virksomhed :

— med højst 250 medarbejdere og
enten

— en årsomsætning på højst 20 mio. ECU eller

Udover direkte fratrædelsesordninger og førtids
pensioner til medarbejderne findes der en række
generelle sociale støtteordninger, hvorunder staten

dækker udgifterne til de foranstaltninger, virksom
heden tilbyder de afskedigede medarbejdere ud
over de lovfastsatte og kontraktlige forpligtelser.
Hvor sådanne ordninger er generelt anvendelige,
dvs, uden sektormæssige begrænsninger og til
enhver medarbejder, der opfylder på forhånd defi
nerede objektive betingelser, betragtes disse ikke
som støtte i henhold til artikel 92, stk. 1 , til de
virksomheder, der gennemfører en omstrukture
ring. Hvis ordningerne imidlertid benyttes til at
støtte omstruktureringen i særlige brancher, kan de
udgøre støtte på grund af den selektive måde, de
benyttes på.

— en samlet balance på højst 10 mio. ECU og
— hvor højst 25 % af kapitalen ejes af en eller
flere virksomheder, der ikke er omfattet af

denne definition, bortset fra offentlige investe
ringsselskaber, venture-selskaber, eller forudsat
at der ikke udøves nogen kontrol, institutio
nelle investorer.

I forbindelse med SMV vil Kommissionen ikke

kræve, at omstruktureringsstøtte skal opfylde de
samme strenge betingelser som omstrukturerings
støtte til større virksomheder, især hvad angår
kapacitetsnedskæringer og forpligtelsen til at
aflægge rapporter.

3.2.5. Støtte til dækning af de sociale omkostninger i
forbindelse med omstruktureringen
Omstruktureringsplaner medfører normalt nedskæ
ring eller opgivelse af tabsgivende aktiviteter.
Nedskæring af virksomhedens aktiviteter er ofte
nødvendige for at opnå rationalisering og effekti
vitet rent bortset fra de kapacitetsnedskæringer,
der kræves som betingelse for at yde støtte, hvis
branchen lider af strukturel overkapacitet. I alle
tilfælde vil sådanne foranstaltninger normalt resul
tere i, at virksomhedens arbejdsstyrke nedskæres .
Medlemsstaternes lovgivning på arbejdsmarkeds
området kan omfatte generelle socialsikringsord
ninger, hvorunder der betales fratrædelsespenge og
førtidspensioner direkte til de afskedigede medar
bejdere. Sådanne ordninger betragtes ikke som
statsstøtte, der falder ind under artikel 92,
(1S) Ibid, afsnit 2.2.

De forpligtelser, en virksomhed selv har i henhold
til lovgivningen på arbejdsmarkedsområdet og de
kollektive overenskomster med fagforeningerne om
at betale fratrædelsesydelser og/eller førtidspen
sioner, er en del af de normale driftsomkostninger,
en virksomhed skal betale af egne midler. Ethvert
bidrag fra staten til disse omkostninger må derfor
medregnes som støtte. Dette gælder, uanset om
betalingerne foretages direkte til virksomheden
eller administreres gennem en offentlig myndighed
til arbejdstagerne.

Kommissionen stiller sig positivt over for en sådan
støtte, idet den forøger de økonomiske fordele
udover, hvad der i den berørte virksomheds inter

esse, letter strukturændringer og mindsker de deraf
følgende problemerne samt udligner forskellene i
de forpligtelser, der er pålagt virksomhederne
ifølge national lovgivning.

Ud over at dække udgifterne til fratrædelsesydelser
og førtidsordninger ydes der i forbindelse med en
særlig omstrukturering normalt støtte til omsko
ling, rådgivning og praktisk hjælp med at finde
anden beskæftigelse, flyttehjælp, videreuddannelse
og støtte til tidligere medarbejderes start af ny
virksomhed. Kommissionen indtager altid en
positiv holdning til sådanne former for støtte.

Støtte til sociale foranstaltninger, der udelukkende
er til gavn for afskedigede medarbejdere, der
flyttes ved omstruktureringen tages ikke i betragt
ning ved bestemmelsen af størrelsen af kapacitets
nedskæringen i henhold til afsnit 3.2.2 (ii) ovenfor.

23 . 12 . 94

De Europæiske Fællesskabers Tidende

4 . ANMELDELSESPLIGT OG REVISION AF RAMMEBE
STEMMELSERNE

4.1 .
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normalt ikke er på de berørte virksomheders side,

især når der er tale om redning af virksomheder,
vil Kommissionen bestræbe sig på at træffe en
beslutning så hurtigt som muligt. Tidsfristen for at
træffe beslutning vedrørende anmeldelse af indivi
duelle støttesager uden for de godkendte pro
grammer er to måneder at regne fra modtagelsen
af de fuldstændige oplysninger.

Ordninger for redning og omstrukturering af SMV

Kommissionen er parat til at godkende ordninger
om støtte til redning og omstrukturering af SMV,
der falder ind under definitionen i afsnit 3.2.4 .

Denne godkendelse gives inden for den sædvan
lige tidsfrist på to måneder at regne fra modta

Medlemsstaterne kan selv gøre meget for at undgå
unødvendige forsinkelser ved :

gelsen af fuldstændige oplysninger, medmindre
programmet falder ind under den hurtige godken
delsesprocedure, hvorefter sagen godkendes af
Kommissionen
på
type
arbejdsdage (19).
Ordningen må indeholde fuldstændige oplysninger
om de støtteberettigede virksomheder, de omstæn
digheder hvorunder der ydes rednings- eller
omstruktureringsstøtte og støttens maksimums
beløb. En betingelse for godkendelse er, at der
indsendes en årlig rapport om ordningens
gennemførelse med de oplysninger, der er fastsat i
Kommissionens vejledning om standardiserede

— at underrette Kommissionen om deres inten

tioner om at yde støtte på et langt tidligere
tidspunkt. I de tilfælde hvor medlemsstaten på
grund af interne administrative procedurer
ikke er i stand til omgående at give alle oplys
ninger om en planlagt rednings- og omstruktu
reringsstøtte, vil det være en fordel, hvis den
øjeblikkelig giver Kommissionen de allerede
kendte oplysninger, således at Kommissionen

kan sætte sig ind i sagen, og det måske

rapporter (20). Rapporterne skal endvidere omfatte

undgås, at Kommissionen senere må anmode
om yderligere oplysninger efter en ufuld
stændig anmeldelse.

en individuel liste over alle støttemodtagerne med
oplysninger om virksomhedens navn, sektorkode
— i overensstemmelse med NACE's 2-cifrede

sektorklassificeringskoder (21) — antal medarbej
dere, årsomsætning, årligt støttebeløb, bekræftelse
af hvorvidt der er modtaget rednings- eller
omstruktureringsstøtte inden for de foregående to
år og i bekræftende fald det hidtidige samlede

— at indgive fuldstændige anmeldelser. I anmel
delserne skal der sondres klart mellem støtte,
der falder ind under redningsstøtte, og støtte
der falder ind under omstruktureringsstøtte.
De skal direkte og særskilt omhandle alle de
almindelige betingelser, der er anført ovenfor
for godkendelse af rednings- eller omstruktu

støttebeløb .

Ydelse af støtte til redning eller omstrukturering af
SMV uden for et godkendt program kræver indi

reringsstøtte i henhold til rammebestemmel
serne. Er dette ikke tildfældet, vil anmeldelsen

viduel anmeldelse til Kommissionen som i tilfælde

blive betragtet som ufuldstændig, hvilket
forsinker godkendelse. I anmeldelsen skal

med støtte til større virksomheder.

medlemsstaterne

endvidere

underrette

Kommissionen om alle andre former for støtte,

Støttetildeling eller støtteprogrammer vedrørende
redning og omstrukturering af virksomheder, der
opfylder betingelserne i de minimis-reglen (se
afsnit 2.3 ovenfor) skal ikke anmeldes.

der ydes virksomheden, og som ikke er direkte
knyttet til sagen, således at Kommissionen er
fuldt ud bekendt med alle sagens detaljer.
4.3 .

4.2 .

Ikke-anmeldt støtte

Støtte til redning og omstrukturering af større
virksomheder

Når der er tale om støtte til redning eller omstruk
turering af større virksomheder, dvs. virksomheder
der ikke falder ind under definitionen af SMV,

Anmeldelse og godkendelse af støtte inden den
ydes er strengt påkrævet. Medlemsstaterne erin

dres om risikoen ved at yde ulovlig støtte, da
Kommissionen har beføjelse til at kræve en sådan
støtte tilbagebetalt (").

skal der indsendes individuel anmeldelse . Da tiden

( ) Kommissionens meddelelse om ulovligt ydet statsstøtte,
EFT nr. C 318 af 24. 11 . 1983 . Der henvises desuden til

H EFT nr. C 213 af 19. 8 . 1992, s . 10 .
(20) Se skrivelse til medlemsstaterne af 22 . februar 1994.

EF-Domstolens dom i sag 301 /87 (Boussac) og til Kommis

(") Systematisk fortegnelse over økonomiske aktiviteter i Det
Europæiske Fællesskab offentliggjort af Det Europæiske

hvori den redegør for de konklusioner, den har draget af

Fællesskabs Statistiske Kontor.

sionens meddelelse til medlemsstaterne af 4. marts 1991 ,

ovennævnte dom med hensyn til behandling af statsstøtte
sager.
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Varighed og revision af rammebestemmelserne

Kommissionen vil følge disse rammebestemmelser
i sin vurdering af støtte til redning og omstruktu
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rering af kriseramte virksomheder i en periode på
tre år at regne fra datoen for offentliggørelsen
heraf. Inden udgangen af denne periode tages
rammebestemmelserne op til revision.

Meddelelse fra Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber om ajourføring af meddelelsen
fra 1986 vedrørende aftaler af ringe betydning
(94/C 368 /06)

Kommissionen har besluttet at ajourføre sin meddelelse fra 1986 vedrørende aftaler af ringe
betydning, som ikke falder ind under artikel 85, stk. 1 , i traktaten om oprettelse af Det Euro
pæiske Økonomiske Fællesskab (*), ved at hæve tærskelen for omsætningsbeløbet, inden for
hvilken virksomhederne kan nyde godt af fordelene ved anvendelsen af denne meddelelse, til
300 mio. ECU.

Derfor ændres beløbet i punkt 7, andet afsnit, af denne meddelelse fra 200 mio. ECU til 300
mio. ECU.

C) EFT nr. C 231 af 12 . 9. 1986, s. 2.

Meddelelse om ikke at modsætte sig en anmeldt fusion
(Sag IV/M.529 — GEC/VSEL)
(94/C 368 /07)
(Tekst af betydning for EØS)

Den 7. december 1994 besluttede Kommissionen ikke at modsætte sig ovennævnte fusion, idet
den erklærede den forenelig med det fælles marked. Denne beslutning er baseret på artikel 6,
stk. 1 , litra b), i Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89 ('). Tredjemand, der godtgør en
tilstrækkelig interesse i sagen, kan få udleveret en kopi af beslutningen ved skriftlig henvendelse
til :

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber
Generaldirektoratet for Konkurrence (GD IV)
Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Bruxelles

Fax nr.: (32-2) 296 43 01 .

(*) EFT nr. L 395 af 30. 12. 1989 ; revideret udgave : EFT nr. L 257 af 21 . 9. 1990, s. 13 .
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III

(Oplysninger)

KOMMISSIONEN
EUROPÆISK ØKONOMISK INTERESSEGRUPPE

Bekendtgørelse offentliggjort i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 2137/85 af 25. juli
1985 (') — Stiftelse
(94/C 368 /08)

1 . Firmagruppens navn : PMF - Gruppo europeo di
interesse economico

1 . Firmagruppens navn: Plattform fur bauliche Gestal
tung EWIV

2 . Firmagruppens registreringsdato: 20 . 10 . 1994

2 . Firmagruppens registreringsdato: 18 . 11 . 1994

3 . Firmagruppens registreringssted:

3 . Firmagruppens registreringssted:
a) Medlemsstat: D
b) Adresse: 95032 Hof

a) Medlemsstat: l
b) Adresse: Via Vittorio Veneto 183, I-Roma

4 . Firmagruppens registreringsnummer: 101027

5 . Offentliggørelse(r):

a) Den fulde titel på den publikation, hvori offentlig
gørelsen har fundet sted: Gazzetta ufficiale della

Repubblica Italiana (G.U. parte II, n. 280, pag. 29,
30)

b) Udgiverens navn og adresse: Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato, piazza G. Verdi 10, 1-00100
Roma

c) Publikationsdato: 30 . 11 . 1994

4. Firmagruppens registreringsnummer: HRA 3194
5 . Offentliggørelse(r)
:

a) Den fulde titel på den publikation, hvori offentlig
gørelsen har fundet sted: 1) Bundesanzeiger
2) Frankenpost Verlag Gesellschaft mit be
schränkter Haftung

b) Udgiverens navn og adresse: 1 ) Bundesanzeiger
Verlagsges. mbH, Postfach 10 80 06, D-5000
Köln 1

2) Frankenpost Verlag Gesellschaft mit be
schränkter Haftung, Postfach 1320, D-95012 Hof
c) Publikationsdato : 1 ) 9. 12. 1994
2) 26. 11 . 1994

i1) EFT nr. L 199 af 31 . 7. 1985 , s . 1 .
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Phare — Edb-udstyr

Meddelelse om udbud fra Kommissionen for de Europæiske Fællesskaber på vegne af Ungarn's
regering i forbindelse med PHARE-programmet
(94/C 368 /09)

Projektbetegnelse

Levering af elektronisk hardware og software til ministe

Der bør gives referencer om levering af prøveudstyr
svarende til det der udbydes ved denne meddelelse.

riet for industri og handel i Ungarn - H 910304

3 . Udbudsmateriale

1 . Deltagelse og oprindelse

Udbudsmaterialet kan fås gratis ved henvendelse til

Deltagelse er åben på lige vilkår for alle fysiske og juri
diske personer, der er hjemmenhørende i Det Europæi
ske Fællesskabs medlemsstater eller i Albanien, Bulga
rien, Estland, Letland, Litauen, Polen, Rumænien, Den

Slovakiske Republik, Slovenien, Den Tjekkiske Republik
eller Ungarn.

Leverancer skal have oprindelse i ovennævnte stater.
2 . Vedrørende

nedenstående adresser :

a) Ministry of Industry and Trade, PHARE PIU, att.
Dr. Julia Vågo, H-1024 Budapest, Margit krt. 85 , tlf.
(36-1 ) 155 65 64/ 155 71 64, telefax (36-1 ) 175 45 93 .
Ministry of Industry and Trade, PHARE PIU, att. Mr.
György Földvåri, Vigado, H-1051 Budapest u. 6, tlf.
(36-1 ) 118 54 27, telefax (36-1 ) 118 02 57 .

Unix Server med Software Konfiguration

b) Kommissionen for de Europæiske Fællesskaber, GD
I, operational service PHARE, (Attn. Mrs . M. May
(AN 88-4/47), rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles,
telefax (32-2) 295 75 02 .

PC arbejdsstation med Software Konfiguration

4 . Tilbud

Forbindsessoftware for PC

Den sidste dag for modtagelse af tilbud er 60 dage efter
offentliggørelsen af denne meddelelse i EF-Tidende. hvis
den falder på en lørdag eller søndag, anses den følgende
mandag som den sidste dag.

Levering og idriftsættelse af følgende :

Laser Printer
Farve Printer

Kontinuerlig strømtilførsel.

Sidste frist for levering af tilbuddene på den sidste dag er

Tilbudsgivernes evne til at opfylde de tekniske krav til
udstyret vil have størst betydning lige som forholdet
mellem ydelse og pris. Det er derfor af afgørende betyd
ning at levere dokumentation for deres industrielle og
finansielle evne og deres teknologiske kompetence og
pålidelighed.

kl . 12.00 lokal tid :

Ministry of Industry and Trade, PHARE PIU, att. Mr.
György Földvåri, H-1051 Budapest u. 6 .

Tilbuddene vil blive åbnet offentligt på den sidste dag,
kl. 13.00 lokal tid på ovennænte adresse.
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Sporskifte

Meddelelse om udbud fra Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber på vegne af Polens
regering vedrørende et projekt finansieret under PHARE-programmet
(94/C 368 / 10)

Projektbetegnelse

UK-London SW1 P 3AT, Jean Monnet House, 8

Transportinfrastrukturprogram PL 9309 .

Storey's Gate [tel.
(44-71 ) 973 19 00],

1 . Deltagelse og oprindelse

Deltagelse er åben på lige vilkår for alle fysiske og juri
diske personer, der er hjemmehørende i Det Europæiske
Fællesskabs medlemsstater eller i Albanien, Bulgarien,
Estland, Letland, Litauen, Polen, Rumænien, Slovenien,

Den Tjekkiske Republik, Den Slovakiske Republik, eller
Ungarn.

Leverancer skal have oprindelse i ovennævnte stater.

(44-71 ) 973 19 92 ;

facsimile

IRL-Dublin 2, 39 Molesworth Street [tel.
(353-1 ) 71 22 44 ; facsimile (353-1) 71 26 57],
GR- 10674 Athens, Vassilissis Sofias 2 [τηλ,.
(30-1 ) 724 39 82, τελεφάξ (30-1 ) 724 46 20],
E-28001 Madrid, calle de Serrano, 41 , 5a planta [tel.
(34-1 ) 435 17 00, 435 15 28 ; telefax (34-1 ) 576 03 87,
577 29 23],

P- 1 200 Lisboa, Centro Europeu Jean Monnet, Largo
Jean Monnet 1-10? [tel. (351-1 ) 54 11 44 ; telefax
(351-1 ) 55 43 97].

c) Delegations in Phare Recipient States
2 . Vedrørende

Albanien

Levering af :

Pari a : Enkelte sporskifter UIC 60-300-1:9,
højre og venstre til hastighed v = 160 km/t - 328 stk.
Parti b : Enkelte sporskifter UIC 60-300-1:9,
højre og venstre til hastighed v=160 km/h - 136 stk.

Rruga Donika Kastrioti, Villa, 42, AL-Tirana, Head of
the Delegation : Mr. Germano, tlf. (355-42) 284 79, Mr
Bulte, Mr Pietro Gangemi, Administrative attaché, Mr
Bala, Press & Inform, tlf. (355-42) 283 20, telefax
(355-42) 427 52, Satel.: tlf. (871 ) 112 17 60, telefax
(871 ) 112 17 61 .

Bulgarien

36 Dragan Tsankov Blvd, »Interpred« World Trade

3 . Udbudsmateriale

Det fuldstændige udbudsmateriale kan erhverves gratis
fra :

a) The Commission of the European Communities,

Center, Block »A«, 3rd Floor, 1056 Sofia, Postal
Address :
PO
Box 668 ,
BG-1000
Sofia,
tlf.
(359-2) 73 98 41-5 , telefax (359-2) 73 83 95 , Mr Tom
O'Sullivan, Head of the Delegation, Mr F. Sosa
Morales, Administrative Attaché, Mr Caldarone, Tech
nical Adviser, Mr Serguei Makarinov, Press & Inform.,

Directorate General for External Relations, DG1 Unit L3 , attn.: Mrs. M. Delalieux, rue d'Arlon 88 ,
B-1049 Brussels, telefax (32-2) 295 47 29.

Mr Bart Kuiter, Economic Adviser, Mr Todor Dimitrov.

b) Offices in the Community :
D-53113
Bonn,
Zitelmannstrafie
22
[Tel.
(49-228) 53 00 90 ; Telefax (49-228) 530 09 50],
NL-2594 AG Den Haag, E.V.D., afdeling PPA,
Bezuidenhoutseweg 151 [tel. (31-70) 379 88 11 ;
telefax (31-70) 379 78 78 ],

Pod Hradbami 17, 160 000 Prague 6, tlf.
(42-2) 32 20 51-55, telefax (42-2) 32 86 17, Mr Leopoldo
Giunti, Head of the Delegation, Dr G. Sabathil, Ms
Helene Lloyd, Press & Information, Mrs Susan Besford,

L-2920 Luxembourg, bâtiment Jean Monnet, rue

Alcide de Gasperi [tél. (352) 430 1 1 ; télécopieur
(352) 43 01 44 33],
F-75007 Paris Cedex 16, 288 , boulevard Saint-

Germain

[tél.

(33-1 ) 40 63 38 38 ;

télécopieur

(33-1 ) 45 56 94 17],
1-00187 Roma, via Poli 29 [tel. (39-6) 69 99 91 ;

telefax (39-6) 679 16 58],
DK-1787 København V, Dansk Industri, Projekt- og
Licitationskontoret, afd. EMI [tlf. (45-33) 77 33 70 ;
telefax (45-33) 77 33 00],

Den Tjekkiske og Slovakiske Republik

Administration
attaché,
Phare
Unit :
tlf.
(42-2) 32 20 51-55 , telefax (42-2) 311 72 69, Mr Gerald

Hegarty, Coord. & Head of Phare Unit, Mr Giorgio

Ficarelli, Phare/Economic Affairs/G24 Coord Mr Fran

tisek Hauser : Fin. & Inf. Manager, Mr Jirí Hodík, Mr
Jaroslav Koubal, Mr Rollo, Project Managers.
Den Slovakikse Republik
Phare Coordination Office - Sládkovicova, 3 - 81106
Bratislava, tlf. (42-7) 36 35 98-620, 63 16 50, telefax
(42-7) 36 36 80, Mr Gerald Hegarty, Head of the Phare
Unit, Ms Måria Hrachovcová, Administration attaché,
Mr Dusan Dobrovodsky, Mr Peter Muska, Ms S. Sala
monová, Project Managers .
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Estland

Acting Delegation for Estonia, c/o Delegation in
Sweden, PO Box 7323, Hamngatan 6, S-11147
Stockholm, tlf. (46-8) 611 11 72, telefax 611 44 35 ,
Acting Head of Delegation, Mr J. Cavanillas y Junquera,
Head of delegation.
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(48-2) 625 04 30, satellite telefax (48-39) 12 07 31 , telex
813802 comeu pi, Mr K. Schmidt, Acting head of the
Delegation, tlf. (48-2) 617 44 01 , Mr Birkenmaier, Legal
Adviser, Mr Jan Willem Blankeert, Economic Adviser,
Administrative Attaché (Vacancy), Agricultural Adviser,
Mrs Hanna Jezioranska, Press & Information.
Rumænien

Ungarn

Bérc Utca 23, HU-1016 Budapest, tlf. (36-1 ) 166 44 87,
166 45 87, 166 72 00, telefax 166 42 21 , telex 061225984,

Mr H. Beck, Head of Delegation, Mr G. Raad, Coun
sellor, Mr Jung-Olsen, Counsellor, Mr S. Presa, Press &
Information, Mr E. Kimman, Administrative Attaché, Mr
von Freital, Mme Meert, secrétaires.
Letland

14, Intrarea Armasului, 70182 Bucharest 1 , tlf.
(40-1 ) 211 18 04/05 , telefax (40-1 ) 211 18 09, Info
Phare :
(40-1 ) 211 18 02
211 18 12,
telefax
(40-1 ) 211 18 09, Mrs Karen Fogg, Head of Delegation,
Mr Willy Orlandi, Administrative attaché, Mrs Cristina
Albutiu, Pres & Information, Mrs Nadine Jassaens,
Secretary, Mrs Fussman Secretary.
Slovenien

Acting Delegation for Latvia, c/o Delegation in Sweden,
PO Box 7323 , Hamngatan 6, S-11147 Stockholm, tlf.
(46-8) 611 11 72, telefax 611 44 35, Acting Head of
Delegation, Mr J. Cavanillas y Junquera, Head of Dele
gation.
Litauen

Trg Republike 3 /XI - 61000 Ljubljana, tlf.
(386-61 ) 125 13 03 , telefax (386-61 ) 125 20 85, Mr
Borgoltz P.A., Head of the Delegation, Mr José Louis
Sanchez Allegre, Administrative attaché, Mr Mitja
Rihtarsic, Press & Information, Mrs Katharina Skirde,
Secretary.

Acting Delegation for Lithuania, c/o Delegation in
Sweden, PO Box 7323 , Hamngatan 6, S-11147

4 . Tilbud

Stockholm, tlf. (46-8) 611 11 72, telefax 611 44 35 ,
Acting Head of Delegation, Mr J. Cavanillas y Junquera,
Head of Delegation.

Skal være fremme senest den 28 . 2 . 1995 ( 12.00), lokal
tid, på adressen :

Polen

17, PL-00973 Warszawa.

Aleje Ujazdowskie 14, Warsaw, tlf. (48-2) 625 07 70,
621 64 01 /02, satellite tlf. (48-39) 12 07 21 , telefax

Tilbuddene

Polish State Railways - CBZIS »Ferpol«, Ul. Grojecka,

vil

blive

åbnet

offentligt

den

28 . 2 . 1995 ( 12.30), lokal tid, på ovennævnte adresse.

Første indkaldelse af forlsag til EF-handlingsprogrammet for bevarelse beskrivelse, indsamling
og udnyttelse af genressourcer i landbruget
(94/C 368 / 11 )

Efter vedtagelsen af Rådets forordning (x) om bevarelse,
beskrivelse, indsamling og udnyttelse af genressourcer i
landbruget og efter høring af udvalget i henhold til
forordningens artikel 9 indkalder Kommissionen for De
Europæiske Fællesskaber hermed forslag til handlings
programprojekter vedrørende genressourcer i landbruget.

I henhold til forordningens artikel 9 er der blevet udar
bejdet et arbejdsprogram, hvori der detaljeret gøres rede
for målene, og hvilke typer projekter der skal iværk
sættes, og hvorledes de skal finansieres .

(') Forordning (EFT) nr.
28.6. 1994, s. 1 .

Alle, der er berettiget til at deltage (2) i programmet,
opfordres til at forelægge forslag vedrørende genres
sourcer i landbruget i henhold til punkt I. Forslagene
skal være Kommissionen i hænde inden den 31 . 3 . 1995 .

Enhver fysisk eller juridisk person, der er hjemmehø
rende i en medlemsstat og etableret i EF, kan forelægge
forslag for Kommissionen. Hvert projekt skal indbefatte
bidrag fra mindst to uafhængige deltagere, som er etab
leret i to forskellige medlemsstater. Der skal i hvert

enkelt tilfælde tages stilling til forslag fra deltagere, der
er hjemmehørende i tredjelande, og til EF-tilskud til
sådanne forslag.

1467/94, EFT nr. L 159, af

(2) Se arbejdsprogrammets punkt III.1 og III.2.
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De udvalgte emner vil generelt blive gjort til gestand for
aktioner med omkostningsdeling (') og samordnede
aktioner (*) i henhold til gennemførelsesbestemmelserne i
bilag I til rådsforordningen.

4) Sortering af samlingerne

— EF's tilskud til kontrakter med omkostningsdeling må
normalt ikke overstige 50 % af de samlede udgifter,

Der kan foretages indsamling :

og det resterende beløb skal afholdes af deltagerne.
— Der kan gives EF-tilskud på op til 100 % af udgif
terne til samordning i forbindelse med samordnede
aktioner.
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5) Rationalisering af samlingerne

6) Anskaffelse (indsamling) af genressourcer.
i) hvis der er huller i samlingerne, som påviseligt
begrænser deres anvendelighed
eller

ii) hvis der findes uindsamlet materiale, som efter alt at

dømme er enestående, og som ville gå tabt, hvis det

Programmets mål er at sikre samordning og fremme af
de arbejder, der udførese i EF med hensyn til beskrivelse,
indsamling og udnyttelse af genressourcer i landbruget,
og samtidig bidrage til at nå den fælles landbrugspolitiks
mål under overholdelse af subsidiaritetsprincippet, at
støtte eller supplere tiltag i medlemsstaterne, hvor
arbejdet har vist sig at være utilstrækkeligt.

Alle typer genressourcer inden for landbrug, gartneri og
skovbrug kan komme i betragtning i henhold til artikel
1 , stk. 2, i forordning (EF) nr. 1467/94.
Forslagene skal være målrettede, således at de kun
vedrører en bestemt gruppe planter eller dyr (f.eks. slægt,
art eller race afhængigt af det enkelte tilfælde). De arter,
der i forvejen har økonomisk betydning inden for land
brug, gartneri og skovbrug i EF, eller som med rime
lighed kan forventes at få det, prioriteres højest. Der
gives fortrinsstilling til anvendelse af genressourcer til :

ikke blev indsamlet.

Forslagene skal indsendes på formularer, som kan fås
hos Kommissionen. De skal indeholde alle de oplys
ninger, som kræves. Endvidere skal der vedlægges en
begrundelse for aktionen set ud fra den fælles landbrugs
politiks mål, en erklæring om, at den er i overensstem
melse med sikkerhedsbestemmelserne, og en erklæring
om aktionens indflydelse på miljøet samt en detaljeret
arbejdsplan med beskrivelse af de årlige mål og de
mellemliggende fase, således at aktionen kan evalueres.
Forskningsforanstaltninger er ikke tilskudsberettigede i
forbindelse med dette program. I programmet tages der
højde for arbejder, som anerkendte internationale orga
nisationer allerede har påbegyndt. Sådanne arbejder bør
ikke også indgå i dette program.
Der kan fås informationsmateriale hos Kommissionen.
Materialet omfatter :

— diversificering af landbrugsproduktionen,

denne indkaldelse af forslag :

— forbedret produktkvalitet

— denne indkaldelse af forslag

— bedre miljøpleje.

— deltagerformularer

Arbejdet i hvert enkelt forslag skal gennemføres i seks på
hinanden følgende faser (2) :

— arbejdsprogrammet med yderligere oplysninger om
procedurerne for forelægglse af forslag

1 ) Udarbejdelse af arbejdsplanen
2) Beskrivelse af samlingerne

— standardkontrakt, som skal indgås med projektdelta
gerne .

3) Evaluering og udnyttelse

Al korrespondance vedrørende denne indkaldelse af
forslag sendes til :

(') Se forordning (EF) nr. 1467/94, bilag I, afsnit II.
(2) Forordning (EF) nr. 1467/94, bilag I, afsnit III 2. b).

Indkaldelse af forslag vedrørende genressourcer i land
bruget, DG. VI. direction F.II, Loi 120 6/238 , Rue de la
Loi 200, B-1049 Bruxelles, telefax (32-2)296 30 29,
email : R. Hardwick @ mhsg.cec.rtt.be.
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Indkaldelse af interessetilkendegivelser vedrørende udførelse af undersøgelser af priser på inter
nationale landevejstransporter i følgende lande : Frankrig, Italien, Nederlandene, Belgien,
Luxembourg, Grækenland og Spanien
(VII/A-2 — 8/94)
(94/C 368 / 12)

1 . Navn og adresse på den ordregivende myndighed:
Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for
Transport,

enhed VII/A-2,

att.

Mr R. Deiss,

BU33 4/ 16, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.

Tlf. (32-2) 296 82 37 . Telefax (32-2) 296 83 52 .

2. Udbudsprocedure: Begrænset indkaldelse af tilbud.
3 . Beskrivelse af kontrakten : Kommissionen har til

hensigt at iværksætte kvartalsvise undersøgelser af
priser på internationale landevejstransporter i de
europæiske lande specificeret ovenfor. Formålet med
disse undersøgelser er at opstille prisindekser, der
udtrykker prisudviklingen i international landevejs
transport. Disse undersøgelser skal udføres blandt
vognmandsfirmaer, der opererer på det internatio
nale marked. Der skal opstilles et repræsentativt
panel af virksomheder. Data vil blive indsamlet kvar
talsvis og skal dække 1995 .

6. Anmodninger om dokumenter: Interesserede parter
opfordres til at indgive en ansøgning til adressen i
punkt 1 (pr. telefax eller pr. brev) og bevis for deres
kompetence på området. Detaljerede oplysninger vil
blive sendt til samtlige kandidater, der opfylder
kriterierne, der er angivet i punkt 4 .
7. Sidste frist for anmodning

om

dokumenter:

6 . 1 . 1995 .

8 . (a) Sidste frist for modtagelse af tilbud: 20 . 2 . 1995 .
(b) Adresse, hvortil tilbud skal sendes: Anvisninger
på afgivelse af tilbud vil være at finde i udbuds
materialet, der sendes til de kandidater, der

opfylder kriterierne. De bydendes opmærk
somhed henledes i særdeleshed på nødvendig
heden af at overholde disse anvisninger meget
nøje.
9 . Periode i hvilken tilbud skal vedstås : 6 måneder efter

datoen i punkt 8 . a).
10 . Dato for afsendelsen af denne bekendtgørelse:

4. Udvælgelseskriterier: Udvælgelsen af bydende vil
blive foretaget på grundlag af følgende kriterier :
Formåen, kendskab og erfaring inden for det
område ; formåen til at udføre den pågældende
opgave ; kontakt med operatører.
5 . Udførelsesfrist: 31 . 12 . 1995 .

28 . 11 . 1994 .

11 . Dato

for

modtagelsen

af

bekendtgørelsen :

1 . 12 . 1994 .

Denne meddelelse, offentliggjort i Supplement til De
Europæiske Fællesskabers Tidende nr. S 237 af
9. 12. 1994, s. 15 , 86966-94, er blevet annulleret.

