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Nr. C 29 / 1

I

(Mededelingen)

COMMISSIE
Door het Europees Monetair Instituut op zijn ecu-operaties toegepast rentepercen
tage : 4,75 % voor de maand februari 1996
ECU O
1 februari 1996

(96 /C 29/01 )

Bedrag in nationale valuta voor één eenheid :

Belgische en
Luxemburgse frank

Finse mark

38,8704

5,78350

Zweedse kroon

8,82496

Deense kroon

7,31555

Pond sterling

0,839175

Duitse mark

1,89074

US-dollar

1,27194

Griekse drachme

311,968

Canadese dollar

Peseta

159,374

Yen

1,74968

136,008

Franse frank

6,49261

Zwitserse frank

1,54070

Iers pond

0,811185

Noorse kroon

8,26505

Lire

Gulden

Oostenrijkse schilling
Escudo

2010,91
2,11752
13,2943
196,006

IJslandse kroon

85,2707

Australische dollar

1,70776

Nieuwzeelandse dollar

1,88771

Zuidafrikaanse rand

4,64486

De Commissie heeft een telexdienst met automatisch antwoordmechanisme in gebruik genomen die elke
gebruiker, op diens aanvraag per telex, de omwisselingskoers in de voornaamste valuta geeft.
Deze dienst functioneert elke dag van 15.30 uur tot de volgende dag 13.00 uur.
De gebruiker dient als volgt te handelen :
— telex nr. 23789 te Brussel kiezen ;

— zijn eigen telexadres geven ;
— de code „cccc" vormen die het automatisch antwoordmechanisme in werking stelt en hem de omwisse
lingskoersen van de ecu per telex geeft ;
— de mededeling niet onderbreken vóór het einde van de boodschap dat aangegeven wordt door het
teken „ffff".

Noot: De Commissie heeft ook een telexapparaat met automatische beantwoorder (nr. 21791 ) en een tele
kopieerapparaat met automatische beantwoorder (nr. 296 10 97) die dagelijkse gegevens betreffende
de berekening van de landbouwomrekeningskoersen verstrekken.

(') Verordening (EEG) nr. 3180/78 van de Raad van 18 december 1978 (PB nr. L 379 van 30. 12 . 1978 ,
blz. 1 ), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1971 / 89 (PB nr. L 189 van 4. 7. 1989, blz. 1 ).
Besluit 80/ 1184/EEG van de Raad van 18 december 1980 (Overeenkomst van Lomé) (PB nr. L 349 van
23 . 12 . 1980 , blz . 34 ).

Beschikking nr. 3334/ 80/EGKS van de Commissie van 19 december 1980 (PB nr. L 349 van
23 . 12 . 1980 , blz. 27 ).
Financieel Reglement van 16 december 1980 voor de toepassing van de algemene begroting van de
Europese Gemeenschappen (PB nr. L 345 van 20 . 12 . 1980 , blz . 23 ).
Verordening (EEG) nr. 3308 / 80 van de Raad van 16 december 1980 (PB nr. L 345 van 20. 12 . 1980,
blz. 1 ).

Beschikking van de Raad van Gouverneurs van de Europese Investeringsbank van 13 mei 1981 (PB
nr. L 311 van 30 . 10 . 1981 , blz. 1 ).
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ADMINISTRATIEVE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
VOOR DE SOCIALE ZEKERHEID VAN MIGRERENDE WERKNEMERS

Omrekeningskoersen van de munteenheden in toepassing van Verordening (EEG) nr. 2615/79
van de Raad

(96/C 29/02)

Artikel 107, leden 1 , 2 , 3 en 4, van Verordening (EEG ) nr. 574/72 van de Raad
Referentieperiode : januari 1996

Toepassingsperiode : april, mei en juni 1996

100 Bfr .

Brussel

Kopenhagen

Frankfurt

Athene

Madrid

Parijs

Dublin

Milaan /Rome

(Bfr.)

(Dkr.)

(DM)

(drachme)

(pta)

(Ffr.)

(Iers £)

(lire )

100

100 Dkr.

531,358

100 DM

2 055,55

18,8197

4,86487

800,638

4 254,26

25,8499

100

100

386,849

2 179,08

12,4900

2,35059

0,607624

100

100 pta

24,3845

4,58909

1,18627

195,232

600,104

1 Iers £

47,5587

1 000 lire

18,9641

100 Fl.

1 835,50

29,1943

112,938

8,95041
3,56899

51,2212

2 461,01

7 527,33

14 695,7

100 esc .

19,8118

3,72853

0,963819

158,621

1 £ sterling

45,9656

8,65058

2,23616

368,018

0,262624
0,512724
12,6182

3,16014
305,864

81,2476
188,503

11,1727

43,2214

4,06338

7,92508

77,7712

151,834

89,2948

2,10266

2,08131

100

195,037

380,773

0,922579

345,436

342,533

100

4 804,66

2,31367

88,5443

8 429,75

16 457,5

100 drachme

100 Ffr.

16,6638

410,096

5 273,11
28 019,1
108 392

658,614
1 285,82

31 644,2
2 507,83

1

0,398752
38,5944

1 000

96 788,1

3,30140

0,416576

1 044,70

7,65959

0,966501

2 423,82

100 Nkr.

468,153

88,1049

22,7750

3 748,21

1 919,88

78,0119

9,84367

24 686,2

100 Zkr.

446,454

84,0212

21,7194

3 574,48

1 830,89

74,3960

9,38742

23 542

100 FM

676,115

32,8921

5 413,23

2 772,72

100 Osch .

292,281

14,2191

2 340,12

1 198,63

100 IJkr.

45,4308

100 Zfr.

100 Bfr.

Londen

Oslo

Stockholm

Helsinki

Wenen

(esc.)

(£ Sterling)

(Nkr.)

(Zkr.)

(FM)

(Osch .)

100 pta

1,32849
32,6943
2,59105

1 000 lire

1,03318
\

100

504,749
2 682,02

10 375,4
63,0433
123,081

3 029,02
240,052

95,7212
9 264,68

123,887

2,17554

21,3606
113,501

119,018

44,7195

439,078

460,418

3 412,68

15,9238

1 475,29

100 Zfr.

2,47512
138,740

229,312
12 853,8

3,92685

181,797

1 169,60

20,8656

703,279

4 524,58

80,7185
0,490465

5,20867

5,46183

3,60657

8,34282

53,6740

0,957543

13,0555

1,03466
0,412573
39,9321

128,186
10,1588
4,05084
392,074

9,81850

36,8354

(Zfr.)

0,530496

4,23192

100 Osch .

Vaduz

27,4924

1

100 FM

220,115

2 395,62
134 284

4,27329

0,431015

2 253,47

Reykjavik
(IJkr.)

15 412,3

1,84733

100

2 362,99

304,025

34,2136

0,955257
53,5458

35 652,3

2,79761

232,011

24,3232

14,7904

78,5900

6,14569

2,66794

1,07937

25,5054

424,355

14,2164

0,271726

2,50425

100 Zkr .

22,3987

11,5599

1 £ sterling
100 Nkr.

10 443,4

20 388,8

100 esc .

100 IJkr.

7,57049

Lissabon

0,680470

100 Fl.

186,310

363,736

(Fl. )

100 drachme

1 Iers £

48,7051

Amsterdam

111,989

100 Ffr.

8,54994

2,21015

112,666

479,257

28,9489

100 DM

55,0065

2 546,57

5,44810

100 Dkr .

127,243

10,1849
9,71279
14,7092
6,35871

0,988367
55,4017

100

95,3650
144,422
62,4329

9,70428

543,962

134,416
10,6526
4,24773

411,130
4,43760
10,2957

88,7578
7,03412
2,80487

271,478
2,93025
6,79849

205,317
16,2716
6,48831
627,992
6,77834
15,7265

104,860

69,2416

160,172

100

66,0322

152,748

151,441
65,4674

10,1759
570,400

100

43,2296

6,71940
376,648

231,323
100

15,5435

871,274

1 320,92

104,684
41,7429
4 040,21
43,6088
101,177

1 030,47
982,711

1 488,23
643,355
100

5 605,38

23,5652
1,86756
0,744692
72,0774

0,777981
1,80500
18,3836
17,5316
26,5500
11,4774

1,78400
100
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1 . Volgens Verordening (EEG ) nr. 2615 / 79 is de koers voor de omrekening in een nationale
munteenheid van bedragen die in een andere nationale munteenheid luiden, de door de
Commissie berekende koers op basis van het maandgemiddelde gedurende de in punt 2
vermelde referentieperiode van de wisselkoersen van deze munteenheden die voor de toe
passing van het Europees Monetair Stelsel ter kennis van de Commissie worden gebracht.
2 . De referentieperiode is :

— de maand januari voor de omrekeningskoersen die met ingang van 1 april daaropvol
gend moeten worden toegepast,
— de maand april voor de omrekeningskoersen die met ingang van 1 juli daaropvolgend
moeten worden toegepast,

— de maand juli voor de omrekeningskoersen die met ingang van 1 oktober daaropvolgend
moeten worden toegepast,
— de maand oktober voor de omrekeningskoersen die met ingang van 1 januari daaropvol
gend moeten worden toegepast.

De omrekeningskoersen van de munteenheden worden bekendgemaakt in het tweede Publi
katieblad van de Europese Gemeenschappen (C-reeks) van de maanden februari, mei, augustus
en november.

Nr. C 29 / 3
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Kaderregeling inzake staatssteun voor investeringen voor de verwerking en de afzet van
landbouwprodukten
(96/ C 29 /03 )
(Voor de EER relevante tekst)

Op grond van artikel 93 , lid 1 , van het EG-Verdrag
heeft de Commissie met de onderstaande brief de com

munautaire kaderregeling inzake staatssteun voor inves
teringen voor de verwerking en de afzet van landbouw
produkten aan de Lid-Staten medegedeeld .

„In artikel 93 , lid 1 , van het Verdrag is bepaald dat de
Commissie aan de Lid-Staten de dienstige maatregelen
voorstelt, welke de geleidelijke ontwikkeling of de wer
king van de gemeenschappelijke markt vereist. Na in de
op 3 mei 1995 gehouden vergadering van de werkgroep
„Mededinging in de landbouw" besprekingen met de
Lid-Staten te hebben gevoerd, stelt de Commissie over
eenkomstig artikel 93 , lid 1 , van het Verdrag de in een
bijlage bij deze brief opgenomen richtsnoeren en dien
stige maatregelen aan de Lid-Staten voor.
Steunmaatregelen voor investeringen voor de verwerking
en de afzet van landbouwprodukten die op grond van
artikel 93, lid 3 , van het EG-Verdrag bij de Commissie
worden aangemeld en die niet aan het bepaalde in de
bijgaande richtsnoeren en dienstige maatregelen voldoen,
zullen in geen geval meer door de Commissie worden
toegestaan indien zij op of na 1 januari 1996 van toepas
sing zouden zijn of blijven.
Elke verandering van de huidige draagwijdte van punt
1.2 , tweede en derde streepje, en punt 2 van de bijlage
van Beschikking 94 / 173/EG van de Commissie van 22
maart 1994 die het gevolg is van een latere wijziging of
vervanging van die beschikking, geldt voor de bijgaande
richtsnoeren en dienstige maatregelen vanaf de datum
waarop de betrokken wijziging of vervanging ter kennis
van de Lid-Staten is gebracht.

bouwprodukten verenigbaar zijn met de gemeen
schappelijke markt, is dat de sectorale beperkingen
die gelden voor de medefinanciering van dergelijke
investeringen door de Gemeenschap, op analoge wijze
worden toegepast.
In een mededeling over dit beleid (') heeft de Com
missie de beweegreden voor deze aanpak nogmaals
bevestigd. Zij heeft in die mededeling tevens gezegd
dat, aangezien de sectorale beperkingen voor de des
betreffende communautaire steunverlening waren ge
wijzigd bij Beschikking 94 / 173 / EG van de Commissie
van 22 maart 1994 (2 ), zij voornemens was het beleid
ten aanzien van de staatssteun in dezelfde zin te wij
zigen. Daar is nogmaals op gewezen in een medede
ling van 4 maart 1995 (3 ). Op dat beleid , en vooral op
de wijzigingen ervan , wordt nader ingegaan in deze
tekst met richtsnoeren en dienstige maatregelen, die is
opgesteld overeenkomstig artikel 93 , lid 1 , van het
EG-Verdrag. Ook op de maximumpercentages die de
Commissie voor staatssteun voor dergelijke investerin

gen als verenigbaar met de gemeenschappelijke markt
beschouwt, wordt nader ingegaan (cf. bijlage ). Voorts
wordt de relatie besproken tussen deze richtsnoeren
en dienstige maatregelen enerzijds, en een aantal niet
op een specifieke sector gerichte bepalingen inzake
staatssteun anderzijds .

2 . Beginselen die aan het beleid van de Commissie ten
grondslag liggen

Staatssteun voor investeringen voor de verwerking en
de afzet van landbouwprodukten die de concurrentie
vervalst of dreigt te vervalsen doordat bepaalde on
dernemingen of bepaalde types van produktie worden
bevoordeeld, is krachtens artikel 92 , lid 1 , van het

Overeenkomstig artikel 93 , lid 1 , van het EG-Verdrag
verzoekt de Commissie de Lid-Staten binnen twee maan

den na de datum van deze brief te bevestigen dat zij zich
uiterlijk met ingang van 1 januari 1996 aan het bepaalde
in de bijgaande mededeling zullen houden en dat zij
daartoe hun bestaande steunmaatregelen zullen wijzigen
mochten deze niet in overeenstemming zijn met de in die
mededeling opgenomen richtsnoeren en dienstige maat
regelen. De Commissie behoudt zich het recht voor om,
indien een dergelijke bevestiging uitblijft, de procedure
van artikel 93 , lid 2 , van het EG-Verdrag in te leiden .

EG-Verdrag onverenigbaar met de gemeenschappe
lijke markt, voor zover die steun het handelsverkeer

tussen de Lid-Staten ongunstig beïnvloedt.
Uiteraard kan staatssteun voor investeringen voor de
verwerking en de afzet van landbouwprodukten onder
een van de in artikel 92 , lid 3 , opgenomen afwijkende
bepalingen vallen . De gebruikelijke benadering van de
Commissie is echter om in bepaalde specifieke secto
ren van de landbouwproduktie geen enkele van deze
afwijkende bepalingen toe te passen en om in andere
sectoren stringente voorwaarden te verbinden aan de
toepassing ervan .

1 . Inleiding

Het gebruikelijke uitgangspunt van de Commissie bij
de beoordeling of staatssteunmaatregelen voor inves
teringen voor de verwerking en de afzet van land

O PB nr. C 189 van 12 . 7 . 1994 .
O PB nr. L 79 van 23 . 3 . 1994 .
(3 ) PB nr. C 71 van 23 . 3 . 1995 .
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Het gaat om sectorale beperkingen die zijn ingevoerd
na een analyse van de op communautair niveau repre
sentatieve markten. De Commissie past deze beper
kingen toe op alle overheidssteun voor een investering
op dit gebied die zij aan het belang van de Gemeen
schap toetst, ongeacht of het communautaire dan wel
nationale steun betreft. Zo poogt de Commissie een
beleid inzake staatssteun te voeren dat verenigbaar is
met het gemeenschappelijk landbouwbeleid , om te
voorkomen dat een investering wordt bevorderd die
in structureel opzicht tegen het belang van de Ge
meenschap indruist.

Deze grondbeginselen blijven van kracht en zijn dus
ook in deze richtsnoeren en dienstige maatregelen
toegepast.

3 . Beleid van de Commissie ten aanzien van staatssteun

voor investeringen voor de verwerking en de afzet van
landbouwprodukten
a) Onverminderd het vermelde in de punten 4 , onder
b ) en 4 , onder c), gelden voor deze richtsnoeren
en dienstige maatregelen de volgende definities :
i ) „landbouwprodukten": de in bijlage II van het
Verdrag vermelde produkten exclusief de on
der Verordening (EEG ) nr. 4042 / 89 van de
Raad van 19 december 1989 vallende produk
ten (visserijprodukten ), maar inclusief de pro
dukten van de GN-codes 4502 , 4503 en 4504

(kurkprodukten ) en de imitatie- of vervan
gingsprodukten voor melk en zuivelproduk
ten ('),

ii ) „investering": verwerving van een materieel

goed (grond, gebouwen, bedrijfsuitrusting) met
het oog op activiteiten op het gebied van de
verwerking en/of afzet van een landbouwpro
dukt, ongeacht op welke plaats deze activitei
ten worden ontplooid (dit kan met name op
een landbouwbedrijf zijn );
iii ) „verwerking": een fysieke behandeling van een
landbouwprodukt die een of meer produkten
oplevert die nog steeds landbouwprodukten
zijn, b.v. de extractie van sap uit fruit of het
slachten van dieren voor de produktie van
vlees ;

(') Voor de toepassing van deze tekst wordt onder imitatiepro
dukten voor melk en/of zuivelprodukten verstaan produkten
die met melk en/of zuivelprodukten kunnen worden ver
ward en die een andere samenstelling dan deze laatste heb
ben doordat zij niet van melk afkomstige vetten en/of eiwit
ten bevatten , al dan niet in combinatie met melkbestandde

len [„andere produkten dan melk en zuivelprodukten" als
bedoeld in artikel 3 , lid 2 , van Verordening (EEG ) nr.
1898 / 87 van de Raad betreffende de bescherming van de be
naming van melk en zuivelprodukten bij het in de handel
brengen (PB nr. L 182 van 3 . 7 . 1987, blz 36 )].

Nr . C 29/ 5

iv) „afzet": de fysieke presentatie van landbouw
produkten met het oog op verkoop en/of de
fysieke verplaatsing van dergelijke produkten
naar de markt, b.v. het verpakken of het op
slaan in havensilo's (in het laatste geval kan de
investering bij voorbeeld de bouw van haven
silo's voor landbouwprodukten zijn ).
b ) Onverminderd het vermelde in de punten 3 , onder
d) en 4, onder a) van deze richtsnoeren en dien
stige maatregelen, kan staatssteun die wordt toege
kend in verband met investeringen als bedoeld in
punt 1.2, tweede en derde streepje, van de bijlage
van Beschikking 94 / 173 /EG van de Commissie of
met investeringen die krachtens punt 2 van die bij
lage onvoorwaardelijk zijn uitgesloten, niet als ver
enigbaar met de gemeenschappelijke markt worden
beschouwd. Evenmin verenigbaar met de gemeen
schappelijke markt zijn alle andere investeringen
als bedoeld in punt 2 van de bijlage van Beschik
king 94/ 173 /EG, indien de aldaar vastgestelde bij
zondere voorwaarden niet zijn vervuld .

Indien staatssteun die is onderworpen aan bijzon
dere voorwaarden als vermeld in punt 2 van de bij
lage van Beschikking 94/ 173 /EG, wordt toege
kend in het kader van een algemene, regionale of
sectorale steunregeling waartegen de Commissie
geen bezwaar op grond van de artikelen 92 en 93
van het EG-Verdrag heeft gemaakt, moet bij de
Commissie een jaarlijks verslag worden ingediend
dat gegevens over elke toekenning van dergelijke
steun in het verslagjaar bevat, en met name die ge
gevens die van nut zijn om de Commissie in staat
te stellen zonder aanvullend onderzoek te conclu

deren dat aan elk van de in punt 2 van de bijlage
van Beschikking 94/ 173 /EG vermelde voorwaar
den voor de toekenning van dergelijke steun wer
kelijk is voldaan. Deze verplichte verslaglegging
komt bij de andere verplichtingen die de Commis
sie, bij voorbeeld in het kader van een besluit om
geen bezwaar tegen een regionale steunregeling te
maken, heeft vastgesteld.

c) In geen geval kan (nationale, regionale, plaatse
lijke, enz.) staatssteun voor de verwerking en/of
de afzet van een landbouwprodukt als verenigbaar
met de gemeenschappelijke markt worden be
schouwd, indien deze steun hoger is dan de in de
bijlage van deze richtsnoeren en dienstige maatre
gelen vastgestelde percentages of indien deze per
centages als gevolg van cumulatie van deze steun
met andere steun worden overschreden .

d ) Deze richtsnoeren en dienstige maatregelen gelden
onverminderd de toepassing van artikel 92 , lid 2 ,
van het EG-Verdrag. De Commissie onderzoekt
per geval in hoeverre een steunmaatregel voor toe
passing van de in dat lid 2 vastgestelde afwijkende
bepalingen in aanmerking kan komen . Ook elk ge

Nr. C 29/ 6
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val van een steunmaatregel die op grond van deze
richtsnoeren en dienstige maatregelen moet wor
den uitgesloten, maar in beginsel wel voor commu
nautaire medefinanciering op grond van Verorde
ning (EEG ) nr. 2328 /91 (] ) in aanmerking komt,
wordt door de Commissie afzonderlijk onder
zocht.

e ) De volgende teksten worden ingetrokken en door
deze richtsnoeren en dienstige maatregelen vervan
gen :

2 . 2 . 96

geen of slechts beperkte steun zou mogen wor
den verleend. Voor de betrokken investeringen
mag de steun ten hoogste 55 % bedragen
(75% in de regio's van doelstelling 1 ), behalve
voor investeringen op landbouwbedrijven,
waarvoor de maximumsteunpercentages gelden
als aangegeven in de communautaire kaderre
geling inzake staatssteun ten behoeve van het
milieu (punt 3.2.3 , voetnoot 14).
ii ) Staatssteun voor onderzoek en ontwikkeling :
een communautair kader (7 ).

i ) dienstige maatregelen met betrekking tot het
verbod steun te verlenen voor glucosesiroop
met een hoog fructosegehalte (isoglucose ) (2 );

Een steunmaatregel die voldoet aan het be
paalde in het communautaire kader voor staats
steun voor onderzoek en ontwikkeling, en
vooral een steunmaatregel waarbij de subsidië
ring beperkt blijft tot investeringen die uitslui

ii ) kaderregeling voor investeringssteun op het ge
bied van de vervaardiging en de afzet van be
paalde zuivelprodukten en substituten daar
van O ;

tend voor de betrokken onderzoek- en ontwik

iii ) staatssteun voor investeringen voor de verwer
king en de afzet : wijziging van de door de
Commissie in het kader van artikel 93 , lid 3 ,

van hét Verdrag aanvaarde maximumsteunper
centages (4 );

kelingswerkzaamheden worden gebruikt, wordt
als verenigbaar met de gemeenschappelijke
markt beschouwd, zelfs als het gaat om steun
voor een produktiesector of een activiteit waar
voor anders op grond van deze richtsnoeren en
dienstige maatregelen geen of slechts beperkte
steun zou mogen worden verleend . Hoe hoog
de steun voor de betrokken investeringen mag
zijn, wordt bepaald aan de hand van de criteria
die in het communautaire kader voor staats

steun voor onderzoek en ontwikkeling zijn ver
iv) mededelingen van de Commissie over staats
steun voor investeringen voor de verwerking en
de afzet van landbouwprodukten (5 ).
4 . Relatie tussen deze richtsnoeren en dienstige maatre
gelen en een aantal niet op specifieke sectoren gerichte
bepalingen inzake staatssteun

a) Deze richtsnoeren en dienstige maatregelen laten
de bepalingen van de volgende teksten onverlet :
i ) communautaire kaderregeling inzake staats
steun ten behoeve van het milieu (6).
Een steunmaatregel die voldoet aan het be
paalde in de communautaire kaderregeling in
zake staatssteun ten behoeve van het milieu ,

wordt door de Commissie als verenigbaar met

de gemeenschappelijke markt beschouwd, zelfs
als het gaat om steun voor een produktiesector
of een activiteit waarvoor anders op grond van
deze richtsnoeren en dienstige maatregelen
( ) PB nr. L 218 van 6 . 8 . 1991 .

(2) Brief van de Commissie aan de Lid-Staten van 29. 3 . 1977.
(5 ) PB nr. C 302 van 12 . 11 . 1987 .

(4) Brief van de Commissie aan de Lid-Staten van 30 . 10. 1985 .
( s ) PB nr. C 189 van 12 . 7 . 1994 en PB nr. C 71 van 23 . 3 .
1995 .

O PB nr. C 72 van 10 . 3 . 1994 .

meld .

b ) De mate waarin de hierna genoemde teksten be
treffende staatssteun gelden voor de produkten die
onder deze richtsnoeren en dienstige maatregelen
vallen, wordt in het navolgende gepreciseerd :
i) Communautaire kaderregeling inzake over
heidssteun voor het midden- en kleinbedrijf (8 ),
en met name de „de minimis"-regel .
Alle steun die in verband met de produktie, de
verwerking en/of de afzet van landbouwpro
dukten zal worden verleend, moet overeen

komstig artikel 93 , lid 3 , van het Verdrag
vooraf aan de Commissie worden gemeld, on
geacht de mate van betrokkenheid van de be
wuste onderneming bij de produktie, verwer
king en of afzet van de op de eerder vermelde
lijst voorkomende produkten.

ii) Mededeling van de Commissie inzake regio
nale steunregelingen (9).
Wanneer een regionale steunregeling onder
meer voorziet in steun voor investeringen voor
de verwerking en de afzet van landbouwpro
dukten, geldt voor die investeringen het be
O PB nr. C 83 van 11 . 4 . 1986.
(8 ) PB nr. C 213 van 19 . 8 . 1992 .
O PB nr. C 31 van 3 . 2 . 1979 .
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fers of als percentage van de totale investe
ringskosten) vanaf welke individuele gevallen
van toepassing van een algemene, regionale of
sectorale regeling moeten worden aangemeld .

paalde in deze richtsnoeren en dienstige maat
regelen. Bij de toepassing van een regionale
steunregeling moet de hand worden gehouden
aan de voor die regeling goedgekeurde steun
intensiteit.

c) De aandacht wordt gevestigd op de volgende be
palingen :

iii) Mededeling van de Commissie inzake de cu
mulering van steunmaatregelen met uiteenlo
pende doelstelling (1 ).

Mededeling van de Commissie inzake de versnelde
goedkeuringsprocedure voor steunmaatregelen ten
behoeve van het midden- en kleinbedrijf en voor

wijzigingen van bestaande steunregelingen (2 ).
Steun voor investeringen voor de produktie, de

Punt 2 van deze mededeling (bepaalde types min
der belangrijke wijzigingen in bestaande regelingen
waartegen de Commissie geen bezwaar heeft ge
maakt) geldt onder meer voor steun in verband
met de produktie, de verwerking en /of de afzet
van in bijlage II van het EG-Verdrag vermelde
produkten. Tot de steunmaatregelen waarvoor
punt 1 van deze mededeling (bepaalde types steun
aan kleine en middelgrote ondernemingen) niet
geldt, behoren onder meer de steunmaatregelen in

verwerking en/of de afzet van in bijlage II van
het EG-Verdrag vermelde produkten die
wordt toegekend in het kader van een alge
mene, regionale en/of sectorale regeling,
wordt als verenigbaar met de gemeenschappe
lijke markt beschouwd zolang die steun aan
het bepaalde in deze richtsnoeren en dienstige
maatregelen voldoet, en wel ongeacht de
grootte van het investeringsbedrag. Voor die
produkten bestaat dus geen vooraf bepaalde
drempelwaarde van de steun (in absolute cij
(') PB nr. C 3 van 5 . 1 . 1985 .

de landbouwsector.".

O PB nr. C 213 van 19. 8 . 1992 .

BIJLAGE

Maximaal toegestane percentages staatssteun voor investeringen voor de verwerking en de afzet van land
bouwprodukten

Kenmerken van de staatssteun voor investeringen

Brutosteun in percenten van de
totale investeringskosten die
voor staatssteun in aanmerking
kunnen komen

1 . Voldoet niet aan het bepaalde in deze richtsnoeren en dienstige maatre
gelen of betreft de vervaardiging en de afzet van imitatie- of vervangings
produkten voor melk en zuivelprodukten

0 %

2. Voldoet aan het bepaalde in deze richtsnoeren en dienstige maatregelen
en betreft een investering in een regio van doelstelling 1

75 %

3 . Voldoet aan het bepaalde in deze richtsnoeren en dienstige maatregelen
en betreft een investering buiten de regio's van doelstelling 1

55 %
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( Voorbereidende besluiten)

COMMISSIE
Gewijzigd voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het Vierde communautaire actie
programma inzake gelijke kansen voor vrouwen en mannen ( 1996-2000) (')
(96/C 29/04 )
(Voor de EER relevante tekst)

COM(95) 602 def. — 95/0206(CNS)

(Door de Commissie overeenkomstig artikel 189 A, lid 2, van het EG-Verdrag ingediend op
27 november 1995)

O PB nr. C 306 van 17 . 11 . 1995 , blz. 2 .

OORSPRONKELIJK VOORSTEL
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, inzonderheid op artikel 235 ,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Co

mité,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Co

mité,

GEWIJZIGD VOORSTEL
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Overwegende dat de Raad zes richtlijnen, twee aanbeve
lingen en negen resoluties op het gebied van gelijke kan
sen voor mannen en vrouwen heeft aangenomen (');

(') Richtlijn 75/ 117/EEG van de Raad betreffende de harmoni
satie van de wetgeving van de Lid-Staten met betrekking tot de
toepassing van het beginsel van gelijke beloning voor manne
lijke en vrouwelijke werknemers (PB nr. L 45 van 19. 2 . 1975 ,
blz. 19 ).
Richtlijn 76/207/EEG van de Raad met betrekking tot de ten
uitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van
mannen en vrouwen wat betreft de toegang tot de arbeids
markt, de beroepsopleiding, de promotiekansen en de arbeids
voorwaarden (PB nr. L 39 van 14 . 2 . 1976, blz. 40 ).
Richtlijn 79/7 /EEG van de Raad betreffende de geleidelijke
tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van
mannen en vrouwen inzake sociale zekerheid (PB nr. L 6 van
10 . 1 . 1979 , blz . 24 ).
Richtlijn 86 / 378 /EEG van de Raad betreffende de tenuitvoer
legging van het beginsel van gelijke behandeling van mannen
en vrouwen in ondernemings- en sectoriële regelingen inzake
sociale zekerheid (PB nr. L 225 van 12. 8 . 1986, blz. .40 ).
Richtlijn 86/613/EEG van de Raad betreffende de toepassing

van het beginsel van gelijke behandeling van zelfstandig werk

zame mannen en vrouwen, de landbouwsector daarbij inbe
grepen, en tot bescherming van het moederschap (PB nr. L 359
van 19 . 12 . 1986 , blz. 56).
Richtlijn 92/ 85 /EEG van de Raad inzake de tenuitvoerleg
ging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van
de veiligheid en de gezondheid op het werk van werkneem
sters tijdens de zwangerschap, na de bevalling en tijdens de
lactatie (PB nr. L 348 van 28 . 11 . 1992 , blz . 1 ).
Aanbeveling 84/635/EEG van de Raad van 13 december 1984
betreffende de bevordering van positieve acties voor vrouwen
(PB nr. L 331 van 19 . 12 . 1984, blz. 34).
Aanbeveling 92/241 /EEG van de Raad van 31 maart 1992 be
treffende kinderopvang (PB nr. L 123 van 8 . 5 . 1992, blz. 16).
Resolutie van de Raad van 12 juli 1982 betreffende de bevor
dering van gelijke kansen voor de vrouw (PB nr. C 186 van
21 . 7 . 1982 ).

Resolutie van de Raad van 7 juni 1984 betreffende acties ter
bestrijding van de vrouwenwerkloosheid (PB nr. C 161 van
21.6 . 1984 , blz. 4).

Resolutie van de Raad en de ministers van Onderwijs, in het
kader van de Raad bijeen, van 3 juni 1985 houdende een actie
programma betreffende gelijke kansen voor meisjes en jon
gens in het onderwijs (PB nr. C 166 van 5 . 7. 1985, blz. 1 ).
Tweede resolutie van de Raad van 24 juli 1986 betreffende de
bevordering van gelijke kansen voor de vrouw (PB nr. C 203
van 12 . 8 . 1986 , blz. 2 ).
Resolutie van de Raad van 16 december 1988 betreffende de

reïntegratie en integratie op latere leeftijd van vrouwen in het
arbeidsproces (PB nr. C 333 van 28 . 12 . 1988 , blz. 1 ).
Resolutie van de Raad van 29 mei 1990 betreffende de be

scherming van de waardigheid van vrouwen en mannen op het
werk (PB nr. C 157 van 27 . 6 . 1990 , blz. 3 ).
Resolutie van de Raad van 21 mei 1991 betreffende het derde

communautaire actieprogramma op middellange termijn in
zake gelijke kansen voor vrouwen en mannen ( 1991-1995)
(PB nr. C 142 van 31 . 5 . 1991 , blz . 1 ).
Resolutie van de Raad van 22 juni 1994 betreffende de bevor
dering van gelijke kansen voor mannen en vrouwen door mid
del van acties van de Europese Structuurfondsen (PB nr. C 231
van 20. 8 . 1994, blz . 1 ).
Resolutie van de Raad van 27 maart 1995 betreffende even

wichtige deelneming van vrouwen en mannen aan de besluit
vorming (PB nr. C . . ., blz. . . .).

GEWIJZIGD VOORSTEL
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OORSPRONKELIJK VOORSTEL

GEWIJZIGD VOORSTEL

Overwegende dat de richtlijnen en besluiten van de Raad
op het gebied van gelijke kansen voor vrouwen en man
nen een wezenlijke rol hebben gespeeld bij de verbete
ring van de situatie van vrouwen ;

Overwegende dat de richtlijnen en besluiten van de Raad
op het gebied van gelijke behandeling van en gelijke
kansen voor vrouwen en mannen een wezenlijke rol heb
ben gespeeld bij de verbetering van de situatie van vrou
wen :

Overwegende dat gelijke kansen voor vrouwen en man
nen een fundamenteel beginsel vormen dat door het

Overwegende dat gelijke behandeling van en gelijke kan
sen voor vrouwen en mannen een fundamenteel beginsel

communautaire recht wordt erkend ;

vormen dat door het communautaire recht wordt er

kend ;

Overwegende dat de staatshoofden en regeringsleiders,
in de Europese Raad bijeen op 10 en 11 december 1994
in Essen, er met nadruk op hebben gewezen dat gelijke
kansen voor vrouwen en mannen, samen met de bestrij

ding van de werkloosheid, de belangrijkste opgave van
de Europese Unie en haar Lid-Staten vormt ;

Overwegende dat de staatshoofden en regeringsleiders,
in de Europese Raad bijeen op 10 en 11 december 1994
in Essen en op 26 en 27 juni 1995 in Cannes, er met
nadruk op hebben gewezen dat gelijke kansen voor
vrouwen en mannen, samen met de bestrijding van de
werkloosheid, de belangrijkste opgave van de Europese
Unie en haar Lid-Staten vormt ;

Overwegende dat de Commissie in het Witboek groei,
concurrentievermogen, werkgelegenheid de nadruk legt
op de noodzaak, het beleid inzake gelijke kansen voor
vrouwen en mannen wat de werkgelegenheid betreft te
intensiveren ( M ;

Overwegende dat dit programma bij wijze van minimum
moet uitgaan van de vooruitzichten die zijn vervat in de

conclusies, de slotverklaring en het actieprogramma van
de Wereldvrouwenconferentie in Peking, en moet wor
den uitgevoerd als onderdeel van de follow-up van de
Conferentie van Peking ;

Overwegende dat de Commissie zich in het Witboek in
zake het Europees sociaal beleid ertoe heeft verbonden,
in de loop van 1995 een vierde actieprogramma betref
fende gelijke kansen voor vrouwen en mannen te presen
teren, dat in 1996 van kracht moet worden (2);

Overwegende dat het Europees Parlement er herhaalde
lijk krachtig bij de Unie op heeft aangedrongen, haar be
leid op het gebied van de gelijke kansen voor vrouwen
en mannen te versterken (3 );

(') Bulletin van de Europese Gemeenschappen, supplement
6 / 93 .

O COM(94) 333 van 27 juli 1994 .
(3) Resolutie betreffende de evaluatie van het Derde commu
nautair actieprogramma inzake gelijke kansen voor vrouwen
en mannen en voorstellen voor het Vierde communautair ac

tieprogramma A4-0104 /95 van 14 juni 1995 .
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GEWIJZIGD VOORSTEL

Overwegende dat de eerste drie communautaire actie
programma's op middellange termijn betreffende gelijke
kansen

voor

vrouwen

en

mannen

( 1982-1985,

1986-1990, 1991-1995 ) een grote rol hebben gespeeld bij
de verbetering van de situatie van vrouwen en de bevor
dering van samenwerking op alle niveaus op dit gebied ;
Overwegende dat de resultaten die in het raam van deze
drie programma's bereikt zijn moeten worden geconsoli
deerd en ontwikkeld ; dat ondanks de inspanningen die
zowel op nationaal als op communautair niveau zijn ge
daan, ongelijkheden blijven bestaan, met name ten aan
zien van de werkgelegenheid van vrouwen en de belo
ning van hun arbeid ;

Overwegende dat de voortschrijdende feminisering van
armoede in de Lid-Staten van de Europese Unie een
zorgwekkende ontwikkeling is die naast nationale maat
regelen eveneens een communautaire aanpak behoeft;

Overwegende dat de ontwikkeling van het onderwijs en
de beroepsopleiding alsmede de toename van de arbeids
participatie van vrouwen factoren zijn om het concurren
tievermogen van de Europese economie te vergroten ;

Overwegende dat de toegang tot het onderwijs en de be
roepsopleiding en de bevordering van de beroepskeuze
mogelijkheden voor meisjes en vrouwen essentieel zijn,
willen vrouwen hun rol op economisch, sociaal, politiek
en cultureel gebied ten volle ontplooien en op voet van
gelijkheid worden behandeld op de arbeidsmarkt ;

Overwegende dat voorlichting en scholing inzake gelijke
behandeling op de specifieke nationale, regionale en
plaatselijke omstandigheden moet worden afgestemd en
al naargelang de sociale, economische en culturele facto
ren voor alle spelers in het maatschappelijk krachtenveld
moeten zijn bestemd, teneinde de toegang van vrouwen
tot en het benutten van informatie en structuren die hen

in staat stellen hun rechten ten volle uit te oefenen, te
vergemakkelijken ;

Overwegende dat maatregelen moeten worden ontwik
keld, die de sociale en economische veranderingen in
aanmerking nemen en in het bijzonder om in te spelen
op de veranderingen in de gezinsstructuren, in de rol van
vrouwen en mannen in de samenleving, in de organisatie
van het beroepsleven en in de demografische samenstel
ling van de samenleving ;

Overwegende dat in dit opzicht een actief partnerschap

Overwegende dat in dit opzicht een actief partnerschap

tussen de Commissie, de Lid-Staten, de sociale partners

tussen de Commissie, de nationale, regionale én plaatse
lijke overheden, de sociale partners en de betrokken
niet-gouvernementele organisaties, waaronder de Euro
pese vrouwenorganisaties, en alle andere betrokken
maatschappelijke groeperingen moet worden bevorderd ;

en alle betrokken organisaties moet worden bevorderd
en de synergie tussen alle relevante beleidsvormen en
maatregelen ter zake moet worden begunstigd ;
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Overwegende dat dit programma, krachtens artikel 3 B
van het Verdrag en zonder inbreuk te maken op de be
voegdheden van de Lid-Staten inzake de bevordering
van gelijke kansen, kan zorgen voor communautaire toe
gevoegde waarde door goede praktijken en goed beleid

Overwegende dat dit programma, krachtens artikel 3 B
van het Verdrag en zonder inbreuk te maken op de be
voegdheden van de Lid-Staten inzake de bevordering
van gelijke kansen en behandeling, kan zorgen voor
communautaire toegevoegde waarde door goede praktij
ken en goed beleid te identificeren en te stimuleren, als
mede door innovatie en de uitwisseling van op dit gebied
opgedane ervaringen aan te moedigen, niet in het minst
met betrekking tot positieve acties ;

te identificeren en te stimuleren , alsmede door innovatie

en de uitwisseling van op dit gebied opgedane ervaringen
aan te moedigen ;

Overwegende dat het Verdrag voor de goedkeuring van
dit programma geen andere bevoegdheden verschaft dan
de in artikel 235 genoemde,

BESLUIT :

Artikel 1
Door dit besluit wordt een vierde communautair actie

programma op middellange termijn inzake gelijke kansen
voor vrouwen en mannen (hierna te noemen : het pro
gramma) vastgesteld voor de periode van 1 januari 1996
tot en met 31 december 2000 .

Het programma beoogt de integratie te bevorderen van
de dimensie van gelijke kansen van vrouwen en mannen
in de opstelling, tenuitvoerlegging en follow-up van alle
beleidsvormen, maatregelen en acties op communautair,
nationaal, regionaal en plaatselijk niveau .

Artikel 2

De zes doelstellingen van dit programma zijn :
— de mobilisatie van de actoren van het economische en

sociale leven voor gelijke kansen ;
— de bevordering van gelijke kansen in een economie in
verandering ;

— de bevordering van een beleid voor de combinatie
van het gezins- en het beroepsleven voor vrouwen en
mannen ;

— de bevordering van een evenwichtige deelneming van
vrouwen en mannen aan het besluitvormingsproces ;

— de verbetering van de voorwaarden voor uitoefening
van de rechten op gelijkheid ;

— de uitvoering, follow-up en evaluatie van de voor het
verwezenlijken van de hierboven genoemde doelstel
lingen ondernomen acties .
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Artikel 3

Om de in artikel 2 genoemde doelstellingen te verwezen
lijken kunnen de volgende maatregelen worden uitge
voerd, verbeterd en/of ondersteund in het raam van het
programma :

a ) verlening van methodologische, technische en finan
ciële bijstand aan geïntegreerde projecten die de iden
tificatie en de overdracht van goede praktijken op het
gebied van economie, onderneming en werkplek, van
de combinatie van beroeps- en gezinsleven en van
doelneming van vrouwen aan de besluitvorming beo

a ) Verlening van methodologische, technische en finan
ciële bijstand aan geïntegreerde projecten die de iden
tificatie en de overdracht van goede praktijken op
economisch, maatschappelijk en cultureel gebied van
de combinatie van het beroeps- en gezinsleven en van
deelneming van vrouwen aan de besluitvorming beo
gen ;

gen ;

b) oprichting van mechanismen voor observatie en toe
zicht op beleid dat betrekking heeft op de gelijke
kansen, alsmede uitvoering van studies over alle eco
nomische, sociale en juridische vraagstukken die met
de gelijke kansen verband houden ;
c) voortdurende evaluatie van de activiteiten die uit

hoofde van dit programma worden gelanceerd ;
d ) uitvoering van alle acties die kunnen leiden tot uitwis
seling van informatie en de breedst mogelijke ver
spreiding van de communautaire verworvenheden op
het gebied van gelijke beloning, gelijke behandeling
en gelijke kansen en de resultaten van de gelanceerde
initiatieven .

d ) Uitvoering van en steun aan alle acties die noodzake
lijk zijn voor uitwisseling van informatie en de breedst
mogelijke verspreiding van de communautaire ver
worvenheden op het gebied van gelijke kansen, en de
resultaten van de gelanceerde initiatieven, met dien
verstande dat zorgvuldig rekening wordt gehouden
met nationale, regionale en lokale verschillen om het
effect van de acties te maximaliseren .

Artikel 4
De Commissie en de Lid-Staten bevorderen de samen

hang en de complementariteit tussen de initiatieven uit
hoofde van dit programma en van de Structuurfondsen
en andere communautaire beleidsvormen of acties, waar

onder die betreffende onderwijs en beroepsopleiding.

Artikel 5

De activiteiten van het programma die openstaan voor
deelneming door de landen van de Europese Economi
sche Ruimte, de landen van Midden- en Oost-Europa,

Cyprus en Malta en de Middellandse-Zeelanden die een
partnerschap met de Unie hebben, zullen worden vastge
steld in de context van de betrekkingen tussen de Unie
en de genoemde landen .
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Artikel 6

De Commissie draagt zorg voor de tenuitvoerlegging
van het programma overeenkomstig dit besluit. De Com
missie werkt daartoe in een geest van partnerschap sa
men met de Lid-Staten .

Artikel 7

1 . De Commissie dient uiterlijk op 31 december 1998
een tussentijds verslag over de tenuitvoerlegging van het
programma in bij het Europees Parlement, de Raad, het
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de

Regio's .

2 . De Commissie dient uiterlijk op 31 december 2001
een eindverslag over de tenuitvoerlegging van het pro
gramma in bij het Europees Parlement, de Raad, het
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de

Regio's .

Artikel 8

Dit besluit wordt gepubliceerd in het Publikatieblad van
de Europese Gemeenschappen.

GEWIJZIGD VOORSTEL
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III

CBekendmakingen)

COMMISSIE
EUROPEES ECONOMISCH SAMENWERKINGSVERBAND

Bekendmaking krachtens Verordening (EEG) nr. 2137/85 van de Raad van 25 juli 1985 (') —
Oprichting
(96/C 29/05 )

1 . Statutaire naam van het EESV: Nissan European

4 . Handelsregisternummer van het EESV: GE 93

Data Centre EEIG

5 . Publikatie :

2 . Datum van inschrijving van het EESV: 11.1 . 1996

a) Volledige naam van de publikatie: The London
Gazette

3 . Plaats van inschrijving van het EESV:
a) Lid-Staat: UK

b) Plaats: UK-Cardiff CF4 3UZ

(') PB nr. L 199 van 31 . 7 . 1985, blz. 1 .

b) Naam en adres van de uitgever: HMSO Publica
tions, HMSO Publications Centre, 59 Nine Elms
Lane, UK-London SW8 5DR

c) Datum van publikatie: 19 . 1 . 1996
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Onderzoek naar de scheepssector in het Midden-Oosten
(VII/DI-01 /96)
(96/ C 29/ 06 )
1 . Naam en adres van de aanbestedende dienst: Euro

pese Commissie, Directoraat-generaal Vervoer, een
heid VII/D1 , ter attentie van de heer D. Petropoulos
(BU 33 2/ 35 ), rue de la Loi/Wetstraat 200 , B-1049
Bruxelles / Brussel .

Tel. ( 32-2 ) 296 83 46/ 296 32 45 .
Telefax ( 32-2 ) 296 04 21 .

2 . Dienstencategorie : De Commissie wenst een onder
zoek te laten uitvoeren naar de scheepssector in het
Midden-Oosten, met bijzondere aandacht voor de
toegang tot ladingen en deelname aan de handel

b ) Adres voor verzending van de verzoeken : De heer
D. Petropoulos, op het in punt 1 vermelde adres.

11 . Uiterste datum voor verzending van de uitnodiging
tot inschrijving door de Commissie: 22 . 3 . 1996 .
12 . Niet van toepassing.

13 . De volgende criteria zijn van toepassing bij de selec
tie van de tot inschrijving uit te nodigen adviseurs:
— ervaring in de scheepssector,

voor reders uit de EU .

— ervaring met landen- of sectoranalyses,

Het onderzoek beoogt een actueel beeld te geven
van de ontwikkeling van de scheepssector in het

— ervaring met projecten in de Golf.

Midden-Oosten .

Gegadigden dienen bij hun verzoek (conform de be
palingen in punt 10, sub a) en b )) alle documenten,
bewijsstukken en inlichtingen te verstrekken die no
dig zijn voor de beoordeling van de aanmelding, ge
let op de hiervoor vermelde selectiecriteria. Kandida

3 . Leveringsprogramma : Na circa 2 en 5 maanden
dient men tussentijdse verslagen in te dienen, en na
8 maanden na ondertekening van het contract moet
het eindverslag worden overhandigd, alsmede een
samenvatting met aanbevelingen . Alle verslagen moe
ten worden ingediend op het in punt 1 vermelde
adres .

ten die niet aan deze vereiste voldoen, worden van

deelname uitgesloten .

14 . De gunningscriteria luiden als volgt:

4. Niet van toepassing.

— voorgestelde werkwijze ;

5 . Het contract kan niet in partijen worden verdeeld .

— voorgesteld onderzoeksteam ;

6 . Verwacht aantal ondernemingen voor uitnodiging tot
inschrijving: 5-10 .

— innovatieve kenmerken ;

7 . Niet van toepassing.

— prijs .

8 . Uiterste datum voor de uitvoering: 30 . 12 . 1996.

15 . Gestanddoeningstermijn : 6 maanden na de ontvangst
van de inschrijving.

9. Niet van toepassing.

16 . Datum

van

verzending

van

de aankondiging:

24 . 1 . 1996 .

10 . a) Uiterste datum voor de ontvangst van verzoeken
tot deelname : 28 . 2 . 1996 .

17 . Datum van ontvangst door het BOPEG: 24 . 1 . 1996 .

EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE

Department of Economics
CHAIRS IN THE DEPARTMENT OF ECONOMICS

The Department of Economics at the European University Institute, Florence, invites

applications for four chairs in the Department, which will be available from September 1997, or
possibly earlier.

1 . Two posts are available in macroeconomics and related specializations, including, for
example, trade, international economics, and development economics .

2. Two posts are available in microeconomics and related specializations, including, for
example, industrial economics, public economics, and labour economics.
In both cases, applications are encouraged from economic theorists, applied economists and
econometricians. Appointments at all levels of seniority will be possible .

Applications, including curriculum vitae, a brief statement of research plans, and the names of
at least three referees should be sent to the Chair of the Department of Economics, European
University Institute, Badia Fiesolana, San Domenico di Fiesole (FI), 1-50016 and should arrive
by Wednesday 1 May 1996. Applicants should state whether they wish to be considered for the
'macro and related' jobs, the 'micro and related' jobs, or both.

Further details may be obtained from John Micklewright, Chair of the Department of
Economics, at the above address (tel : 39-55-46 85 22 1 /228 , fax : 39-55-46 85 202) or from
http :/ /www.iue.it/ECO/Welcome.html .

