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Nr C 29 / 1

I

(Meddelanden)

KOMMISSIONEN
Räntesats som tillämpas av Europeiska monetära institutet på dess transaktioner i ecu :
4,75 % för februari 1996
Ecu (')
1 februari 1996

(96/C 29/01 )

Valutabelopp för en enhet :
Belgiska franc och
luxemburgska franc

Finska mark

38,8704

Danska kronor

7,31555

Tyska mark

1,89074

5,78350

Svenska kronor

8,82496

Pund sterling

0,839175

USA-dollar

1,27194

Grekiska drakmer

311,968

Kanadensiska dollar

1,74968

Spanska pesetas

159,374

Japanska yen

136,008

Franska franc

6,49261

Schweiziska franc

1,54070

Irländska pund

0,811185

Norska kronor

8,26505

Italienska lire

Nederländska gulden
Österrikiska schilling
Portugisiska escudos

2010,91

2,11752
13,2943
196,006

Isländska kronor

85,2707

Australiska dollar

Nyzeeländska dollar
Sydafrikanska rand

1,70776

1,88771
• 4,64486

Kommissionen har installerat en telex med automatiskt svar som ger omräkningstalen i ett antal valutor .
Denna tjänst är öppen varje dag från kl. 15.30 till 13.00 följande dag. De som använder sig av tjänsten skall
göra på följande sätt :
— Ring telexnummer Bryssel 237 89.
— Lämna det egna telexnumret.
— Skriv koden "cccc" som startar det automatiska systemet som överför omräkningstalen för ecun .

— Överföringen bör inte avbrytas förrän meddelandet är slut, vilket markeras med koden "ffff".
Anmärkning : Kommissionen har även en automatisk telexsvarare (217 91 ) och en automatisk faxsvarare
(296 10 97 ) som tillhandahåller dagliga uppgifter om beräkning av de omräkningstal som
skall tillämpas med avseende på jordbrukspolitiken .

(') Rådets förordning (EEG ) nr 3180/78 av den 18 december 1978 (EGT nr L 379, 30.12.1978 , s. 1 ),
senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1971 / 89 (EGT nr L 189, 4.7.1989, s. 1 ).
Rådets beslut 80 / 1184 / EEG av den 18 december 1980 ( Lomékonventionen ) ( EGT nr L 349 ,
23.12.1980 , s . 34 ).

Kommissionens beslut nr 3334 / 80 / EKSG av den 19 december 1980 (EGT nr L 349 , 23.12.1980 , s . 27 ).
Finansiell förordning av den 16 december 1980 om Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT
nr L 345 , 20.12.1980 , s . 23 ).

Rådets förordning (EEG ) nr 3308 / 80 av den 16 december 1980 (EGT nr L 345 , 20.12.1980 , s. 1 ).
Beslut av Styrelsen för Europeiska investeringsbanken av den 13 maj 1981 (EGT nr L 311 , 30.10.1981 ,
s. 1 ).
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ADMINISTRATIVA KOMMISSIONEN FÖR SOCIAL TRYGGHET FÖR
MIGRERANDE ARBETARE

Omräkningskurser för valutor enligt rådets förordning (EEG) nr 2615/79
(96/C 29/02 )

Artikel 107.1— 107.4 i förordning (EEG ) nr 574/ 72
Referensperiod : januari 1996
Tillämpningsperiod : april, maj, juni 1996
Bryssel
(Bfrs )
100 BEF

100

100 DKK

531,358

100 DEM

2 055,55

100 GRD

12,4900

100 ESP
100 FRF

24,3845

600,104

Köpenhamn
(Dk)

Frankfurt

Aten

Madrid

Paris

Dublin

Milano / Rom

(DM)

(Dr)

( Pta )

(FF)

(£Irl)

(Lir)

4,86487

18,8197
100

•100

386,849

2,35059

8 429,75

100

1,18627

4,58909

47,5587

8,95041

2,31367

380,773

18,9641

3,56899

0,922579

151,834

1 835,50
19,8118

1 GBP

45,9656

3,72853

7 527,33

158,621

0,963819

2,23616

8,65058

77,7712

14 695,7

89,2948

345,436

4,06338
100

195,037

188,503

368,018

0,262624
0,512724

12,6182

5 273,11
28 019,1
108 392

658,614
1 285,82
31 644,2

7,92508

1

2 507,83

3,16014

0,398752

1 000

305,864

81,2476

2,10266
11,1727
43,2214

2,08131

2 461,01

1 000 ITL

100 PTE

342,533

100

4 804,66

1 IEP

100 NLG

88,5443

51,2212

195,232

29,1943

16,6638

2 179,08

16 457,5

0,607624

112,938

410,096

800,638

4 254,26

25,8499

38,5944

3,30140

0,416576

7,65959

0,966501

96 788,1

1 044,70

2 423,82

100 NOK

468,153

88,1049

22,7750

3 748,21

1 919,88

78,0119

9,84367

24 686,2

100 SEK

446,454

84,0212

21,7194

3 574,48

1 830,89

74,3960

9,38742

23 542

100 FIM

676,115

32,8921

5 413,23

2 772,72

14,2191

2 340,12

1 198,63

100 ATS

292,281

100 ISK
100 CHF

100 BEF
100 DKK
100 DEM

100 GRD
100 ESP
100 FRF

45,4308

Lissabon

London

Oslo

Stockholm

( Esc )

(£ )

(NOK)

(SEK )

21,3606

22,3987

28,9489

111,989
0,680470
1,32849

32,6943

1,03318
100

1,07937
2,50425

504,749
2 682,02
10 375,4
63,0433
123,081

3 029,02
240,052
95,7212
9 264,68
100

232,011

100 NOK

25,5054

2 362,99

100 SEK

24,3232

2 253,47

100 FIM

36,8354

3 412,68

100 ATS

15,9238

1 475,29

100 ISK
100 CHF

10 443,4

( Fl )
5,44810

2,47512
138,740

229,312
12 853,8

123,887

2,17554

20 388,8

11,5599

113,501

119,018

44,7195

439,078

460,418

0,271726

0,530496
13,0555
1,03466
0,412573
39,9321
0,431015
1

10,1849
9,71279

14,7092
6,35871

0,988367
55,4017

2,66794

5,20867
128,186

10,1588
4,05084

392,074
4,23192

9,81850
100

95,3650
144,422
62,4329

9,70428
543,962

112,666

2,79761
5,46183

134,416
10,6526
4,24773

411,130
4,43760
10,2957

104,860
100

151,441
65,4674

10,1759
570,400

14,2164

48,7051

186,310

363,736

Amsterdam

2,59105

1 GBP

2,21015

8,54994

479,257

1 000 ITL

100 PTE

55,0065

2 546,57

1 IEP

100 NLG

127,243

7,57049
424,355

Helsingfors
(FIM)
14,7904
78,5900
304,025
1,84733
3,60657
88,7578
7,03412

2,80487

271,478
2,93025
6,79849

69,2416
66,0322
100

43,2296

6,71940
376,648

6,14569

0,955257
53,5458

35 652,3
15 412,3
2 395,62
134 284

Wien

Reykjavik

Vaduz

(ATS)

(ISK)

(CHF)

220,115

3,92685

34,2136
181,797

1 169,60

20,8656

703,279

4 524,58

80,7185

4,27329
8,34282
205,317
16,2716

6,48831
627,992

6,77834
15,7265

160,172
152,748
231,323
100

15,5435
871,274

27,4924

53,6740
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

0,490465
0,957543
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 . Genom förordning (EEG) nr 2615 /79 fastställs att kursen för omräkning till en nationell
valuta av belopp uttryckta i en annan nationell valuta skall vara den kurs som beräknas av
kommissionen och som grundar sig på det månatliga genomsnittet, under den referensperiod
som definieras i punkt 2, av växelkurserna för de valutor som anmäls till kommissionen för
Europeiska monetära systemets räkning.
2 . Referensperioden skall vara
— januari månad för omräkningskurser som gäller från och med påföljande 1 april,
— april månad för omräkningskurser som gäller från och med påföljande 1 juli,

— juli månad för omräkningskurser som gäller från och med påföljande 1 oktober,
— oktober månad för omräkningskurser som gäller från och med påföljande 1 januari .

Valutaomräkningskurserna skall offentliggöras i det andra numret i februari, maj , augusti
och november i Europeiska gemenskapernas officiella tidning (C-serien ).

Nr C 29/ 3

Nr C 29 /4
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Rambestämmelser för det statliga stödet till investeringar för bearbetning och saluföring av
jordbruksprodukter
(96/ C 29/03 )
(Text av betydelse för EES)
Genom nedanstående brev har kommissionen underrättat

medlemsstaterna om gemenskapens rambestämmelser för
det statliga stödet till investeringar för bearbetning och
saluföring av jordbruksprodukter, in enlighet med artikel
93.1 i,. Romfördraget.

"I artikel 93.1 i Romfördraget föreskrivs att kommis
sionen skall föreslå medlemsstaterna det åtgärder som
behövs för den gemensamma marknadens fortsatta ut
veckling eller funktion . Efter en undersökning som ge
nomförts tillsammans med medlemsstaterna inom ramen

för arbetsgruppen 'konkurrensförhållanden inom jord
bruket' under sammanträdet den 3 maj 1995 föreslår
kommissionen medlemsstaterna de rambestämmelser och

åtgärder som anges i bilagan till detta brev enligt artikel
93.1 i Fördraget.

Kommissionen kommer inte längre att tillåta någon stöd
åtgärd som avser investeringar för bearbetning och salu
föring av jordbruksprodukter, som kan komma att an
mälas enligt artikel 93.3 i Romfördraget och som inte
överensstämmer med dessa rambestämmelser och åtgär
der, som skall tillämpas eller kvarstår i tillämpning efter
den 1 januari 1996.

Om kommissionens beslut 94 / 173 / EG av den 22 mars

1994 ändras eller slutgiltigt ersätts så att det område som
f.n . omfattas av punkt 1.2 andra och tredje strecksatserna
och punkt 2 i bilagan till det beslutet berörs, skall varje
sådan ändring gälla dessa rambestämmelser och åtgärder
från och med datum för tillkännagivandet till medlems
staterna av dessa ändringar eller ersättningar.

Kommissionen anmodar medlemsstaterna i enlighet med
artikel 93.1 i Romfördraget att inom två månader från
delgivningen av detta brev bekräfta att de senast från och
med den 1 januari 1996 kommer att rätta sig efter bi
lagda meddelande och ändra sina befintliga stödsystem,
om de inte överensstämmer med dessa rambestämmelser

och åtgärder. Om en sådan bekräftelse inte överlämnas,
förbehåller sig kommissionen rätten att inleda det förfa
rande som avses i artikel 93.2 i Romfördraget.

samma marknaden har den som vedertagen praxis att
analogt tillämpa de sektoriella begränsningar som gäl
ler vid gemenskapens medfinansiering av sådana inve
steringar.

I ett meddelande om denna politik (') har kommis
sionen redogjort för skälet till denna strategi och be
tonat att eftersom de sektoriella begränsningarna för
gemenskapens stöd inom detta område ändrades ge
nom kommissionens beslut 94 / 173 / EG av den 22

mars 1994 (2 ) har kommissionen för avsikt att i enlig
het härmed ändra sin politik för statligt stöd , vilket
f.ö . har tagits upp i ett meddelande i mars 1995 (3 ).
Denna politik, och särskilt ändringarna i den, kom
mer till uttryck i dessa rambestämmelser och åtgärder
enligt artikel 93.1 i Romfördraget . Likaså' fastställs
maximigränser för statligt stöd till investeringar som
kommissionen betraktar som förenliga med den ge
mensamma marknaden (se bilagan ), och sambandet

mellan dessa rambestämmelser och åtgärder och vissa
bestämmelser rörande statligt stöd som inte är speci
fikt sektorbundna .

2 . Filosofin bakom kommissionens politik

I den mån det påverkar handelsutbytet mellan med
lemsstaterna är statligt stöd som beviljas till investe
ringar för bearbetning och saluföring av jordbruks
produkter och som snedvrider eller hotar att
snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa före
tag eller viss produktion inte förenligt med den ge
mensamma marknaden enligt artikel 92.1 i Romför
draget.

Statligt stöd som avser investeringar för bearbetning
och saluföring av jordbruksprodukter kan uppenbart
beviljas med stöd av något av de undantag som anges
i artikel 92.3 . Enligt kommissionens vedertagna praxis
får emellertid statligt stöd inom någon viss sektor av
jordbruksproduktionen inte beviljas på grundval av
något av dessa undantag eller, när det gäller andra
sektorer, beviljas endast om vissa stränga villkor upp
fylls .

1 . Inledning

När kommissionen prövar huruvida ett statligt stöd
som avser investeringar för bearbetning och saluföring
av jordbruksprodukter är förenligt med den gemen

(') EGT nr C 189 , 12.7.1994 .
(2 ) EGT nr L 79 , 23.3.1994 .
O EGT nr C 71 , 23.3.1995 .
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Dessa sektoriella begränsningar som införts efter en
analys av de representativa marknaderna på gemen
skapsnivå tillämpas av kommissionen när den bedö
mer om offentligt stöd , fråm gemenskapen såväl som
nationellt stöd knutet till en investering inom detta
område, är förenligt med gemenskapens intressen. På

Nr C 29/5

iv) salu/öring : färdigställande i syfte att saluföra
och/eller fysiskt förflytta jordbruksprodukter
till marknaden, t.ex. förpackning eller byggnad
av hamnmagasin för behandling av jordbruks
produkter.

så sätt strävar kommissionen efter att säkra överens

stämmelsen mellan den gemensamma jordbrukspoliti
ken och politiken för statligt stöd , så att denna inte
stimulerar till en investering om den av strukturella
skäl inte är förenligt med gemenskapens intressen .

Denna grundläggande filosofi kvarstår och tillämpas
följaktligen i dessa rambestämmelser och åtgärder.

3 . Kommissionens politik för statligt stöd som avser inve
steringar för bearbetning och saluföring av jordbruks
produkter

b ) Utan att det påverkar tillämpningen av punkterna
3 d och 4 a i dessa rambestämmelser och åtgärder
skall ett statligt stöd som beviljas i samband med
investeringar enligt punkt 1.2, andra och tredje
strecksatsen i bilagan till kommissionens beslut
94 / 173 / EEG av den 22 mars 1994 eller är ovill

korligt uteslutet enligt punkt 2 i den bilagan inte
anses vara förenligt med den gemensamma mark
naden . Likaså är alla investeringar enligt punkt 2 i
bilagan till beslut 94/ 173 EEG uteslutna om de
särskilda villkor som föreskrivs där inte är upp
fyllda .

a) Utan att det påverkar tillämpningen av punkterna
4b och 4c används i dessa rambestämmelser och

åtgärder följande beteckningar med de betydelser
som här anges :

i ) jordbruksprodukt : produkter som omfattas av
bilaga II i fördraget med undantag av produk
ter enligt rådets förordning (EEG ) nr 4042/ 89
av den 19 december 1989 (fiskeriprodukter),
samt produkter med KN-nummer 4502 , 4503
och 4504 (korkprodukter) och imitations- eller
ersättningsprodukter för mjölk och mjölkpro
dukter. (').

ii ) investering : anskaffning av materiella tillgångar
(mark, byggnader, utrustning) för bearbetning
och /eller saluföring av en jordbruksprodukt,
oavsett platsen för denna verksamhet (särskilt
på jordbruksföretag).

iii ) bearbetning : beredning av en jordbrukspro
dukt, om den produkt (de produkter) som
framställs genom beredningen förblir jord
bruksprodukter), t.ex. utvinning av fruktjuice
eller slakt av djur för produktion av kött.

(*) I dessa bestämmelser avses med imitationsprodukter för
mjölk och/eller mjölkprodukter produkter som kan förväx
las med mjölk och/eller mjölkprodukter och vars samman
sättning skiljer sig från dessa genom att de innehåller fetter
och /eller proteiner av annat ursprung än mjölk, med eller
utan mjölkbeståndsdelar ['andra produkter än mjölkproduk
ter' enligt artikel 3.2 i rådets förordning (EEG ) nr 1898 / 87
om skydd av benämningen mjölk och mjölkprodukter vid
saluföring ( EGT nr L 182 , 3.7.1987 , s . 36 )].

Om ett statligt stöd underkastat de särskilda vill
koren enligt punkt 2 i bilagan till beslut 94 / 173
EEG beviljas inom ett allmänt, regionalt eller sek
toriellt stödsystem, mot vilket kommissionen inte
har rest invändningar med stöd av artiklarna 92
och 93 i Romfördraget, skall en årligt rapport
överlämnas till kommissionen med uppgift om alla
stöd som beviljats inom detta system under det ak
tuella budgetåret, särskilt sadana uppgifter som be
hövs för att kommissionen utan kompletterande
frågor skall kunna konstatera att alla villkor som
avses i punkt 2 i bilagan till beslut 94 / 173 EEG
verkligen uppfyllts . Denna rapporteringsskyldighet
gäller utöver övriga av kommissionen fastställda
skyldigheter, t.ex. i samband med ett beslut att inte
resa invändningar mot ett regionalt stödsystem .

c) Inget offentligt stöd (nationellt, regionalt, lokalt)
som avser bearbetning och/eller saluförande av en
jordbruksprodukt kan anses vara förenligt med
den gemensamma marknaden om det överstiger de
belopp som fastställs i bilagan till de här rambe
stämmelserna och åtgärderna, eller om det tillsam
mans med annat stöd överstiger dessa belopp .

d ) Dessa rambestämmelser och åtgärder skall tilläm
pas utan , att det påverkar tillämpningen av artikel
92.2 i Romfördraget. Kommissionen prövar från
fall till fall i vilken utsträckning ett stöd kan bevil
jas med stöd av de undantag som fastställs där.

Nr C 29/6
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Kommissionen prövar dessutom från fall till fall
varje stödåtgärd som enligt dessa rambestämmelser
och åtgärder skulle uteslutas, men som i princip
skulle vara berättigad till gemenskapens medfinan

siering enligt bestämmelserna i förordning (EEG)
nr 2328 /91 . O

e) Följande texter skall upphöra att gälla och skall er
sättas med dessa rambestämmelser/åtgärder :
i ) åtgärder rörande förbud mot beviljande av stöd
till glykossirap med hög fruktoshalt (isogly
kos ). O

ii ) Rambestämmelser för stöd ' till investeringar
som avser tillverkning och saluföring av mjölk
produkter och ersättningsprodukter. (5)
iii ) Nationellt stöd till investeringar som avser be
arbetning och saluföring : ändring av maximi
belopp för stöd som kommissionen tillåter
inom ramen för Romfördragets artikel 93.3 . (4)

iv) Kommissionens meddelande rörande statligt
stöd till investeringar som avser bearbetning
och saluföring av jordbruksprodukter. (5 )
4 . Sambandet mellan dessa rambestämmelser och åtgär
der och vissa icke sektorspecifika bestämmelser om
statligt stöd

a) Dessa rambestämmelser och åtgärder berör inte
följande bestämmelser :

i) Gemenskapens rambestämmelser för statligt
stöd till miljövårdande åtgärder. (6)

Statligt stöd som fyller villkoren i gemenska
pens rambestämmelser för statligt stöd till mil
jövårdande åtgärder anses av kommissionen
som förenligt med den gemensamma markna
den även om det beviljas till en produktionssek
tor eller en verksamhet för vilken under andra

omständigheter stödet skulle vara begränsat el
ler förbjudet enligt dessa rambestämmelser och

2 . 2 . 96

åtgärder. Det maximalt tillåtna belopp för stöd
som kan tillämpas på sådana investeringar är
55 % (75 % om investeringen genomförs i ett
mål 1 -område), utom för investeringar i jord
bruksföretag, för vilka de tillåtna maximibelop
pen för stöd är de som anges i gemenskapens
rambestämmelser för statligt stod till miljövår
dande åtgärder (punkt 3.2.3 , fotnot 14 ).

ii ) Rambestämmelser för statligt stöd till forsk
nings- och utvecklingsverksamhet. (7)

Ett stöd som fyller villkoren i gemenskapens
rambestämmelser för statligt stöd till forskning
och utveckling, och särskilt om investeringarna
subventioneras endast i den mån de utnyttjas
uteslutande för ifrågavarande forsknings- och
utvecklingsverksamhet, anses som förenlig med
den gemensamma marknaden även om det be
viljas till en produktionsgren eller en verksam
het för vilken stödet under andra omständighe
ter skulle ha varit begränsat eller förbjudet en
ligt föreskrifter i dessa rambestämmelser och
åtgärder. De maximala tillåtna stödbeloppen
som är tillämpliga på sådana investeringar fast
ställs enligt kriterierna i rambestämmelserna för
statligt stöd till forskning och utveckling.
b ) Följande bestämmelser som rör statligt stöd är till
lämpliga på produkter som anges i dessa rambe
stämmelser endast i den mån de fastställs i bestäm
melserna nedan :

i ) Gemenskapens rambestämmelser om stöd till
små och medelstora företag (8 ), särskilt 'de mi
nimis'-regeln .

Alla åtgärder som beviljas i samband med pro
duktion, bearbetning och/eller saluföring av
jordbruksprodukter är underkastade det krav
på förhandsmeddelande till kommissionen som
anges i artikel 93.3 i Romfördraget, oavsett i
vilken mån det aktuella företaget är engagerat
i produktion, bearbetning och/eller saluföring
av de produkter som anges i nämnda förteck
ning.

ii ) Kommissionens
stödsystem . (')

meddelande

om

regionala

Regionala stödsystem som berör bl.a . stöd till

investeringar för bearbetning och saluföring av
jordbruksprodukter är underkastade villkoren i
dessa rambestämmelser och åtgärder när det
( )
(2)
(3 )
(4 )
(5)
C)

EGT nr L 218 , 6.8.1991 .
Kommissionens brev till medlemsstaterna av den 29.3.1977.
EGT nr C 302 , 12.11.1987.
Kommissionens brev till medlemsstaterna av den 30.10.1985 .
EGT nr C 189, 12.7.1994 och EGT nr C 71 , 23.3.1995 .
EGT nr C 72, 10.3.1994 .

O EGT nr C 83 , 11.4.1986 .
o EGT nr C 213 , 19.8.1992 .
O EGT nr C 31 , 3.2.1979 .
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nad, utöver vilken individuella fall av tillämp

gäller dessa investeringar. Vid tillämpningen av
ett regionalt stödsystem skall de stödnivåer
som tillåts inom ramen för ett sådant system
tillämpas.

ning av generella, regionala eller sektoriella
stöd skall anmälas .

c) Följande bestämmelser skall beaktas :

iii) Kommissionens meddelande om hopslagning
av stöd med olika syften. (J )

Kommissionens meddelande om förfarandet för

snabbt godkännande inom stödsystem riktade till
små och medelstora företag och om ändringar i de
befintliga systemen . (2 )

Så länge ett investeringsstöd som beviljas enligt
ett allmänt, regionalt och/eller sektoriellt stöd
system och som avser produktion, bearbetning
och/eller saluföring av produkter enligt bilaga
II i Romfördraget uppfyller kraven i dessa
rambestämmelser och åtgärder skall det anses
förenligt med den gemensamma marknaden,
oavsett investeringens absoluta storlek. Följakt
ligen finns det för dessa produkter ingen förut
bestämd tröskel för stödbeloppet i absolut stor
lek eller i procent av investeringens totalkost

Punkt 2 i detta meddelande (vissa slag av mindre
ändringar i befintliga system mot vilka kommis
sionen inte har rest några invändningar) tillämpas
bl .a . på stöd knutna till produktion, bearbetning
och/eller saluföring av de produkter som anges i
förteckningen i bilaga II till Romfördraget. Punkt
1 i detta meddelande (vissa slags stöd till små och
medelstora företag) är inte tillämplig på stöd inom
bl .a . jordbruksområdet."
O EGT nr C 213 , 19.8.1992 .

O EGT nr C 3 , 5.1.1985 .

BILAGA

Maximalt tillåtna belopp för statligt stöd som avser investeringar för bearbetning och saluföring av jord
bruksprodukter

Beskrivning av det statliga stödet som avser investeringen

1 ) Ej enligt föreskrifterna i dessa rambestämmelser och åtgärder, eller avser

Stödbelopp (brutto) uttryckt i
procent av totalkostnaden för
investeringar som kan berättiga
till statligt stöd
0 %

tillverkning och saluföring av imitationsprodukter eller ersättningspro
dukter för mjölk och mjölkprodukter

2) Enligt föreskrifterna i dessa rambestämmelser och åtgärder, om investe
ringen genomförs i ett mål 1 -område

75 %

3 ) Enligt föreskrifterna i dessa rambestämmelser och åtgärder, om investe
ringen genomförs utanför ett mål 1 -område

55 %
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(Förberedande rättsakter)

KOMMISSIONEN
Ändrat förslag till rådets beslut om gemenskapens fjärde handlingsprogram för jämställdhet
mellan kvinnor och män ( 1996—2000) (')
(96/C 29/04 )
(Text av betydelse för EES)

KOM( 95) 602 slutlig — 95/0206(CNS)

(Framlagt av kommissionen i enlighet med artikel 189a.2 i Romfördraget den 27 november 1995)

C ) EGT nr C 306 , 17.11.1995 , s . 2 .

URSPRUNGLIG PROPOSITION

EUROPEISKA UNIONENS RAD HAR ANTAGIT DETTA
BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen, särskilt artikel 235 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande,

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs

yttrande,

med beaktande av Regionkommitténs yttrande, och

med beaktande av följande :

REVIDERAD PROPOSITION

2 . 2 . 96

2 . 2. 96

[ SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

URSPRUNGLIG PROPOSITION

Rådet har antagit sex direktiv, två rekommendationer
och nio resolutioner på området jämställdhet mellan
kvinnor och män (1 ).

(*) Rådets direktiv 75 / 117 / EEG om tillnärmningen av medlems

staternas lagar om tillämpningen av principen om lika lön för
kvinnor och män. (EGT nr L 45 , 19.2.1975 , s. 19 .)

Rådets direktiv 76/207/EEG om genomförandet av principen
om likabehandling av kvinnor och män i fråga om tillgång till
anställning, yrkesutbildning och befordran samt arbetsvillkor.
(EGT nr L 39, 14.2.1976 , s. 40 .)

Rådets direktiv 79/7/EEG om successivt genomförande av
principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga om
social trygghet. (EGT nr L 6, 10.1.1979, s. 24.)
Rådets direktiv 86/378 /EEG om genomförandet av principen
om likabehandling av kvinnor och män i fråga om företags
eller yrkesbaserade system för social trygghet. (EGT nr L 225,
12.8.1986, s . 40 .)

Rådets direktiv 86/613 /EEG om tillämpningen av principen
om likabehandling av kvinnor och män med egen rörelse,
bland annat jordbruk, samt om skydd för kvinnor med egen
rörelse under havandeskap och moderskap. (EGT nr L 359,
19.12.1986 , s . 56 .)

Rådets direktiv 82/ 85/EEG om åtgärder för att förbättra
säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare som är
gravida, nyligen har fött barn eller ammar. (EGT nr L 348 ,
28.11.1992 , s. 1 .)
Rådets rekommendation 84 / 635 / EEG av den 13 december

1984 om främjande av positiv särbehandling av kvinnor. (EGT
nr L 331 , 19.12.1984 , s . 34 .)
Rådets rekommendation 92 / 241 / EEG av den 31 mars 1992

om barnomsorg. (EGT nr L 123 , 8.5.1992, s . 16.)
Rådets resolution av den 12 juli 1982 om främjande av jäm
ställdhet mellan kvinnor och män . (EGT nr C 186 , 21.7.1982 ,
s-3 .)

Rådets resolution av den 7 juni 1984 om åtgärder för att be
kämpa arbetslöshet bland kvinnor. (EGT nr C 161 , 21.6.1984,
s . 4.)

Rådets och utbildningsministrarnas resolution, antagen vid rå
dets möte den 3 juni 1985, innehållande ett handlingsprogram
för jämställdhet mellan flickor och pojkar inom utbildningen.
(EGT nr C 166 , 5.7.1985 , s . 1 .)
Rådets andra resolution av den 24 juli 1986 om främjande av
jämställdhet mellan kvinnor och män . ( EGT nr C 203 ,
12.8.1986 , s. 2 .)
Rådets resolution av den 16 december 1988 om kvinnors åter

inträde eller sena inträde i arbetslivet. (EGT nr C 333 ,
28.12.1988 , s . 1 .)

Rådets resolution av den 29 maj 1990 om skydd av kvinnors

och mäns värdighet på arbetsplatsen. (EGT nr C 157,
27.6.1990 , s . 3 .)

Rådets resolution av den 21 maj 1991 om gemenskapens tredje
handlingsprogram för jämställdhet mellan kvinnor och män
( 1991-1995 ). (EGT nr C 142 , 31.5.1991 , s . 1 .)
Rådets resolution av den 22 juni 1994 om främjande av jäm

ställdhet mellan kvinnor och män via de europeiska struktur
fonderna. (EGT nr C 231 , 20.8.1994 , s . 1 .)
Rådets resolution av den 27 mars 1995 om jämn könsfördel
ning i beslutsprocessen . (EGT nr C . . s . . . .)

REVIDERAD PROPOSITION
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URSPRUNGLIG PROPOSITION

REVIDERAD PROPOSITION

Rådets direktiv och andra rättsakter på området jäm
ställdhet mellan kvinnor och män har spelat en stor roll

Rådets direktiv och andra rättsakter på området lika be
handling av kvinnor och män samt jämställdhet mellan
desamma har spelat en stor roll för att förbättra kvinnor

för att förbättra kvinnornas situation .

nas situation .

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en grundläg
gande princip som är erkänd i gemenskapslagstiftningen.

Lika behandling av kvinnor och män samt jämställdhet
mellan desamma är en grundläggande princip som är er
känd i gemenskapslagstiftningen.

Stats- och regeringscheferna framhöll vid Europeiska rå
dets möte i Essen den 10—11 december 1994 att jäm
ställdhet mellan kvinnor och män, tillsammans med kam

rådets möte i Essen den 10—11 december 1994 samt i

pen mot arbetslösheten, är en mycket viktig uppgift för
Europeiska unionen och dess medlemsstater.

kvinnor och män, tillsammans med kampen mot arbets
lösheten, är en mycket viktig uppgift för Europeiska

Stats- och regeringscheferna framhöll vid Europeiska
Cannes den 26—27 juni 1995 att jämställdhet mellan
unionen och dess medlemsstater.

I Vitboken om tillväxt, konkurrenskraft och sysselsätt
ning understryker kommissionen behovet av att stärka
jämställdhetspolitiken för kvinnor och män på arbets
marknaden (*).

Detta program bör minst bygga på de synpunkter som
läggs fram i slutsatserna, de avslutade förklaringarna och
grunderna för åtgärder från Kvinnokonferensen i Peking
och bör genomföras som en del av uppföljningen av kon
ferensen i Peking.

I Vitboken om den europeiska socialpolitiken åtar sig
kommissionen att under 1995 lägga fram ett fjärde hand
lingsprogram för jämställdhet mellan kvinnor och män,
vilket skall träda i kraft 1996 (2).

Europaparlamentet har upprepade gånger och med efter
tryck uppmanat unionen att stärka sin politik på området
jämställdhet mellan kvinnor och män (3 ).

(') Europeiska gemenskapernas bulletin, tillägg 6/93 .
O KOM(94) 333 , 27.7.1994 .

(3) Resolution om utvärderingen av gemenskapens tredje hand
lingsprogram för jämställdhet mellan kvinnor och män samt
förslag till gemenskapens fjärde handlingsprogram
A4-0104 /95 av den 14 juni 1995 .
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REVIDERAD PROPOSITION

Gemenskapens tre första handlingsprogram för jäm
ställdhet mellan kvinnor och män ( 1982—1985,
1986— 1990, 1991—1995 ) har spelat en stor roll för att
förbättra kvinnors situation och främja samarbetet på
alla nivåer i detta avseende .

Det är nödvändigt att konsolidera och vidareutveckla de
resultat som redan uppnåtts inom ramen för dessa tre
program. Trots de ansträngningar som gjorts på gemen
skapsnivå och på nationell nivå råder det fortfarande
ojämlika förhållanden, särskilt vad gäller kvinnors syssel
sättning och löner.

Den tilltagande resursknappheten för vilken kvinnor i
Europeiska unionens medlemsstater är utsatta är en oro
ande utveckling som påkallar åtgärder från såväl gemen
skapen som de enskilda medlemsstaterna.

Utvecklingen av utbildning och yrkesutbildning samt en
ökad förvärvsfrekvens bland kvinnor är faktorer som

skulle stärka den europeiska ekonomins konkurrenskraft.

Möjligheten till utbildning och yrkesutbildning samt
främjandet av ett bredare urval av yrken för flickor och
kvinnor är grundläggande, om kvinnor fullt ut skall
kunna utveckla sin roll i de ekonomiska, sociala och kul

turella gebiten samt om de under jämlika omständigheter
skall kunna integreras på arbetsmarknaden.

Information och vidareutbildning gällande lika behand
ling bör anpassas till specifika nationella, regionala och
lokala förutsättningar samt, i överensstämmelse med so
ciala, ekonomiska och kulturella omständigheter, riktas
mot samtliga sociala parter med syftet att förenkla kvin
nors tillträde till och användning av information och
konstruktioner som gör det möjligt för dem att utöva
sina rättigheter till fullo.

Det finns ett behov av att utveckla åtgärder med beak
tande av de sociala och ekonomiska förändringarna, och
i synnerhet att reagera på de förändringar som sker med
avseende på familjens struktur, kvinnors och mäns roller
i samhället, arbetsorganisation och samhällets demogra
fiska sammansättning.

Det är i detta avseende viktigt att främja ett nära samar
bete

mellan

kommissionen,

medlemsstaterna,

arbets

marknadens parter och alla berörda organisationer och
att främja ett samspel mellan alla relevanta politiska sam
manhang och åtgärder på området.

Det är i detta avseende viktigt att främja ett nära samar
bete mellan kommissionen, de nationella, regionala och
lokala myndigheterna, de sociala parterna, de berörda
icke-statliga organisationerna inklusive Europeiska kvin
noorganisationen samt alla andra av samhällets vidkom
mande parter.
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URSPRUNGLIG PROPOSITION

REVIDERAD PROPOSITION

Detta program kan i enlighet med artikel 3b i fördraget
och utan att det påverkar medlemsstaternas befogenheter
att främja jämställdheten vara värdefullt genom att goda
rutiner och handlingslinjer fastställs och främjas och ge
nom att nyskapande och utbyte av relevanta erfarenheter

Detta program kan i enhällighet med artikel 3b i fördra
get och utan att det påverkar medlemsstaternas befogen
heter att främja jämställdhet och lika behandling vara
värdefullt genom att goda rutiner och handlingslinjer
fastställs och främjas samt genom att nyskapande och ut
byte av relevanta erfarenheter uppmuntras, inte minst
med tanke på positiv handling.

uppmuntras .

För antagande av programmet föreskrivs i fördraget inga
andra befogenheter än de som anges i artikel 235 .

Artikel 1

Genom detta beslut antas gemenskapens fjärde hand
lingsprogram på medellång sikt för jämställdhet mellan
kvinnor och män (nedan kallat "programmet") för perio
den 1 januari 1996 till 31 december 2000 .

Programmet avser att främja att jämställdhetsdimensio
nen införlivas i utarbetandet, genomförandet och upp
följningen av all den politik som förs och alla de åtgär
der som vidtas på gemenskapsnivå och på nationell , re
gional och lokal nivå .

Artikel 2

Programmet har följande sex målsättningar :
— Mobilisering av alla närings- och samhällslivets aktö
rer kring jämställdhetsfrågan .

— Främjande av jämställdhet i en föränderlig ekonomi .
— Stimulering till en politik som ger kvinnor och män
möjlighet att förena familjeliv och förvärvsarbete.
— Främjande av en jämn könsfördelning i beslutspro
cessen .

— Förbättring av förutsättningarna för utövandet av
jämställdhetsrättigheter.
— Stöd till genomförandet, uppföljningen och utvärde
ringen av de åtgärder som vidtas för att nå ovan
nämnda mål .
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REVIDERAD PROPOSITION

Artikel 3

För att uppnå de målsättningar som anges i artikel 2 kan
följande åtgärder genomföras, ges förhöjd effekt och
stödjas inom ramen för programmet :
a) Metodologiskt, tekniskt och finansiellt stöd till inte
grerade projekt som syftar till att fastställa och över
föra goda rutiner inom ekonomi, företag och syssel
sättning, att förena förvärvsarbete med familjeliv och
att främja kvinnors deltagande i beslutsprocessen .

a) Metodologiskt, tekniskt och finansiellt stöd till inte
grerade projekt som syftar till att fastställa och över
föra goda rutiner inom ekonomiska, sociala och kul
turella gebit, att förena förvärvsarbete med familjeliv

och att främja kvinnors deltagande i beslutsprocessen .

b ) Inrättande av mekanismer för bevakning och uppfölj
ning av sådan politik som är väsentlig för jämställdhe
ten, samt genomförande av studier om alla ekono
miska, sociala och juridiska frågor som har samband
med jämställdheten .

c) Kontinuerlig utvärdering av de verksamheter som in
letts inom ramen för programmet.

d ) Genomförande av alla åtgärder som syftar till infor
mationsutbyte och största möjliga spridning av gäl
lande gemenskapslagstiftning inom områdena lika
lön, lika behandling och lika möjligheter och av resul
taten av de initiativ som tagits.

Artikel 4

Kommissionen och medlemsstaterna skall främja sam
manhållningen och samordningen mellan de åtgärder
som vidtas inom ramen för detta program och de åtgär
der som vidtas via strukturfonderna samt annan politik
som förs och andra åtgärder som vidtas på gemenskaps
nivå, särskilt på utbildnings- och yrkesutbildningsområ
det.

Artikel 5

Programmets verksamheter, som skall vara öppna för

EES-länderna, länderna i Central- och Östeuropa,
Cypern, Malta och de länder kring Medelhavet som är
unionens samarbetspartner, skall fastställas inom ramen
för unionens förbindelser med dessa länder.

d) Genomförande och stöd till alla åtgärder som syftar
till informationsutbyte och största möjliga spridning
av gällande gemenskapslagstiftning inom jämställd
hetsområdet samt upplysning om resultaten av de ini
tiativ som har tagits, allt under insikt om att störst
effekt uppnås genom att noggrann hänsyn tas till na
tionella, regionala och lokala skillnader.
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REVIDERAD PROPOSITION

Artikel 6

Kommissionen skall genomföra programmet i enlighet
med detta beslut och skall i detta syfte samarbeta med
medlemsstaterna i en anda av partnerskap .

Artikel 7
1.

Kommissionen skall senast den 31 december 1998

till Europaparlamentet, rådet, Ekonomiska och sociala
kommittén och Regionkommittén överlämna en prelimi
när rapport om programmets genomförande.
2.

Kommissionen skall senast den 31 december 2001

till Europaparlamentet, rådet, Ekonomiska och sociala
kommittén och Regionkommittén överlämna en slutrap
port om programmets genomförande.

Artikel 8

Detta beslut har offentliggjort i Europeiska gemenskaper
nas officiella tidning.

Kommissionen skall genomföra programmet i enlighet
med detta beslut och skall i detta syfte samarbeta med
det civila samhällets parter som verkar för jämlikhet, vil
ket omfattar icke-statliga organisationer på EU-nivå och
medlemsstaternas myndigheter.
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III

( Upplysningar)

KOMMISSIONEN
EUROPEISKA EKONOMISKA INTRESSEGRUPPERINGAR

Meddelanden publicerade i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 2137/85 au den 25 juli
1985 (*) — Stiftelse
(96/C 29/05 )

1 . Företagsgruppens namn: Nissan European Data Cen

4 . Företagsgruppens registreringsnummer: GE 93

tre EEIG

5 . Offentliggörande(n) :

2. Dag för registrering av företagsgrupp: 11.1 . 1996

a) Fullständig titel på den publikation i vilken offent
liggörandet gjordes: The London Gazette

3 . Företagsgruppens registrermgsort:

b) Utgivarens namn och adress: HMSO Publications,

a) Medlemsstat: UK
b) Ort: UK-Cardiff CF4 3UZ

(l ) EGT nr L 199, 31 . 7 . 1985 , s . 1 .

HMSO Publications Centre, 59 Nine Elms Lane,
UK-London SW8 5DR

c) Dag för offentliggörande: 19 . 1 . 1996
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Undersökning om sjöfartssektorn i Mellanöstern
(VII/DI-01 /96)
(96/ C 29/06 )

1 . Upphandlande myndighetens namn och adress: Euro
peiska kommissionen , Generaldirektoratet för trans
port, enhet VII/Dl , Mr D. Petropoulos tillhanda,
(BU 33 2 /35 ), rue de la Loi /Wetstraat 200, B- 1049

1 1 . Sista dag för kommissionen att sända anbudsinfor
dringar: 22 . 3 . 1996 .
12 . Ej relevant.

Bruxelles / Brussel .

Tel . (32-2) 296 83 46/ 296 32 45 .
Telefax (32-2 ) 296 04 21 .
2 . Tjänstekategori: Kommissionen planerar att sätta
igång en undersökning om sjöfartssektorn i Mellan
östern, med särskild vikt vid EU-rederiers tillgång
till frakt och handelsmedverkan .

Målet är att få en aktuell överblick över utvecklingen
i sjöfartssektorn i Mellanöstern.
3 . Leveransprogram : Efter ca 2 respektive 5 månader
skall lägesrapporter inlämnas och 8 månader efter
undertecknandet av kontraktet skall en slutrapport
lämnas in tillsammans med en sammanfattning. Alla
rapporterna skall lämnas till adressen i punkt 1 .
4. Ej relevant.

5 . Kontraktet kan ej delas upp i delar.

6 . Uppskattat antal företag som kommer uppmanas att
lämna in anbud: 5-10 .

7 . Ej relevant.

8 . Sista dag för slutförande: 30 . 12 . 1996 .
9. Ej relevant.

10 . a) Sista dag för mottagande av deltagningsansök
ningar: 28 . 2 . 1996 .

b ) Adress till vilken ansökningarna skall skickas : Mr
D. Petropoulos på adressen under punkt 1 .

13 . Följande kriterier kommer att beaktas vid urval av de
konsulter som kommer att uppmanas att lämna an
bud:

— Erfarenhet inom sjöfartssektorn .

— Erfarenhet av land- och områdesanalyser.
— Erfarenhet av projekt i Persiska viken.

Sökande skall till sin ansökan bifoga (i enlighet med
villkoren i punkterna 10 . a) och b) alla handlingar,
intyg och upplysningar som är nödvändiga vid en
analys av ansökan utifrån ovannämnda urvalskrite
rier. Sökande som ej uppfyller dessa villkor kommer
ej att tas i beaktande .

14 . Kriterier för tilldelning av kontraktet är följande:

— Föreslagen metod .
— Föreslagen undersökningsgrupp .

— Nyskapande egenskaper.
— Pris .

15 . Period under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt
anbud: 6 månader efter mottagande av anbudet.
16 . Dag

för

avsändande

av

detta

meddelande:

24 . 1 . 1996 .

17 . Dag för mottagande av Byrån för Europeiska gemen
skapernas officiella publikationer: 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 (Fl), 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

