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EØS-ORGANER
EØS-KOMITEEN

EØS-KOMITEEN HAR -

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av
avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,
heretter kalt avtalen, særlig artikkel 86 og 98, og

ut fra følgende betraktning:

EØS-avtalens protokoll 31 bør endres slik at EFTA-statene kan
delta i samarbeidet på særlige områder utenfor de fire friheter
fra 1. januar 1994 -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
I avtalens protokoll 31 gjøres de endringer som framgår av
artikkel 2 til 11.

Artikkel 2
Artikkel 2 skal lyde:

«Artikkel 2

Informasjonstjenester og informasjonssystemers sikkerhet

1. EFTA-statene skal fra 1. januar 1994 delta i Fellesskapets
programmer og tiltak nevnt i nr. 5.

2. EFTA-statene skal gi tilskudd til finansieringen av
programmene og tiltakene nevnt i nr. 5 i samsvar med
avtalens artikkel 82 nr. 1 bokstav a.

3. EFTA-statene skal helt fra samarbeidet om programmene
og tiltakene nevnt i nr. 5 begynner, delta fullt ut i EF-
komiteene som bistår Kommisjonen i styringen eller
utviklingen av disse programmene og tiltakene.

EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 8/94
av 7. juni 1994

om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire
friheter

4. For å gjøre opp status og sette nye mål for virksomhet som
omfattes av programmene for informasjonstjenester, skal
framgangsmåten nevnt i avtalens artikkel 79 nr. 3 anvendes.

5. Denne artikkel gjelder følgende fellesskapsrettsakter, samt
rettsakter som er avledet av dem:

- 389 D 0286: Rådsvedtak 89/286/EØF av 17. april 1989
om gjennomføring på fellesskapsplan av hovedfasen i
det strategiske programmet for innovasjon og
teknologioverføring (1989 til 1994) (SPRINT-
programmet) (EFT nr. L 112 av 25.4.1989, s. 12),

- 394 D 0005: Rådsvedtak 94/5/EF av 20.
desember 1993 (EFT nr. L 6 av 8.1.1994, s. 25),

- 391 D 0691: Rådsbeslutning 91/691/EØF av 12.
desember om et program for opprettelse av et indre
marked for informasjonstjenester (EFT nr. L 377 av
31.12.1991, s. 41),

- 392 D 0242: Rådsbeslutning 92/242/EØF av 31. mars
1992 om informasjonssystemers sikkerhet (EFT nr. L
123 av 8.5.1992, s. 19).»

Artikkel 3
Artikkel 3 nr. 1 første strekpunkt skal lyde:

«- politikk og handlingsprogrammer for miljø, særlig innen
virksomhet i Fellesskapet med grunnlag i følgende
fellesskapsrettsakter:

393 Y 0517: Resolusjon vedtatt av Rådet og
representantene for medlemsstatenes regjeringer i møte
i Rådet av 1. februar 1993 om et fellesskapsprogram
for politikk og tiltak på området miljø og bærekraftig
utvikling (EFT nr. C 138 av 17.5.1993, s. 1),».

94/EES/25/01
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Artikkel 4
Artikkel 4 nr. 5 første punktum skal lyde:

«EFTA-statene skal fra 1. januar 1994 delta i Fellesskapets
forskjellige virksomheter, herunder EURYDICE og
ARION, som omfatter informasjonsutveksling, herunder
ekspertkontakter og -møter, seminarer og konferanser der
det er hensiktsmessig.»

Artikkel 5
Under fotnoten til artikkel 5 nr. 3 tilføyes følgende:

«Med hensyn til rådsbeslutning 91/49/EØF er det enighet
om at EFTA-statene fra 1. januar 1994 skal dekke en del av
administrasjonskostnadene knyttet til Fellesskapets
oppfølgingstiltak under budsjettpost B3-4104 «tiltak for
eldre».»

Artikkel 6
a) Artikkel 6 nr. 2 første strekpunkt skal lyde:

«- 392 Y 0723: Rådsresolusjon av 13. juli 1992 om
framtidige prioriteringer for utviklingen av forbruker-
vernpolitikken (EFT nr. C 186 av 23.7.1992, s. 1).»

b) Artikkel 6 nr. 2 andre strekpunkt skal lyde:

«- 593 DC 0378: Kommisjonens andre treårs
handlingsplan (1993-95).»

Artikkel 7
Artikkel 7 nr. 2 og 3 skal erstattes med følgende numre:

«2. EFTA-statene skal fra 1. januar 1994 delta i Fellesskapets
programmer og tiltak nevnt i nr. 5.

3. EFTA-statene skal gi tilskudd til finansieringen av
programmene og tiltakene nevnt i nr. 5 i samsvar med
avtalens artikkel 82 nr. 1 bokstav a.

4. EFTA-statene skal helt fra samarbeidet om programmene
og tiltakene nevnt i nr. 5 begynner, delta fullt ut i EF-
komiteene som bistår Kommisjonen i styringen eller
utviklingen av disse programmene og tiltakene.

5. Avtalepartene skal særlig søke å styrke samarbeidet innen
virksomhet i Fellesskapet med grunnlag i følgende
fellesskapsrettsakter:

- 393 D 0379: Rådsbeslutning 93/379/EØF av 14. juni
1993 om et flerårig program for fellesskapstiltak for å
styrke de prioriterte områdene og for å sikre kontinuitet
i og konsolidering av næringspolitikken, særlig for små

og mellomstore bedrifter, i Fellesskapet (EFT nr. L
161 av 2.7.1993, s. 68),

- 389 Y 1007(01): Rådsresolusjon av 26. september
1989 om utviklingen i bruken av underleveranser i
Fellesskapet (EFT nr. C 254 av 7.10.1989, s. 1),

- 390 X 0246: Rådsrekommandasjon av 28. mai 1990
om gjennomføringen av en politikk for forenkling av
administrative rutiner for små og mellomstore bedrifter
i medlemsstatene (EFT nr. L 141 av 2.6.1990, s. 55),

- 393 Y 1203(01): Rådsresolusjon av 22. november
1993 om styrking av konkurransedyktigheten til
bedrifter, særlig små og mellomstore bedrifter og
håndverksbedrifter, og økt sysselsetting (EFT nr. C
326 av 3.12.1993, s. 1).»

Artikkel 8
Artikkel 8 skal lyde:

«Artikkel 8

Turisme:

1. EFTA-statene skal fra 1. januar 1994 delta i Fellesskapets
programmer og tiltak nevnt i nr. 4.

2. EFTA-statene skal gi tilskudd til finansieringen av
programmene og tiltakene nevnt i nr. 4 i samsvar med
avtalens artikkel 82 nr. 1 bokstav a.

3. EFTA-statene skal helt fra samarbeidet om programmene
og tiltakene nevnt i nr. 4 begynner, delta fullt ut i EF-
komiteene som bistår Kommisjonen i styringen eller
utviklingen av disse programmene og tiltakene.

4. Avtalepartene skal særlig søke å styrke samarbeidet innen
virksomhet i Fellesskapet med grunnlag i følgende felles-
skapsrettsakt:

- 392 D 0421: Rådsbeslutning 92/421/EØF av 13. juli
1992 om en plan for fellesskapstiltak for turisme (EFT
nr. L 231 av 13.8.1992, s. 26).»

Artikkel 9
Artikkel 9 skal lyde:

«Artikkel 9

Den audiovisuelle sektor

1. EFTA-statene skal fra 1. januar 1994 delta i Fellesskapets
programmer og tiltak nevnt i nr. 4.
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Utferdiget i Brussel, 7. juni 1994.

For EØS-komiteen

Steffen Smidt
Formann

2. EFTA-statene skal gi tilskudd til finansieringen av
programmene og tiltakene nevnt i nr. 4 i samsvar med
avtalens artikkel 82 nr. 1 bokstav a.

3. EFTA-statene skal helt fra samarbeidet om programmene
og tiltakene nevnt i nr. 4 begynner, delta fullt ut i EF-
komiteene som bistår Kommisjonen i styringen eller
utviklingen av disse programmene og tiltakene.

4. Avtalepartene skal særlig søke å styrke samarbeidet innen
virksomhet i Fellesskapet med grunnlag i følgende
fellesskapsrettsakt:

- 390 D 0685: Rådsbeslutning 90/685/EØF av 21.
desember 1990 om iverksetting av et handlingspro-
gram for å fremme utviklingen av den europeiske
audiovisuelle industri (MEDIA) (1991 - 1995) (EFT
nr. L 380 av 31.12.1990, s. 37).»

Artikkel 10
Ny artikkel 11 skal lyde:

«Artikkel 11

Handelslettelser

1. EFTA-statene skal fra 1. januar 1994 delta i Fellesskapets
programmer og tiltak nevnt i nr. 4, i samsvar med avtalens
artikkel 21 nr. 3.

2. EFTA-statene skal gi tilskudd til finansieringen av
programmene og tiltakene nevnt i nr. 4 i samsvar med
avtalens artikkel 82 nr. 1 bokstav a.

3. EFTA-statene skal helt fra samarbeidet om programmene
og tiltakene nevnt i nr. 4 begynner, delta fullt ut i EF-
komiteene som bistår Kommisjonen i styringen eller
utviklingen av disse programmene og tiltakene.

4. Denne artikkel gjelder følgende fellesskapsrettsakter, samt
rettsakter som er avledet av dem:

-  387 D 0499: Rådsbeslutning 87/499/EØF av 5.
oktober 1987 om innføring av et fellesskapsprogram
for elektronisk overføring av handelsdata via
kommunikasjonsnett (TEDIS) (EFT nr. L 285 av
8.10.1987, s. 35),

- 389 D 0241: Rådsbeslutning 89/241/EØF av 5. april
1989 om endring av beslutning 87/499/EØF om
innføring av et fellesskapsprogram for elektronisk
overføring av handelsdata via kommunikasjonsnett
(TEDIS) (EFT nr. L 97 av 11.4.1989, s. 46),

- 391 D 0385: Rådsbeslutning 91/385/EØF av 22. juli
1991 om opprettelse av annen fase i TEDIS-
programmet (systemer for elektronisk overføring av
handelsdata) (EFT nr. L 208 av 30.7.1991, s. 66).»

Artikkel 11
Ny artikkel 12 skal lyde:

«Artikkel 12

Transport og mobilitet

1. EFTA-statene skal fra 1. januar 1994 delta i fellesskapstiltak
knyttet til budsjettpost B6-8351 «Transport og mobilitet»,
oppført i EFs budsjett for året 1994.

2. EFTA-statene skal gi tilskudd til finansieringen av tiltakene
nevnt i nr. 1 i samsvar med avtalens artikkel 82 nr. 1 bokstav
a).»

Artikkel 12
Denne beslutning trer i kraft 1. november 1994, forutsatt at EØS-
komiteen har mottatt alle meddelelsene i henhold til avtalens
artikkel 103 nr. 1.

Artikkel 13
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avsnittet av og EØS-
tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.
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,

Følgende 16 EF-rettsakter, alle tidligere offentliggjort i EF-Tidende, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 8/94 av 8. juni 1994 om

endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige
områder utenfor de fire friheter, se denne utgave av EØS-tillegget til De

Europeiske Fellesskaps Tidende.
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RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
økonomiske fellesskap, særlig artikkel 235,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet(2)

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(3) og

ut fra følgende betraktninger:

I henhold til traktatens artikkel 2 har Fellesskapet særlig til
oppgave å fremme en harmonisk utvikling av den økonomiske
virksomhet og en uavbrutt og likevektig vekst i Fellesskapet som
helhet. I henhold til traktatens artikkel 130 A skal Fellesskapet
utvikle og videreføre sine tiltak for å styrke den økonomiske og
sosiale samhørighet for å fremme en harmonisk utvikling av
Fellesskapet som helhet.

Fellesskapets mål er å styrke det vitenskapelige og teknologiske
grunnlaget for den europeiske industri, og å fremme utviklingen
av dens internasjonale konkurranseevne. Dette målet skal særlig
nås ved en målrettet innsats for å fremme innovasjon og
teknologioverføring.

Gjennomføringen av det strategiske programmet for innovasjon
og teknologioverføring (1983 til 1988)(4) [SPRINT-programmet
(Strategic Programme for Innovation and Technology Transfer)]
har vist at det er behov for ytterligere tiltak innenfor rammen av
en fellesskapspolitikk for innovasjon og teknologioverføring,
særlig med sikte på gjennomføringen av det indre marked innen
utgangen av 1992.

Fellesskapet må gjennom passende tiltak styrke foretakenes
innovasjonskapasitet og fremme rask innføring av ny teknologi
så snart den blir tilgjengelig.

Mye av den nyeste teknologien har ennå ikke fått den spredning
den kunne ha fått i visse tradisjonelle virksomhetssektorer eller
i visse regioner som er lite utviklet eller i industriell tilbakegang.
En rask integrasjon av ny teknologi kan gi disse sektorene og
regionene muligheten til å avhjelpe sine mangler og derved styrke
sin konkurranseevne.

Medlemsstatene har utviklet særtjenester for støtte til innovasjon,
teknologioverføring, rådgivning i innovasjonsstyring, finansier-
ing og industrielt samarbeid. Disse infrastrukturene har en
betydelig multiplikatoreffekt med hensyn til å fremme innovasjon
og teknologisk utvikling, særlig for mindre foretaks ved-
kommende. Opprettelse av tverrnasjonale kontakt-, samarbeids-
, opplærings- og overføringsmekanismer supplerer disse
nasjonale bestrebelsene.

Fellesskapet har supplert medlemsstatenes tiltak ved å fremme
initiativer til støtte for innovasjon og teknologioverføring som
vesentlige elementer i Fellesskapets politikk på andre områder.

Disse initiativene bør optimeres for å øke effektiviteten og sikre
bedre sammenheng.

Det er i programmets hovedfase nødvendig å imøtekomme
behovene hos foretakene og deres organisasjoner og å styrke
den rolle finansieringsselskapene, spesialrådgiverne og annet
fagpersonell har.

Teknologioverføring og innovasjon har stor betydning for små
og mellomstore bedrifter, og tiltakene på dette området bør derfor
samordnes med den politikk til fordel for små og mellomstore
bedrifter som Kommisjonen har utviklet innenfor rammen av
sitt handlingsprogram.

Det er nødvendig å ha tilgang til virkemidler som kan gi bedre
forståelse av innovasjons- og teknologioverføringsprosessen, for
bedre å kunne identifisere hindringer og vurdere virkningen av
virkemidler og politikk.

(1) EFT nr. C 268 av 15.10.1988, s. 3.

(2) EFT nr. C 69 av 20.3.1989.

(3) EFT nr. C 23 av 30.1.1989, s. 6.

(4) EFT nr. L 353 av 15.12.1983, s. 15 og

EFT nr. L 153 av 13.6.1987, s. 45.

RÅDSVEDTAK

av 17. april 1989

om gjennomføring på fellesskapsplan av hovedfasen i det strategiske programmet for
innovasjon og teknologioverføring (1989 til 1993) (SPRINT-programmet)

(89/286/EØF)
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Gjensidig informasjon, erfaringsutveksling og samråd mellom
medlemsstatene og Kommisjonen med hensyn til innovasjons-
politikken, er vesentlig for å styrke denne politikkens effektivitet
og utjevningen i Fellesskapet som helhet.

Tilgangen til teknologi, kapital og markeder bør utvides for å
stimulere innovasjonen.

Et fellesskapstiltak på dette området har vist seg å være
nødvendig. Traktaten gir ingen annen myndighet for å treffe dette
tiltak enn artikkel 235 -

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1
Hovedfasen i det strategiske programmet for å fremme innovasjon
og teknologioverføring, heretter kalt «SPRINT-programmet»,
vedtas for et tidsrom på fem år regnet fra 1. januar 1989.

Artikkel 2
Programmets mål er følgende:

1) å styrke innovasjonskapasiteten hos europeiske produsenter
av varer og tjenester med henblikk på det indre marked i
1993,

2) å fremme raskt gjennomslag av ny teknologi og
innovasjonsspredning i hele det økonomiske nettverk i
Fellesskapet, og på denne måten styrke den økonomiske
og sosiale utjevning i Fellesskapet med hensyn til
innovasjon og teknologioverføring,

3) å øke effektiviteten og bedre samordningen av eksisterende
virkemidler og politikk på regionalt og nasjonalt plan samt
på fellesskapsplan på områdene innovasjon og
teknologioverføring.

Artikkel 3
For å nå målene fastsatt i artikkel 2, skal følgende tiltak iverksettes
idet det tas nøye hensyn til igangværende initiativer, etter nærmere
regler som fastsatt i artikkel 5:

- styrking av infrastrukturen for innovasjonstjenestene i
Fellesskapet ved konsolidering av eksisterende tverr-
nasjonale nett og ved opprettelse av nye nett, med krav om
at de på lang sikt skal bli finansielt uavhengige, idet det tas
særlig hensyn til de regioner i Fellesskapet der det ennå
ikke finnes en egnet struktur eller der strukturen er
utilstrekkelig, og det tas utgangspunkt i eksisterende
organisasjoner i regionene,

- støtte til særskilte prosjekter av fellesskapsinteresse for
innovasjonsoverføring innenfor Fellesskapet,

- forbedring av innovasjonsmiljøet gjennom bedre kjennskap

til innovasjonsprosessene og mer omfattende samråd
mellom medlemsstatene og Kommisjonen.

Disse tiltakene er nærmere beskrevet i vedlegg I.

Artikkel 4
Beløpet som anses nødvendig for å gjennomføre programmet,
utgjør 90 millioner ECU.

Vedlegg II inneholder en veiledende spesifisering av kostnads-
fordelingen mellom de ulike tiltakene nevnt i artikkel 3.

Artikkel 5
1. Kommisjonen er ansvarlig for gjennomføringen av

SPRINT-programmet.

2. Kommisjonen skal bistås av en komité for innovasjon og
teknologioverføring, heretter kalt «komiteen», sammensatt
av representanter for medlemsstatene og ledet av
Kommisjonens representant.

Kommisjonens representant skal framlegge for komiteen et utkast
til tiltak som skal treffes. Komiteen skal uttale seg om utkastet
innen en frist som lederen kan fastsette etter hvor mye saken
haster. Uttalelsen skal avgis med det flertall som er fastsatt i
traktatens artikkel 148 nr. 2 for beslutninger som Rådet skal treffe
etter forslag fra Kommisjonen. Ved avstemning i komiteen skal
stemmer avgitt av medlemsstatenes representanter ha vekt som
fastsatt i nevnte artikkel. Lederen skal ikke avgi stemme.

Kommisjonen skal vedta tiltak som skal iverksettes umiddelbart.
Dersom tiltakene ikke er i samsvar med komiteens uttalelse, skal
imidlertid Kommisjonen omgående underrette Rådet om dem. I
dette tilfellet skal Kommisjonen utsette iverksettingen av tiltakene
den har vedtatt, i to måneder regnet fra den dagen underretningen
blir gitt.

Rådet kan med kvalifisert flertall treffe en annen beslutning innen
fristen fastsatt i tredje ledd.

3. Ved gjennomføringen av programmet får framgangsmåten
nevnt i nr. 2 anvendelse særlig i følgende tilfeller:

- programmets prioriteringer,

- innhold, tidsplan, og anslåtte budsjettbevilgninger til
innkalling av forslag,

- vurdering av foreslåtte prosjekter, herunder prosjekter
som ikke innebærer innkalling av forslag,

- avvik fra alminnelige regler (50 % samfinansiering og
artikkel 6 nr. 2),

- vurdering av særskilte foreslåtte prosjekter for
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innovasjonsoverføring innenfor Fellesskapet som
innebærer et enkelt fellesskapsbidrag som overstiger
300 000 ECU,

- evaluering av programmet med henblikk på utarbeiding
av rapportene fastsatt i artikkel 8.

4. Kommisjonen skal sikre nær samordning mellom SPRINT-
programmet og beslektede eller supplerende fellesskaps-
initiativer, som er igang eller under utarbeiding, for å unngå
overlapping, særlig med VALUE-programmet.

5. Ved gjennomføringen av programmet skal det tas hensyn
til behovene og de særlige forhold i regioner som er lite ut-
viklet eller i industriell tilbakegang.

Artikkel 6
1. Fellesskapets finansielle støtte skal tilpasses de enkelte

tiltakenes art. Støtten kan gis i form av et direkte eller
indirekte tilskudd, et forskudd på ansvarlig kapital eller i
en annen egnet form.

2. Kommisjonen skal som hovedregel gjennomføre SPRINT-
programmet ved innkalling av forslag, som etter behov
kunngjøres i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

3. Ved gjennomføringen av programmet skal Kommisjonen
også benytte de virkemidler og organer som den fremmer
innenfor rammen av Fellesskapets politikk på andre
områder, særlig på området regionalpolitikk, for å styrke
programmets effektivitet og den alminnelige sammenheng.

4. Kommisjonens medkontrahenter må som hovedregel,
unntatt i tilfeller der undersøkelser og tjenester utføres for
Kommisjonen, påta seg hoveddelen av finansieringen og
minst 50 % av de samlede kostnadene. I unntakstilfeller og

etter framgangsmåten i artikkel 5, skal et fellesskapsbidrag
som overstiger 50 % imidlertid ikke utelukkes, særlig når
det tas hensyn til at regioner som er lite utviklet eller i
industriell tilbakegang har særlige vanskeligheter med å
delta i tverrnasjonale virksomheter.

Artikkel 7
Etter en framgangsmåte som skal fastsettes i komiteen, skal
medlemsstatene og Kommisjonen jevnlig utveksle all nyttig
informasjon med hensyn til å nå de mål for programmet som er
omhandlet i dette vedtak.

Artikkel 8
30 måneder etter iverksettingen av programmet og etter
framgangsmåten i artikkel 5, skal Kommisjonen sende Euro-
paparlamentet, Rådet og Den økonomiske og sosiale komité en
evalueringsrapport om de resultater som er oppnådd. Rapporten
kan eventuelt vedlegges forslag til endring av programmet,
dersom dette viser seg å være nødvendig i lys av resultatene.

Når programmet er avsluttet og etter framgangsmåten i artikkel
5, skal Kommisjonen sende Europaparlamentet, Rådet og Den
økonomiske og sosiale komité en rapport om programmets
gjennomføring og resultater.

Artikkel 9
Kommisjonen skal i samarbeid med komiteen og ved de mest
hensiktsmessige midler spre informasjon i hele Fellesskapet om
de tiltak som er truffet i henhold til dette vedtak og om resultatene
av dem.

Artikkel 10
Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Luxembourg, 17. april 1989.

For Rådet

C. ROMERO HERRERA

Formann
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VEDLEGG I

HANDLINGSPLAN

(SPRINT-programmet 1989 til 1993)

A. Styrking av den europeiske infrastrukturen for innovasjonstjenester ved opprettelse av et
nett innenfor Fellesskapet med krav om at det blir finansielt uavhengig på lang sikt

Dette omfatter særlig

1. styrking av innovasjonsnett innenfor Fellesskapet:

a) konsolidering og utvikling av eksisterende nett, som særlig omfatter

- rådgivere innen teknologi og innovasjonsstyring,
- sektorvise sentre for kollektiv forskning,
- finansieringsinstitusjoner for innovasjon,

b) opprettelse av nye nett, særlig mellom

- forskningsselskaper på kontrakt,
- rådgivere i ingeniørtjenester,
- spesialister på kvalitet og verdianalyse osv.,

c) styrking av samarbeidet innenfor Fellesskapet mellom

- grensesnittene forskning/industri og universitet/industri
- teknologisentre og forskningsparker

d) opprettelse av sammenkoplingsmekanismer mellom de ulike nettene for å fremme
innovasjon og teknologioverføring.

2. Støttetiltak til nettene:

a) tiltak for informasjon, bevisstgjøring, fremme og overføring av knowhow i forbindelse
med innovasjonsstyring og tilknyttede tiltak:

- erfaringsutveksling mellom medlemsstatene og utover de nasjonale grenser,
mellomregioner i de ulike medlemsstatene, særlig ved støtte til undersøkelser,
ekspertseminarer, opprettelse av ekspertnett i relevante styringsdisipliner
(kvalitet, verdianalyse, markedsføring osv.),

- spredning av disse styringsmetodene gjennom egnede salgsfremmende tiltak
(konferanser, utstillinger, utgivelser, europeiske priser, suksess-historier osv.),

- innføring av tiltak for informasjon, bevisstgjøring og overføring av knowhow
av tverrnasjonal art og/eller med tverrnasjonal målsetting beregnet på det
publikum som er berørt av spredning og overføring av teknologi og
innovasjonsstyring, og disse tiltakene skal utvikles i nær tilknytning til COMETT-
programmet,
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b) særskilte virkemidler til effektivisering av nettene, særlig

- opprettelse av forbindelse mellom framtidige deltakere i et nett (for eksempel gjennom
besøk og faglig utveksling, innføringsseminarer osv.),

- utveksling av teknologitilbud, særlig gjennom tiltak med henblikk på

- styrking av den tverrnasjonale virkning av teknologiutstillinger og -messer
(samarbeidmellom arrangører i ulike regioner, besøk av produsenter fra andre
regioner osv.),

- utvikling og hensiktsmessig bruk av metoder til formidling av disse
teknologitilbudene (kataloger, utstillinger, stipender, databanker, konferanser
og seminarer, videokonferanser osv.),

-  definisjon av «beste praksis» (best practice) med hensyn til teknologioverføring,

- særlige tiltak som kan gi de regioner i Fellesskapet som har en mindre utviklet infrastruktur
for innovasjonstjenester, større mulighet til å delta i ulike nett innenfor Fellesskapet,

c) lansering av innovasjoner som skapes gjennom nettene, ved økt dialog mellom kapitaleiere,
teknologer og innehavere av innovasjonsprosjekter som er identifisert ved hjelp av nettene (f.
eks. gjennom en prosjektdatabank, investeringsfora og brookerage meetings innenfor
Fellesskapet).

B. Støtte til særskilte prosjekter for innovasjonsoverføring innenfor Fellesskapet, særlig ved

- støtte til særskilte prosjekter av tverrnasjonal art der det legges vekt på industrielt
samarbeid, og som særlig omfatter anvendelse av generisk teknologi i industrisektorer
i regioner i Fellesskapet som er lite utviklet eller i industriell tilbakegang,

- støttetiltak med henblikk på å høyne bevisstheten samt for opplæring i de foretak som
tar denne teknologien i bruk, der det legges vekt på foretakenes tverrnasjonale dimensjon
(f. eks. besøk i foretak, utstillinger, informasjonsseminarer, utarbeiding av brosjyrer eller
audiovisuelt materiale osv.),

- teknisk bistand til foretak, og særlig til små og mellomstore bedrifter, som kan gjøre
bruk av denne teknologien, særlig gjennom nett med spesialisering i teknologioverføring
og medvirkning fra sentre for avansert teknologi,

- støtte til effektiv gjennomføring av prosjektene, særlig ved mobilisering av disponible
offentlige eller private finansieringsmidler.

To parallelle metoder kan benyttes:

- den ene metoden kartlegger tilgjengelig teknologi med en lønnsomhet som gjør den
egnet til utbredt anvendelse i foretak i regioner som er lite utviklet eller i industriell
tilbakegang, og den tar sikte på å fremme bruken av slik teknologi i de berørte sektorer,

- den andre metoden kartlegger et felles behov hos en gruppe foretak i en bestemt sektor
eller region der foretakene er villige til å finansiere løsningen, og den tar sikte på å
fremme kartlegging og eventuell anvendelse av tilgjengelig teknologi for å løse det
avdekkede problemet.

De planlagte prosjektene skal virke som katalysatorer for utviklingen i sektorene og for bruk av den
aktuelle teknologi. Prosjektene må også helt eller delvis oppfylle følgende kriterier:
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- de skal være eksempler på anvendelse av en «systembasert» helhetsmetode for innføring
av teknologisk endring, både rent teknisk og med hensyn til aspekter som
foretaksorganisasjon, opplæring og motivering av ansatte og bruk av styringsmetoder
som verdianalyse eller industriell design og markedsanalyse,

- de skal tilby en optimal kombinasjon av kompetanse ved samarbeid mellom flere
medlemsstater eller mellom regioner i ulike medlemsstater i Fellesskapet, og der det er
mulig, mellom ulike faggrupper,

- de skal gjennom valg av virksomhetssektorer eller teknologi sikre stor økonomisk
virkning,

- de skal bidra aktivt til å redusere regionale forskjeller med hensyn til tilbud på og tilgang
til teknologi,

- de skal så langt som mulig bygge på eksisterende infrastrukturer og fremme bruken av
dem,

- de skal omfatte et system for oppfølging og evaluering, særlig basert på kvantitative mål
som lett kan kontrolleres,

- de skal sikre utnyttelse av den erfaring som er gjort, helst direkte gjennom de foretak
som drar nytte av prosjektene, for at multiplikatoreffekten skal bli størst mulig.

C. Forbedring av innovasjonsmiljøet gjennom bedre kjennskap til innovasjonsprosessene og
mer omfattende samråd mellom medlemsstatene og Kommisjonen

1. nøye overvåking av innovasjonen i Europa (Europeisk system for innovasjonsovervåking)
og evaluering av støttetiltak,

2. styrking av samråd og erfaringsutveksling mellom medlemsstatene og Kommisjonen på
områdene innovasjonspolitikk og teknologioverføring, særlig for å fastlegge rammene i form
av lover og forskrifter og de økonomiske og skattemessige vilkår som gavner innovasjon og
teknologioverføring.
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VEDLEGG II

VEILEDENDE INTERN FORDELING AV BEVILGNINGENE

(SPRINT-programmet 1989 til 1993)

A. Europeisk infrastruktur for innovasjonstjenester

1. Styrking av nettene :

a) nett av rådgivere innen innovasjon og teknologioverføring,

b) nett av sektorvise fellesforskningssentre,

c) nye nett (forskningsselskaper på kontrakt/grensesnitt forskning eller universitet -industri/
ingeniørvirksomhet/teknologisentre/finansinstitusjoner osv.),

d) sammenkopling av nett for innovasjon og teknologioverføring.

2. Støttetiltak:

a) tverrnasjonal opplæring i innovasjonsstyring, ekspertnett (design, kvalitet, verdianalyse,
markedsføring av nye produkter osv.) og tilhørende salgsfremmende tiltak (konferanser,
europeiske premier, utgivelser, utstillinger),

b) virkemidler til støtte for nett (teknologimesser, redskaper for utveksling av tilbud osv.),

c) lansering av innovasjoner som skapes gjennom nettene (investeringsfora, brokerage meet-
ings)

B. Særskilte prosjekter for innovasjonsoverføring innenfor Fellesskapet

C. Kjennskap til innovasjon og samråd mellom medlemsstatene og Kommisjonen

1) Europeisk ystem for innovasjonsovervåking

2) Samråd og erfaringsutveksling

I ALT
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RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 130,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet(2),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(3), og

ut fra følgende betraktninger:

Gunstige forhold for innovasjon og teknologioverføring i alle
regioner og sektorer i Fellesskapet er en av forutsetningene for
industriens konkurranseevne og for styrking av industriens
vitenskapelige og teknologiske grunnlag.

Rådet vedtok 17. april 1989 vedtak 89/286/EØF om
gjennomføring på fellesskapsplan av hovedfasen i det strategiske
programmet for innovasjon og teknologioverføring (1989 til
1993) (SPRINT-programmet)(4).

En gruppe uavhengige sakkyndige har i henhold til artikkel 8 i
dette vedtaket foretatt en evaluering av de resultater som var
oppnådd 30 måneder etter iverksettingen av programmet.
Kommisjonen har framlagt evalueringsrapporten sammen med
sine kommentarer for Europaparlamentet, Rådet og Den
økonomiske og sosiale komité.

Rapporten bekrefter at programmets mål og hovedtrekk er
relevante, anbefaler en utvidelse av programmet og gir
anbefalinger med hensyn til retningslinjer for visse tiltak.

De tiltak som er iverksatt innenfor rammen av SPRINT-
programmet, hvis virkninger først vil vise seg på middels til lang
sikt, må videreføres og styrkes med henblikk på å støtte initiativer
til ny vekst, å sikre sammenhengen med Fellesskapets øvrige

virkemidler til fremme av innovasjon og teknologioverføring,
og å legge forholdene til rette for integrasjon av SPRINT-
programmet i Det fjerde rammeprogram for forskning og
teknologisk utvikling.

Iverksettingen av denne virksomheten skjer ved hjelp av nasjonale
og regionale organer, og forvaltningen av den desentraliseres i
den grad det er mulig. Hovedmålet med denne virksomheten er
å opprette tverrnasjonale nett på sektorielt eller regionalt plan,
ved kartlegging og spredning av beste praksis på tvers av
nasjonale grenser, og ved samordning av tiltak på fellesskapsplan
med sikte på å redusere kostnadene og den risiko som er forbundet
med forsøk med nye prosjekter. Denne virksomheten supplerer
og støtter derfor tiltak på nasjonalt og regionalt plan, og er dermed
i samsvar med nærhetsprinsippet.

Det vil derfor være hensiktsmessig å forlenge programmet i
varighet til 31. desember 1994 og endre vedtak 89/286/EØF i
samsvar med dette -

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1
I vedtak 89/286/EØF gjøres følgende endringer:

1) Vedtakets tittel skal lyde: «om gjennomføring på felles-
skapsnivå av hovedfasen i det strategiske programmet for
innovasjon og teknologioverføring (1989 til 1994)
(SPRINT-programmet)»

2) Artikkel 1 skal lyde:

«Artikkel 1

Hovedfasen i det strategiske programmet for innovasjon
og teknologioverføring, heretter kalt «SPRINT-
programmet», vedtas for et tidsrom på seks år regnet fra 1.
januar 1989.»

RÅDSVEDTAK

av 20. desember 1993

om endring av rådsvedtak 89/286/EØF om gjennomføring på fellesskapsplan av hovedfasen i
det strategiske programmet for innovasjon og teknologioverføring (1989 til 1993) (SPRINT-

programmet)

(94/5/EF)

(1) EFT nr. C 200 av 24.7.1993, s. 7.

(2) EFT nr. C 329 av 6.12.1993.

(3) EFT nr. C 34 av 2.2.1994, s. 8.

(4) EFT nr. L 112 av 25.4.1989, s. 12.
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3) Artikkel 4 skal lyde:

«Artikkel 4

Beløpet som anses nødvendig for å gjennomføre
programmet, utgjør 109 millioner ECU.

Vedlegg II inneholder en veiledende spesifisering av
kostnadsfordelingen mellom de ulike tiltakene nevnt i
artikkel 3.»

4) Vedlegg I og II erstattes med vedleggene oppført i ved-
leggene til dette vedtak.

Artikkel 2
Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 20. desember 1993.

For Rådet

W. CLAES

Formann
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VEDLEGG I

HANDLINGSPLAN

(SPRINT-programmet 1989 til 1994)

A. Styrking av den europeiske infrastrukturen for innovasjonstjenester ved opprettelse av et
nett innenfor Fellesskapet med krav om at det blir finansielt uavhengighet på lang sikt

Dette omfatter særlig

1. styrking av innovasjonsnett innenfor Fellesskapet:

a) konsolidering og utvikling av eksisterende nett, som særlig omfatter

- rådgivere innen teknologi og innovasjonsstyring,
- sektorvise sentre for kollektiv forskning,
- finansieringsinstitusjoner for innovasjon,

b) opprettelse av nye nett, særlig mellom

- forskningsselskaper på kontrakt,
- rådgivere i ingeniørtjenester,
- spesialister på kvalitet og verdianalyse osv.,

c) styrking av samarbeidet innenfor Fellesskapet mellom

- grensesnittene forskning/industri og universitet/industri
- teknologisentre og forskningsparker

d) opprettelse av sammenkoplingsmekanismer mellom de ulike nettene for å fremme
innovasjon og teknologioverføring.

2. Støttetiltak til nettene

a) tiltak for informasjon, bevisstgjøring, fremme og overføring av knowhow i forbindelse
med innovasjonsstyring og tilknyttede tiltak:

- erfaringsutveksling mellom medlemsstatene og utover de nasjonale grenser,
mellom regioner i de ulike medlemsstatene, særlig ved støtte til undersøkelser,
ekspertseminarer, opprettelse av ekspertnett i relevante styringsdisipliner
(kvalitet, verdianalyse, markedsføring osv.),

- spredning av disse styringsmetodene gjennom egnede salgsfremmende tiltak
(konferanser, utstillinger, utgivelser, europeiske priser, «success stories» osv.),

- innføring av tiltak for informasjon, bevisstgjøring og overføring av knowhow
av tverrnasjonal art og/eller med tverrnasjonal målsetting beregnet på det
publikum som er berørt av spredning og overføring av teknologi og
innovasjonsstyring, og disse tiltakene skal utvikles i nær tilknytning til COMETT-
programmet,
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b) særskilte virkemidler til effektivisering av nettene, særlig

- opprettelse av forbindelse mellom framtidige deltakere i et nett (for eksempel
gjennom besøk og faglig utveksling, innføringsseminarer osv.),

- utveksling av teknologitilbud, særlig gjennom tiltak med henblikk på
            - styrking av den tverrnasjonale virkning av teknologiutstillinger og

-messer (samarbeid mellom arrangører i ulike regioner, besøk av
produsenter fra andre regioner osv.),

            - utvikling og hensiktsmessig bruk av metoder til formidling av disse
teknologitilbudene (kataloger, utstillinger, stipender, databanker,
konferanser og seminarer, videokonferanser osv.),

- definisjon av «beste praksis» (best practice) med hensyn til teknologioverføring,
- særlige tiltak som kan gi de regioner i Fellesskapet som har en mindre utviklet

infrastruktur for innovasjonstjenester, større mulighet for å delta i ulike nett
innenfor Fellesskapet,

c) lansering av innovasjoner som skapes gjennom nettene, ved økt dialog mellom
kapitaleiere, teknologer og innehavere av innovasjonsprosjekter som er identifisert ved
hjelp av nettene (f. eks. gjennom en prosjektdatabank, investeringsfora og brookerage
meetings innenfor Fellesskapet).

B. Støtte til særskilte prosjekter for innovasjonsoverføring innenfor Fellesskapet, særlig ved

- støtte til særskilte prosjekter av tverrnasjonal art der det legges vekt på industrielt samarbeid,
og som særlig omfatter anvendelse av generisk teknologi i industrisektorer i regioner i
Fellesskapet som er lite utviklet eller i industriell tilbakegang,

- støttetiltak med henblikk på bevisstgjøring og opplæring i de berørte foretak, der det legges
vekt på deres tverrnasjonale dimensjon (f. eks. besøk i foretak, utstillinger,
informasjonsseminarer, utarbeiding av brosjyrer eller audiovisuelt materiale osv.),

- teknisk bistand til foretak, og særlig til små og mellomstore bedrifter, som kan integrere
denne teknologien, særlig gjennom nett med spesialisering i teknologioverføring og
medvirkning fra sentre for avansert teknologi,

- støtte til effektiv gjennomføring av prosjektene, særlig ved mobilising av disponible offentlige
eller private finansieringsmidler.

To parallelle metoder kan benyttes:

- den ene metoden kartlegger tilgjengelig teknologi med en lønnsomhet som gjør den egnet til
utbredt anvendelse i foretak i regioner som er lite utviklet eller i industriell tilbakegang, og
den tar sikte på å fremme bruken av slik teknologi i de berørte sektorer,

- den andre metoden kartlegger et felles behov hos en gruppe foretak i en bestemt sektor eller
region der foretakene er villige til å finansiere løsningen, og den tar sikte på å fremme
kartlegging og eventuell anvendelse av tilgjengelig teknologi for å løse det avdekkede
problemet.
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De planlagte prosjektene skal virke som katalysatorer for utviklingen i sektorene og for bruk av
den aktuelle teknologi. Prosjektene må også helt eller delvis oppfylle følgende kriterier:

- de skal være eksempler på anvendelse av en «systembasert» helhetsmetode for innføring av
teknologisk endring, både rent teknisk og med hensyn til aspekter som foretaksorganisasjon,
opplæring og motivering av ansatte og bruk av styringsmetoder som verdianalyse eller
industriell design og markedsanalyse,

- de skal tilby en optimal kombinasjon av kompetanse ved samarbeid mellom flere medlemsstater
eller mellom regioner i ulike medlemsstater i Fellesskapet, og der det er mulig, mellom ulike
faggrupper,

- de skal gjennom riktig valg av virksomhetssektorer eller teknologi sikre stor økonomisk
virkning,

- de skal bidra aktivt til å redusere regionale forskjeller med hensyn til tilbud på og tilgang til
teknologi,

- de skal så langt som mulig bygge på eksisterende infrastrukturer og fremme bruken av dem,

- de skal omfatte et system for oppfølging og evaluering, særlig basert på kvantitative mål som
lett kan kontrolleres,

- de skal sikre utnyttelse av den erfaring som er gjort, helst direkte gjennom de foretak som drar
nytte av prosjektene, for at multiplikatoreffekten skal bli størst mulig.

C. Forbedring av innovasjonsmiljøet gjennom bedre kjennskap til innovasjonsprosessene og
mer omfattende samråd mellom medlemsstatene og Kommisjonen

1. nøye overvåking av innovasjonen i Europa (Europeisk system for innovasjonsovervåking)
og evaluering av støttetiltak,

2. styrking av samråd og erfaringsutveksling mellom medlemsstatene og Kommisjonen på
områdene innovasjonspolitikk og teknologioverføring, særlig for å fastlegge rammene i form
av lover og forskrifter og de økonomiske og skattemessige vilkår som gavner innovasjon og
teknologioverføring.
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VEDLEGG II

VEILEDENDE INTERN FORDELING AV BEVILGNINGENE

(SPRINT-programmet 1989 til 1994)

A. Europeisk infrastruktur for innovasjonstjenester

1. Styrking av nettene:

a) nett av rådgivere innen innovasjon og teknologioverføring,

b) nett av sektorvise sentre for kollektiv forskning,

c) nye nett (forskningsselskaper på kontrakt/grensesnitt forskning eller universitet
- industri/ingeniørvirksomhet/teknologisentre/finansinstitusjoner osv.),

d) sammenkopling av nett for innovasjon og teknologioverføring.

2. Støttetiltak:

a) tverrnasjonal opplæring i innovasjonsstyring, ekspertnett (design, kvalitet,
verdianalyse, markedsføring av nye produkter osv.) og tilhørende
salgsfremmende tiltak (konferanser, europeiske premier, utgivelser, utstillinger),

b) virkemidler til støtte for nett (teknologimesser, redskaper for utveksling av tilbud
osv.),

c) lansering av innovasjoner som skapes gjennom nettene (investeringsfora, bro
kerage meetings)

B. Særskilte prosjekter for innovasjonsoverføring innenfor Fellesskapet

C. Kjennskap til innovasjon og samråd mellom medlemsstatene og Kommisjonen

1) Europeisk system for innovasjonsovervåking

2) Samråd og erfaringsutveksling

I ALT

millioner ECU

  41,5

  20

  34

  13,5

109
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RÅDSBESLUTNING

av 12. desember

om et program for opprettelse av et indre marked for informasjonstjenester

(91/691/EØF)

RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
økonomiske fellesskap, særlig artikkel 235,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet(2),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(3) og

ut fra følgende betraktninger:

Som følge av informasjonens økonomiske betydning, utgjør
opprettelsen av et indre marked for informasjonstjenester en viktig
del av arbeidet for å styrke det indre marked fra nå og til utgangen
av 1992.

De første resultater av gjennomføringen av handlingsplanen for
opprettelse av et marked for informasjonstjenester, vedtatt ved
vedtak 88/524/EØF(4) viser at det er nødvendig med et utfyllende
program.

En rekke juridiske, administrative, skattemessige og tekniske
hindringer i forbindelse med opprettelsen av et indre marked for
informasjon, hindrer innføringen av nye tjenester og forårsaker i
enkelte tilfeller konkurransevridninger.

Utviklingen av informasjonsressurser og informasjonsbaserte
tjenester forutsetter anvendelsen av nye teknologier i det
europeiske samarbeidet.

Fellesskapet har en konkurransemessig stilling som er sterk innen
enkelte sektorer av informasjonsmarkedet, men som må styrkes
i andre sektorer uten at det fører til konkurransevridninger.

Det bør i første rekke foretas en undersøkelse av behovet for en

forenkling av rutiner og en harmonisering med hensyn til
tilgangen til databasene.

Informasjonstjenestebrukernes behov, særlig brukere i små og
mellomstore bedrifter og i mindre gunstig stilte regioner i
Fellesskapet, fortjener særlig oppmeksomhet.

Det er ønskelig med egnede metoder for å underrette små og
mellomstore bedrifter om programmet og oppmuntre dem til å
delta i det.

Den ulike utvikling med hensyn til innføring og bruk av
informasjonstjenester i medlemsstatene fortjener særlig
oppmerksomhet med hensyn til den indre samhørigheten i
Fellesskapet og det indre markeds virkemåte.

Av det beløp som anses som nødvendig, kan den del som er
ment å skulle finansiere pilot- og demonstrasjonsprosjekter,
særlig benyttes til å oppnå en eventuell supplerende finansiering
fra de berørte parter og på denne måten ha en multiplikator-
virkning på utviklingen av det europeiske marked for informa-
sjonstjenester.

En politikk for informasjonsmarkedet må komme i tillegg til andre
fellesskapsinitiativer som er igangsatt, særlig på telekommuni-
kasjonsområdet.

Programmet bør ha en varighet på fire år.

Et beløp på 64 millioner ECU anses som nødvendig for å
gjennomføre programmet. I tidsrommet 1991/92 anses det
nødvendige beløp å være 21,6 ECU, innenfor rammene av de
nåværende økonomiske overslag.

De beløp som må bevilges til finansiering av programmet etter
regnskapsåret 1992, bør inngå i de gjeldende økonomiske rammer
for Fellesskapet.

Traktaten gir ingen annen hjemmel for å treffe denne beslutning
enn artikkel 235 -

(1) EFT nr. C 53 av 28.2.1991, s. 65.

(2) EFT nr. C 240 av 16.9.1991, s. 220.

(3) EFT nr. C 159 av 17.6.1991, s. 16.

(4) EFT nr. L 288 av 21.10.1988, s. 39.
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TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1
Det settes opp et program med følgende mål:

1) å opprette et indre marked for informasjonstjenester,

2) å fastslå sterke og svake sider ved eksisterende
informasjonstjenester i Fellesskapet og stimulere og styrke
de europeiske informasjonstjenesters konkurranseevne.

3) å fremme bruken av avanserte informasjonstjenester,

4) å styrke det europeiske samarbeid med sikte på å utvikle en
fellesskapspolitikk på området informasjonstjenester, der
det tas særskilt hensyn til små og mellomstore bedrifter,
forskjellene mellom de forskjellige regionene og den svake
utviklingen i de mindre gunstig stilte regioner i Fellesskapet,

5) å utnytte resultatene fra andre fellesskapsprogrammer eller
nasjonale programmer med sikte på å styrke markedet for
informasjonstjenester.

Artikkel 2
For å nå målene fastsatt i artikkel 1, skal følgende tiltak iverksettes
under Kommisjonens ansvar i samsvar med handlingslinjene
oppført i vedlegg I og retningslinjene for gjennomføringen av
programmet fastsatt i vedlegg II:

1) bedre kjennskapet til det indre marked for informasjon,

2) fjerne juridiske, administrative og tekniske hindringer,

3) bedre brukervennligheten og øke forståelsen for
informasjonstjenester

4) støtte til strategiske initiativer på informasjonsområdet.

Ingen av disse tiltakene skal overlappe det arbeid som utføres på
disse områder som ledd i programmer på fellesskapsplan eller
nasjonalt plan.

Artikkel 3
1. Programmet skal dekke et tidsrom på fire år.

2. Beløpet som anses som nødvendig for gjennomføring av
programmet, utgjør 64 millioner ECU, herav er 21,6
millioner ECU for tidsrommet 1991/92, i henhold til de
økonomiske overslag for 1988 - 1992. Beløpet som er
nødvendig for programmets påfølgende anvendelsesperiode,
skal inngå i Fellesskapets gjeldende økonomiske ramme.

3. Budsjettmyndigheten skal fastsette de disponible
bevilgninger for hvert regnskapsår, under hensyn til
prinsippene om god ledelse nevnt i artikkel 2 i finans-
reglementet for De europeiske fellesskaps generelle
budsjett.

4. Fellesskapets økonomiske bidrag til hver handlingslinje
skal på grunnlag av kostnadsdeling vanligvis utgjøre 50%.

Artikkel 4
1. Kommisjonen er ansvarlig for å gjennomføre programmet.

Den skal bistås av en komité av rådgivende art, sammensatt
av representanter for medlemsstatene og ledet av
Kommisjonens representant.

2. Kommisjonens representant skal fremlegge for komiteen
et utkast til tiltak som skal treffes. Komiteen skal uttale
seg om utkastet innen en frist som formannen kan fastsette
etter hvor mye saken haster, om nødvendig ved avstemning.

3. Uttalelsen skal protokollføres; i tillegg skal hver medlems-
stat ha rett til å anmode om å få sitt standpunkt protokollført.

4. Kommisjonen skal i størst mulig grad ta hensyn til
komiteens uttalelse. Kommisjonen skal underrette komiteen
om på hvilken måte den har tatt hensyn til uttalelsen.

Artikkel 5
1. Uten hensyn til artikkel 4 får fremgangsmåtene beskrevet

i nr. 2 og 3 nedenfor anvendelse på utarbeidelsen av det
årlige arbeidsprogram for gjennomføring av handlings-
linjene nevnt i vedlegg I, på fordelingen av budsjett-
kostnader, på iverksettingen av en mer fleksibel finansier-
ingsordning enn ordningen med innbydelse til forslag, på
vurderingen, i særlige tilfeller, av forslag til prosjekter
utenom ordningen med innbydelse til forslag, på støtte til
prosjekter under handlingslinje 3 i vedlegg I og på
strategiske informasjonsinitiativer som medfører et
økonomisk bidrag fra Fellesskapet på over 500 000 ECU.

2. Kommisjonens representant skal fremlegge for komiteen
et utkast til tiltak som skal treffes. Komiteen skal uttale
seg om utkastet innen en frist som formannen kan fastsette
etter hvor mye saken haster. Uttalelsen skal avgis med det
flertall som er fastsatt i traktatens artikkel 148 paragraf 2
for beslutninger som Rådet skal treffe etter forslag fra
Kommisjonen. Ved avstemning i komitéen skal stemmer
avgitt av medlemsstatenes representanter ha vekt som
fastsatt i nevnte artikkel. Formannen skal ikke avgi stemme.

3. Kommisjonen skal vedta tiltakene og iverksette dem
umiddelbart. Dersom disse tiltakene ikke er i samsvar med
komiteens uttalelse, skal imidlertid Kommisjonen
omgående underrette Rådet om dette. I dette tilfelle skal
Kommisjonen utsette gjennomføringen av tiltakene i inntil
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Utferdiget i Brussel, 12. desember 1991.

For Rådet

J.G.M. ALDERS

Formann

Artikkel 7
1. Kommisjonen gis fullmakt til å forhandle med tredjestater

som deltar i utviklingen av markedet for informasjons-
tjenester, om inngåelse av avtaler, slik at disse statene helt
eller delvis knyttes til programmet. Disse avtalene skal
baseres på kriteriet om gjensidighet.

2. Kommisjonen skal før den innleder forhandlingene nevnt i
nr. 1, underrette Rådet om at den har til hensikt å innlede
forhandlinger, og om de generelle vilkår for disse forhandl-
ingene. Kommisjonen skal ta hensyn til Rådets holdning.

Artikkel 8
Denne beslutning trer i kraft den dag den vedtas.

tre måneder, regnet fra den dag underretning blir gitt.
Rådet, som treffer sin beslutning med kvalifisert flertall, kan treffe
en annen beslutning innen fristen nevnt i forrige ledd.

Artikkel 6
Midtveis i og ved avslutningen av programmet skal Kommisjonen
etter behandling i komiteen nevnt i artikkel 4 fremlegge en rap-
port for Europaparlamentet og Rådet, utarbeidet av uavhengige
sakkyndige, som gir en vurdering av resultatene oppnådd i
forbindelse med gjennomføringen av handlingslinjene nevnt i
artikkel 2, og på grunnlag av disse resultatene eventuelt foreslå
justeringer i programmets innhold. Årsberetningen til Det
europeiske overvåkningsorgan for informasjonsmarkedet (IMO)
og de regelmessige rapportene fra Den juridiske rådgivende
gruppe skal også fremlegges for Europaparlamentet, Rådet og
Den økonomiske og sosiale komité.
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VEDLEGG I

HANDLINGSLINJER UNDER IMPACT 2

Handlingslinje 1: Bedre kjennskapet til informasjonsmarkedet

1.1. Det europeiske overvåkningsorgan for informasjonsmarkedet (IMO) vil videreføre samt utvide
omfanget av sin virksomhet med sikte på å fastsette sterke og svake sider ved Fellesskapets
konkurranseevne innenfor sektoren, for å holde Fellesskapets institusjoner og medlemsstatene
informert når de utarbeider sin politikk. I den innledende fasen av IMPACT konsentrerte IMO
sine undersøkelser om tilbudet av databasetjenester. I fremtiden vil IMO utvide omfanget av
undersøkelsene til også å omfatte tilgrensende forlagsmarkeder, med særlig vekt på
fagpressemarkedet og vitenskapelig, teknisk og medisinsk forlagsvirksomhet. IMO vil i sterkere
grad konsentrere seg om brukerundersøkelser for å få bedre kunnskap om de midler brukere benytter
for å få tilgang til de faglige opplysningene de trenger, og for å identifisere mangler som krever
initiativ fra Fellesskapets side.

1.2. IMO vil til stadighet føre en liste over tilgjengelige kilder til opplysninger om markedet. Det vil
hovedsakelig benytte seg av disse kildene for å kjøpe de data det trenger til sine undersøkelser. Det
vil sette i gang eller oppfordre til at det settes i gang tilleggsundersøkelser dersom dataene som er
nødvendige ikke er tilgjengelige, er ufullstendige eller upålitelige. Det vil også gjennomføre sektor-
undersøkelser for å identifisere de sektorer i informasjonsmarkedet som ikke betjenes på en
tilfredsstillende måte eller som utvikler seg langsomt, selv om de er av strategisk betydning for
Fellesskapet. Som en oppfølging av det innledende metodikkseminar, som ble avholdt i 1989 i
samarbeid med Eurostat, vil IMO støtte de langsiktige metodikkanstrengelser som er nødvendige
for å utarbeide de begrepsmessige rammer som skal gjøre det mulig å innarbeide
informasjonstjenestesektoren i offisielle statistikker. I tillegg vil IMO oppmuntre til ytterligere
arbeid på områdene informasjonsvitenskap og informasjonsøkonomi, for å stimulere utviklingen
av de modeller og redskaper som er nødvendige for utarbeide prognoser over utviklingstrekk i
informasjonsmarkedet, samt vurdere disse trekkenes virkning på resten av økonomien.

1.3. IMO har til hensikt å supplere anstrengelsene til medlemsstatene, selskaper og andre organisasjoner
som er interessert i utviklingen på informasjonsmarkedet. IMOs virksomhet vil derfor bli
gjennomført i tilknytning til, og ikke komme i stedet for, anstrengelsene til medlemsstatene, selskaper
i den private sektor og andre organisasjoner. IMO vil styrke sitt nett av nasjonale kontaktpersoner
og utvide kontakten med eksisterende europeiske og nasjonale sammenslutninger på informasjons-
markedet. Det vil i samarbeid med disse sammenslutningene og med aktuelle forsknings-
organisasjoner gjennomføre prosjekter på grunnlag av kostnadsdeling. For å bedre sin dokumenta-
sjon om verdensmarkedet for informasjonstjenester, vil IMO etterstrebe å utveksle informasjon
med egnede organisasjoner utenfor Fellesskapet, som f.eks. Japan Database Promotion Center og
American Information Industry Association.

1.4. Resultatene av IMOs analyse vil bli spredt til et stort antall brukere og til industrien gjennom
distribusjonsavtaler med representative sammenslutninger og spesialforlag. Hvert år vil IMO legge
frem en rapport for Europaparlamentet og Rådet om de viktigste endringer som har funnet sted på
informasjonsmarkedet.
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Handlingslinje 2: Fjerne juridiske og administrative hindringer

2.1. Handlingene som vil bli gjennomført innenfor rammen av IMPACT 2, vil bidra til å styrke synergien
av det arbeid som utføres med hensyn til juridiske problemer av generell art (f.eks. personvern,
ansvar, intellektuell eiendomsrett, elektroniske underskrifters gyldighet) og til å foreslå initiativer
på fellesskapsplan som særlig gjelder visse deler av markedet for informasjonstjenester.

2.2. I den første kategorien skal arbeidet bidra til å forbedre samordningen av sektorvise initiativer
med hensyn til juridiske problemer av generell art som gjennomføres innenfor rammen av
forskjellige programmer. På bakgrunn av dette vil Kommisjonen styrke den sakkunnskap og den
dokumentasjon den ved hjelp av Den juridiske rådgivende gruppe har tilegnet seg for å gi
medlemsstater og fellesskapsinstitusjoner lettere adgang til referansedokumenter og til opplysninger
om det arbeid som gjøres på området. Kommisjonen vil undersøke muligheten for å sette i gang
utviklingen av en spesialisert database for dette formål. Den vil benytte seg av Den juridiske
rådgivende gruppes sakkunnskap når den skal forberede rettsakter i forbindelse med nye teknologier.
Parallelt med dette vil Kommisjonen videreføre og styrke sitt samarbeid med Europarådet og
OECD på områder av felles interesse.

2.3. I den andre kategorien vil arbeidet bli konsentrert om å forberede initiativer som særlig gjelder
visse deler av informasjonsmarkedet. Kommisjonen vil undersøke de juridiske problemer forbundet
med gjennomføringen av de retningslinjer som er utarbeidet med sikte på å styrke synergien mellom
offentlig og privat sektor på informasjonsmarkedet. Den vil utarbeide forslag om å harmonisere
reglene for markedsføring av dataregistre som eies av offentlige og halvoffentlige organer. Den vil
oppmuntre til utarbeidelse av europeiske regler for god adferd og overvåke anvendelsen av
prinsippene for personvern i forbindelse med markedsføring av visse databasetjenester, som f.eks.
adresselister eller databaser vedrørende kreditt og solvens. Den vil utarbeide retningslinjer for
Fellesskapet med sikte på å harmonisere vilkårene for at offentligheten skal få adgang til elektroniske
informasjonstjenester, og med sikte på fastsettelse av rammer for kontraktsmessige avtaler mellom
forskjellige markedsdeltakere f.eks. vedrørende utgivers juridiske ansvar, kvalitetskontroll av
tjenester, fortrolighet, bruk av databaser og særlig utgiverens rettigheter.

2.4. Kommisjonen vil endre sammensetningen av Den juridiske rådgivende gruppe for å gjøre det
enklere for offentlige myndigheter og aktuelle markedsdeltakere å delta i gruppens arbeid, slik at
de kan supplere de uavhengige juridisk sakkyndige, som er trukket inn som spesialister på de
områder som undersøkes.

2.5. Kommisjonen vil i samarbeid med spesialforlag føre en aktiv politikk med hensyn til å spre
resultatene av Den juridiske rådgivende gruppes arbeid, for å informere aktører om deres rettigheter
og forpliktelser på en bedre måte.

Handlingslinje 3: Bedre brukervennligheten og øke forståelsen for informasjonstjenester

3.1. Som et tilskudd til de anstrengelser som gjøres med hensyn til sammenkobling av åpne systemer
(OSI), vil Kommisjonen fremme utviklingen av standarder for åpen  informasjonsutveksling i
samarbeid med eksisterende standardiseringsorganer, f.eks. EWOS, ETSI og CEN/Cenelec. Det
vil bli gitt støtte til demonstrasjon og effektiv bruk av informasjonsstandarder og industrinormer
for koding og strukturering av informasjon. De berørte parter vil bli oppfordret til å fullføre og
utvide eksisterende informasjonsstandarder. Kommisjonen vil støtte demonstrasjonsprosjekter med
det formål å fremme anvendelsen av informasjonsstandarder og demonstrere fordelene forbundet
med anvendelsen av dem. Dette vil særlig omfatte standarder som SGML (Standardized General
Markup Language) og ODA (Open Document Architecture). Bruken av informasjonsstandarder i
informasjonsprodukter i offentlig sektor vil bli fremmet.
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3.2. Det vil bli oppmuntret til utviklingen av felles grensesnitt, som gir fleksible og økonomiske løsninger
på problemene i forbindelse med tilgang til et stort spektrum av informasjonstjenester. Det er
snakk om multimedia og tilgang på europeisk plan. Det vil også bli gitt støtte til integreringen av
flerspråklige hjelpemidler, eller av ikoner og grafikk i informasjonstjenester, og til utviklingen av
begrenset vokabular og gjenfinningsmetoder for naturlig språk, for å forenkle tilgangen for uøvde
brukere. For å styrke samhørigheten i Fellesskapet vil det bli oppfordret til å utvide eksisterende
grensesnitt for naturlig språk til også å omfatte andre språk innen Fellesskapet. Det vil bli gjort
anstrengelser for å oppmuntre til at det i informasjonstjenester blir benyttet forskningsresultater på
områder som f.eks. ekspertsystemer, grensesnitt mellom menneske og datamaskin og behandling
av naturlig språk. Det vil bli iverksatt et overordnet prosjekt for å teste levedyktigheten til europeiske
kommersielle systemer av typen KIOSK, slik at det er enkelt for mellomstore bedrifter å få tilgang
til audiotex og teledata med faglig innhold og til ASCII-informasjonstjenester. Integrert bruk av
forskjellige typer informasjon som benytter lyd, grafikk, tekst og bilder vil bli stimulert.

3.3. For å fremme forståelsen for informasjonstjenester blant fagfolk vil Kommisjonen hovedsakelig
benytte seg av multiplikatorer innenfor markedet for informasjonstjenester og visse grupper av
sluttbrukere. Disse multipikatorene omfatter utdanningsinstitusjoner, profesjonsoragner, nasjonale
kunnskapssentra, nettverksoperatører og fagpressen.

Handlinger med sikte på å støtte multiplikatorene, de sakkyndige og sluttbrukerne vil omfatte
følgende: utvikle egnede redskaper, som dokumentasjon, multimediashow og video på alle Felles-
skapets språk; avholde konferanser,  seminarer, arbeidsseminarer, informasjonsdager, presse-
konferanser; delta på utstillinger, vedlikeholde eksisterende kataloger og utvide med nye
informasjonsprodukter; utgi et regelmessig nyhetsbrev som gir opplysninger om fellesskaps-
initiativer på området; delta i nettverk med det formål å distribuere opplysninger om database-
fortegnelser osv.; etablere en sentral brukerstøttefunksjon for brukere av informasjonstjenester,
herunder gratis spørretjeneste på telefon; drive den flerspråklige vertstjenesten ECHO (European
Commission Host Organization) som fortsatt først og fremst vil støtte nye brukere av elektroniske
informasjonstjenester og opptre som formidler i forbindelse med overføring av knowhow til
markedet i samsvar med retningslinjene for forbedring av synergien mellom den offentlige og
private sektor på informasjonsmarkedet.

3.4. Handlinger med hensyn til opplæring vil rette seg mot alle typer operatører i informasjonskjeden,
som omfatter: oppbygging av databaser, drift av vertstjenester, spredning av informasjon ved
hjelp av multimedia og bruk av informasjon. Det vil bli gitt støtte til opplæring av formidlere og
fagfolk i bruken av elektronisk informasjon både on-line og off-line, samtidig som det vil bli tatt
særlig hensyn til mindre gunstig stilte regioner. Handlingene vil også omfatte opplæring av
fremtidige lærere i forskjellige regioner, økonomiske sektorer og selskaper. Det vil bli lagt vekt på
et nært samarbeid med nasjonale og lokale myndigheter og andre programmer (f.eks. STAR,
DELTA).

Handlingslinje 4: Støtte til strategiske initiativer på informasjonsområdet

4.1. Tilbudet av elektroniske informasjonstjenester innen vitenskap og teknikk (STI), som er av
grunnleggende betydning for forskning på europeisk plan og for industrielle fremskritt, vil bli
stimulert og styrket. Kommisjonen vil ta utgangspunkt i de seneste initiativer på området
bioteknologisk informasjon og datasystemer for materialer ved å opprette et europeisk, felles nettverk
for bioteknologisk informasjon samt bidra til en videre utvikling av datatjenester i forbindelse
med materialer. Initiativene tar sikte på å bedre tilgjengeligheten av, kvaliteten på og tilgangen til
europeiske STI-tjenester, ved utviklingen av egnede redskaper og strukturer som vil fremme
integreringen av eksisterende systemer og tjenester og fordele ressursene mer effektivt.
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4.2. Utvikling av informasjonstjenester i strategisk viktige markedssektorer vil bli stimulert og det vil
bli stilt hjelpemidler til rådighet for samarbeid. Der det er nødvendig vil det bli gitt støtte til
oppretting av nyskapende strukturer. Særlig vil informasjonstjenester som er relevante for
Fellesskapets politikk med hensyn til det indre markeds virkemåte bli stimulert. Det vil bli gjort
anstrengelser med hensyn til harmonisering i nye sektorer hvor det finner sted spontan, men
ukoordinert utvikling, for å stimulere til samarbeid og bruk av nettverk. Områdene informasjon
om patenter, standarder, turisme og transport, kultur, helse- og miljø samt standardisert fremstilling
av digitale geografiske kart er utpekt som mål for Fellesskapets innsats.

4.3. De strategiske informasjonsprosjektene kan utvides og/eller tas opp til ny overveielse ved
gjennomføringen av programmet på grunnlag av krav fremmet fra IMO, av resultater oppnådd ved
gjennomgang av programmet midt i perioden, og etter inngående høring hos informasjonsindustrien
og programmets rådgivningsorgan. De prioriterte områder som ble utpekt til pilot-/
demonstrasjonsprosjekter under det forrige IMPACT-programmet, men som ennå ikke er utviklet,
vil bli gjennomgått på nytt og igangsatt dersom behovet i markedet viser seg å være tilstede.

4.4. Kommersielle foretak til utvikling av informasjonsprodukter og -tjenester på grunnlag av europeisk
samarbeid, f.eks. av europeiske økonomiske interessegrupper (EØIG), vil bli stimulert ved at den
økonomiske byrde i forbindelse med internasjonalt samarbeid reduseres. Dette vil i særlig grad få
anvendelse på små og mellomstore bedrifter (SMB). Det vil bli utarbeidet en oversikt over
mulighetene for støtte til forberedelse av internasjonale prosjekter, til opprettelse av fellesforetak
med deltakelse fra forskjellige medlemsstater og til overføring av knowhow fra gunstig stilte til
mindre gunstig stilte regioner i Fellesskapet. Det vil bli gitt støtte til nærmere samarbeid mellom
europeiske og nasjonale bransjeorganisasjoner, og til å trekke inn nasjonale kunnskapssentre for å
fremme strategiske prosjekter og opprettelsen av et indre marked for informasjon.

4.5. Kommisjonen vil undersøke muligheten for å knytte aktuelle organisasjoner i medlemsstatene
sammen til et nettverk som består av medielaboratorier med det formål å bygge opp europeisk
fagkunnskap innen utvikling av prototyper på informasjonsprodukter for informasjonstjenester
basert på multimedia, fremme utveksling av erfaring og overføring av knowhow og oppnå synergi
mellom forlag og systemleverandører.

4.6. Utbredelsen av informasjonsmarkedet til mindre gunstig stilte regioner, avhenger av at det iverksettes
strategiske informasjonsprosjekter med igangsettende virkning. Det vil bli oppmuntret til egnede
initiativer på nasjonalt/regionalt plan gjennom støtte fra Fellesskapet til prosjekter som har
multipliserende virkning og som inneholder elementer som kan benyttes i andre geografiske
områder.

4.7. Prosjekter med kostnadsdeling vil være ett av Kommisjonens viktigste instrumenter for å øke
antallet strategiske informasjonsinitiativer. I noen markedssektorer vil det være nødvendig med
pilot- og demonstrasjonsprosjekter for å demonstrere den seneste utvikling i tilstrekkelig stor skala
og for å virke som katalysatorer for utviklingen av europeiske informasjonstjenester, som ellers
ville være utilstrekkelige med hensyn til størrelse, dekning og omfang. Disse prosjektene vil bli
definert i samarbeid med brukerne og/eller industrien.
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VEDLEGG II

RETNINGSLINJER FOR GJENNOMFØRING AV PROGRAMMET

1. Kommisjonen vil gjennomføre programmet i samsvar med det tekniske innhold angitt i vedlegg I.

2. Antallet prosjekter av generell art med kostnadsdeling, særlig med hensyn til arbeid utført av
IMO, vil økes. Fremgangsmåtene for gjennomføringen av spesielle tiltak vil bli forenklet slik at
det i større grad tas hensyn til de forskjellige markedsdeltakeres behov og interesser, og at det blir
lettere for dem å delta i programmet.

3. Med henvisning til artikkel 7 i beslutningen, presiserer Kommisjonen at fysiske eller juridiske
personer fra stater som har inngått avtaler om samarbeid innenfor rammene av programmet, kan
delta i prosjekter som faller inn under programmets ramme på grunnlag av kriteriet om gjensidighet.
De skal imidlertid ikke motta økonomisk støtte fra Fellesskapet og må bidra til å dekke generelle
administrasjonskostnader.

4. Utvelgelsen av pilot- og demonstrasjonsprosjekter vil normalt baseres på den vanlige
fremgangsmåten i forbindelse med innbydelser til forslag som kunngjøres i De Europeiske
Fellesskaps Tidende. Målene vil bli definert i arbeidsplaner som settes opp i nært samarbeid med
deltakerne på informasjonstjenestemarkedet og med komiteen nevnt i artikkel 4 i beslutningen.

Hovedkriteriet for å oppnå støtte til prosjekter som blir valgt ut i forbindelse med innbydelser til
forslag, vil være prosjektenens mulighet til å innvirke på utviklingen av informasjonsmarkedet
uten å skape vridninger i markedet. Det vil bli etablert særlige tilleggsbelønningsordninger for å
oppmuntre små og mellomstore bedrifter og ugunstig stilte regioner til å delta samt oppmuntre til
overføring av knowhow.

5. Kommisjonen kan også gjennomføre en mer fleksibel finansieringsordning enn ordningen med
innbydelse til forslag for å oppmuntre til dannelse av ansvarlige selskaper, særlig som omfatter
små og mellomstore bedrifter og organisasjoner i ugunstig stilte regioner, eller andre undersøkende
virksomheter i forskjellige deler av informasjonstjenestemarkedet. Denne ordningen vil kunne
benyttes på permanent basis.

6. Kommisjonen vil legge til rette for at det i særskilte tilfeller blir foretatt en vurdering av
prosjektforslag som er mottatt utenom ordningen med innbydelse til forslag, når forslagene er
særlig lovende og betydningsfulle for utvikling på informasjonsmarkedet, er særlig nyskapende
eller har en fremragende teknologi eller metodikk, og som ikke har kunnet leveres inn i forbindelse
med de vanlige innbydelser til forslag. Målet om å unngå konkurransevridninger vil bli fastholdt.

7. De nærmere retningslinjer for de to sistnevnte fremgangsmåter vil bli gjennomført i henhold til
fremgangsmåten til ledelsesorganet (type IIb) og i samsvar med Kommisjonens finansreglement.
De vil bli kunngjort hvert år i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

8. Prosjekter som i sin helhet finansieres av Kommisjonen som et ledd i studie- og servicekontrakter,
vil bli gjennomført ved anbudsinnbydelser i samsvar med Kommisjonens finansreglement.
Transparens vil bli sikret ved at arbeidsprogrammet offentliggjøres og ved at det regelmessig
sirkuleres til yrkessammenslutninger og andre organer.

9. For å gjennomføre programmet, vil Kommisjonen også iverksette virksomheter med sikte på å
oppfylle programmets overordnede mål og hver enkelt handlingslinjes særskilte mål. Slik virksomhet
vil omfatte arbeidsseminarer, seminarer, konferanser, analyser, opplysningskampanjer,
opplæringskurs, støtteordninger for fellesforetak, hjelp til nasjonale kunnskapssentre og særskilt
støtte til utvikling av informasjonsmarkedet i ugunstig stilte regioner.
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RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
økonomiske fellesskap, særlig artikkel 235,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet(2),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(3), og

ut fra følgende betraktninger:

Fellesskapet har som oppgave, gjennom opprettelsen av et felles
marked og en gradvis tilnærming av medlemsstatenes
økonomiske politikk, å fremme en harmonisk utvikling av den
økonomiske virksomhet i hele Fellesskapet, en varig og balansert
vekst, en økt stabilitet, en raskere heving av levestandarden og
nærmere forbindelser mellom medlemsstatene.

Elektronisk lagret, behandlet og overført informasjon spiller en
stadig større rolle i økonomisk og samfunnsmessig virksomhet.

Fremveksten av effektive globale kommunikasjoner og den
omfattende bruk av elektronisk informasjonsbehandling, under-
streker behovet for tilfredsstillende beskyttelse.

Europaparlamentet har gjentatte ganger i sine debatter og
resolusjoner lagt vekt på betydningen av informasjonssystemers
sikkerhet.

Den økonomiske og sosiale komité har understreket behovet for
å avklare problemer med hensyn til informasjonssystemers
sikkerhet i forbindelse med tiltak som Fellesskapet iverksetter,
særlig på bakgrunn av de virkninger som følger av gjennom-
føringen av det indre marked.

Tiltak på nasjonalt og internasjonalt plan og på fellesskapsplan
vil danne et godt utgangspunkt.

Det er en nær forbindelse mellom telekommunikasjoner, informa-
sjonsteknologi, standardisering og informasjonsmarkedet og den
politikk som føres på områdene forskning og teknologisk utvikl-
ing (F&TU), samt det arbeid Fellesskapet allerede har igangsatt
innen disse sektorer.

Samordnet innsats bør sikres ved å bygge videre på det arbeid
som gjøres på nasjonalt og internasjonalt plan og ved å fremme
samarbeid mellom de berørte hovedaktører. Det er derfor
hensiktsmessig å gå frem innenfor rammen av en sammen-
hengende handlingsplan.

Kompleksiteten med hensyn til informasjonssystemers sikkerhet
krever at det utarbeides strategier som muliggjør fri flyt av
informasjon i det indre marked, samtidig som sikkerheten i
forbindelse med bruk av informasjonssytemer i hele Fellesskapet
ivaretas.

Det er den enkelte medlemsstats ansvar å fastsette de begrensn-
inger som er nødvendige av hensyn til sikkerheten og den offent-
lige orden.

Medlemsstatenes ansvar på dette området forutsetter en samlet
opptreden, basert på et nært samarbeid med høyere tjenestemenn
i medlemsstatene.

Det bør utarbeides en handlingsplan for en startperiode på 24
måneder og opprettes en komité av høyere tjenestemenn med
langsiktig mandat til å gi Kommisjonen råd i forbindelse med
tiltak på området informasjonssystemers sikkerhet.

Et beløp på 12 mill. ECU anses nødvendig for å gjennomføre
planen i en startperiode på 24 måneder. For 1992 er det nød-
vendige beløp, innenfor rammen av de nåværende finansielle
overslag, anslått til 2 mill. ECU.

RÅDSBESLUTNING

av 31. mars 1992

om informasjonssystemers sikkerhet

(92/242/EØF)

(1) EFT nr. C 277 av 5.11.1990, s. 18.

(2) EFT nr. C 94 av 13.3.1992.

(3) EFT nr. C 159 av 17.6.1991, s. 38.
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De beløp som må bevilges for å finansiere programmet for
tidsrommet etter budsjettåret 1992, skal inngå som en del av
Fellesskapets gjeldende finansieringsramme -

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1
Det vedtas hermed en plan på området informasjonssystemers
sikkerhet. Planen omfatter:

- utvikling av overordnede strategier (handlingsplan) for
informasjonssystemers sikkerhet i en startperiode på 24
måneder, og

- opprettelse av en gruppe av høyere tjenestemenn, heretter
kalt «komiteen», med langsiktig mandat til å gi
Kommisjonen råd om tiltak som bør gjennomføres på
området.

Artikkel 2
1. Kommisjonen skal i forbindelse med de forskjellige former

for virksomhet som Fellesskapet utøver, systematisk
rådspørre komiteen om problemer med hensyn til
informasjonssystemers sikkerhet, særlig problemer som
gjelder fastsettelsen av arbeidsstrategier og -programmer.

2. Handlingsplanen skal, som angitt i vedlegget, omfatte
forberedende arbeid innen følgende temaer:

I. utvikling av en strategisk ramme for informasjons-
systemers sikkerhet,

II. kartlegging av behov med hensyn til informasjons-
systemers sikkerhet hos brukere og tjenesteytere,

III. utarbeidelse av løsninger for å dekke visse kortsiktige
og langsiktige behov hos brukere, leverandører og
tjenesteytere,

IV. utarbeidelse av spesifikasjoner, standardisering,
vurdering og sertifisering med hensyn til informasjons-
systemers sikkerhet,

V. teknologisk og driftsmessig utvikling på området
informasjonssystemers sikkerhet,

VI. innføring av sikkerhet i informasjonssystemer.

Artikkel 3
1. De fellesskapsmidler som anses nødvendige for å iverksette

planen, beløper seg til 12 mill. ECU for startperioden,
herunder 2 mill. ECU for 1992 innenfor finansierings-
rammen for 1988-92.

For gjennomføring av programmet i den påfølgende
periode, skal beløpet inngå i Fellesskapets gjeldende
finansieringsramme.

2. Budsjettmyndigheten skal fastsette de tilgjengelige
bevilgninger for hvert regnskapsår, idet den tar hensyn til
prinsippene om forsvarlig forvaltning nevnt i artikkel 2 i
finansreglementet for Fellesskapets alminnelige budsjett.

Artikkel 4
En gruppe uavhengige sakkyndige skal på Kommisjonens vegne
foreta en vurdering av fremgangen i løpet av startperioden.
Gruppens rapport skal, sammen med eventuelle kommentarer
fra Kommisjonen, fremlegges for Europaparlamentet og Rådet.

Artikkel 5
1. Kommisjonen skal være ansvarlig for gjennomføringen av

planen. Den skal bistås av en rådgivende komité sammen-
satt av representanter for medlemsstatene og ledet av
Kommisjonens representant.

2. Handlingsplanen skal gjennomføres i samsvar med de
målsettinger som er fastsatt i artikkel 2 og ajourføres dersom
det er nødvendig. Planen skal gjøre rede for hvilke detaljerte
målsettinger og tiltak som må iverksettes, samt hvilke
finansieringsordninger som kan benyttes. Kommisjonen
skal innhente forslag på grunnlag av handlingsplanen.

3. Handlingsplanen skal gjennomføres i nært samarbeid med
aktørene innen sektoren. Den skal ta hensyn til, fremme
og utfylle pågående europeisk og internasjonalt
standardiseringsarbeid på området.

Artikkel 6
1. Fremgangsmåten fastsatt i artikkel 7 får anvendelse på tiltak

med hensyn til Fellesskapets politikk på området
informasjonssystemers sikkerhet.

2. Fremgangsmåten fastsatt i artikkel 8 får anvendelse på:

- utarbeidelsen og ajourføringen av handlingsplanen
omhandlet i artikkel 5,

- innholdet i innbydelsene til forslag, vurderingen av
forslagene, samt det beløp Fellesskapet anslås å bidra
med til tiltakene, dersom dette beløpet overstiger 200
000 ECU,

- medvirkning fra organisasjoner utenfor Fellesskapet
i enhver form for virksomhet som faller inn under
denne bestlutning,

- ordninger med hensyn til spredning, vern og utnyttelse
av resultatene av tiltakene,
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- de tiltak som må treffes for å vurdere planen.

3. Dersom størrelsen på Fellesskapets bidrag til tiltakene er
mindre enn eller lik 200 000 ECU, skal Kommisjonen
rådspørre komiteen om de tiltak som skal treffes og
underrette komiteen om resultatet av sin vurdering.

Artikkel 7
Kommisjonens representant skal fremlegge for komiteen et utkast
til tiltak som skal treffes. Komiteen skal uttale seg om utkastet
innen en frist som formannen kan fastsette etter hvor mye saken
haster, eventuelt ved avstemning.

Uttalelsen skal protokollføres; i tillegg skal hver medlemsstat ha
rett til å anmode om å få sitt standpunkt protokollført.

Kommisjonen skal i størst mulig grad ta hensyn til komiteens
uttalelse. Kommisjonen skal underrette komiteen om på hvilken
måte den har tatt hensyn til uttalelsen.

Utferdiget i Brussel, 31. mars 1992.

For Rådet

Vitor MARTINS

Formann

Artikkel 8
Kommisjonens representant skal fremlegge for komiteen et utkast
til tiltak som skal treffes. Komiteen skal uttale seg om utkastet
innen en frist som formannen kan fastsette etter hvor mye saken
haster. Uttalelsen skal avgis med det flertall som er fastsatt i
traktatens artikkel 148 paragraf 2 for beslutninger som Rådet
skal treffe etter forslag fra Kommisjonen. Ved avstemning i
komiteen skal stemmer avgitt av medlemsstatenes representanter
ha vekt som fastsatt i nevnte artikkel. Formannen skal ikke avgi
stemme.

Kommisjonen skal vedta de planlagte tiltakene dersom de er i
samsvar med komiteens uttalelse.

Dersom de planlagte tiltakene ikke er i samsvar med komiteens
uttalelse eller ingen uttalelse er avgitt, skal Kommisjonen
omgående fremlegge for Rådet et forslag til tiltak som skal treffes.
Rådet skal treffe sin beslutning med kvalifisert flertall.

Dersom Rådet ikke har truffet sin beslutning innen tre måneder
etter at forslaget ble fremlagt, skal Kommisjonen vedta de
foreslåtte tiltakene, med mindre Rådet med simpelt flertall har
forkastet tiltakene.
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VEDLEGG

Sammendrag av handlingslinjene

RETNINGSLINJER FOR EN HANDLINGSPLAN PÅ OMRÅDET
INFORMASJONSSYSTEMERS SIKKERHET

INNLEDNING

Handlingsplanen skal ha som målsetting å utvikle overordnede strategier med sikte på å tilby brukere og
produsenter av elektronisk lagret, behandlet og overført informasjon tilfredsstillende beskyttelse av
informasjonssystemer mot tilfeldige eller tilsiktede trusler.

Handlingsplanen skal ta hensyn til samt utfylle det verdensomspennede standardiseringsarbeidet som
er igangsatt på dette området.

Den skal omfatte følgende handlingslinjer:

- utvikling av en strategisk ramme for informasjonssystemers sikkerhet,

- kartlegging av behov med hensyn til informasjonssystemers sikkerhet hos brukere og tjenesteytere,

- utarbeidelse av løsninger for å dekke visse kortsiktige og langsiktige behov hos brukere, leverandører
og tjenesteytere,

- utarbeidelse av spesifikasjoner, standardisering, vurdering og sertifisering med hensyn til
informasjonssystemers sikkerhet,

- teknologisk og driftsmessig utvikling på området informasjonssystemers sikkerhet,

- innføring av sikkerhet i informasjonssystemer.

Handlingsplanen skal gjennomføres av Kommisjonen, i nær tilknytning til tilsvarende tiltak i
medlemsstatene og i samsvar med fellesskapstiltak i forbindelse med forskning og utvikling på området.
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1. Handlingslinje I - utvikling av en strategisk ramme for
informasjonssystemers sikkerhet

1.1. Problem

Informasjonssystemers sikkerhet er anerkjent som et grunn-
leggende, nødvendig behov i et moderne samfunn. Elek-
troniske informasjonstjenester krever en sikker tele-
kommunikasjonsinfrastruktur, sikker maskin- og
programvare, samt sikker bruk og forvaltning. Det er
nødvendig å innføre en overordnet strategi som tar hensyn
til alle sider ved informasjonssystemers sikkerhet og som
hindrer bruk av forskjellige metoder. Enhver sikkerhets-
strategi for elektronisk behandlet informasjon må ta hensyn
til ethvert samfunns ønske om effektivitet og om å beskytte
seg selv i en verden som er i rask forandring.

1.2. Målsetting

Det må opprettes en strategisk ramme for å forene sosiale,
økonomiske og politiske målsettinger med de tekniske,
driftsmessige og lovgivningsmessige valg Fellesskapet står
overfor i en internasjonal sammenheng. Aktører innen
sektoren som arbeider for å utvikle en felles oppfatning og
en omforent strategisk ramme, må finne frem til den fine
balansen som eksisterer mellom ulike hensyn, målsettinger
og begrensninger. En slik balanse er en forutsetning for å
forene motstridende interesser og behov, både med hensyn
til utarbeidelsen av en politikk og med hensyn til industri-
utviklingen.

1.3. Status og utviklingstrekk

Situasjonen preges av en økende erkjennelse av behovet
for handling. I mangel av et initiativ for å samordne
innsatsen, er det imidlertid svært sannsynlig at spredte tiltak
innen forskjellige sektorer vil skape en situasjon med indre
motstrid som gradvis vil føre til alvorlige rettslige, sosiale
og økonomiske problemer.

1.4. Behov, valgmuligheter og prioritering

Innenfor en slik felles ramme vil det måtte tas stilling til
risikoanalyse og risikostyring med hensyn til informasjons-
tjenesters og beslektede tjenesters sårbarhet, harmonisering
av lover og forskrifter med hensyn til misbruk og gal bruk
av datamaskiner og telekommunikasjoner, administrative
infrastrukturer, herunder sikkerhetspolitikk, og hvordan de
effektivt kan innføres av forskjellige industrier og næringer,
samt problemer av samfunnsmessig og privat art (f.eks.
anvendelsen av identifiseringssystemer, originalitets-
kontrollsystemer, ikke-fornektingssystemer og eventuelt
autorisasjonssystemer i et demokratisk miljø).

Det må gis klare retningslinjer for utvikling av fysiske og
logiske arkitekturer for sikre distribuerte informasjons-
tjenester, av standarder, retningslinjer og definisjoner for
garantert sikre produkter og tjenester, av pilotprosjekter og
prototyper med sikte på å fastslå om de forskjellige admin-
istrative strukturer er gjennomførbare, samt av arkitekturer
og standarder knyttet til behovene innen særskilte sektorer.

For å øke brukernes interesse for sikkerhet innen området
informasjonsteknologi (IT), må det skapes en større
bevissthet rundt dette spørsmålet.

2. Handlingslinje II - kartlegging av behov med hensyn til
informasjonssystemers sikkerhet, hos brukere og
tjenesteytere

2.1. Problem

Informasjonssystemers sikkerhet er en klar forutsetning for
integritet og pålitelighet i forbindelse med forretnings-
orienterte EDB-systemer, opphavsrett og fortrolighet. Dette
fører uunngåelig til en vanskelig balansegang, og noen
ganger valg, mellom støtte til fri handel på den ene side og
vern av privatlivet og opphavsretten på den annen side.
Valg og kompromisser må gjøres på grunnlag av en samlet
erkjennelse av behovene og av virkningen av de valg som
gjøres med hensyn til informasjonssystemers sikkerhet for
å tilfredsstille behovene.

Brukernes behov omfatter sikkerhetsfunksjoner i
informasjonssystemer som henger sammen med tekno-
logiske, driftsmessige og reguleringsmessige forhold. En
systematisk undersøkelse av sikkerhetsbehovene i for-
bindelse med informasjonssystemer er derfor en vesentlig
del av utarbeidelsen av hensiktsmessige og effektive tiltak.

2.2. Målsetting

Målsettingen er å fastslå hvilken type behov brukere og
tjenesteytere har, og behovenes særtrekk samt forhold til
tiltak på området informasjonssystemers sikkerhet.

2.3. Status og utviklingstrekk

Det er til nå ikke gjort noen samlet innsats for å fastslå
hovedaktørenes behov - behov som er i rask utvikling og
endring - med hensyn til informasjonssystemers sikkerhet.
Fellesskapets medlemsstater har fastslått behovet for å
harmonisere nasjonal virksomhet (særlig «kriteriet for
vurdering av IT-sikkerhet»). Det er svært viktig med
ensartede vurderingskriterier og regler for gjensidig
godkjenning av vurderingssertifikater.
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2.4. Behov, valgmuligheter og prioritering

Som grunnlag for en enhetlig og oversiktlig behandling av
sektoraktørenes behov, er det nødvendig å komme frem til
en felles klassifisering av brukerbehov og deres sammen-
heng med gjennomføringen av sikkerhet i informasjons-
systemer.

Det er også viktig å fastslå behovene for lovgivning,
forskrifter og regler på bakgrunn av en vurdering av
utviklingstrekk i tjenestenes særtrekk og teknololgi, å finne
frem til alternative strategier for å nå målsettingene gjennom
bruk av administrative, tjenestemessige, driftsmessige og
tekniske bestemmelser, og å vurdere effektivitet, bruker-
vennlighet og kostnader i forbindelse med alternative valg
og strategier på området informasjonssystemers sikkerhet,
for brukere, tjenesteytere og operatører.

3. Handlingslinje III - utarbeidelse av løsninger for å dekke
visse kortsiktige og langsiktige behov hos brukere,
leverandører og tjenesteytere

3.1. Problem

Det er i dag mulig å beskytte datamaskiner effektivt mot
uautorisert adgang fra utenforstående ved hjelp av
«isolasjon», dvs. anvendelse av tradisjonelle tiltak av
organisasjonsmessig og fysisk art. Dette gjelder også for
elektroniske kommunikasjoner innenfor en lukket
brukergruppe i et dedikert nett. Situasjonen er en helt annen
dersom informasjonen deles mellom brukergrupper eller
utveksles via et offentlig eller allment tilgjengelig nett. I
slike tilfeller er verken teknologien, terminalene og
tjenestene eller de tilhørende standarder og prosedyrer
tilstrekkelig utviklet til at det kan oppnås et tilsvarende
sikkerhetsnivå for informasjonssystemene.

3.2. Målsetting

Målsettingen må være på kort varsel å kunne tilby løsninger
som tilfredsstiller de mest påtrengende behov hos brukere,
tjenesteytere og produsenter. Dette innebærer bruk av felles
vurderingskriterier for IT-sikkerhet. Kriteriene bør utformes
slik at de er åpne for fremtidige behov og løsninger.

3.3. Status og utviklingstrekk

Enkelte brukergrupper har utviklet teknikker og prosedyrer
spesielt til eget bruk, som særlig tilfredsstiller behovet for
originalitetskontroll, integritet og ikke-fornekting. Vanligvis
benyttes magnetkort og smartkort. Noen av gruppene
benytter mer eller mindre sofistikerte kryptografiske
teknikker. Dette fører ofte til at det må innføres
brukergruppespesifikke «myndigheter». Det er imidlertid
vanskelig å generalisere disse teknikkene og metodene med
sikte på å tilfredsstille behovene i et åpent miljø.

ISO arbeider med OSI-informasjonssystemsikkerhet (ISO
DIS 7498-2), noe også CCITT gjør i forbindelse med X
400. Det er også mulig å legge inn sikkerhetssegmenter i
meldingene. Originalitetskontroll, integritet og ikke-
fornekting blir behandlet som en del av meldingene
(EDIFACT) og også som en del av X 400 MHS.

Den juridiske ramme for elektronisk datautveksling (EDI)
er ennå ikke fastsatt. Det internasjonale handelskammer
har utgitt ensartede regler for utveksling av kommersielle
data via telenett.

Flere land (f.eks. Tyskland, Frankrike, Storbritannia og
USA) har utviklet eller er i ferd med å utvikle kriterier for
vurdering av påliteligheten i IT- og telemommunikasjons-
produkter og -systemer, samt tilhørende prosedyrer for å
gjennomføre vurderingene. Kriteriene er utviklet i
samarbeid med nasjonale produsenter og vil føre til et
økende antall pålitelige produkter og systemer, i første
omgang enkle produkter. Opprettelsen av nasjonale
organisasjoner som skal gjennomføre vurderingene og
utstede sertifikatene, vil fremme denne utviklingen.

Bestemmelser på området fortrolighet anses av de fleste
brukere som mindre viktig i øyeblikket. Det er imidlertid
sannsynlig at situasjonen vil endre seg i fremtiden, når
avanserte kommunikasjonstjenester, særlig mobiltjenester,
er blitt mer utbredt.

3.4. Behov, valgmuligheter og prioritering

Det er viktig at det så snart som mulig utvikles prosedyrer,
standarder, produkter og verktøy som er i stand til å
garantere sikkerheten i både informasjonssystemer som
sådan (datamaskiner og ytre enheter) og i offentlige
kommunikasjonsnett. Originalitetskontroll, integritet og
ikke-fornekting bør få høy prioritet. Det bør gjennomføres
pilotprosjekter for å avgjøre om de foreslåtte løsningene
er de beste. Løsninger med hensyn til prioriterte behov i
forbindelse med EDI undersøkes under TEDIS-
programmet innenfor den generelle rammen av denne
handlingsplanen.

4. Handlingslinje IV - utarbeidelse av spesifikasjoner,
standardisering, vurdering og sertifisering med hensyn
til informasjonssystemers sikkerhet

4.1. Problem

Behovet for sikkerhet i forbindelse med informasjons-
systemer gjelder på alle områder, og spesifikasjoner og
standarder er derfor av avgjørende betydning. Fraværet av
felles standarder og spesifikasjoner for IT-sikkerhet kan
bety en alvorlig hindring for utviklingen av informasjons-
baserte prosesser og tjenester i hele økonomien og i
samfunnet. Det er behov for tiltak som kan øke utviklings-
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hastigheten og bruken av teknologi og standarder på
beslektede områder, områder som er kritiske for brukere,
industri og offentlig virksomhet, innen kommunikasjon og
datanett.

4.2. Målsetting

Det er behov for tiltak som kan bidra til å støtte og realisere
særskilte sikkerhetsfunksjoner på de generelle områdene
OSI, ONP, ISDN/IBC og nettverksdrift. Teknikker og
metoder som er nødvendige i forbindelse med verifisering,
herunder sertifisering som fører til gjensidig godkjenning,
er uløselig forbundet med standardisering og spesifisering.
Internasjonalt vedtatte løsninger skal støttes dersom det er
mulig. Det bør også oppmuntres til utvikling og bruk av
datasystemer med innebygde sikkerhetsfunksjoner.

4.3. Status og utviklingstrekk

Særlig USA har truffet viktige tiltak for å løse problemer i
forbindelse med informasjonssystemers sikkerhet. I Europa
behandles temaet innenfor ETSI og CEN/Cenelec, i
forbindelse med standardiseringsarbeidet på IT- og
telekommunikasjonsområdet, som en forberedelse til
CCITT og ISOs arbeid på området.

På grunn av økende bekymring skjer det en rask
intensivering av arbeidet i USA, og både leverandører og
tjenesteytere øker sin innsats på området. I Europa har
Frankrike, Tyskland og Det forente kongerike startet
tilsvarende virksomhet uavhengig av hverandre, men en
samlet innsats av den type som finner sted i USA, vokser
bare langsomt frem.

4.4. Behov, valgmuligheter og prioritering

Innen sektoren informasjonssystemers sikkerhet er det en
naturlig, nær sammenheng mellom lovgivningsmessige,
driftsmessige, administrative og tekniske aspekter. Lover
og forskrifter må gjenspeiles i standardene, og bestemmelser
om informasjonssystemers sikkerhet må på en kontrollerbar
måte være i samsvar med standarder, lover og forskrifter.
Lover og forskrifter vil i mange henseender kreve at
spesifikasjoner går ut over de vedtatte grenser for
standardisering, ved at de omfatter atferdsregler. Behov for
standarder og atferdsregler finnes på alle områder av
informasjonssystemers sikkerhet, og det må skilles klart
mellom behovet for beskyttelse i samsvar med
sikkerhetsmålsettingene og enkelte av de tekniske behovene
som kan overlates til kompetente europeiske
standardiseringsorganer (CEN/Cenelec/ETSI).

Spesifikasjoner og standarder må omfatte områder i
forbindelse med sikkerhetstjenester for informasjons-
systemer (originalitetskontroll av personer og foretak, ikke-
fornektingsprotokoller, rettslig bindende elektronisk bevis,

autorisasjonskontroll), disse områdenes kommunikasjons-
tjenester (respekt for privatlivets fred i forbindelse med
bildekommunikasjon og mobilkommunikasjon for tale og
data, beskyttelse av data-og bildebaser, sikkerhet i
forbindelse med integrerte tjenester), områdenes
kommunikasjons- og sikkerhetsledelse (offentlig/privat
nøkkelsystem for bruk i åpne nettverk, beskyttelse av
nettverksdrift, beskyttelse av tjenesteytere), samt områdenes
sertifisering (beskyttelseskriterier og -nivåer, prosedyrer for
sikkerhetsbeskyttelse av sikre informasjonssystemer).

5. Handlingslinje V - teknologisk og driftsmessig utvikling
på området informasjonssystemers sikkerhet,

5.1. Problem

Systematisk forskning og teknologisk utvikling for å
komme frem til økonomisk levedyktige og driftsmessig
tilfredsstillende løsninger på en rekke eksisterende og
fremtidige behov i forbindelse med informasjonssystemers
sikkerhet, er en forutsetning for utviklingen av tjeneste-
markedet og av konkurranseevnen i den europeiske
økonomi som helhet.

All teknologisk utvikling på området informasjons-
systemers sikkerhet vil måtte omfatte både datamaskin-
sikkerhet og kommunikasjonssikkerhet, ettersom de fleste
av dagens systemer er distribuerte, og adgang til slike
systemer skjer ved hjelp av kommunikasjonstjenester.

5.2. Målsetting

Systematisk forskning og teknologisk utvikling for å
komme frem til økonomisk levedyktige og driftsmessig
tilfredsstillende løsninger på en rekke eksisterende og
fremtidige behov i forbindelse med informasjonssystemers
sikkerhet.

5.3. Behov, valgmuligheter og prioritering

Arbeid på området informasjonssystemers sikkerhet vil
måtte omfatte utviklings- og gjennomføringsstrategier,
teknologier og integrering og verifisering.

Det strategiske forsknings- og utviklingsarbeidet vil måtte
omfatte begrepsmessige modeller for sikre systemer (sikre
med hensyn til kompromisser, ikke-autoriserte endringer
og avvisning av adgang til tjenesten), funksjonsmodeller,
risikomodeller og sikkerhetsorienterte arkitekturer.

Det teknologiorienterte forsknings- og utviklingsarbeidet
vil måtte omfatte originalitetskontroll av brukere og
meldinger (f.eks. ved hjelp av stemmeanalyse og elektronisk
underskrift), tekniske grensesnitt og krypteringsprotokoller,
adgangskontrollmekanismer og gjennomføringsmetoder for
beviselig sikre systemer.



N
O

R
S

K
 u

tg
av

e EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps TidendeNr.25/ 30.7.1994

 00

34

Verifisering og validering av de tekniske systemenes
sikkerhet, samt anvendeligheten av systemene, vil måtte
undersøkes ved hjelp av integrerings- og verifiserings-
prosjekter.

I tillegg til stadfesting og utvikling av sikkerhetsteknologien
er det nødvendig med en rekke ledsagende tiltak i for-
bindelse med utarbeidelse, vedlikehold og enhetlig bruk av
standarder, samt validering og sertifisering av IT- og
telekommunikasjonsprodukter med hensyn til produktenes
sikkerhetsegenskaper, herunder validering og sertifisering
av metoder for utforming og iverksettelse av systemene.

Fellesskapets tredje rammeprogram for forskning og
teknologisk utvikling vil kunne benyttes for å fremme
samarbeidsprosjekter på prekompetitive og prenormative
nivåer.

6. Handlingslinje VI - innføring av sikkerhet i
informasjonssystemer

6.1. Problem

Avhengig av informasjonssystemenes spesielle sikker-
hetsegenskaper vil de nødvendige funksjoner måtte legges
inn i forskjellige deler av informasjonssystemet, herunder
terminaler/datamaskiner, tjenester, nettverksdrift til
kryptografiske innretninger, smartkort, offentlige og pri-
vate nøkler osv. Enkelte av funksjonene vil sannsynligvis
være inkludert i maskin- eller programvaren som leveres
av leverandørene, mens andre kanskje utgjør en del av
distribuerte systemer (f.eks. nettverksdrift), eies av
individuelle brukere (f.eks. smartkort) eller er skaffet til veie
fra spesialiserte organisasjoner (f.eks. offentlige/private
nøkler).

De fleste sikkerhetsprodukter og -tjenester vil sannsynligvis
kunne leveres av leverandører, tjenesteytere eller operatører.
For visse funksjoner, f.eks. levering av offentlige/private
nøkler og revisjonsautorisasjon, kan det være nødvendig å
utpeke og bemyndige egnede organisasjoner.

Det samme gjelder for sertifisering av produktene,
evaluering og verifisering av tjenestens kvalitet, som er
funksjoner som må ivaretas av organisasjoner som er
uavhengige med hensyn til leverandørenes, tjenesteyternes
eller operatørenes interesser. Disse organisasjonene kan
være private eller offentlige eller gitt fullmakt av staten til å
utføre funksjonene.

6.2. Målsetting

For å lette en harmonisk innføring av informasjonssystemers
sikkerhet i Fellesskapet med sikte på å beskytte offentlige
og kommersielle interesser, er det nødvendig å komme frem

til en enhetlig fremgangsmåte for å yte slik sikkerhet.
Dersom uavhengige organisasjoner gis fullmakt, må det
fastsettes og vedtas felles funksjoner og vilkår i tillegg til
at disse funksjoner og vilkår innarbeides i regelverket.
Formålet er å komme frem til en klart definert og omforent
ansvarsfordeling mellom de forskjellige aktører på
fellesskapsplan, som en forutsetning for gjensidig
godkjenning.

6.3. Status og utviklingstrekk

På det nåværende tidspunkt er innføringen av informasjons-
systemers sikkerhet godt organisert bare innen særskilte
sektorer, og begrenser seg til å dekke særskilte behov innen
disse sektorer. Organiseringen på europeisk nivå er for det
meste uformell, og gjensidig godkjenning av verifisering
og sertifisering er ennå ikke innført utenfor lukkede
grupper. Ettersom sikkerheten i forbindelse med
informasjonssystemer stadig får økende betydning, haster
det med å komme frem til en enhetlig metode innen denne
sektor, både i Europa og internasjonalt.

6.4. Behov, valgmuligheter og prioritering

På grunn av antallet aktører som er berørt og den nære
forbindelsen til spørsmål av forskrifts- og lovgivnings-
messig art, er det særlig viktig at det oppnås enighet på
forhånd om de prinsipper som skal styre innføringen av
informasjonssystemers sikkerhet.

I forbindelse med utarbeidelse av en samordnet tilnærming
til dette spørsmålet vil det være nødvendig å ta opp
problemer i forbindelse med identifisering og spesifisering
av funksjoner som i kraft av sin egenart krever bistand fra
uavhengige (eller samarbeidende) organisasjoner. Det kan
f.eks. dreie seg om funksjoner i forbindelse med admini-
strering av et offentlig/privat nøkkelsystem.

I tillegg er det nødvendig at de funksjoner som det i
allmennhetens interesse er nødvendig å overlate til uav-
hengige (eller samarbeidende) organisasjoner, identifiseres
og spesifiseres på et tidlig tidspunkt. Det kan f.eks. dreie
seg om revisjon, kvalitetssikring, verifisering, sertifisering
og liknende funksjoner.
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RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP OG
REPRESENTANTENE FOR REGJERINGENE I
MEDLEMSSTATENE I DE EUROPEISKE FELLESSKAP
I MØTE I RÅDET -

som henviser til traktaten om opprettelse av Det europeiske kull-
og stålfellesskap,

som henviser til traktaten om opprettelse av Det europeiske
økonomiske fellesskap,

som henviser til traktaten om opprettelse av Det europeiske
atomenergifellesskap,

som henviser til utkast fra Kommisjonen,

som henviser til uttalelse fra Europaparlamentet(1),

som henviser til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(2), og

som tar følgende i betraktning:

Traktaten om opprettelse av Det europeiske økonomiske
fellesskap, endret ved Den europeiske enhetsakt, fastsetter
uttrykkelig at det skal utarbeides og gjennomføres en
fellesskapspolitikk for miljø. Traktaten om Den europeiske un-
ion, undertegnet i Maastricht 7. februar 1992, har blant sine
viktigste mål å fremme en bærekraftig vekst som tar hensyn til
miljøet, og presiserer mål og retningsgivende prinsipper for denne
politikken samt de faktorer som må tas i betraktning når den
utarbeides.

Erklæringen fra stats- og regjeringssjefene i møte i Rådet 26. juni
1990 oppfordrer blant annet til utarbeiding av et nytt
handlingsprogram for miljø etter prinsippene om bærekraftig
utvikling, forebyggende tiltak og delt ansvar.

Fellesskapet og medlemsstatene har opparbeidet en betydelig
erfaring i å utarbeide og gjennomføre miljøpolitikk og
miljølovgivning, og har på denne måten fremmet miljøvernet.

De forente nasjoners konferanse for miljø og utvikling (UNCED)
som ble holdt i Rio de Janeiro 3. til 14. juni 1992, vedtok
Rioerklæringen og Agenda 21 som har som mål å utvikle mod-
eller for en verdensomspennende bærekraftig utvikling, samt en
prinsipperklæring om skog. Viktige konvensjoner om
klimaendring og om artenes mangfold ble åpnet for undertegning
og ble undertegnet av Fellesskapet og medlemsstatene, og
Fellesskapet og medlemsstatene undertegnet dessuten Agenda
21 og nevnte erklæringer.

På møtet i Det europeiske råd i Lisboa 27. juni 1992 forpliktet
Fellesskapet og medlemsstatene seg til snarlig å gjennomføre de
viktigste tiltakene som det ble enighet om på UNCED.

Det europeiske råd oppfordret på sine møter i Lisboa 27. juni
1992 og i Birmingham 16. oktober 1992, Kommisjonen og Rådet
til å sette i gang arbeid for å iverksette nærhetsprinsippet, og Det
europeiske råd vedtok på sitt møte i Edinburgh 11. og
12. desember 1992 prinsipper, retningslinjer og framgangsmåter
for å gjennomføre det i praksis. I samsvar med nærhetsprinsippet
må visse sider ved politikken og de spesielle tiltakene som
omfattes av programmet «Mot en bærekraftig utvikling»( ),
heretter kalt «programmet», gjennomføres på andre nivåer utenfor
De europeiske fellesskaps kompetanse.

Strategien framsatt i programmet baserer seg på en hensiktsmessig
integrasjon av miljøpolitikken og annen relevant politikk -

ERKJENNER at programmet, som er framlagt av Kommisjonen,
er utformet for å konkretisere målene og prinsippene for en
bærekraftig utvikling, for forebyggende og forsiktige tiltak og
for deling av ansvar framsatt i stats- og regjeringssjefenes
erklæring fra møtet i Rådet 26. juni 1990 og i traktaten om Den
europeiske union undertegnet i Maastricht 7. februar 1992,

Resolusjon vedtatt av Rådet og representantene for
medlemsstatenes regjeringer i møte i Rådet

av 1. februar 1993

om et fellesskapsprogram for politikk og tiltak
på området miljø og bærekraftig utvikling

(93/C 138/01)

(1) EFT nr. C 337 av 21.12.92, s. 34.

(2) EFT nr. C 287 av 4.11.1992, s. 27.

(3) EFT nr. C 138 av 17.5.1993, s. 5.
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ANSER at i den grad programmet gir en helhetlig ramme for og
en strategisk tilnærming til en bærekraftig utvikling, er det et
egnet utgangspunkt for Fellesskapets og medlemsstatenes
gjennomføring av Agenda 21,

FASTSLÅR at mange nåværende former for aktivitet og utvikling
ikke er bærekraftige i miljøsammenheng, og SLUTTER SEG
følgelig til det generelle mål om gradvis å orientere menneskets
aktiviteter og utviklingen mot bærekraftige former,

ER ENIGE OM at en bærekraftig utvikling krever grunnleggende
endringer i de nåværende mønstre for vekst, produksjon, konsum
og atferd,

ERKLÆRER at disse endringene medfører en deling av ansvar
på det globale, fellesskaplige, regionale, nasjonale, lokale og
personlige plan,

ERKJENNER at programmet når det gjennomføres vil ta i
betraktning regionale ulikheter i Fellesskapet, at det vil samsvare
med målet om styrking av den økonomiske og sosiale utjevning,
og at det vil sikte mot et høyt nivå for miljøvern,

MERKER SEG at konklusjonene fra Det europeiske råd i Bir-
mingham 16. oktober 1992 og i Edinburgh 11. og 12. desember
1992 vil være retningsgivende for Fellesskapets arbeid i
forbindelse med nærhetsprinsippet,

OPPFORDRER Kommisjonen til å sørge for at samtlige forslag
som den legger fram om miljøspørsmål, samsvarer med dette
prinsippet, og FORPLIKTER SEG til å undersøke forslagene fra
sak til sak for å sikre at dette prinsippet overholdes,

ERKJENNER at i henhold til nærhetsprinsippet og ideen om delt
ansvar må visse sider ved politikken og spesielle tiltak som
omfattes av programmet, gjennomføres på andre nivåer enn det
fellesskaplige,

MERKER SEG at anvendelsen av nærhetsprinsippet ikke
medfører noen tilbakegang i fellesskapspolitikken og ikke hindrer
dens effektive utvikling i framtiden; politikken vil imidlertid bli
mer effektiv dersom tiltak blir truffet på det best egnede nivå,

med hensyn til miljø og utvikling innen Det europeiske fellesskap:

MERKER SEG rapporten om miljøtilstanden som Kommisjonen
offentliggjorde samtidig med programmet, de stort sett positive
virkningene av de tidligere handlingsprogrammer på visse
miljøproblemer, at det nåværende handlingsprogrammet for miljø
utløper samtidig som det indre marked gjennomføres, og at
miljødimensjonen i det indre marked skulle styrkes i løpet av det
femte programmet,

ANSER at de nåværende tiltak imidlertid virker utilstrekkelige
til å møte det økte presset på miljøet som kan oppstå som følge

av de gjeldende og forventede tendenser i den sosio-økonomiske
aktivitet i Fellesskapet, samt av utviklingen i de tilgrensende
regioner, særlig i Mellom- og Øst-Europa, og i resten av verden,

ER ENIGE om at miljøet og utviklingen krever en mer ærgjerrig,
mer ensartet og bedre samordnet politikk og strategi som alle
lag av samfunnet deltar i,

GÅR INN FOR, særlig å redusere sløsingen med naturressurser
og hindre forurensning, å utvikle ideen om produktenes og
prosessenes livssyklusforvaltning, særlig i forbindelse med
avfallshåndtering, å bruke ren eller renere teknologi og å erstatte
visse farlige prosesser og stoffer med mindre farlige prosesser
og stoffer på den mest kostnadseffektive måte,

SLUTTER SEG TIL strategien om å vie visse nøkkelområder
økt og nødvendig oppmerksomhet på en samordnet og helhetlig
måte, herunder ved å styrke dialogen med hovedaktørene innen
områdene som omfattes av programmet,

ERKJENNER behovet for å forberede en helhetlig
fellesskapsstrategi og en handlingsplan for bevaring og vern av
naturen, særlig med hensyn til artenes mangfold og skog,

BEKREFTER PÅ NY nødvendigheten av å sikre at det helt fra
starten blir tatt fullt ut hensyn til miljøspørsmål ved utarbeidingen
og gjennomføringen av annen politikk, og at det er nødvendig å
fastsette egnede mekanismer innen medlemsstatene, Rådet og
Kommisjonen for å bidra til gjennomføringen av denne
integrasjonen, som er grunnlaget for strategien fremmet i
programmet,

OPPFORDRER Kommisjonen til å vurdere å utarbeide tiltak
for dette formål, herunder å undersøke mulighetene for tiltakene
nevnt nedenfor, og framlegge rapport om konklusjonene i rett
tid:

- innføring av nye framgangsmåter i Kommisjonen for å
styrke samarbeidet mellom de forskjellige politikk-
områdene ved utarbeidingen av forslag til regelverk,
herunder organisatoriske sider,

- innarbeiding i de periodiske situasjonsrapportene over
framdriften i gjennomføringen av programmet og av
Agenda 21, av særlige sektorvise vurderinger av de andre
politikkområdenes medvirkning til gjennomføring av
miljømålene,

- innarbeiding av en analyse over mulige miljøvirkninger i
nye forslag til regelverk,

- det miljømessige aspekt i forbindelse med tildelingen av
fellesskapsmidler,
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FORPLIKTER SEG til å vurdere, på nasjonalt plan og i Rådet i
dets forskjellige sammensetninger, å innføre lignende tiltak for
å nå de samme mål,

ERKJENNER at dersom samtlige samfunnslag skal medvirke i
en ånd av delt ansvar, må spekteret av virkemidler utdypes og
utvikles, og de normative rettsaktene utfylles, eventuelt ved

- markedsbaserte og andre økonomiske virkemidler,

- forskning og utvikling, informasjon, utdanning og opp-
læring,

- ordninger for finansiell støtte,

- frivillige tiltak,

MERKER SEG målsettingene, målene, tiltakene og tidsplanene
som er oppført i programmet og anser at de er et egnet utgangs-
punkt i arbeidet for en bærekraftig utvikling,

ERKJENNER at programmet er et bidrag til innsatsen for å
oppfylle målet fastlagt i traktaten om opprettelse av Det
europeiske økonomiske fellesskap, nemlig at Fellesskapets
politikk i miljøspørsmål skal ta hensyn til eventuelle fordeler og
ulemper ved å handle eller unnlate å handle, og OPPFORDRER
Kommisjonen til å utarbeide egnede forslag på grunnlag av de
undersøkelser som måtte være nødvendige,

FASTSLÅR at bærekraftige tiltak og bærekraftig utvikling ikke
kan sikres før utløpet av inneværende program, og at nye og
enda mer ærgjerrige tiltak sannsynligvis vil bli nødvendige etter
år 2000, for at neste generasjon skal kunne overleveres et miljø
der folkehelsen og den økonomiske og sosiale velferd kan
opprettholdes på et høyt nivå,

FASTSLÅR at selv om tidsplanen for mange av tiltakene strekker
seg fram til år 2000 og enda lenger, er det meningen å revidere
programmet innen utløpet av 1995; OPPFORDRER den
miljøpolitiske revisjonsgruppe som foreslås i programmet, til
straks den er innsatt å følge nøye med i gjennomføringen av
programmet på grunnlag av Kommisjonens jevnlige beretninger
som oppsummerer framdriften i arbeidet; i revisjonen bør det tas
hensyn til forholdet mellom næringsliv og miljø,

HENSTILLER til Kommisjonen å være særlig oppmerksom på
eventuelle nødvendige endringer av mål og prioriteringer ved
revisjonen av programmet, etter å ha foretatt nødvendig råds-
pørring, særlig av medlemsstatene,

MENER at ordningene for samarbeid mellom Kommisjonen og
medlemsstatene bør forbedres ytterligere for å sikre at Felles-
skapets miljøtiltak gjennomføres mer effektivt,

FRAMHEVER betydningen av at Fellesskapets regelverk
gjennomføres og håndheves effektivt i samtlige medlemsstater;
UNDERSTREKER at det ved framlegging av forslag til og ved
vedtakelse av rettsakter må sørges for kvalitet i rettsaktenes
utforming, særlig med tanke på gjennomføring og kontroll med
håndhevingen av dem; FORPLIKTER SEG til i Rådet å
undersøke Kommisjonens årsberetning om situasjonen med
hensyn til gjennomføring og håndheving av Fellesskapets
regelverk i medlemsstatene,

MERKER SEG at mens medlemsstatene er ansvarlige for
gjennomføringen og håndhevingen av tiltakene som er vedtatt
av Rådet, skal Kommisjonen fortsatt være den rette instans for
overvåking av denne gjennomføringen og håndhevingen, og
ANMODER Kommisjonen om å vurdere muligheten for å
framlegge forslag for effektivisering av håndhevingsorganene i
medlemsstatene og for å fremme utbredelse av god praksis,

UNDERSTREKER at det er av avgjørende betydning at Det
europeiske miljøvernbyrå begynner sitt arbeid så raskt som mulig,

MERKER SEG forslaget i programmet om å opprette et
rådgivende organ, en miljøpolitisk revisjonsgruppe og et nett av
håndhevingsorganer i medlemsstatene, og GODTAR prinsippet
om mer omfattende og mer systematisk samråd med de berørte
organer,

med hensyn til miljøet og utviklingen på bredere internasjonalt
nivå:

BEKREFTER at Fellesskapet og medlemsstatene vil yte et
positivt bidrag til gjennomføringen av effektive strategier for å
løse problemer som klimaendring, avskoging, ørkenspredning,
uttynning av ozonlaget og reduksjon av artenes mangfold, og
snarest mulig vil oppfylle de forpliktelser de har påtatt seg ved
ratifisering av de aktuelle internasjonale konvensjoner,

FORPLIKTER SEG til å spille en konstruktiv rolle i
utarbeidingen av programmer for bærekraftig utvikling, herunder
i utviklingsland og i landene i Mellom- og Øst-Europa, innenfor
rammen av Fellesskapets samarbeids- og assosieringsavtaler,

FASTSLÅR at et stort antall av de interne fellesskapstiltakene i
programmet tar sikte på å redusere sløsing med ressursene og
følgelig vil bidra til å rasjonalisere ressursforvaltningen på et
bredere internasjonalt nivå,

BEKREFTER PÅ NY sin beslutning om å gjennomføre det åtte-
punkts-programmet for oppfølging av UNCED som ble vedtatt
av Det europeiske råd i Lisboa. Følgende oppgaver må løses av
Fellesskapet og medlemsstatene:
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- å legge det nødvendige grunnlaget for at konvensjonene
om klimaendring og artenes mangfold kan ratifiseres innen
utgangen av 1993 og å utarbeide egnede nasjonale strategier
innen samme frist,

- snarest mulig å innarbeide Rioerklæringen, handlingsplanen
og erklæringen om prinsippene om skog i den aktuelle
politikk i Fellesskapet og medlemsstatene,

- å bidra til vurdering av gjennomføringen av prinsippene
om skog og til forberedelse av en konvensjon om skog un-
der ledelse av Kommisjonen for en bærekraftig utvikling
(KBU),

- å delta på konstruktivt vis i forhandlingene om en framtidig
konvensjon om ørkenspredning,

- å oppfylle forpliktelsene om å øke støtten til utviklingsland
på området bærekraftig utvikling og øke midlene til Agenda
21 ved å beløpsfeste den finansielle støtte som skal tildeles
disse landene, herunder betydelige tilleggsressurser,

- i denne forbindelse å oppfylle forpliktelsen om tre milliarder
ECU som Det europeiske fellesskap påtok seg i Rio som et
første bidrag til en rask og effektiv gjennomføring av
Agenda 21, der overføring av teknologi, opprettelse av
institusjonelle strukturer og kamp mot fattigdommen skal
prioriteres,

- å arbeide for restrukturering og gjenoppbygging av midlene
til Det globale miljøvernfond, for at det kan bli et perma-
nent finansieringsmiddel for de nye aktuelle verdens-
omspennende miljøkonvensjoner, særlig konvensjonene om
klimaendring og artenes mangfold,

- å fortsette å vurdere muligheten for å tilføre Den inter-
nasjonale sammenslutning for økonomisk utvikling (IDA)
en tilleggspost «jord» til miljøformål,

MERKER SEG at gjennomføringen av programmet vil være et
betydelig bidrag til Det europeiske fellesskaps og medlems-
statenes oppfølging av Agenda 21,

UNDERSTREKER behovet for å fremme de ikke-statlige
organisasjoners og andre viktige gruppers deltaking i oppfølg-
ingen av UNCED på nasjonalt nivå og i KBU,

UNDERSTREKER at det er viktig å opprette KBU og at det er
nødvendig at Fellesskapet deltar fullt ut i KBUs arbeid i samsvar
med konklusjonene vedtatt av Rådet 23. november 1992, og
MERKER SEG at Fellesskapet og medlemsstatene vil framlegge
periodiske rapporter om gjennomføringen av Agenda 21 for
KBU,

og, tatt i betraktning det ovenstående:

SAMTYKKER I at det er behov for et program for politikk og
tiltak på miljøområdet som kan sikre gjennomføringen av en
bærekraftig utvikling,

GODTAR den generelle tilnærmingsmåte og strategi i
programmet «Mot en bærekraftig utvikling» framlagt av
Kommisjonen,

OPPFORDRER Kommisjonen til å legge fram egnede forslag
til programmets gjennomføring, i den utstrekning den er et
fellesskapsanliggende,

FORPLIKTER SEG til å treffe beslutning om forslagene fra
Kommisjonen så raskt som mulig og i den forbindelse ta hensyn
til de veiledende målsettinger, mål og tidsplaner som er fastsatt
i programmet, og som vil bli vurdert forbindelse med disse
forslagene,

HENSTILLER til samtlige fellesskapsorganer, medlemsstatene,
foretak og borgere om å ta sin del av ansvaret for miljøvern i
denne generasjons og framtidige generasjoners interesse, og til
fullt og helt å oppfylle sin rolle i gjennomføringen av
programmet.
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RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP -

som henviser til traktaten om opprettelse av Det europeiske
økonomiske fellesskap, og

som tar følgende i betraktning:

Å forbedre livskvaliteten forutsetter blant annet at forbrukernes
helse, sikkerhet og økonomiske interesser vernes og at for-
brukerne sikres informasjon og opplæring.

De tiltak som treffes i henhold til traktatens artikkel 100 A, må
fastsette et høyt nivå for forbrukervern, særlig når det gjelder
forbrukernes helse og sikkerhet.

Videre har Det europeiske råd på møtet i Maastricht kommet
fram til at forbrukervern skal inngå i Fellesskapets politikker.

Europaparlamentet har 11. mars 1992 vedtatt en resolusjon om
nødvendigheten av å øke forbrukervernet og vernet av folkehelsen
i forbindelse med gjennomføringen av det indre marked.

Rådsresolusjonen av 9. november 1989 fastsatte de framtidige
prioriteringer for en intensivert forbrukervernpolitikk, og disse
prioriteringer gjelder fortsatt.

Kommisjonens treårige handlingsplan (1990-1992) er gradvis
blitt iverksatt, men er ennå ikke fullstendig gjennomført.

Kommisjonen bør oppfordres til å utarbeide en ny plan for å
møte oppgavene på området forbrukervernpolitikk i de
kommende år, der det også tas hensyn til prioriterte tiltak i
tidligere planer som ennå ikke er iverksatt, til teknologiske og
sosio-økonomiske endringer og til behovet for å utvikle Det
europeiske fellesskap.

De varer og tjenester som leveres til forbrukerne, må ikke
innebære en risiko for deres helse eller sikkerhet.

Forbrukernes frihet til å velge blant et bredt utvalg av varer og
tjenester må sikres gjennom bedre informasjon.

Forbrukernes valgmulighet bør utvikles gjennom støtte til
opplæringsprogrammer på passende nivåer.

Det er nødvendig å treffe ytterligere tiltak for at forbrukerne skal
kunne ha tillit til mekanismene i det indre marked, særlig når det
gjelder innsyn i markedet, informasjon og garantier.

Det er viktig å lette forbrukernes adgang til domstolene i henhold
til resolusjon av 25. juni 1987 om forbrukernes adgang til
domstolene(1) og resolusjon av 9. november 1989 om framtidige
prioriteringer for en intensivert forbrukervernpolitikk(2).

Det er viktig å sikre gjennomføring av Fellesskapets regelverk
og til enhver tid føre tilsyn med hvilke virkninger det har for
forbrukerne.

Gjennomføringen av det indre marked vil kreve at det legges
større vekt på varenes og tjenestenes kvalitet, særlig når det
gjelder næringsmidler.

Det er nødvendig å ta hensyn til forbrukernes interesser i de andre
fellesskapspolitikkene samt å ha grundig kjennskap til følgene
av det indre marked for forbrukerne.

Forbrukernes mulighet til å forsvare sine interesser må styrkes,
særlig når det gjelder løsning av forbrukertvister på tvers av
landegrensene, blant annet ved utvikling av informasjonssentre
på tvers av grensene.

RÅDSRESOLUSJON

av 13. juli 1992

om framtidige prioriteringer for utviklingen av forbrukervernpolitikken

(92/C 186/01)

(1) EFT nr. C 176 av 4.7.1987, s. 2.

(2) EFT nr. C 294 av 22.11.1989, s. 1.
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Utviklingen av forbrukerorganisasjoner bør fremmes, slik at
forbrukerne i større grad kan dra nytte av de forskjellige mulig-
hetene i det indre marked -

OPPFORDRER Kommisjonen til snarest mulig å foreslå tiltak
som kan skape tillit til det indre marked hos forbrukerne, særlig
gjennom bedre innsyn, bedre informasjon og bedre vern av helse
og sikkerhet og av forbrukernes økonomiske interesser; og
oppfordrer også Kommisjonen til å se nærmere på spørsmålet
om urimelig reklame med sikte på å legge fram et forslag på
dette området,

OPPFORDRER Kommisjonen til, i samsvar med disse priori-
teringer og med dem som er nevnt i vedlegget, senest 31. desember

1992 å legge fram for Rådet en rapport som vurderer den
gjeldende handlingsplanen, og på dette grunnlaget et forslag til
en ny handlingsplan for perioden 1993-1997 for å utvikle
forbruker-vernpolitikken og for å nå disse mål,

ER ENIG OM å anmode Kommisjonen om å legge fram for
Rådet forslag med sikte på å forbedre informasjonen til
forbrukerne,

OPPFORDRER også medlemsstatene til å fremme informasjons-
og opplæringskampanjer rettet mot forbrukerne,

MERKER SEG at Kommisjonen har til hensikt å undersøke
muligheten for å organisere et europeisk forbrukerår.
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VEDLEGG

PRIORITERINGER FOR POLITIKKEN FOR FORBRUKERVERN
OG FOR FREMME AV FORBRUKERINTERESSER

1. Integrasjon av politikken for forbrukervern  og for fremme av forbrukerinteresser i de andre
felles politikker

- Ferdigstillelse av den omfattende undersøkelsen av følgene av gjennomføringen av det indre
marked for forbrukerne.

- Utarbeidelse av en konsekvensanalyse av virkningene av forslag som særlig berører
forbrukerne.

- Styrking av hensynet til forbrukerinteressene i utarbeidelsen av standarder og framgangsmåter
for sertifisering.

- Vern av forbrukerinteresser, særlig på områdene næringsmidler, finansielle tjenester og
betalingssystemer.

2. Forbrukerinformasjon og forbrukeropplæring

- Forbrukerinformasjon og forbrukeropplæring om det indre marked som er egnet til å sikre
forbrukernes interesser og verne deres rettigheter.

- Bedre informasjon om forbrukertjenester, særlig gjennom utvikling av informasjonssentre på
tvers av grensene.

- Bedre innsyn i prisen på tjenester, særlig når det gjelder frie yrker og finansielle tjenester.

- Forbrukerinformasjon om programmer for resirkulering, rasjonell bruk av naturressurser og
bruk av miljømerking.

3. Adgang til domstolene

Med forbehold for de nasjonale bestemmelser på området, å tilskynde medlemsstatene til å lette
adgangen til domstolene ved:

- forenkling av reglene om tvister på forbrukerområdet,

- juridisk bistand til forbrukerne i saker som bringes inn for de europeiske domstoler,

- adgang for forbrukerorganisasjoner som i henhold til nasjonal lovgivning har rettslig interesse
i en sak, til domstolene på medlemsstatenes territorium i samsvar med loven i det land der
domstolen har sitt sete.

41



N
O

R
S

K
 u

tg
av

e EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps TidendeNr.25/ 30.7.1994

 00
4. Sikkerhet og helse

- Utarbeidelse av de nødvendige harmoniserte systemer for å sikre at lovgivning på områdene
sikkerhet og helse faktisk praktiseres.

- Støtte til heving av det praktiske og vitenskapelige kunnskapsnivået hos de inspektører som
har til oppgave å kontrollere forbrukerproduktene i medlemsstatene.

- Videre harmonisering av emballasje, etikettering og klassifisering av produkter.

5. Forbrukerrepresentasjon

- Styrking av forbrukernes representasjon på alle nivåer, for å bedre dialogen mellom de
forskjellige partene i markedet.

- Støtte til utvikling av forbrukerorganisasjoner.

6. Økonomiske interesser

- Forbedring av anvendelsen av Fellesskapets regelverk som på forbrukerområdet.

- Vurdering av nytten av og muligheten for tilnærming av garantiordninger og forbedring av
ettersalgsservice på varer og tjenester i det indre marked.

- Forbedring av kvaliteten på og innsynsmuligheten i betalingssystemer.

- Undersøkelse av spørsmålet om for stor gjeldsbyrde hos forbrukerne.

- Hensyntagen til forbrukerens interesser ved fremme av vilkårene for fri konkurranse i det
indre marked.

- Utvikling av sammenlignende undersøkelser.

42



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende30.7.1994 Nr.25/00

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP

COM(93) 378 endelig
Brussel, 28. juli 1993

FORBRUKERPOLITIKK

KOMMISJONENS ANDRE TREÅRS HANDLINGSPLAN

1993-1995

Det indre marked til de europeiske forbrukernes tjeneste
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INNLEDNING

(1) Fjerningen av de indre grensene og gjennomføringen per
1. januar 1993 av det store markedet, i samsvar med målene
i enhetsakten, har innledet en ny fase for tiltak i Fellesskapet.
Dette er resultatet av et ambisiøst lovgivningsprogram som
Fellesskapet har satt i gang for å fjerne et svært stort antall
tekniske, rettslige og skatte- og avgiftsmessige hindringer
for handelen mellom medlemsstatene.

(2) For den alminnelige forbruker i Fellesskapet er det blitt
truffet en rekke tiltak med sikte på gjennomføring av det
indre marked, og som medfører direkte eller indirekte
fordeler. Liberalisering av handel over landegrensene og
økt konkurranse som følge av dette, skatte- og
avgiftsmessige nedsettelser i visse medlemsstater gjennom
harmonisering av indirekte beskatning, fjerning av
tollkontroll av bagasjen til reisende innen Fellesskapet og
opphevelse av formaliteter for personer som flytter fra en
medlemsstat til en annen, eller for visse postpakker, er alle
eksempler på store framsteg for den europeiske forbruker.

(3) Forbrukeren har også nydt godt av framgangen som
Fellesskapet har gjort på områdene transport og miljø.
Særlig innen lufttransportsektoren har «den tredje pakken»,
som ble vedtatt av Rådet i juli 1992, liberalisert et marked
som til da var stengt, ved å tvinge flyselskaper til å bli mer
effektive og i siste instans til å senke billettprisene, samtidig
som de opprettholder eller forbedrer ytelsene til
passasjerene. Forordningen fra 1989 om regler for bruk av
edb-baserte reservasjonssystemer har uten tvil bidratt til å
verne forbrukerinteressene. På samme måte vil forbrukerne
fra nå få nye rettigheter, deriblant kontanterstatning, takket
være forordningen fra 1991 om fastsettelse av felles regler
for en erstatningsordning ved nektet ombordstigning i
regelbundet luftfart. Endelig vil åpningen av nasjonale
markeder for utlendinger på området vei- og sjøtransport
gi forbrukerne et større utvalg av tjenester til lavere pris.

(4) Det er også svært nære forbindelser mellom
forbrukerpolitikk og miljøpolitikk. Forbindelsene går i
begge retninger. For å oppnå full effekt krever målene for
miljøvern en endring i forbrukernes atferd, slik at ressursene
blir brukt rasjonelt og man unngår sløsing. Det 5.
programmet for fellesskapstiltak «mot en bærekraftig
utvikling» har som mål å integrere denne dimensjonen i
sektorpolitikk og krever at produksjon og forbruk følger
bærekraftige prinsipper, noe som forutsetter samarbeid og
ansvarsdeling mellom statene, de økonomiske aktørene og
offentligheten(1 ). På den andre siden er slike miljøtiltak
uten tvil gunstige for forbrukerne ved at de bedrer
livskvaliteten samt sikkerheten ved industrianlegg.

Miljøhensyn må gjenspeiles i forbrukerpolitikk på samme
måte som miljøpolitikk må være fokusert på forbrukere og
produsenter.

(5) Andre deler av Fellesskapets politikk bidrar også til å bedre
forbrukerens stilling i det store markedet. Derfor fører
Kommisjonen en aktiv konkurransepolitikk når det gjelder
karteller, dominerende stilling, fusjoner og offentlig støtte.
Fri konkurranse er grunnregelen, som i en åpen
markedsøkonomi gjør at produksjonsfaktorene utnyttes
optimalt, til fordel for forbrukerne. Det er forbrukerne som
når alt kommer til alt er sluttmottakerne av alle varer og
tjenester som leveres av foretak og offentlige myndigheter.

(6) Fellesskapets virksomhet på området sosial utjevning er
også til nytte for forbrukeren. Ved å bidra sterkt til at det
indre marked fungerer på en vellykket måte og ved å legge
vekt på størst mulig valgfrihet med hensyn til varer og
tjenester, øker forbrukerpolitikken Fellesskapets
økonomiske potensiale og utsikter med hensyn til
sysselsetting. Økende oppmerksomhet omkring hva
forbrukerne venter og kan godta når det gjelder varer og
tjenester vil øke konkurransevnen til produsentene i
Fellesskapet, og på den måten styrke deres stilling på
markeder utenfor Fellesskapet.

(7) Det gjensidige avhengighetsforholdet mellom
forbrukerpolitikk og andre typer politikk i Fellesskapet
understreker dermed hvor sammensatt forbrukerbegrepet
er. Forbrukere er fysiske eller juridiske personer som har
en større eller mindre grad av kjøpekraft og som anskaffer
seg eller bruker varer eller tjenester til ikke-kommersielle
formål. God forbindelse mellom vern av forbrukerinteresser
og andre typer politikk som regulerer og følger av det indre
marked vil dermed være et grunnleggende krav på
fellesskapsnivå.

(8) Alt i alt er det viktig at framveksten og utdypningen av det
store europeiske markedet får resultater i forbrukernes
hverdag, i form av merkbare fordeler. Det er bare på denne
måten at det indre marked vil få forbrukernes tillit, og til
slutt vise seg å være vellykket. Derfor er hovedmålsettingen
til den andre treårs handlingsplanen til fordel for
forbrukerne, som følger etter den første handlingsplanen
som ble iverksatt av Kommisjonen fra 1990 til 1993, og
som vil dekke årene 1993 til 1995, å stille det indre marked
til de europeiske forbrukeres tjeneste i egentlig forstand.
Målet er også å utnytte de andre delene av Fellesskapets
politikk ut fra forbrukerinteressenes synspunkt.

(9) Likevel er det et faktum på flere særskilte områder at
forbrukerens Europa ennå ikke er satt ut i livet. Dette gjelder
for eksempel adgang til domstolene, særlig for «mindre
tvister» som omfatter forbrukere, betaling over
landegrensene, garantier og merking. Til tross for den
framgangen som allerede er gjort, på initiativ fra
Kommisjonen og fra forbrukerorganisasjoner, er
forbrukerinformasjonen fortsatt utilstrekkelig. For å verne
om forbrukernes helse, sikkerhet og økonomiske interesser
i tilstrekkelig grad, er det tvingende nødvendig med nye
tiltak.

(1 ) Dokument COM (92) 23 endelig - Vol II - nr. 3.2, 3.3, 4.1, 7.4 og 7.5
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(10) Den andre treårs handlingsplanen er en del av
gjennomføringen av Maastrichttraktaten om Den europeiske
union. Faktisk har den nye traktaten hevet forbrukervern
opp til nivået for en egen fellesskapspolitikk. Artikkel 3
bokstav s) fastsetter som målet for Fellesskapets virksomhet
«å bidra til å styrke forbrukervernet». Artikkel 129 A angir
at: «Fellesskapet skal bidra til at det oppnås et høyt nivå for
forbrukervern ved:

a) tiltak som det vedtar etter Artikkel 100 A i forbindelse
med gjennomføringen av det indre marked,

b) særlige tiltak som støtter og utfyller den politikk
medlemsstatene fører for å verne forbrukernes helse,
sikkerhet og økonomiske interesser, og for å sikre at
de får tilstrekkelig informasjon.»

Ved å gi Fellesskapet fullmakter som både er videre og bedre
definert på dette området, åpner Maastrichttraktaten et nytt
område for fellesskapstiltak. Kommisjonen ønsker å utnytte
alle muligheter under de nye bestemmelsene. Så snart
ratifikasjonsprosedyrene er fullført vil Kommisjonen ta
initiativet til en diskusjon om dette emnet. Utøvelsen vil
skje under hensyn til nærhetsprinsippet, tolket i positiv
forstand, dvs. på en måte som sikrer at fellesskapstiltakene
fører til et optimalt resultat.

(11) Den andre treårs handlingsplanen legger vekt på to
grunnleggende tilnærmingsmåter:

- konsolidering av Fellesskapets lovgivning

- selektive prioriteringer for å heve nivået for
forbrukervern og gjøre forbrukerne mer
oppmerksomme på sine rettigheter.

I Konsolidering av Fellesskapets lovgivning til fordel
for forbrukerne

(12) Fellesskapstiltak til fordel for forbrukerne ble iverksatt
innenfor rammen av en serie med programmer fulgt av en
plan. Det første programmet ble satt i gang i 1975, det andre
i 1981, mens 1985-programmet gav nye impulser. Deretter
kom den første handlingsplanen som dekket perioden 1990-
1992. Disse programmene og planen søkte å innføre en serie
med initiativer på alle områder som berører forbrukerne.
Resultatet er at det er skapt et solid rettslig grunnlag, som
utgjør en ekte lovsamling for forbrukerrett i Fellesskapet.
For å plassere det indre markedet i forbrukernes tjeneste og
for å legge grunnen for gjennomføring av
Maastrichttraktaten i egentlig forstand, må Fellesskapet
likevel konsolidere det eksisterende lovverket, særlig ved å
sikre at gjeldende lover blir gjennomført ved at Rådet vedtar
de lovtekstene som Kommisjonen har foreslått, men
som Rådet ennå ikke er kommet fram til enighet om, og
ved å utarbeide nye tiltak.

A. Den første handlingsplanen - en vurdering

(13) Vedtakelsen av den første handlingsplanen til fordel for
forbrukerne og opprettelsen av en tjeneste for
forbrukerpolitikk innen Kommisjonen, har bidratt til å øke
bevisstheten om forbrukerdimensjonens betydning på
fellesskapsnivå og i forbindelse med forberedelsene til det
indre marked. De fleste av Kommisjonens forslag er blitt
enstemmig vedtatt av Rådet, selv når dette ikke var
nødvendig, og på tross av krevende forhandlinger i noen
tilfeller. Faktisk var det mulig å overvinne en viss
konfronterende stil der forbrukernes interesser ble stilt opp
mot interessene til leverandørene av varer og tjenester. I
de fleste tilfellene ryddet dialog og konsultasjoner veien
for rimelige løsninger selv på de mest krevende
problemene. Europaparlamentet spilte en konsekvent
støttende rolle. Ved å ta hensyn til forbrukerinteressene i
sine overlegninger og ved å sørge for at de nødvendige
ressurser ble stilt til rådighet, har Europaparlamentet aktivt
bidratt til å utvikle Fellesskapets forbrukerpolitikk.

(14) I perioden 1990-1992 er således følgende tiltak blitt truffet:

- Rådsdirektiv 92/59/EØF av 29. juni 1992 om
alminnelig produktsikkerhet(1 ).

- Flere direktiver om tilnærming av medlemsstatenes
lovgivning om merking og presentasjon av matvarer
til endelig forbruker, og særlig direktiv 90/406/EØF
av 24. september 1990, 91/72/EØF av 16. januar 1991,
91/238/EØF av 22. april 1991, 92/11/EØF av 22. april
1992.

- Rådsdirektiv 90/314/EØF av 13. juni 1990 om
pakkereiser, herunder pakkeferier og pakketurer(2).

- Rådsdirektiv 90/88/EØF av 22. februar 1990 om
endring av direktiv 87/102/EØF om tilnærming av
medlemsstatenes lover og forskrifter om
forbrukerkreditt(3 ).

Videre er følgende forslag vedtatt av Rådet siden
begynnelsen av 1993:

- Sjette endring til kosmetikkdirektiv 76/768/EØF.

- Rådsdirektiv 93/13/EØF av 5. april 1993 om urimelige
vilkår i forbrukeravtaler(4 ).

Videre har Kommisjonen lagt fram en rekke forslag som
ennå ikke er blitt vedtatt av Rådet.

- Forslag til rådsdirektiv om vern av forbrukerne med
hensyn til avtaler som inngås ved fjernsalg(5 ).

(1) EFT nr. L 228 av 11.8.1992, s. 24.

(2) EFT nr. L 158 av 23.6.1990, s. 59.

(3) EFT nr. L 61 av 10.3.1990, s. 14.

(4) EFT nr. L 95 av 21.4.1993, s. 29.

(5) EFT nr. C 156 av 23.6.1992, s. 14.
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- Forslag til rådsdirektiv om tjenesteleverandørers
ansvar(1 ). (For tiden under vurdering som følge av
konklusjonene til Det europeiske råd i Edinburgh.)

- Forslag til rådsdirektiv om sammenlignende reklame
og om endring av direktiv 84/450/EØF om villedende
reklame(2).

- Forslag til rådsdirektiv om vern av kjøpere i kontrakter
om bruk av fast eiendom på tidsdelingsbasis(3 ).

Vedtakelse av disse forskjellige forslagene - eventuelt
revidert i lys av konklusjonene fra Det europeiske råds møte
i Edinburgh - har første prioritet. Dermed vil disse
direktivene fullføre det eksisterende grunnlaget for
Fellesskapets forbrukerlovgivning.

Den første handlingsplanen satte også i gang en serie med
informasjons- og opplæringstiltak som er et nødvendig
tillegg til regler og lovgivningstiltak. Målet på dette området
er ikke bare å anspore forbrukerne til fullt ut å utnytte de
nye mulighetene som følger av opprettelsen av det indre
marked, men også å sette forbrukerne i stand til å bidra
aktivt til å opprettholde konkurransebaserte markeder.

I den første treårsplanperioden (1990-1992) var arbeidet
med forbrukerinformasjon hovedsakelig konsentrert om
tiltak som omfattet partene i arbeidslivet, samt
forbrukerorganisasjonene eller media.

Tiltakene omfattet:
- oppretting av sentre på tvers av landegrensene for

forbrukerinformasjon og -rådgivning

- sammenlignende undersøkelser, herunder utgivelse av
en første innkjøpshåndbok for det indre marked

- henstilling til produsenter av fjernsynsprogrammer om
å ta opp forbrukersaker og framfor alt ta hensyn til
fellesskapsdimensjonen

- utarbeidelse av informasjonsmateriale for distribuering
gjennom media

- spredning av grunnleggende informasjon til
organisasjoner som bringer den videre (f. eks. lister
over forbrukerorganisasjoner: INFO-C Bulletin).

Når det gjelder adgang til domstolene, har Kommisjonen
oppmuntret til pilotprosjekter, og særlig prøving på
nasjonalt nivå av forenklede prosedyrer for avgjørelse av
forbrukertvister.

B. Effektiv anvendelse av Fellesskapets forbruker-
lovgivning

(15) Framgang på forbrukervernområdet måles ikke bare i form
av antall rettsakter som vedtas eller er i ferd med å bli vedtatt.
Det er også nødvendig at tiltakene som treffes på
fellesskapsnivå oppfattes av forbrukerne som nye og
effektive former for vern. Det er viktig at
forbrukerrettigheter som oppstår gjennom tiltak i
Fellesskapet i praksis overføres og gis til forbrukerne på
nasjonalt nivå og at forbrukerne er i stand til å utnytte dem
fullt ut. Dette betyr nøye overvåking av både gjennomføring
og iverksetting av fellesskapsretten.

(16) 1. januar 1993 skulle i alt 42 direktiver om forbrukerpolitikk
ha vært gjennomført av medlemsstatene. I gjennomsnitt er
94 % gjennomført. Imidlertid skjuler dette gjennomsnittet
store ulikheter og gjenspeiler i hvor stor grad nasjonale
iverksettingstiltak er blitt meddelt uten at det er henvist til
den faktiske status for gjennomføringen av tiltakene. I den
forbindelse legger Kommisjonen vekt på det store antallet
klager den mottar på dette området. For eksempel
konstaterer Kommisjonen med glede at når det gjelder
villedende reklame (direktiv 84/450/EØF) har alle
medlemsstater endelig et juridisk instrument. Men denne
gleden dempes av alle de klager Kommisjonen mottar, som
viser vanskeligheter med å anvende bestemmelsene i tilfeller
av praktisering på tvers av landegrensene. Kommisjonen
fortsetter å undersøke i detalj de gjenværende hindringene
med sikte på å foreslå mest mulig hensiktsmessige løsninger.

Den særlige betydning for forbrukerne av de direktiver som
nylig er vedtatt, og som vil tre i kraft i løpet av de neste to
årene, viser at det er svært viktig å få til et nært samarbeid
med nasjonale myndigheter for å sikre at direktivene blir
effektivt gjennomført i den nasjonale lovgivning innen de
fastsatte frister.

(17) En sektorvis undersøkelse viser at mye arbeid gjenstår når
det gjelder kosmetiske produkter, pakkeferier og
forbrukerkreditt (dekket av henholdsvis direktiv 76/768/
EØF med endringer, 90/314/EØF og 87/102/EØF med
endringer). Disse tre eksemplene viser at det kan forekomme
problemer etter at fristen for gjennomføring er utløpt.
Imidlertid har disse tre områdene spesielt stor betydning
for forbrukerne.

(18) Kommisjonen må derfor fortsette å vie spesiell
oppmerksomhet til prosessen med gjennomføring av
fellesskapslovgivningen i medlemsstatene. Dette vil omfatte
bruk av de tradisjonelle virkemidlene som er omtalt i
traktaten, men også en innsats for å sikre større samråd og
ekte samarbeid med de nasjonale myndigheter i disse
rettsspørsmål. Kommisjonens nylig framlagte
arbeidsdokument, «Styrking av det indre markeds
effektivitet - om et strategisk program for det indre

(1) EFT nr. C 12 av 18.1.1991, s. 8.

(2) EFT nr. C 180 av 18.7.1991, s. 14.

(3) EFT nr. C 222 av 29.8.1992, s. 5.
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marked»(1 ), spesifiserer Kommisjonens planer på dette
området.

(19) Samråd av denne typen bør være særlig fruktbar når man
vil oppnå optimal gjennomføring av regelverket, enten det
består av forvaltningsrettsakter (som i tilfellet
leketøysikkerhet) eller rettspraksis (som i tilfellet med
villedende reklame), særlig når det er store forskjeller
mellom en medlemsstat og en annen. Det er i denne ånd
Kommisjonen vil søke å lette spredningen av nasjonale
erfaringer og fastsette konkrete mål på dette området etter
hvert som behovet oppstår.

C. Nye tiltak

(20) Kommisjonen vil foreslå nye lovgivningstiltak eller
bindende virkemidler, i det det tas hensyn til
nærhetsprinsippet, i alle de tilfeller der det anses å være
behov for konkrete tiltak fra Fellesskapets side.

For eksempel la Kommisjonen tidlig i 1993 på området
forbrukersikkerhet fram et forslag til en beslutning om
innføring av et informasjonssystem for hjemme- og
fritidsulykker (EHLASS)(2 ). Videre vil Kommisjonen føre
nøye tilsyn med at rådsdirektiv 92/59/EØF av 29. juni 1992
om alminnelig produktsikkerhet(3 ) gjennomføres 29. juni
1994. I den forbindelse vil Kommisjonen arbeide for å skape
et reelt og effektivt samarbeid mellom tilsynsmyndighetene.
Den vil om nødvendig utarbede egnede forslag i den
forbindelse. Direktivet om alminnelig produktsikkerhet er
et passende svar på forbrukernes behov for sikkerhet når
det gjelder produkter, forutsatt at det under gjennomføringen
av direktivet tas nøye hensyn til målet som skal oppnås.

(21) Forbrukernes interesser og forventninger når det gjelder
sikkerheten ved tjenester de kjøper er velkjent. Også her vil
Kommisjonen legge vekt på helse og sikkerhet. I den
forbindelse vil Kommisjonen vurdere å utarbeide en generell
lovgivning som fastsetter minimumsbestemmelser om
tjenesteleverandørers ansvar. Hensikten er sammen med
medlemsstatene å vurdere på nytt faremomenter i
forbindelse med tjenester og finne fram til måter å redusere
dem på, samt tiltak som kreves for å sikre tilstrekkelig vern.

(22) På tross av at det finnes en fullstendig vertikal og horisontal
fellesskapslovgivning om produktsikkerhet, vil det være
nødvendig med konstant overvåking for å takle alle nye
vanskeligheter som vil kunne oppstå når det gjelder vern
av forbrukernes helse og sikkerhet. Hver ny situasjon som
krever en gjennomgang av eksisterende regelverk eller at
det treffes nye tiltak, vil føre til en rask reaksjon fra
Kommisjonens side. Tilpasning av enkeltdirektiver til den
tekniske utvikling vil bli foretatt for å sikre at alle
nødvendige forbedringer blir utført og at de tekniske
standardene justeres der det er nødvendig. Dette vil for
eksempel gjelde tilpasningen i direktiv 78/768/EØF til den
tekniske utvikling.

(23) På området spedbarnpleieartiklers sikkerhet har nylig flere
forbrukerorganisasjoner, med støtte av bransjen det gjelder,
bedt Fellesskapet om å gripe inn. Kommisjonen vil i lys
av nærhetsprinsippet undersøke i hvilken grad det er mulig
med tiltak på dette området.

Før utgangen av 1993 vil Kommisjonen også legge fram
et forslag til direktiv om opplysninger ved merking av
næringsmidler.

II Utvalgte prioriteringer for å heve nivået for
forbrukervern

Prioriteringene i den andre handlingsplanen omfatter
forbrukerinformasjon og bedret samråd. To andre virkeområder
fortjener også særlig oppmerksomhet: adgang til domstolene og
finansielle tjenester.

A. Styrking av forbrukerinformasjon

(24) Rapporten som 26. oktober 1992 ble lagt fram for
Kommisjonen av Høynivågruppen om det indre markeds
virkemåte, ledet av herr Sutherland, og med tittelen «Det
indre marked etter 1992 - hvordan møte utfordringen»,
inneholder en liste over anbefalinger som i hovedsak skal
gi svar på forbrukernes usikkerhet. Rapporten legger vekt
på behovet for en informasjonsstrategi og understreker
problemene med adgang til domstolene. Kommisjonen vil
ta nøye hensyn til disse anbefalingene i sine framtidige
tiltak på området forbrukervern.

Kommisjonen vedtok også 5. mai 1993 en
kommisjonsmelding med tittelen «Bedre samordning og
styrking av informasjons- og kommunikasjonspolitikken
på det indre marked», der målet er å sikre større effektivitet
i spredningen av informasjon om det indre marked. Dette
tiltaket er basert på prinsippet om bedret samordning
mellom Kommisjonens forskjellige virkemidler og
tjenester, samt på prinsippet om at denne informasjonen
skal være rettet mot store grupper av innbyggere. I den
forbindelse nevner dokumentet særskilt forbrukere som en
målgruppe for de tiltak som skal treffes.

(25) Informasjon er helt nødvendig dersom forbrukeren skal
kunne dra nytte av fordelene ved det indre marked. Generelt
sett kan valgfrihet ikke gjennomføres i praksis dersom
markedsvilkårene er uklare og dersom tilgjengelig
informasjon ikke er blitt distribuert. Mangel på informasjon
setter forbrukeren i en svak posisjon overfor leverandører
og hindrer konkurransen. Den vekt forbrukerorganisasjoner
legger på informasjon viser hvor viktig informasjon er, og
dette er også Kommisjonens utgangspunkt.

(26) Tiltak som allerde er truffet med hensyn til informasjon på
salgssteder og som gjelder produktenes tekniske
egenskaper, vil blir videreført og intensivert. I samsvar med
rådsresolusjon av 5. april 1993 om framtidige tiltak for

(1) Dokument COM(93)256 av 2. juni 1993.

(2) Dokument COM(93)18 slutt av 26. januar 1993.

(3) EFT nr. L 228 av 11.8.1992, s. 24.
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merking av produkter i forbrukerens interesse, vil
Kommisjonen treffe en rekke tiltak beregnet på å
gjennomføre og sikre god informativ merking. Metoden
som vil bli benyttet vil være å bringe representanter for
leverandører og forbrukere i nærmere kontakt. Programmet
vil ta sikte på å nå fram til enighet om krav til merking
basert på produkttype, og å sikre at de omforente løsninger
tas i bruk i størst mulig utstrekning av alle markedsaktører.
Det er også nødvendig å styrke forbrukerinformasjonen slik
at forbrukerne kan velge produkter samtidig som de er klar
over produktenes virkninger på miljøet.

I denne sammenhengen understreker forslaget til en
resolusjon fra Rådet for De europeiske fellesskap om et
fellesskapsprogram for politikk og tiltak vedrørende miljø
og bærekraftig utvikling, COM(92) 23 endelig, bind II, s.
68, at «individet som forbruker bare kan foreta et fullt
informert og rasjonelt valg dersom produktinformasjonen
som han/hun får dekker alle relevante forhold, som f. eks.
ytelse, pålitelighet, energieffektivitet, holdbarhet, løpende
kostnader, osv., og dersom denne informasjonen gis i
nøytral form og støttes av effektive og pålitelige garantier.»
Rådsforordning 880/92 om en fellesskapsordning for
tildeling av miljømerke vil bidra til dette.

(27) Videre utgjør de kommisjonsstøttede prisundersøkelsene
en uvurderlig kilde til informasjon. Sammenlignende
undersøkelser har også vist seg å være nyttige, noe
forbrukernes positive reaksjoner viser. Tiltak for å sikre
mediadekning av forbrukerproblemer, særlig på
fellesskapsnivå, har også en positiv virkning. Videre må
informasjon om utviklingen i Fellesskapet på
forbrukerområdet som Kommisjonen gir direkte til
kontaktorganisasjoner (forbrukerorganisasjoner,
forbrukerinstitutter, informasjonssentre, media) fortsatt
utvikles for å styrke forbindelsene mellom disse
organisasjonene. På samme måte bør Kommisjonens støtte
til forbrukerorganisasjoners opplæringsprogrammer for
voksne og for unge forbrukere og skoleelever økes, særlig
ved at hjelpemidler til undervisningen stilles til rådighet.

(28) I 1993 har Kommisjonen videre til hensikt å gjennomføre
et nytt tiltak i samarbeid med berørte forbruker-
organisasjoner. Det omfatter utgivelse av en europeisk
håndbok for forbrukere i det store markedet, og utgivelse
av bransjehåndbøker og nasjonale håndbøker i forbindelse
med gjennomføringen av det indre marked. Målet er å lage
en håndbok som vil være til størst mulig nytte for den
europeiske forbruker i det indre marked. Behovet for en
slik håndbok viser seg klart ut fra suksessen til de
publikasjonene som allerede er lansert av en rekke
institusjoner eller foreninger på lokalt eller regionalt nivå.
Håndboken bør spres så vidt som mulig innen Fellesskapet,
særlig gjennom kontaktorganisasjoner, herunder
forbrukernettverk og sentre for forbrukerinformasjon.

(29) Sentre for forbrukerinformasjon på tvers av landegrensene
har vist seg å være et svært vellykket tiltak. Disse sentrene
er plassert i grenseregioner og deres oppgave er å gi
informasjon om tilbud, priser, gjeldende lovgivning og all
annen praktisk informasjon som gjelder regionen, dvs. på
begge sider av grensen. Disse sentrene drives av organer i
offentlig eller privat sektor med erfaring i forbrukerspørsmål
og med bistand fra Kommisjonen. Det vil bli oppmuntret
til et nært samarbeid med andre organisasjoner.
Kommisjonen vil ta det den nødvendige initiativ til oppstart
og påtar seg på dette stadiet halvparten av driftskostnadene
opptil et angitt maksimum. Den først fasen omfatter
opprettelse av ti sentre. Seks er allerede opprettet i Lille,
Luxembourg, Barcelona, Gronau, Aachen/Eupen/Heerlen,
og Vale do Ave. Fire andre sentre vil bli åpnet i løpet av
1993 i Marseilles-Torino, Flensburg, Kehl og Vitoria. Disse
sentrene vil naturligvis ikke dekke alle behov i
grenseregionene. Som en følge av dette har Kommisjonen
til hensikt å utvide tiltaket ved å opprette nye sentre, idet
grenseområder fortsatt vil bli prioritert. Virksomheten til
disse sentrene vil bli forbedret innenfor rammen av en ny
og konsistent kommisjonspolitikk som vil bli innført i nær
framtid overfor eksisterende nettverk i Fellesskapet, etter
at Kommisjonen 30. juni vedtok sin nye informasjons- og
kommunikasjonsstrategi. Denne politikken vil bli basert
på at det defineres en pakke med rettigheter og plikter for
de forskjellige nettverkene og kontaktorganisasjonene som
Kommisjonen støtter. Målet er å øke stordriftsfordelene
mellom de forskjellige deltakerne på området
fellesskapsinformasjon.

I 1995 vil Kommisjonen utarbeide en vurderingsrapport
på grunnlag av de erfaringer som er gjort i disse
informasjonssentrene på tvers av grensene.

(30) Disse initiativene må få støtte fra mediavirksomhet for å
gjøre forbrukerne oppmerksomme på de nye rettighetene
de har i det store markedet. Denne virksomheten hører
hjemme under anbefalingene i Sutherland-rapporten og den
ovennevnte informasjons- og kommunikasjonsstrategien
for bedre informasjon til Fellesskapets borgere. Ett særlig
punkt som fortjener nærmere undersøkelse - om mulig i
samarbeid med Kommisjonens kontorer i medlemsstatene
- er audiovisuelle teknikkers mulige rolle i forbindelse med
støtte til denne virksomheten.

B. Bedring og utvidelse av samrådet

(31) Siden 1989 har det konsultative forbrukerrådet (CCC) vært
forbrukerorganisasjonenes forum for å legge fram uttalelser
om alle problemer i forbindelse med forbrukerinformasjon
og -vern, enten på anmodning fra Kommisjonen eller på
eget initiativ. De mange uttalelsene som er avgitt viser hvor
nyttig denne institusjonen er. Kommisjonen har til hensikt
å opprettholde denne strukturen og bedre dens effektivitet.
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(32) Måten CCC for tiden er organisert på gjør den imidlertid til
et rent konsultativt råd. Erfaringer i mange medlemsstater
viser at verdien av institusjoner av denne typen blir enda
større når de utgjør ekte organer for samråd som dekker et
så stort område som mulig.

(33) Styrking av samrådet vil særlig kunne avspeile forskjellige
forbrukerinteresser på en bedre måte. Videre bør samrådet
i samsvar med prosedyrer som vil bli fastsatt, utvides til
produksjonssektoren. Det er viktig å sikre direkte deltakelse
fra foretak og deres representanter på fellesskapsnivå ved
fastsettelse av retningslinjer på området forbrukervern. En
slik tilnærmingsmåte vil kunne bidra til å unngå eller minske
uenighet eller til og med tvister som oppstår i løpet av
beslutningsprosessen og som noen ganger forsinker
ikrafttredelsen av Fellesskapets tiltak.

(34) Våren 1993 tok medlemmet av Kommisjonen som er
ansvarlig for forbrukerpolitikk initiativet til konsultasjoner,
særlig med representanter for europeiske forbruker-
organisasjoner, om prinsippene for en reform av det
konsultative forbrukerrådet som de berørte parter kunne bli
enige om. Målet er å ha ferdig et utkast til forslag innen
utgangen av 1993.

(35) I medlemsstatene er de nasjonale organisasjonene de
deltakerne som gjør samråd med forbrukerne mulig. Derfor
må styrking av samrådet også skje ved å støtte de nasjonale
forbrukerorganisasjonene. Innsatsen bør fokusere på land
der organisasjonene er mindre strukturert fordi de først nylig
er etablert. Kommisjonen vil derfor fortsette å gi aktiv
bistand til de organisasjoner i Irland og de sørlige
medlemsstatene som allerede mottar særskilt støtte.

C. Bedring av adgangen til domstolene og løsning av tvister

(36) Sutherland-rapporten understreker betydningen av adgang
til domstolene for at det indre marked skal fungere slik at
det tilpasser seg forbrukernes og produsentenes behov.
Rapporten påpeker at ulikheter i rettskultur mellom
medlemsstatene gjør harmonisering av nasjonal sivilrett
vanskelig å tenke seg, men at aktørene i økende grad vil
trenge adgang til domstolene i de andre medlemsstatene.
Det understrekes at antallet tvister på tvers av landegrensene
der forbrukerne er part er økende. Rapporten anbefaler at
vilkårene for adgang til domstolene i Fellesskapet
undersøkes. Den foreslår løsninger for å sikre effektivt vern
av forbrukernes rettigheter, herunder at det opprettes
forliksprosedyrer utenom rettsvesenet og at
forbrukerorganisasjoner får adgang til domstolene.

(37) Kommisjonen vil se nærmere på disse forslagene. I den
forbindelse vil det i 1993 bli utgitt en grønnbok om
forbrukernes adgang til domstolene. Grønnboken vil også
undersøke mulighetene for rettshjelp til Fellesskapets
forbrukere, der det tas hensyn til de erfaringer som er gjort

i forskjellige pilotprosjekter som er startet og støttet av
Kommisjonen i forskjellige medlemsstater.

(38) Videre kan forbrukerhandlinger forårsake tvister der
adgang til domstolene ikke alltid er hensiktsmessig, særlig
når det er snakk om bare mindre beløp. I slike tilfeller gjør
mangelen på muligheter til rettslig forfølgelse at
forbrukeren er forsvarsløs overfor skadevoldende atferd.
Når det gjelder tvister på tvers av landegrensene, kan disse
problemene svekke forbrukernes tillit til det indre marked.

(39) Det er derfor behov for å bevege seg i retning av forenklede
tvisteløsningssystemer. Det er allerede gjort erfaringer på
dette området. Ved hjelp av nasjonale kontakt-
organisasjoner vil det bli tatt nye initiativer som i særlig
grad vil gjelde løsning av tvister på tvers av landegrensene.

D. Tilpasning av finanstjenester til forbrukernes behov

(40) Fellesskapet har allerede truffet en rekke viktige tiltak som
tillater finansinstitusjoner å handle fritt på det indre marked,
med egnede systemer for kontroll. Forbrukerne vil også
dra stor nytte av dette, særlig innen bank-, forsikrings- og
verdipapirsektoren. Imidlertid gjenstår det fortsatt en rekke
vanskeligheter. Det er tatt flere initiativer når det gjelder
betalingsformer, i form av anbefalinger om betaling på tvers
av landegrensene og bruk av bankkort. Imidlertid har disse
siste tiltakene ikke alltid hatt de forventede resultater.

(41) Betalingsformidling på tvers av landegrensene vil bli gitt
prioritet for at det indre marked skal fungere som det skal,
fordi det er en forutsetning for forbrukernes tillit.
Ansvarsforhold i forbindelse med bankkort er også viktig.
Andre aspekter, som innsyn i tilbud på markedet for lån
mot pant i fast eiendom eller «hjemmebank», vil også bli
fulgt opp på samme måte.

(42) Bindende lovgivning er en måte å oppnå framskritt innen
disse sektorene på. Imidlertid bør alle muligheter til samråd
mellom de berørte parter først forsøkes, også utenfor
eksisterende fora.

(43) Når det gjelder betalingstransaksjoner på tvers av
landegrensene er det gjort visse framskritt i forbindelse
med samarbeidet mellom bankene i Fellesskapet. Imidlertid
er Kommisjonen for tiden i gang med å gjennomgå
situasjonen for å kunne gi en klar vurdering av eventuelle
gjenstående problemer. Kommisjonen gjentar sitt løfte om å
treffe ytterligere tiltak - herunder å foreslå eventuell
nødvendig lovgivning - dersom problemene skulle gjøre
det berettiget. Kommisjonen vil fremme dialog mellom
forbrukerne og alle berørte organisasjoner for å definere
konkrete forbedringer. For å få full effekt av resultatene
av disse samtalene, bør de få form av bindende forpliktelser
fra bankenes side, i den grad slike forpliktelser kan oppnås.
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Dersom det viser seg å være umulig å oppnå bindende
forpliktelser - i form av avtaler som vedtas før utgangen av
1993 og som vil tre i kraft senest innen midten av 1994 -
eller dersom virkningen av slike forpliktelser ikke er
tilfredsstillende, vil det ikke være noe annet alternativ enn
å gå over til bruk av bindende virkemidler.

E. Forberedelse av nye etapper

(44) Denne handlingsplanen gjelder for en periode på tre år.
Derfor har den ikke som mål å sette sammen en uttømmende
oversikt over nødvendige, ønskelige eller mulige tiltak på
området forbrukervern. En realistisk holdning betyr at
ambisjonene må innskrenkes til et begrenset antall
prioriterte mål. Imidlertid er det også viktig å legge planer
for framtiden, særlig ved å formalisere resultatene av
undersøkelsene med hensyn til visse områder av
forbrukervern og ved å ta opp diskusjoner før beslutningene
blir tatt.

(45) Derfor vil Kommisjonen i 1993 utarbeide en grønnbok om
garantier og vilkår for ettersalgsservice. Dette området er
viktig dersom forbrukeren skal oppmuntres til å utnytte
mulighetene som det indre marked tilbyr. Detaljhandel på
tvers av landegrensene kan bare blomstre dersom
forbrukeren får forsikringer om at han kan nyte godt av de
samme vilkår for garantier og ettersalgsservice uavhengig
av hvor leverandøren har sin adresse. Et beslektet spørsmål
som fortjener undersøkelse gjelder problemet med
ansvarsfraskrivelse som leverandører noen ganger krever i
forhold til forbrukerne i forbindelse med salg av visse varer
og tjenester.

Konklusjon

(46) Den andre handlingsplanen for forbrukerpolitikk har som
oppgave å konsentrere Kommisjonens tiltak i perioden
1993-1995 om visse områder som er avgjørende for
forbrukernes tillit til det indre marked, som f. eks.
forbrukerinformasjon, adgang til domstolene, forbrukernes
helse og sikkerhet. Framgang for forbrukerpolitikken i
Fellesskapet er imidlertid ikke begrenset til tiltak som treffes
på området forbrukervern. Denne framgangen betyr også
at forbrukerinteresser må tas hensyn til når andre typer
politikk og beslutninger i Fellesskapet skal fastsettes, i den
grad de berører forbrukerne. Kommisjonen vil derfor
fortsette sine anstrengelser med å integrere forbrukerpolitikk
med annen fellesskapspolitikk. Dette målet er en integrert
del av den andre handlingsplanen om forbrukerpolitikk.

OVERSIKT OG KALENDER FOR TILTAK SOM ER
PLANLAGT I DEN ANDRE HANDLINGSPLANEN

I Konsolidering av lovgivningen

- Forslag til rådsdirektiv om vern av forbrukerne med
hensyn til kontrakter som inngås ved fjernsalg. (Vedtak
1993)

- Forslag til rådsdirektiv om tilnærming av
medlemsstatenes lovgivning om sammenlignende
reklame og om endring av direktiv 84/450/EØF om
villedende reklame (under vurdering i samsvar med
konklusjonene til Det europeiske råd i Edinburgh).
(Beslutning 1993)

- Forslag til rådsdirektiv om vern av kjøpere i kontrakter
om bruk av fast eiendom på tidsdelingsbasis. (Vedtak
1993)

- Forslag til direktiv om tjenesteleverandørers ansvar
(under vurdering i samsvar med konklusjonene til Det
europeiske råd i Edinburgh). (Beslutning 1993)

- Korrekt og optimal anvendelse av gjeldende direktiver:
ved siden av vanlige framgangsmåter, iverksetting av
samråd og samarbeid med medlemsstatene. Utveksling
av informasjon om nasjonal praksis. (1993, 1994,
1995)

- Forslag til rådsbeslutning om innføring av et
informasjonssystem i Fellesskapet om hjemme- og
fritidsulykker. (Vedtak 1993)

- Gjennomføring av direktiv 92/59/EØF om alminnelig
produktsikkerhet. (1994)

- Tilpasning av eksisterende direktiver til den tekniske
utvikling. (1993, 1994, 1995)

II Utvalgte prioriteringer for å heve nivået for
forbrukervern

- Forbedring av varemerking. (1994, 1995)

- Forslag til direktiv om bruken av opplysninger med
hensyn til næringsmidler. (1993)

- Støtte til prisundersøkelser og sammenlignende
undersøkelser. (1993, 1994, 1995)

- Forbedring av informasjon om forbrukerproblemer,
særlig ved bruk av audiovisuelle teknikker. (1994,
1995)

- Støtte til tiltak for opplæring av voksne og unge
forbrukere. (1994, 1995)

- Europeisk forbrukerhåndbok for det indre marked og
nasjonale håndbøker eller bransjehåndbøker. (1993,
1994)

- Reform av det konsultative forbrukerrådet, opprettelse
av et forbrukerforum. (1993)

- Støtte til nasjonale forbrukerorganisasjoner og særlig
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organisasjoner i de sørlige medlemsstatene og i Irland.
(1993, 1994, 1995)

- Erfaringer med forenklet prosedyre for å avgjøre tvister.
(1993, 1994, 1995)

- Forbedringer, på kontraktsmessig grunnlag, av
kontraktsmessige forhold som gjelder finanstjenester,
særlig på områdene betaling på tvers av landegrensene,
ansvar i forbindelse med bruk av bankkort, innsyn i
lån mot pant i fast eiendom og hjemmebank. Dersom
dette ikke lykkes, utarbeidelse av forslag til bindende
virkemidler. (1993, 1994, 1995)

- Grønnbok om garantier og ettersalgsservice. (1993)

- Vurderingsrapport om erfaringer med informa-
sjonssentre på tvers av landegrensene. (1995)

A. LOVGIVNING AV SÆRLIG BETYDNING FOR
FORBRUKERNE

1. PRODUKTSIKKERHET OG -KVALITET

1. GENERELL PRODUKTSIKKERHET

Rådsdirektiv 92/59/EØF av 29.6.1992 om alminnelig
produktsikkerhet (EFT nr. L 228 av 11.8.1992, s. 24-32)

2. SER

Rådsbeslutning 84/133/EØF av 2.3.1984 om innføring av
et fellesskapssystem for rask utveksling av informasjon om
farer som oppstår ved bruk av forbrukerprodukter = SER =
CONSOM ALERT (EFT L 70 av 13.3.1984, s. 16-17)

3. EHLASS (EUROPEAN HOME AND LEISURE ACCI-
DENT SURVEILLANCE SYSTEM) (DET
EUROPEISKE OVERVÅKNINGSSYSTEM FOR
HJEMME- OG FRITIDSULYKKER)

Rådsbeslutning 86/138/EØF av 22.4.1986 om et
demonstrasjonsprosjekt med sikte på innføring av et
fellesskapssystem for informasjon om ulykker som omfatter
forbrukerprodukter = EHLASS (EFT L 109 av 26.4.1986,
s. 23-27)

4. KOSMETIKK

a) Kosmetiske produkter

Rådsdirektiv 76/768/EØF av 27.7.1976 om tilnærming av
medlemsstatenes lovgivning om kosmetiske produkter (EFT
L 262 av 27.9.1976, s. 169-200)

b) Analysemetoder

Første direktiv 80/1335/EØF av 22.12.1980 om tilnærming

av medlemsstatenes lovgivning om nødvendige
analysemetoder for kontroll av kosmetiske produkters
sammensetning (EFT L 383 av 31.12.1980, s. 27-46)

5. TEKSTILPRODUKTER

a) Tekstilnavn

Rådsdirektiv 71/307/EØF av 26.7.1971 om tilnærming av
medlemsstatenes lovgivning om navn på tekstilprodukter
(EFT L 185 av 16.8.1971, s. 16-26)

b) Analysemetoder

Rådsdirektiv 72/276/EØF av 17.7.1972 om tilnærming av
medlemsstatenes lovgivning om metoder for kvantitative
analyser av binære tekstilfiberblandinger (EFT L 173 av
31.7.1972, s. 1-27)

Rådsdirektiv 73/44/EØF om tilnærming av
medlemsstatenes lovgivning om kvantitative analyser av
ternære fiberblandinger (EFT L 83 av 30.3.1973, s. 1-19)

6. SIKKERHETSKRAV TIL LEKETØY

Rådsdirektiv 88/378/EØF av 3.5.1987 om tilnærming av
medlemsstatenes lovgivning om sikkerhetskrav til leketøy
(EFT L 187 av 16.7.1988, s. 1-13)

7. FARLIGE ETTERLIGNINGER

Rådsdirektiv 87/357/EØF av 25.6.1987 om tilnærming av
medlemsstatenes lovgivning om produkter som medfører
fare for forbrukernes helse eller sikkerhet fordi produktene
gir inntrykk av å være noe annet enn det de er
=farlige etterligninger= (EFT L 192 av 11.7.1987, s. 49-
50)

II. VERN AV ØKONOMISKE INTERESSER

1. PRISER

a) Priser på næringsmidler

Rådsdirektiv 79/581/EØF av 19.6.1979 om forbrukervern
ved angivelse av priser på næringsmidler (EFT L 158 av
26.6.1979, s. 19-21)

b) Priser på varer som ikke er næringsmidler

Rådsdirektiv 88/314/EØF av 7.6.1988 om forbrukervern
ved angivelse av priser på varer som ikke er næringsmidler
(EFT L 142 av 9.6.1988, s. 19-22)

2. DØRSALG

Rådsdirektiv 85/577/EØF av 20.12.1985 om forbrukervern
ved avtaler som inngås et annet sted enn på den
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næringsdrivendes faste forretningssted -«dørsalg»- (EFT
L 372 av 31.12.1985, s. 31-33)

3. REKLAME

Rådsdirektiv 84/450/EØF av 10.9.1984 om tilnærming av
medlemsstatenes lover og forskrifter om villedende reklame
(EFT L 250 av 19.9.1984, s. 17-20)

4. KREDITT

Rådsdirektiv 87/102/EØF av 22.12.1986 om tilnærming
av medlemsstatenes lover og forskrifter om forbrukerkreditt
(EFT L 42 av 12.2.1987. s. 48-53)

5. TURISME

Rådsdirektiv 90/314/EØF av 13.6.1990 om pakkereiser,
herunder pakkeferier og pakketurer (EFT L 158 av
23.6.1990, s. 59-64)

6. KONTRAKTER

Rådsdirektiv 93/13/EØF av 5.4.1993 om urimelige vilkår i
forbrukeravtaler (EFT L 95 av 24.4.1993, s. 29-34)

B. ANDRE FELLESSKAPSTEKSTER SOM ANGÅR
FORBRUKERNE (CPS IKKE ANSVARLIG)

1. PRODUKTSIKKERHET

Rådsforordning (EØF) nr. 339/93 av 8.2.1993 om kontroll
av samsvar med reglene om produktsikkerhet ved innførsel
av produkter fra tredjestater (EFT L 40 av 17.2.93, s. 1-4)

Rådsdirektiv 85/374/EØF av 25.7.1985 om tilnærming av
medlemsstatenes lover og forskrifter om produktansvar
(EFT L 210 av 7.8.1985, s. 29-33)

1.1 NÆRINGSMIDLER

a) Informasjon og merking

Rådsdirektiv 79/112/EØF av 18.12.1978 om tilnærming
av medlemsstatenes lovgivning om merking og presentasjon
av samt reklame for næringsmidler beregnet på salg til den
endelige forbruker (EFT L 33 av 8.2.1979, s. 1-14)

Rådsdirektiv 90/496/EØF av 24.9.1990 om deklarasjon av
næringsinnhold i næringsmidler (EFT L 276 av 6.10.1990,
s. 40-44)

Rådsforordning (EØF) nr. 2081/92 av 14.7.1992 om
beskyttelse av geografiske betegnelser og
opprinnelsesbetegnelser for landbruksprodukter og
næringsmidler (EFT L 208 av 24.7.1992, s. 1-8)

b) Tilsetningsstoffer og forurensende stoffer

Kommisjonsdirektiv 93/11/EØF av 15.3.1993 om frigjøring
av N-nitrosaminer og N-nitrosamindannende substanser fra
flaskesmokker og narresmokker av elastomer og gummi
(EFT L 93 av 17.4.1993, s. 37)

c) Spesielle næringsmidler

Rådsdirektiv 89/398/EØF av 3.5.1989 om tilnærming av
medlemsstatenes lovgivning om næringsmidler beregnet
på spesielle ernæringsmessige behov (EFT L 186 av
30.6.1989, s. 27)

d) Kvalitetskontroll

Rådsforordning (EØF) nr. 2252/92 av 29.7.1992 om
kvalitetskontroll av frisk frukt og friske grønnsaker (EFT
L 219 av 4.8.1992 s. 9-18)

Rådsdirektiv 89/397/EØF av 14.6.1989 om offentlig
kontroll av næringsmidler (EFT L 186 av 30.6.1989, s. 23)

e) Konservering

Rådsdirektiv 89/107/EØF av 21.12.1988 om tilnærming
av medlemsstatenes lovgivning om tilsetningsstoffer som
kan anvendes i næringsmidler beregnet på konsum (EFT L
040 av 11.2.1989, s. 27)

1.2 FARMASØYTISKE, KJEMISKE OG MEDISINSKE
PRODUKTER

a) Medisinske produkter

Rådsdirektiv 92/26/EØF av 31.3.1992 om klassifisering i
forbindelse med utlevering av legemidler til mennesker
(EFT L 113 av 30.4.1992, s. 5)

Rådsdirektiv 92/27/EØF av 31.3.1992 om etikettering av
og pakningsvedlegg til legemidler til mennesker (EFT L
113 av 30.4.1992, s. 8)

Rådsdirektiv 92/28/EØF av 31.3.1992 om reklame for
legemidler til mennesker (EFT L 113 av 30.4.1992, s. 13)

b) Farlige preparater

Kommisjonsdirektiv 91/442/EØF av 23.7.1991 om farlige
preparater med emballasje som må være utstyrt med
barnesikrede lukkeinnretninger (EFT L 238 av 27.8.1991,
s. 25)

c) Medisinsk utstyr

Rådsdirektiv 93/42/EØF av 14.6.1993 om medisinsk utstyr
(EFT L 169 av 12.7.1993, s. 1)
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1.3. MERKING

a) Merking av husholdningsapparater

Rådsdirektiv 79/530/EØF av 14.5.1979 om opplysning om
husholdningsapparaters energiforbruk ved merking (EFT
L 145 av 13.6.1979, s. 1)

Rådsdirektiv 79/531/EØF av 14.5.1979 om anvendelse på
elektriske stekeovner av direktiv 79/530/EØF om
opplysning om husholdningsapparaters energiforbruk ved
merking  (EFT L 145 av 13.6.1979, s. 7)

Rådsdirektiv 92/75/EØF av 22.9.1992 om angivelse av
husholdningsapparaters energi- og ressursforbruk ved hjelp
av merking og standardiserte vareopplysninger (EFT L 297
av 13.10.1992, s. 16)

b) Merking av tobakksvarer

Rådsdirektiv 92/41/EØF av 15.5.1992 om endring av
direktiv 89/622/EØF om tilnærming av medlemsstatenes
lover og forskrifter om merking av tobakksvarer (EFT L
158 av 11.6.1992, s. 30)

2. TJENESTER OG TRANSAKSJONER

2.1. KREDITT

Rådsdirektiv 89/646/EØF av 15.12.1989 om samordning
av lover og forskrifter om adgang til å starte og utøve
virksomhet som kredittinstitusjon og om endring av direktiv
77/780/EØF (EFT L 386 av 30.12.1989, s. 1)

2.2. FORSIKRING

Rådsdirektiv 92/49/EØF av 18.6.1992 om samordning av
lover og forskrifter om direkte forsikring med unntak av
livsforsikring og om endring av direktiv 73/239/EØF og
88/357/EØF (tredje direktiv om annen forsikring enn
livsforsikring) (EFT L 228 av 11.8.1992, s. 1)

Rådsdirektiv 92/96/EØF av 10.11.1992 om samordning av
lover og forskrifter om direkte livsforsikring og om endring
av direktiv 79/267/EØF og 90/619/EØF (tredje
livsforsikringsdirektiv) (EFT L 360 av 9.12.1992, s. 1)

2.3 PRISER

Rådsdirektiv 90/377/EØF av 29.6.1990 om innføring av
en framgangsmåte i Fellesskapet som sikrer åpenhet om
prisene på gass og elektrisk kraft til sluttbrukere i industrien
(EFT L 185 av 17.7.1990, s. 16)

2.4 KOMMUNIKASJON - TRANSPORT

Rådsdirektiv 89/552/EØF av 3.10.1989 om samordning av

visse bestemmelser om utøvelse av fjernsynsvirksomhet,
fastsatt ved lov eller forskrift i medlemsstatene (EFT L
298 av 17.10.1989, s. 23-30)

Rådsforordning (EØF) nr. 2299/89 av 24.7.1989 om regler
for bruk av edb-baserte reservasjonssystemer (EFT L 220
av 29.7.1989, s. 1)

Rådsforordning (EØF) nr. 2342/90 av 24.7.1990 om takster
for ruteflyging (EFT L 217 av 11.8.1990, s. 1)

Rådsforordning (EØF) nr. 295/91 av 4.2.1991 om
fastsettelse av felles regler for en erstatningsordning ved
nektet ombordstigning i regelbundet luftfart (EFT L 36 av
8.2.1991, s. 5)

3. MILJØ

3.1. GENERELT

Rådsdirektiv 85/337/EØF av 27.6.1985 om vurdering av
visse offentlige og private prosjekters miljøvirkninger (EFT
L 175 av 5.7.1985, s. 40)

Rådsdirektiv 90/313/EØF av 7.6.1990 om fri adgang til
miljøinformasjon (EFT L 158 av 23.6.1990, s. 56-58)

Rådsforordning (EØF) nr. 880/92 av 23.3.1992 om en
fellesskapsordning for tildeling av miljømerke (EFT L 99
av 11.4.1992, s. 1-7)

3.2. FORURENSNINGER AV ATMOSFÆREN

Rådsdirektiv 85/210/EØF av 20.3.1985 om tilnærming av
medlemsstatenes lovgivning om blyinnhold i bensin
(EFT L 96 av 3.4.1985, s. 25)

Rådsforordning (EØF) nr. 594/91 av 4.3.1991 om stoffer
som bryter ned ozonlaget (EFT L 67 av 14.3.1991, s. 1)

3.3 KJEMIKALIER, INDUSTRIELL RISIKO OG
BIOTEKNOLOGI

Rådsdirektiv 79/831/EØF av 18.9.1979 om sjette endring
av direktiv 67/548/EØF om tilnærming av lover og
forskrifter om klassifisering, emballering og merking av
farlige stoffer (EFT L 259 av 15.10.1979, s.10)

Rådsdirektiv 82/501/EØF av 24.6.1982 om faren for større
ulykker i forbindelse med visse aktiviteter i industrien (EFT
L 230 av 5.5.1982, s. 1)

Rådsdirektiv 87/217/EØF av 19.3.1987 om forebygging
og reduksjon av asbestforurensning av miljøet (EFT L 85
av 28.3.1987, s. 40)
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3.4 VERN OG FORVALTNING AV VANN

Rådsdirektiv 76/160/EØF av 8.12.1975 om badevannets
kvalitet (EFT L 31 av 5.2.1976, s. 1)

Rådsdirektiv 80/778/EØF av 15.7.1980 om drikkevannets
kvalitet (EFT L 229 av 30.8.1980, s. 11)

Rådsdirektiv 91/271/EØF av 21.5.1991 om rensing av
avløpsvann fra byområder (EFT L 135 av 30.5.1991, s.
40)

3.4 FOREBYGGING AV STØYFORURENSNING

Rådsdirektiv 80/51/EØF av 20.12.1979 om begrensning
av støyemisjon fra subsoniske luftfartøyer (EFT L 18 av
24.1.1980, s. 26)

Rådsdirektiv 84/538/EØF av 17.9.1984 om tilnærming av
medlemsstatenes lovgivning om tillatt lydeffektnivå for
gressklippere (EFT L 300 av 19.11.1984, s. 171)

Rådsdirektiv 86/594/EØF av 1.12.1986 om luftstøy avgitt
av husholdningsapparater (EFT L 344 av 6.12.1986, s. 24)

Rådsdirektiv 89/629/EØF av 4.12.1989 om begrensning
av støyemisjon fra sivile subsoniske jetfly (EFT L 363 av
13.12.1989, s. 27)

3.6 AVFALL

Rådsdirektiv 75/439/EØF av 16.6.1975 om håndtering av
spillolje (EFT L 194 av 25.7.1975, s. 23)

Rådsdirektiv 85/339/EØF av 27.6.1985 om emballasje for
flytende nærings- og nytelsesmidler (EFT L 176 av
6.7.1985, s. 18)

Rådsdirektiv 91/157/EØF av 18.3.1991 om batterier og
akkumulatorer som inneholder visse farlige stoffer (EFT L
78 av 26.3.1991, s. 38)

FINANSIERINGSOVERSIKT

AVSNITT 1

1. Tittel

Forbrukerpolitikk - andre treårs handlingsplan 1993-1995.

2. Budsjettlinjer

SPC kapittel B 510, A (administrative bevilgninger) DG X
B 3300 A 3059

3. Juridisk grunnlag

Autonomt tiltak av Kommisjonen for å oppfylle kravene i
traktatens artikkel 100 A og Maastricht-prosjektets artikkel
129 A.

4. Beskrivelse

En serie tiltak som spenner fra lovgivning til
informasjonstiltak for å få det indre marked til å virke til
fordel for forbrukerne. De konkrete målene er (1) effektiv
anvendelse av fellesskapsretten, (2) økt forbruker-
informasjon, (3) økning og utvidelse av samrådet, (4)
forenkling av adgangen til domstolene og systemer for
tvisteløsning, (5) tilpasning av finanstjenester til
forbrukernes behov.

4.1 Varighet

Handlingsplanen omfatter årene 1993, 1994 og 1995.

4.2 Målgruppe

Alle borgere i fellesskapet.

5. Klassifisering av utgiftene

Ikke-pliktig utgift som omfatter differensierte bevilgninger.

6. Type utgift

Utgiftene vil strekke seg fra støtte til
forbrukerorganisasjoner til inngåelse av kontrakter og støtte
til en rekke forskjellige tjenesteytere.

7. Finansielle konsekvenser

Handlingsplanen vil bli gjennomført innenfor de rammer
som er fastsatt i fellesskapets årsbudsjett. Budsjettet for
forbrukerpolitikk i 1993 i Kapittel B 510 er på 16 millioner
ECU, APB for 1994 i samme kapittel er på 15 millioner
ECU og framskrivingen for 1995 forutsetter 16 millioner
ECU. Det er ikke forutsatt at det vil være behov for særlige
ekstra midler. Ekstra fokusering på informasjonsinnsatsen
må integreres i arbeidsprogrammet for DG X.

8. Antimislighetsbestemmelser

Alle utgifter er underlagt mulig kontroll av Revisjonsretten
og Kommisjonens tjenester.

Før utbetalinger kan godkjennes må det legges fram
relevante økonomiske begrunnelser.
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AVSNITT 2

Administrasjonsutgifter

Handlingsplanen er utformet under den forutsetning at de
eksisterende personalressurser kan utføre den.

AVSNITT 3

Analyse av kostnadseffektivitet

Målet for handlingsplanen er, i samsvar med konklusjonene i
Sutherland-rapporten, å øke forbrukernes deltakelse i det indre
markedet ved å identifisere og fjerne de hindringer som nå finnes.

Det finnes et grunnlag med kvantitative målinger av vaner og
holdninger som illustrerer den nåværende tilstanden. Når
handlingsplanen er fullført, vil en gjentatt undersøkelse med
Eurobarometer i begynnelsen av 1996 bli benyttet til å vurdere
framgangen. På dette grunnlaget vil det bli utarbeidet en
vurdering av de resultatene som er oppnådd, for oversending til
Rådet og Parlamentet.

Nærhetsprinsippet

Kommisjonen har ikke bare ansvar for å sikre at borgerne er
tilstrekkelig klar over hvilke virkninger gjennomføringen av det
indre marked har på deres dagligliv, men den er også den eneste
institusjonen som er i stand til å sikre at fellesskapsdimensjonen
blir fullt ut ivaretatt.
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RÅDSBESLUTNING

av 14. juni 1993

om et flerårig program for fellesskapstiltak for å styrke de
prioriterte områdene og for å sikre kontinuitet i og konsolidering
av næringspolitikken, særlig for små og mellomstore bedrifter,

i Fellesskapet

(93/379/EØF)

RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR - oppnådd på alle områder av det foreliggende program, og
Kommisjonen har framlagt en rapport med Kommisjonens
merknader, for Europaparlamentet og Rådet.

Denne rapporten bekrefter berettigelsen av, viktigheten av og
kvaliteten på den næringspolitikk som Fellesskapet har ført fram
til nå, men framlegger samtidig interessante forslag til vinkling
på visse tiltak.

Utviklingen i den økonomiske situasjon krever tiltak for å skape
ny vekst som SMB i stor grad kan bidra til, og denne situasjonen
innebærer at det foreslås vedtatt et program for fellesskapstiltak
til støtte for SMB, som fullt ut tar hensyn til denne nye
prioriteringen.

Det europeiske råd erkjente i møte i Edinburgh 11. og 12.
desember 1992 at «SMB er viktige for å skape sysselsetting og
for å stimulere til vekst», at kostnadene som følger av
Fellesskapets regelverk må reduseres, at fellesskapstiltak for SMB
som har bestått sin prøve på fellesskapsplan, må økes og at det
må treffes tiltak som stimulerer private investeringer, særlig av
SMB.

Det må opprettholdes en enhetlig næringspolitikk ved å styrke
dens prioriterte områder som del av veksttiltakene, og sikre
kontinuitet på de andre områdene av næringspolitikken.

Kommisjonen har framlagt for Rådet en melding om
næringspolitikk innen Fellesskapet, kalt «bedriftsdimensjonen i
sentrum for europeisk vekst».

Kommisjonen har i løpet av de siste to årene framlagt for Rådet
en rekke meldinger om tiltak for SMB (underleveranser,
gjensidige garantiordninger, SMBs deltakelse i offentlige
kontrakter, osv.).

Denne beslutning får anvendelse for alle typer bedrifter,
uavhengig av virksomhet, størrelse, selskapsform (herunder
samvirkelag, gjensidige selskaper, sammenslutninger og
stiftelser) eller geografisk beliggenhet, men sikter imidlertid

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
økonomiske fellesskap, særlig artikkel 235,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet(1),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(2), og

ut fra følgende betraktninger:

Rådet vedtok 28. juli 1989 beslutning 89/490/EØF om bedring
av forretningsklimaet og fremming av bedriftsutvikling, særlig
for små og mellomstore bedrifter (SMB), i Fellesskapet(3),
revidert ved beslutning 91/319/EØF(4).

Rådet har ved sin resolusjon av 17. juni 1992 om fellesskapstiltak
til støtte for bedrifter, særlig til små og mellomstore bedrifter,
herunder håndverksbedrifter(5), bekreftet sitt engasjement for å
støtte samordningen av tiltak til støtte for bedriftene.

I henhold til nærhetsprinsippet oppfordret Rådet i nevnte
resolusjon Kommisjonen til å følge opp de nødvendige tiltak for
å skape et gunstig klima for bedriftenes konkurransedyktighet,
særlig for små og mellomstore bedrifter, og for å støtte opp om
deres integrasjon i det indre marked etter 1992. Rådet har
oppfordret Kommisjonen til innen utgangen av 1992 å framlegge
de forslag som anses som nødvendige i lys av de vurderinger
som er foretatt for å sikre kontinuitet i næringspolitikken.

Dynamikken i det indre marked vil være den største utfordringen
for bedriftene de neste årene, og SMB må derfor få utfyllende
opplysninger om denne fellesskapsprosessen.

Uavhengige eksperter har i samsvar med artikkel 3 i beslutning
91/319/EØF), foretatt en vurdering av de resultater som er

(1) EFT nr. C 150 av 31.5.1993.

(2) EFT nr. C 161 av 14.6.1993, s. 6.

(3) EFT nr. L 239 av 16.8.1989, s. 33.

(4) EFT nr. L 175 av 4.7.1991, s. 32.

(5) EFT nr. C 178 av 15.7.1992, s. 8.
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særlig mot SMB og de som skaper nye bedrifter, herunder
handels- og distribusjonsbedrifter, håndverksbedrifter,
familiebedrifter og unge bedriftsledere.

I definisjonen av SMB er det nødvendig å etterkomme
retningslinjene i kommisjonsmeldingen om de definisjoner av
SMB som benyttes innenfor rammen av fellesskapstiltakene
(SEC(92) 351, endelig versjon av 29. april 1992).

SMB og særlig nye bedrifter har en viktig stilling i næringslivet
generelt og i utviklingen av regionene, og de spiller en sentral
rolle med hensyn til aktivitet, produktivitet, tilpasningsevne og
nyskaping.

Utviklingen av en næringspolitikk for Fellesskapet basert på
effektiv konkurranse er viktig for å bedre den økonomiske
konkurransdyktighet i Europa, for økt sysselsetting, økonomisk
og sosial utjevning i Fellesskapet og fortsatt utvidelse av markedet
etter 1993.

Denne politikken innebærer først og fremst bedring av de ad-
ministrative, juridiske og skattemessige vilkår for bedriftene,
intensivert og bedre informasjon fra Fellesskapet til bedriftene,
stimulering av samarbeide og partnerskap mellom bedrifter, og
fremme og samordning av fellesskapsinstrumenter for å bistå
bedrifter, særlig SMB.

Mulighetene som tilbys SMB ved strukturfond og
fellesskapsprogrammer for forskning og utvikling samt andre
fellesskapsprogrammer, for eksempel om offentlige kontrakter,
må bedres og utnyttes bedre.

Handlingsprogrammet kan gjøres mer effektivt ved fast kontakt
mellom Kommisjonen og arbeidsgiverorganisasjonene; i denne
sammenheng bør SMB oppmuntres til å bedre sin representasjon
i Europa.

En betydelig andel av tiltakene til fordel for bedrifter
gjennomføres imidlertid på medlemsstatsplan, og fellesskaps-
tiltakene må derfor søke å utfylle dem.

Fellesskapet skal i henhold til nærhetsprinsippet og innenfor
rammen av handlingsprogrammet, gripe inn bare dersom målene
for et foreslått tiltak ikke kan nås i tilstrekkelig grad av
medlemsstatene, og derfor bedre kan nås på fellesskapsplan.

Midlene og tiltakene som Fellesskapet iverksetter i forbindelse
med handlingsprogrammet, må stå i forhold til det fastsatte mål.

Det må vedtas et program for perioden fram til 31. desember
1996, som må tilføres tilstrekkelige midler for å nå målet om
vekststimulering, sysselsetting og økonomisk og sosial utjevning
i Fellesskapet.

For vedtakelse av denne beslutning fastsetter ikke traktaten annen
myndighet enn den som er fastsatt i artikkel 235 -

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1
Et program for å styrke de prioriterte tiltakene og sikre kontinuitet
i næringspolitikken vedtas med dette med virkning fra 1. juli
1993. Programmet gjelder alle bedrifter, særlig små og
mellomstore bedrifter (SMB).

Artikkel 2
Programmet nevnt i artikkel 1 og som omfatter tiltakene presisert
i vedlegg I, har følgende mål:

I. Å styrke de prioriterte områder i næringspolitikken for å
stimulere til vekst i Fellesskapet

A. Å bedre de administrative og juridiske vilkår for bedriftene,
blant annet på området indirekte beskatning, for å redusere
kostnadene som følger av Fellesskapets regelverk for SMB

B. Å lette bedriftenes tilgang til fellesskapsopplysninger.

C. Å bedre søkenettet for bedriftssamarbeid.

D. Å fortsette utviklingen av instrumenter for direkte
forbindelse mellom bedriftsledere med sikte på
underleveranser over landegrensene.

E. Å sikre at de forskjellige fellesskapstiltak og -politikker
fullt ut ivaretar SMBs interesser.

II. Å sikre kontinuitet i og konsolidering av næringspolitikken
for særlig å fremme europeisering og internasjonalisering
av bedriftene, særlig SMB

A. Å oppmuntre SMB, herunder håndverkbedrifter, til å
tilpasse seg de strukturendringer og endringer som skyldes
det indre marked, særlig ved tiltak for opplysning,
utveksling av erfaringer og samarbeide over landegrensene.

B. Å stimulere til bedrede finansielle vilkår for bedrifter

C. Å fremme et bedre oppsyn med den økonomiske utvikling
for bedriftene i gjennomføringen av det indre marked

D. Å evaluere og utvikle næringspolitikken.

Artikkel 3
1. For å nå de mål fastsatt i artikkel 1 og 2, og i den grad de

ikke bedre kan nås på medlemsstatsplan, skal Kommisjonen
iverksette de nødvendige tiltak på fellesskapsplan, idet det
tas hensyn til utfallet av samtlige evalueringsrapporter.

2. Framgangsmåten fastsatt i artikkel 4 skal følges ved
vedtakelse av tiltak som omhandler

- vedtakelse, forsøksvis iverksetting eller utvidelse av
de prosjekter som er nødvendige for gjennomføringen
av denne beslutning,

- fastsettelse av innhold, tidsplan og finansiell støtte med
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hensyn til tiltak og anmodninger om forslag,

- jevnlig vurdering av de resultater som oppnås for hvert
prosjekt, i henhold til tidsplanene som er fastsatt i de
enkelte programmer.

3. Komiteen nevnt i artikkel 4 kan undersøke ethvert annet
spørsmål angående programmet nevnt i artikkel 1.

4. Kommisjonen skal hvert år framlegge for komiteen en rap-
port om gjennomføringen av denne beslutning, som
omfatter den framgang den har hatt på alle områder,
herunder administrativ forenkling og opplysninger om

- Euro-info-sentre:

- statistiske opplysninger om antall bedrifter som
har rådspurt dem,

- organisatoriske endringer, tjenester som ytes og
finansiering,

- Europartnerskap og Interprise:

- statistiske opplysninger om de deltakende
bedrifters størrelse og virksomhetssektor

- oppfølging av de tiltak som er truffet,

- endringer av arrangementenes organisasjon eller
finansiering

Artikkel 4
Kommisjonen skal bistås av en komité sammensatt av
representanter for medlemsstatene og ledet av Kommisjonens
representant.

Kommisjonens representant skal framlegge for komiteen et utkast
til tiltak som skal treffes. Komiteen skal uttale seg om utkastet
innen en frist som lederen kan fastsette etter hvor mye saken
haster. Uttalelsen skal avgis med det flertall som er fastsatt i
traktatens artikkel 148 nr. 2 for beslutninger som Rådet skal treffe
etter forslag fra Kommisjonen. Ved avstemning i komiteen skal
stemmer avgitt av medlemsstatenes representanter ha vekt som
fastsatt i nevnte artikkel. Lederen skal ikke avgi stemme.

Kommisjonen skal vedta tiltak som skal iverksettes umiddelbart.
Dersom tiltakene ikke er i samsvar med komiteens uttalelse, skal
imidlertid Kommisjonen omgående underrette Rådet om dem. I
dette tilfellet skal Kommisjonen utsette iverksettingen av tiltakene
den har vedtatt, i tre måneder regnet fra den dagen underretningen

blir gitt.

Rådet kan med kvalifisert flertall treffe en annen beslutning innen
fristen fastsatt i forrige ledd.

Artikkel 5
Kommisjonen skal senest i slutten av mars 1996 framlegge for
Europaparlamentet, Rådet og Den økonomiske og sosiale komité
en ekstern vurderingsrapport om gjennomføringen av denne
beslutning, herunder en vurdering av kostnadseffektiviteten samt
forslag som den anser nødvendige på grunnlag av de vurderinger
som foreligger.

Kommisjonen skal i løpet av første halvår 1995 også framlegge
for Europaparlamentet, Rådet og Den økonomiske og sosiale
komité beretninger om

- nettverkenes framtidige drift, særlig med hensyn til
produkter, målgrupper og finansiering, herunder
vurdering av mulighetene for selvfinansiering på
grunnlag av anbefalinger gitt i de siste
vurderingsrapportene,

- samordning mellom de forskjellige fellesskaps-pro-
grammer som åpenbart er i SMBs og håndverks-
bedrifters interesse, som ikke dekkes av denne
beslutning, og om de tiltak som treffes i samsvar med
denne beslutning.

Artikkel 6
1. Denne beslutning trer i kraft 1. juli 1993, og får anvendelse

fram til 31. desember 1996.

2. Budsjettmyndigheten skal fastsette de tilgjengelige
bevilgninger for hvert regnskapsår i henhold til prinsippene
om god ledelse omhandlet i artikkel 2 i finansforordningen
som får anvendelse for de Europeiske fellesskaps
alminnelige budsjett.

3. Det samlede beløp som anses nødvendig for
gjennomføringen av denne beslutning, som nevnt i vedlegg
II, er på 112,2 millioner ECU, i den grad beløpet faller inn
under en finansieringsplan på mellomlang sikt. Beløpet
omfatter budsjettbeløpet for 1993 på 24,8 millioner ECU,
og omfatter dermed også det beløp som er nødvendig for å
gjennomføre de pågående SMB-programmer.

Artikkel 7
Denne beslutning skal ved sin ikrafttredelse erstatte beslutning
89/490/EØF.

Utferdiget i Luxembourg, 14. juni 1993.

For Rådet

J. TRØJBORG

Formann
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VEDLEGG I

TILTAK NEVNT I ARTIKKEL 2

I. Å STYRKE DE PRIORITERTE OMRÅDER I NÆRINGSPOLITIKKEN FOR Å STIMULERE
TIL VEKST I FELLESSKAPET

A. Bedre de administrative og juridiske vilkår for bedriftene, blant annet på området
indirekte beskatning, for å redusere kostnadene som følger av Fellesskapets regelverk
for SMB

Særlig oppfølging av arbeidene for å forenkle administrasjonen og oppmuntre til tiltak for
oppfølging i medlemsstatene; vurdering av hvordan Fellesskapets regelverk virker inn,
konsolidering av Fellesskapets regelverk, nærmere undersøkelse av aspekter som overdragelse
og opprettelse av bedrifter; jevnlig og omfattende samråd med organisasjoner som representerer
SMB.

B. Lette bedriftenes tilgang til fellesskapsopplysninger

Kvalitativ utvikling, forbedret drift og tilpasning av Euro-info-sentre til SMBs nye behov,
herunder rådgivning overfor bedrifter som vil kunne delta i fellesskapsprogrammer (som for
eksempel forskning, offentlige kontrakter, bedre miljøpraksis); stabilisering av finansieringen,
særlig ved å konsentrere innsatsen og utviklingen om det nåværende nettverk; utvidelse av
nettverket av forbindelsessentre til Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS),
til statene i Mellom- og Øst-Europa og til middelhavsstatene, særlig Maghrib-statene, i
forbindelse med særlige tiltak for disse statene.

C. Bedre søkenettet for bedriftssamarbeid

Kvalitativ bedring og gradvis vedtakelse av betalingssystemet for det konfidensielle søkenettet
for bedriftssamarbeid (BC-NET) for så langt det er mulig, å gjøre det selvfinansierende;
kvalitativ utvikling av det ikke-konfidensielle søkenettet for bedriftssamarbeid (BCC).

D. Fortsette utviklingen av instrumenter for direkte forbindelse mellom bedriftsledere med
sikte på underleveranser over landegrensene

Særlig ved styrking av forberedelsene til, gjennomføringen og oppfølgingen av de tiltak som
gjennomføres under Europartnerskaps og Interprises programmer; bedret kjennskap til
underleverandørmarkedene, fremming av harmoniserte sertifiserings- og
standardiseringsprosedyrer og fremming av samarbeide mellom store og små bedrifter.

E. Sikre at de forskjellige fellesskapstiltak og -politikker fullt ut ivaretar SMBs interesser

Fremme av fellesskapsinstrumenter som gjør det mulig for SMB å delta fullt ut i samtlige
fellesskapstiltak og -programmer, herunder instrumenter for næringspolitikken, stukturfondene,
programmer for forskning og for utvikling av det teknologiske potensiale som gjør det enklere
for SMB å delta, blant annet ved å forenkle framgangsmåtene.



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende30.7.1994 Nr.25/0061

II. Å SIKRE KONTINUITET I OG KONSOLIDERING AV NÆRINGSPOLITIKKEN FOR
SÆRLIG Å FREMME EUROPEISERING OG INTERNASJONALISERING AV BEDRIFTENE,
SÆRLIG SMB

A. Oppmuntre SMBs tilpasning til struktur endringer og endringer som skyldes det indre
marked

Identifisering av SMBs behov og utarbeiding av tiltak, blant annet på grunnlag av
pilotprosjekter, for blant annet små bedrifter og håndverksbedrifter, handels- og
distribusjonsbedrifter, samvirkelag, gjensidige selskaper, sammenslutninger og stiftelser, de
som skaper nye bedrifter og unge bedriftsledere, som gjør det mulig for dem å møte
strukturendringer, å forstå den europeiske dimensjon i deres markeder og å dra fordel av
mulighetene i det indre marked, særlig med hensyn til standardisering, sertifisering eller
offentlige kontrakter.

B. Stimulere til bedrede finansielle vilkår for bedriftene

Vurdere mulighetene for å lette SMBs tilgang til finansiering og garanti, herunder gjensidige
garantiordninger og risikokapital; vurdere mulighetene og gjennomførbarheten av utvikling
av annenhåndsmarkeder; lette SMBs tilgang til finansieringsmidler som stilles til rådighet av
Fellesskapet uten at dette innebærer finansiering av bedriftene.

C. Fremme bedre oppsyn med den økonomiske utvikling for bedriftene i gjennomføringen
av det indre marked

Et europeisk senter for observasjon av SMB, forbedret statistikk over SMB uten å belaste
bedriftene ytterligere.

D. Evaluere og utvikle næringspolitikken

Evaluering av nåværende politikk og tiltak, utarbeiding av forslag til nye fellesskapstiltak på
områder som har betydning for bedriftene.
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 VEDLEGG II

BEDRIFTSDIMENSJONEN I SENTRUM FOR EUROPEISK VEKST
DRIFTSBEVILGNINGER 1993-1996

EN POST, VEILEDENDE BELØP I MILLIONER ECU

I. Styrke de prioriterte områdene for næringspolitikken for å stimulere til vekst
i Fellesskapet

A. Bedre de administrative og juridiske vilkår for bedriftene, blant annet på
området indirekte beskatning(1) 5,10

B. Lette bedriftenes tilgang til fellesskapsopplysninger            33,25

C. Bedre søkenettet for bedriftssamarbeid 3,90

D. Fortsette utviklingen av instrumenter for direkte forbindelse mellom
bedriftsledere med sikte på underleveranser over landegrensene                        28,85

E. Sikre at de forskjellige fellesskapstiltak og -politikker fullt ut ivaretar
SMBs interesser           13,90

Delsum 1        85,00

II. Sikre kontinuitet i og konsolidering av næringspolitikken for særlig å
fremme europeisering og internasjonalisering av bedriftene, særlig SMB

A. Oppmuntre SMB til å tilpasse seg til strukturendringer og endringer som
skyldes det indre marked
- Håndverksbedrifter og små bedrifter 5,50
- Handels- og distribusjonsbedrifter 7,60
- Samvirkelag, gjensidige selskaper, sammenslutninger og stiftelser 0,80

B. Stimulere til bedrede finansielle vilkår for bedriftene 0,90

C. Fremme bedre oppsyn med den økonomiske utvikling for bedriftene i
gjennomføringen av det indre marked
- Europeisk senter for observasjon av SMB 5,30
- Forbedret statistikk over SMB 1,20
- Undersøkelser, publikasjoner, seminarer, konferanser 5,40
- Evaluering av nåværende politikk og tiltak 0,50

Delsum 2        27,2

Sum              112,20

(1) Herunder samråd med medlemsstatene og bransjeorganisasjonene (tidligere post B5-324).
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RÅDSRESOLUSJON

av 26. september 1989

om utviklingen i bruken av underleveranser i Fellesskapet

(89/C 254/01)

RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP -

som henviser til traktaten om opprettelse av Det europeiske
økonomiske fellesskap,

som henviser til forslag fra Kommisjonen, og

som tar følgende i betraktning:

Rådet vedtok 3. november 1986 en resolusjon om
handlingsprogrammet for små og mellomstore bedrifter, og traff
i juli 1989 en beslutning om bedring av bedriftenes vilkår og om
tiltak for å fremme foretakenes utvikling i Fellesskapet, særlig
for små og mellomstore bedrifter.

Etter en melding om en foretakspolitikk og om «styrking av
samarbeidet mellom europeiske foretak: et svar på det indre
marked i 1992», har Kommisjonen sendt Rådet en melding om
utviklingen i bruken av underleveranser i Fellesskapet.

Bruk av underleveranser er blitt et strategisk valg for foretak
som en del av deres politikk for økt bruk av eksterne ressurser.

Ved å gi foretakene utvidede markedsmuligheter vil
gjennomføringen av det indre marked i 1992 gi mulighet for en
mer systematisk bruk av underleveranser på tvers av
landegrensene, og ved å styrke konkurransen innenfor
Fellesskapet forsterke strukturendringer i underleveranse-
forholdene.

Bedring av bedriftenes vilkår er en viktig faktor for utvikling av
underleveranser på tvers av landegrensene.

Adgang til hensiktsmessig og relevant informasjon og bedring
av kommunikasjonen er særlig viktig for å opprette
underleveranseforbindelser på tvers av landegrensene.

Tilpasning til nye krav til konkurransedyktighet fører til en
endring i forholdet mellom oppdragsgivere og underleverandører

og vil derfor kreve en særlig innsats fra hver av partene, særlig
når det gjelder ordreplanlegging, organisering av avtaleforhold,
tilpasning til ny teknologi og utvikling av politikk for
kundediversifisering -

MERKER SEG med interesse Kommisjonens tiltak så langt,
særlig for å fremme underleveranser på tvers av landegrensene,

OPPFORDRER Kommisjonen til å fortsette, i samråd med
medlemsstatene, på allment plan å gi impulser, ta initiativ og
samordne tiltak for å skape gunstige vilkår for underleveranser,

OPPMUNTRER, i tillegg til tiltak utviklet i medlemsstatene, til
initiativer for å bedre informasjonen og kommunikasjonen
mellom oppdragsgivere og underleverandører, særlig til å fortsette
arbeidet med flerspråklige bransjeterminologier og bedring av
systemene for bistand til å søke etter partnere,

SER muligheten for å opprette et europeisk informasjonssenter
for underleveranser, og anmoder Kommisjonen om å fortsette
sitt arbeid på dette området, i nært samarbeid med
bransjeorganisasjoner og med medlemsstatene,

UNDERSTREKER viktigheten av å fremme mer likevektige
forbindelser mellom oppdragsgivere og underleverandører og
av å fremme europeiske underleveranser også overfor foretak i
tredjestater,

MENER at det bør oppnås en bedring av de juridiske rammer
for underleveranser, for eksempel ved at problemet med
betalingsfrister undersøkes nøye og at særtilfellet offentlige
innkjøp må gjennomgås grundig, og

ØNSKER å bli holdt underrettet om framgangen i Kommisjonens
arbeid med hensyn til utviklingen i bruken av underleveranser i
Fellesskapet.
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RÅDSREKOMMANDASJON

av 28. mai 1990

om gjennomføringen av en politikk for forenkling av administrative rutiner
for små og mellomstore bedrifter i medlemsstatene

(90/246/EØF)

RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP -

som henviser til traktaten om opprettelse av Det europeiske
økonomiske fellesskap, særlig artikkel 235,

som henviser til forslag fra Kommisjonen(1),

som henviser til uttalelse fra Europaparlamentet(2),
som henviser til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale komité(3),

som henviser til følgende resolusjoner vedtatt av Rådet,

- resolusjon av 3. november 1986 om et handlingsprogram
for små og mellomstore bedrifter (SMB)(4) og erklæring
om lettelser i foretakenes administrative byrder,

- resolusjon av 22. desember 1986 om et handlingsprogram
for å øke sysselsettingen(5),

- resolusjon av 30. juni 1988 om bedring av bedriftenes vilkår
og om tiltak for å fremme foretakenes utvikling i
Fellesskapet, særlig for små og mellomstore bedrifter(6),

som henviser til følgende meldinger vedtatt av Kommisjonen:

- melding om en foretakspolitikk for Fellesskapet,

- melding om forenkling av administrative rutiner i
Fellesskapet,

- tredje rapport om gjennomføring av målene i Fellesskapets
handlingsprogram for små og mellomstore bedrifter,

- melding om tiltak for forenkling av administrative rutiner
som treffes av medlemsstatene til fordel for foretakene i
Fellesskapet, og

som tar følgende i betraktning:

Det er truffet tiltak på fellesskapsplan for å sikre gunstige vilkår
for bedriftene, og særlig for å forenkle lovgivningen og lette de
administrative byrdene som er pålagt dem, særlig små og
mellomstore bedrifter.

Nasjonale, regionale og lokale myndigheter må også treffe slike
tiltak.

Utveksling av informasjon og sammenligning av erfaringer
mellom medlemsstater, særlig i fellesskapssammenheng, gjør
det lettere å få et samlet overblikk over tiltakene som er satt i
verk i hver medlemsstat.

En slik metode bidrar til å styrke denne politikken, og som et
resultat av dette, til større foretaksomhet.

Målet om å forenkle de administrative rutiner må imidlertid ikke
innebære at frihetene krenkes, at det rokkes ved
eksistensgrunnlaget for de rådgivende organer som er opprettet
for å bidra til demokrati i økonomien, eller føre til redusert
rettssikkerhet for brukerne av forvaltningen.

Det er allerede gjort en betydelig innsats for å forenkle lover og
forskrifter, modernisere forvaltningen, lære opp personalet og
bedre kvaliteten på ytelsene, men denne innsatsen bør styrkes -

ANBEFALER MEDLEMSSTATENE:

1) å iverksette programmer for forenkling av administrative
rutiner til fordel for foretakene, med aktiv deltakelse fra
alle vedkommende offentlige organer,

2) å sikre at de ovennevnte tiltakene omfatter både nye
lovforslag og eksisterende lovgivning, samt oppheving av
overflødig lovgivning og tilpasning av lovgivning som ikke
lenger gjenspeiler den økonomiske og sosiale virkelighet,(1) EFT nr. C 189 av 26.7.1989, s. 17, og

EFT nr. C 101 av 21.4.1990, s. 8.

(2) EFT nr. C 15 av 22.1.1990, s. 363.

(3) EFT nr. C 298 av 27.11.1989, s. 53.

(4) EFT nr. C 287 av 14.11.1986, s.1

(5) EFT nr. C 340 av 31.12.1986, s.2.

(6) EFT nr. C 197 av 27.7.1988, s. 6.
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3) å bestrebe seg på at det i forbindelse med alle utkast til
lover og forskrifter først blir undersøkt hvor nødvendige,
effektive og forståelige de er, når disse utkastene er av en
slik art at de vil øke foretakenes administrative byrde. Denne
undersøkelsen bør være i samsvar med den Kommisjonen
foretar for å fastslå virkningene av Fellesskapets regelverk,
særlig for små og mellomstore bedrifter (konsekvens-ana-
lyse),

4) i særlig grad å rette oppmerksomheten mot følgende
punkter:

a) modernisering av forvaltningens organisasjon, særlig
av tjenester som er i kontakt med foretakene, for å
bedre samordningen av de forskjellige delene av
forvaltningen, øke effektiviteten og få fortgang i
saksbehandlingen.

b) forbedring av framgangsmåtene gjennom standar-
disering og reduksjon av antallet skjemaer og
erklæringer innen regnskapsførsel, beskatning, sosiale
spørsmål og statistikk,

c) eventuell opprettelse av rådgivningskontorer som gir
veiledning om de vanlige formaliteter som må
oppfylles ved opprettelse av et foretak,

d) erstatning, i størst mulig grad, av formelle beslutninger
med framgangsmåter basert på stilltiende samtykke,
slik at det kan betraktes som en godkjenning dersom
det innen en viss frist fra innlevering av en søknad
ikke er kommet noen reaksjon fra vedkommende
myndighet,

e) forbedring av informasjonen til små og mellomstore
bedrifter, f. eks. gjennom utgivelse av håndbøker,
brosjyrer og oversikter over forvaltningens
organisasjon,

f) konsolidering eller sammenfatning av nasjonal
lovgivning for å gjøre den mer forståelig for foretakene,

g) om nødvendig utvikling av særskilte tiltak for
administrativ forenkling for små og mellomstore
bedrifter,

5) å opprette eller opprettholde et egnet rådgivende organ med
representanter for foretakene, særlig små og mellomstore
bedrifter, og forvaltningen, for å oppmuntre til forenkling
av administrative framgangsmåter og lovgivning,

6) å gjennomføre ovennevnte tiltak uten å gripe inn i
arbeidstakeres og tredjeparters lovfestede rettigheter,

7) å underrette Kommisjonen om de viktigste framskrittene
innen forenkling av administrative rutiner, om problemene
som har oppstått og initiativer som er foreslått, slik at
Kommisjonen kan sørge for at alle medlemsstater blir
underrettet fullt ut om utvikling og muligheter på dette
området,

OPPFORDRER KOMMISJONEN TIL:

a) å sette ut i livet i sin egen institusjon de punkter som er
omhandlet i denne rekommandasjon og å underrette
medlemsstatene om de viktigste framskritt som gjøres,

b) å legge fram forslag til et program for å undersøke
virkningene av Fellesskapets eksisterende regelverk og å
identifisere de områder der dette regelverket er særlig
tyngende,

c) å forenkle tilgangen for små og mellomstore bedrifter til
strukturfondene og til Fellesskapets forsknings- og
utviklingsprogrammer, samt til de øvrige fellesskaps-pro-
grammer,

d) å treffe tiltak for å rådspørre representanter for foretakene
om de forskjellige aspekter ved programmet for forenkling
av administrative rutiner,

e) å fortsette å forbedre konsekvensanalysene i Kommisjonen
og å offentliggjøre dem,

f) å undersøke mulighetene for å redusere dobbeltarbeid ved
administrative formaliteter som foretakene skal oppfylle
når de utøver sin virksomhet i en annen stat, og

g) med jevne mellomrom å avlegge rapport om
fellesskapstiltak og nasjonale tiltak for forenkling av ad-
ministrative rutiner.

Utferdiget i Brussel, 28. mai 1990.

For Rådet

D. J. O’MALLEY

Formann
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RÅDSRESOLUSJON

av 22. november 1993

om styrking av konkurransedyktigheten til bedrifter,
særlig små og mellomstore bedrifter og håndverksbedrifter,

og økt sysselsetting

(93/C 326/01)

i Edinburgh om å fremme vekst og bekjempe arbeidsløshet og
foreslår kortsiktige tiltak for SMB,

som henviser til Rådets konklusjoner av 13. september 1993
som erkjenner ønsket om å stimulere SMBs investeringer
gjennom en enkel, ikke-diskriminerende ordning som vil kunne
iverksettes raskt, og som merker seg at Kommisjonen omgående
vil vurdere om et handlingsprogram for Fellesskapet er
gjennomførbart,

som henviser til konklusjonene fra Det europeiske råds møte i
Brussel 29. oktober 1993 som oppfordrer Rådet til å sørge for at
det innenfor grensene fastsatt i budsjettet for 1994 utarbeides en
ordning for rentesubsidier til SMB i samsvar med retningslinjene
vedtatt i Det europeiske råds møte i København,

som henviser til følgende kommisjonsmeldinger som krever
ytterligere drøftinger i Rådet:

- kommisjonsrapport om de definisjoner av SMB som
anvendes i forbindelse med fellesskapstiltak,

- kommisjonsmelding av 1. juni 1992 om SMBs deltakelse
i offentlige kontrakter i Fellesskapet,

- kommisjonsmelding av 2. juni 1993 om strategi-
programmet for det indre marked kalt «Styrking av det
indre markeds effektivitet»,

- kommisjonsmelding av 7. oktober 1993 kalt «Små og
mellomstore bedrifter og fellesskapstiltak på området
forskning og teknologisk utvikling»,

- kommisjonsmelding av 10. november 1993 om SMBs
finansieringsproblemer,

- Kommisjonsmelding om den første beretningen fra Det
europeiske senter for observasjon av små og mellomstore
bedrifter av 5. november 1993 (Kommisjonens
kommentarer til den første årsberetning for 1993),

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION -

som henviser til traktaten om Den europeiske union,

som henviser til rådsresolusjon av 27. mai 1991 om
handlingsprogrammet for små og mellomstore bedrifter, herunder
håndverksbedrifter(1),

som henviser til rådsresolusjon av 17. juni 1992 om
fellesskapstiltak til støtte for bedrifter, særlig små og mellomstore
bedrifter, herunder håndverksbedrifter(2),

som henviser til rådsresolusjon av 3. desember 1992 om
forenkling av administrasjonen for bedrifter, særlig små og
mellomstore bedrifter( 3),

som henviser til kommisjonsmelding av 23. januar 1992 kalt «Mot
et europeisk marked for underleveranser»,

som henviser til Den økonomiske og sosiale komités rapport av
28. april 1993(4), utarbeidet på eget initiativ,

som henviser til rådsbeslutning 93/379/EØF av 14. juni 1993 om
et flerårig program for fellesskapstiltak for å styrke de prioriterte
områdene og for å sikre kontinuitet i og konsolidering av
næringspolitikken, særlig for små og mellomstore bedrifter, i
Fellesskapet(5),

som henviser til konklusjonene fra Det europeiske råds møte i
Edinburgh 11. og 12. desember 1992 som fastsetter prinsippene
for en «handlingsplan for medlemsstatene og Fellesskapet for å
fremme vekst og bekjempe arbeidsløshet» og som understreker
at små og mellomstore bedrifter (SMB) er viktige for å skape
arbeidsplasser og for å stimulere til vekst,

som henviser til konklusjonene fra Det europeiske råds møte i
København 21. og 22. juni 1993 som utdyper prinsippene fastsatt

(1) EFT nr. C 146 av 5.6.1991, s. 3.

(2) EFT nr. C 178 av 15.7.1992, s. 8.

(3) EFT nr. C 331 av 16.12.1992, s. 3.

(4) EFT nr. C 161 av 14.6.1993, s. 6.

(5) EFT nr. L 161 av 2.7.1993, s. 68.
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som erkjenner at det er viktig å samordne tiltak for å skape varig
vekst og styrke europeisk industris konkurransedyktighet og for
å skape arbeidsplasser,

som erkjenner at SMB er en vesentlig bestanddel i arbeidet for å
skape ny vekst og arbeidsplasser og at det derfor bør oppmuntres
til å utvikle SMB, med økonomisk og sosial utjevning i
Fellesskapet som mål,

som erkjenner at det er ønskelig å iverksette tiltak som snart kan
fjerne hindringene som fortsatt vanskeliggjør SMBs fulle
deltakelse i det indre marked,

som erkjenner at det er viktig å oppmuntre til utvikling av SMB
på et egnet beslutningsnivå idet det tas særlig hensyn til nasjonale
særpreg,

som understreker at nåværende fellesskapsinitiativer med hensyn
til en politikk for SMB bør styrkes og utvides og at konklusjonene
fra Det europeiske råds møte i København som berører disse
tiltak, bør følges opp snarest,

som understreker at SMB bør oppmuntres til i større grad å delta
i alle de fellesskapsprogrammer som kan gagne dem,

som understreker at de administrative byrder som allerede hviler
på SMB, ikke må økes -

1. UNDERSTREKER at det er viktig med en global og
horisontal tilnærming til politikken utviklet for SMB for
sammen med de ulike kretser som deltar i Fellesskapets
beslutningsprosess å finne muligheter for å forsterke
virkningen av fellesskapstiltakene,

2. MENER derfor at et nærmere partnerskap mellom alle parter
som berøres av utviklingen av SMB på fellesskapsplan,
nasjonalt og regionalt, i større grad ville være i samsvar
med målet om tilnærming,

3. ER TILFREDS MED at presidentskapet har utarbeidet en
programerklæring kalt «Små og mellomstore bedrifter:
drivkraft for europeisk vekst», hvis anbefalinger fortsatt
gjenstår å vurdere,

4. OPPFORDRER KOMMISJONEN TIL

a) å fremme

- et gunstig klima for opprettelse av bedrifter innenfor
rammen av det flerårige programmet for SMB og andre
nåværende programmer,

- utveksling av erfaringer i Fellesskapet på grunnlag av
analyser av nåværende politikker som støtter
opprettelse og utvikling av nye bedrifter, særlig på
følgende områder:

- yrkesrettet opplæring, særlig grunnleggende og
videregående opplæring av bedriftsledere og
deres administrative ledelse, særlig i ledelsesfag,

- de behov som de som oppretter nyskapende
bedrifter generelt og særlig nyskapende
teknologibedrifter har, særlig med hensyn til
teknisk bistand,

- forbindelser mellom SMB og finansierings-
institusjoner og blant annet et nærere forhold
mellom de som oppretter bedrifter og de som
bringer til veie kapital,

- fremming av metoder for å avlede nye bedrifter
fra eksisterende bedrifter,

b) å påskynde en målrettet spredning av relevante
opplysninger i rett tid om forretningsmuligheter og
samarbeidsmuligheter på underleverandørmarkedet
innenfor rammen av det flerårige programmet for
SMB, særlig med støtte fra tiltak som for eksempel

- innenfor rammen av nåværende europeiske
nettverk med tilgang for SMB fremmer
sammenkopling og forenlighet med hensyn til
databanker og markeder for underleveranser,
mange av disse er allerede med i tverrnasjonalt
samarbeid, for å utvide sitt virkefelt i Europa,

- oppmuntrer til å prøve ut ordningen der
hovedleverandører arrangerer møter for å
opprette kontakter med underleverandører i
forbindelse med de nye partnerskap mellom ulike
industrigrener,

c) å forbedre SMBs tilgang til kvalitets- og sertifiserings-
teknikker innenfor rammen av de nåværende
fellesskapsprogrammer, særlig det flerårige
programmet for SMB,

d) å oppmuntre Det europeiske investeringsfond og Den
europeiske investeringsbank til innenfor rammen av
Fellesskapets veksttiltak og i samsvar med sine
respektive vedtekter, å støtte investeringer i SMB,
særlig gjennom den pågående utvikling av
Kommisjonens program for globale lån og særlig ved

- å sørge for at Det europeiske investeringsfonds
støtte faktisk gagner de aktuelle SMB og at de
minste SMB har adgang til garantiordninger,

- å oppfordre Den europeiske investeringsbank til
å vurdere mulige fordeler ved å anvende flere
finansielle mellommenn,
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 00e) i samsvar med programmet for SMB å sørge for

- at organisasjoner som representerer SMB og
håndverksbedrifter på europeisk plan, allerede fra
planleggingsstadiet av konsulteres mer
systematisk i forbindelse med alle fellesskaps-
tiltak som vil kunne berøre bedriftene,

- en ny framgangsmåte for på grunnlag av en
jevnlig ajourført konsekvensanalyse å vurdere
kostnader og inntekter som vil følge av
Fellesskapets forslag, særlig med hensyn til
administrativ forenkling, for å skape et gunstig
klima for opprettelse og utvikling av bedrifter,

f) i forbindelse med et nærmere partnerskap mellom SMB
i Fellesskapet å fremme samråd med organisasjonene
som representerer SMB og håndverksbedrifter på
fellesskapsplan, innenfor rammen av framgangsmåtene
fastsatt i avtalen om sosialpolitikken,

g) i forbindelse med strategiprogrammet for det indre
marked særlig å øke SMBs deltakelse i offentlige
kontrakter på dette område, blant annet ved

- å følge opp tiltak for å fjerne eksisterende
hindringer for SMB og eventuelt treffe
fellesskapstiltak med dette mål,

- å øke samarbeidet mellom bedrifter og formidle
mer informasjon til SMB, for eksempel ved
pilotprosjekter utarbeidet innenfor Fellesskapets
nåværende nettverk,

h) å øke SMBs aktive deltakelse i det fjerde
rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling
som snart skal vedtas, særlig ved

- større samsvar mellom de ulike fellesskapstiltak
og mellom Fellesskapets og medlemsstatenes
tiltak,

- videre spredning og utnytting av forsknings-
resultater ved å anvende Fellesskapets
eksisterende spesialiserte nettverk og nasjonale
og regionale organer,

- forbedring og styrking av spesielle tiltak og
utvidelse av dem til andre programmer for å
stimulere forskning og teknologisk utvikling av
eller for SMB, særlig på bakgrunn av erfaringer
med Craft-tiltakene og premier for gjennom-
føring,

- forenkling av framgangsmåter og vilkår for å delta
i anbudskonkurranser og reduksjon av

saksbehandlingstiden,

- oppmuntring til samarbeid mellom SMB og
mellom store bedrifter og SMB,

i) å vurdere og undersøke de planer for utbygging av
SMB som er vedtatt i tredjestater,

5. OPPFORDRER MEDLEMSSTATENE TIL

a) å sørge for at både offentlige og private finansielle
mellommenn med finansiering av SMB som spesialitet
kan anmode Det europeiske investeringsfond om å
stille garantier til SMB,

b) å sørge for et stabilt og gunstig finansielt klima for
SMB slik at de kan nå den balanserte finansielle
struktur som er nødvendig for at de bedre skal kunne
tilpasse seg de økonomiske konjunkturendringer,

c) å fjerne eventuelle hindringer for samarbeid mellom
bedrifter på underleverandørmarkedene ved å sørge
for at partenes rettigheter og plikter overholdes, for
eksempel ved praktiske regelverk,

d) å oppmuntre SMB til å delta i offentlige kontrakter
om bygg og anlegg, varekjøp og tjenester, blant annet
ved å fremme midlertidige sammenslutninger av små
anbydere,

e) å gjøre det enklere for SMB å realisere sine
utviklingsmuligheter, særlig med hensyn til nye
arbeidsplasser, ved å forenkle de administrative og
forskriftsmessige framgangsmåter som berører dem,

f) å fremme muligheter for yrkesrettet opplæring på høyt
nivå, først og fremst for bedriftsledere, unge som
oppretter bedrifter og den administrative ledelse,

g) å sørge for at organisasjonene som representerer SMB
og håndverksbedrifter, er blant de sosialt og
økonomisk rådgivende fora som jevnlig anmodes om
å uttale seg om lover og forskrifter og eventuelt om
tiltak som berører dem, i henhold til gjeldende praksis
i hver medlemsstat,

6. ANMODER KOMMISJONEN OG MEDLEMS-
STATENE OM

innenfor rammen av utvidede partnerskap å gjøre tiltakene
for SMB mer effektive, ensartede og synlige og ta hensyn
til den strategiske dimensjon som bedriftenes størrelse
utgjør,

I denne sammenheng og på bakgrunn av konklusjonene
fra Det europeiske råds møte i Brussel 29. oktober 1993,
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ANMODER KOMMISJONEN OM

snarest mulig å vurdere konkrete forslag til gjennomføring
av et helhetlig program for SMB og håndverksbedrifter
gjennom et tiltaksprogram for Fellesskapet,

7. PÅTAR SEG

på bakgrunn av utviklingen av det flerårige SMB-
programmet og SMBs og håndverksbedrifters behov,
jevnlig å føre en allmenn debatt om bedriftenes
konkurransedyktighet og om deres stilling i det indre
marked.
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RÅDSBESLUTNING

av 13. juli 1992

om en plan for fellesskapstiltak for turisme

(92/421/EØF)

RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
økonomiske fellesskap, særlig artikkel 235,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet(2),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(3), og

ut fra følgende betraktninger:

Turismen har en viktig plass i medlemsstatenes økonomi, og
turistaktivitetene har et betydelig sysselsettingspotensial.

Turismen gjør det mulig for alle befolkningsgrupper å få bedre
kjennskap til Europas kulturelle røtter og til kulturer og levemåter
i medlemsstatene, noe som kan bidra til å fremme tanken om et
«europeisk statsborgerskap».

Resultatene av Det europeiske turiståret bør følges opp.

Derfor bør fellesskapstiltakene innenfor turismen gjennomføres
ved at den horisontale tilnærmingen til turismen styrkes i
Fellesskapets og medlemsstatenes politikk og i form av særlige
tiltak. Denne tilnærmingen bør også omfatte samordning av de
tiltak som iverksettes av Kommisjonens kontorer og som får
betydning for turismen. Visse deler av Fellesskapets politikk,
særlig innenfor transport og forbrukervern, har stor innvirkning
på turismen i Fellesskapet.

Fellesskapet kan bidra til å bedre kvaliteten og
konkurransedyktigheten til Fellesskapets turisttilbud ved å
fremme felles tiltak for å løse de problemer europeisk turisme vil
møte på mellomlang sikt, ved å utvikle turistindustrien,
variasjonen i turistaktivitetene og tverrnasjonale tiltak samt ved
å markedsføre europeisk turisme på de viktigste markedene i
tredjestater.

Turismen kan bidra effektivt til å oppnå økonomisk og sosial
utjevning i Fellesskapet og til å fremme en harmonisk utvikling
av den økonomiske virksomhet, en vedvarende og likevektig
vekst, en økning i levestandarden og nærmere forbindelser
mellom medlemsstatene.

Tiltakene som skal gjennomføres i henhold til handlingsplanen,
må oppfylle visse kriterier, særlig må nærhetsprinsippet
respekteres.

Turismen i Fellesskapet må respektere lokalbefolkningene samt
det naturlige og kulturelle miljø for å bedre kvaliteten på tilbudet.

Fri konkurranse bør sikres på området til fordel for både
forbrukerne og de små og mellomstore bedriftene.

I tillegg til en bedre integrasjon av turismen i de ulike
fellesskapspolitikkene, bør det oppmuntres til et nærmere
samarbeid mellom alle offentlige og private organer på
turistsektoren, herunder representanter for de regionene som tar
imot turister. Det beste middel for å virkeliggjøre et slikt
samarbeid, er å sette i verk et visst antall særlige tiltak på
fellesskapsnivå som supplerer de tiltak som treffes nasjonalt,
uten at det fører til konkurransevridning.

Det bør utvikles statistikker for turisme og foretas framtidsrettede
analyser av de nye formene for turisme.

Det skal utarbeides en treårsplan.

Et beløp på 18 millioner ECU anslås å være nødvendig for å
gjennomføre denne planen.

Beløpene som avsettes til å finansiere planen, skal ligge innenfor
Fellesskapets gjeldende økonomiske rammer.

Det bør fastsettes nærmere bestemmelser for Kommisjonens
myndighet til å gjennomføre planen i samsvar med beslutning
87/373/EØF(4)Traktaten gir ikke annen nødvendig myndighet
til å treffe denne beslutning enn dem som er nevnt i artikkel 235
-

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

(1) EFT nr. C 120 av 12.5.1992, s. 13.

(2) EFT nr. C 67 av 16.3.1992, s. 235.

(3) EFT nr. C 49 av 24.2.1992, s. 43. (4) EFT nr. L 197 av 18.7.1987, s. 33.
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omgående underrette Rådet om dem. I dette tilfellet skal
Kommisjonen utsette iverksettingen av tiltakene den har
vedtatt, i to måneder fra den dagen underretningen blir gitt.

Rådet kan med kvalifisert flertall treffe en annen beslutning
innen fristen fastsatt i forrige ledd.

Artikkel 4
1. Tiltakene skal være i samsvar med nærhetsprinsippet.

2. De ulike tiltak som foreslås skal velges ut hovedsakelig
etter følgende kriterier:

a) tiltakene skal være kostnadseffektive og ha en
betydelig innvirkning på Fellesskapets turistindustri,

b) de skal lette utviklingen i turistindustrien, særlig for
de små og mellomstore bedriftene,

c) de skal bidra til å forbedre kvaliteten på Fellesskapets
turistprodukt,

d) de skal fremme konkurransen innenfor Fellesskapet
og gjøre Fellesskapets turistprodukter konkurranse-
dyktige på verdensmarkedet,

e) de skal bidra til å bevare og verne det naturlige miljøs
kvalitet samt kulturarven og respektere lokalbe-
folkningenes integritet,

f) de skal bidra til å stille mer informasjon og flere
tjenester til rådighet samt til å bedre vernet av turistene.

3. Tiltakene skal gjennomføres i samarbeid med de nasjonale
myndigheter og om nødvendig også med de regionale eller
lokale myndigheter, slik at det tas hensyn til turismens
betydning for den regionale utvikling.

Artikkel 5
Hvert år fra den dag handlingsplanen vedtas skal Kommisjonen
i en rapport til Europaparlamentet og Rådet gi en vurdering av
de av Fellesskapets virksomheter som påvirker turismen.

Artikkel 6
Kommisjonen skal med jevne mellomrom vurdere resultatene
av handlingsplanen. Denne vurderingen skal så langt mulig
omfatte de målbare resultater av planen og foretas i samsvar med
kriteriene i artikkel 4. Kommisjonen skal underrette komiteen
om vurderingen av planen og om resultatene av den. Senest 30.
juni 1995 skal Kommisjonen legge fram en rapport om denne
vurderingen for Europaparlamentet og Rådet. På grunnlag av
denne rapporten skal Rådet, i henhold til traktatens bestemmelser,
avgjøre om planen skal forlenges for en ny periode.

Artikkel 1
En plan for fellesskapstiltak for turisme skal utarbeides. De tiltak
som inngår i planen, er oppført i vedlegget.

Artikkel 2
1. Handlingsplanen skal ha en varighet på tre år fra 1. januar

1993.

2. Det beløp av Fellesskapets midler som antas å være
nødvendig for å gjennomføre planen, er på 18 millioner
ECU og skal ligge innenfor Fellesskapets gjeldende
økonomiske rammer.

3. Budsjettmyndigheten skal fastlegge de bevilgninger som
er disponible for hvert regnskapsår ved å ta hensyn til
prinsippene for god ledelse nevnt i artikkel 2 i
finansreglementet for De europeiske fellesskaps alminnelige
budsjett.

Artikkel 3
1. Kommisjonen skal iverksette handlingsplanen. For å nå

planens mål kan den fastsette andre tiltak enn dem som er
nevnt i vedlegget dersom det, unntaksvis, er påkrevd å treffe
ytterligere tiltak for å kunne utføre et av tiltakene i sin helhet.
Slike ytterligere tiltak skal vurderes både med henblikk på
hva som skal prioriteres og på de økonomiske ressurser
som er til rådighet. Kommisjonen skal i samsvar med
gjeldende framgangsmåter sørge for at handlingsplanen
samordnes med Fellesskapets ulike politikker og med de
ulike generaldirektorater som berøres.

Kommisjonen skal underrette komiteen nevnt i nr. 2 og
Rådet om de tiltak som treffes som ledd i
fellesskapspolitikkene og som vil få betydelige
konsekvenser for turismen.

2. Ved iverksettingen av handlingsplanen skal Kommisjonen
bistås av en komité sammensatt av representanter for
medlemsstatene og ledet av Kommisjonens representant.

Kommisjonens representant skal framlegge for komiteen
et utkast til tiltak som skal treffes. Komiteen skal uttale seg
om utkastet innen en frist som lederen kan fastsette etter
hvor mye saken haster. Uttalelsen skal avgis med det flertall
som er fastsatt i traktatens artikkel 148 nr. 2 for beslutninger
som Rådet skal treffe etter forslag fra Kommisjonen. Ved
avstemning i komiteen skal stemmer avgitt av
medlemsstatenes representanter ha vekt som fastsatt i nevnte
artikkel. Lederen skal ikke avgi stemme.

Kommisjonen skal vedta tiltak som skal iverksettes
umiddelbart. Dersom tiltakene ikke er i samsvar med
komiteens uttalelse, skal imidlertid Kommisjonen

Utferdiget i Brussel, 13. juli 1992.

For Rådet

J. GUMMER

Formann
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VEDLEGG

I. FELLESSKAPSTILTAK FOR TURISME

1. Bedre kjennskap til turisme og større sammenheng mellom tiltakene

Fellesskapets tiltak har som mål å sikre større sammenheng mellom de tiltakene som treffes
innenfor turisme ved å øke kjennskapen til turismens kjennetegn, innhold og utvikling.

Tiltakene iverksettes med følgende midler:

a) utvikling av Fellesskapets statistikk for turisme,

b) iverksetting av detaljerte undersøkelser for å utdype kjennskapen til turistaktivitetene,
vurdere virkningen av de eksisterende fellesskapspolitikker til fremme av turisme og
analysere nye former for turisme samt å utarbeide strategier tilpasset utviklingen i
etterspørselen,

c) høring av fagfolk på området turisme i Fellesskapet.

2. Spredning av ferieperioder

Fellesskapets tiltak har som mål å fremme en bedre spredning av turismen på de ulike sesongene.

Tiltakene iverksettes med følgende midler:

a) støtte til etablering av et internasjonalt forum for utveksling av informasjon og oppfølging
av regjeringenes og turistindustriens virksomhet,

b) støtte til samordning av tiltak og strategier for å fremme bruken av turismens infrastruktur
og fasiliteter utenom sesongen.

3. Tverrnasjonale tiltak

Fellesskapets tiltak har som mål å fremme tverrnasjonale initiativ til utvikling av turismen
innenfor mange ulike spesialiserte bransjer på området.

Tiltakene iverksettes med følgende midler:

a) støtte til samarbeid mellom grenseregionene,

b) støtte til tverrnasjonale initiativ som bidrar til å forbedre turistinformasjonen, særlig ved
hjelp av ny teknologi,

c) utvikling av det turistmessige samarbeidet med Mellom- og Øst-Europa og Maghrib
gjennom overføring av fagkunnskap om opplæring og fastlegging av salgsfremmende
strategier samt kommersiell utnytting og etablering av små og mellomstore turistbedrifter,

d) støtte til det turistmessige og faglige samarbeidet i forbindelse med kompaniskap mellom
byene,

e) støtte til pilotprosjekter som skal fremme samarbeid mellom den offentlige og private
sektor til fordel for tradisjonelle turistregioner som er i tilbakegang samt mindre utviklede
landdistrikter.
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4. Turistene som forbrukere

Fellesskapets tiltak skal støtte initiativ til forbedring av informasjonen til og vernet av turistene
på områder som eksisterende klassifiseringsordninger, skiltsymboler, andelseie, overbooking
og klagerutiner.

5. Turisme med kulturelt innhold

Fellesskapets tiltak har som mål dels å utnytte kulturarven i turistmessig henseende, dels å øke
kjennskapen til europeiske kulturer, tradisjoner og levemåter.

Tiltakene iverksettes med følgende midler:

a) støtte til initiativ for å utvikle nye kulturelle turistmål i Europa i samarbeid med
medlemsstatene, regionene og de berørte lokale myndigheter og spre informasjon om
dem gjennom brosjyrer og publikasjoner,

b) støtte til utveksling av erfaringer med hensyn til teknikker for styring av turiststrømmen
(visitor management),

c) oppfordring og støtte til å benytte europeiske nett til utveksling av erfaringer mellom
turistoperatører og kulturinstitusjoner, særlig med tanke på utnytting av kulturarven.

6. Turisme og miljø

Fellesskapets tiltak som gjelder vekselvirkningen mellom turisme og miljø, har som mål å
sørge for at det tas mer hensyn til miljøet.

Tiltakene iverksettes med følgende midler:

a) støtte til initiativ for å informere og bevisstgjøre turistene og tjenesteyterne om
vekselvirkningen mellom turisme og miljø, særlig gjennom opprettelsen av en europeisk
miljøpris,

b) støtte til nyskapende pilotprosjekter som skal forene turisme og naturvern på lokalt og
regionalt nivå, særlig i kyst- og fjellområder, nasjonalparker og naturreservater, for
eksempel gjennom tiltak som skal veilede de besøkende,

c) støtte til utvikling av nett for tverrnasjonal erfaringsutveksling, bl.a. om miljøproblemene
og hvordan de eventuelt kan løses som ledd i en turistmessig utnytting av attraksjonene
og forvaltningen av dem (visitor management),

d) støtte til initiativ som fremmer miljøvennlige former for turisme.

7. Turisme i distriktene

Fellesskapets tiltak på dette området har som mål å utvikle aktivitetsturisme i landdistriktene,
særlig bondegårdsturisme, små familiehoteller eller aktiviteter på foreningsmessig, kommunalt,
eller lokalt plan.

Tiltakene skal iverksettes med følgende midler:

a) støtte til initiativ til kompaniskap mellom turistoperatører på lokalt, regionalt, nasjonalt
og europeisk nivå for å utveksle erfaringer og praktisk fagkunnskap gjennom besøk,
seminarer, utveksling av eksperter og gjennomføring av tverrnasjonale pilotprosjekter,
særlig på området yrkesopplæring,
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b) bedre informasjon til turistoperatørene i distriktene og lettere adgang for dem til de
ulike støtteordninger Fellesskapet stiller til rådighet for turisme i distriktene, særlig
gjennom massedistribusjon av informasjon og utgivelse av en operatørhåndbok,

c) oppmuntring til å forbedre kvaliteten på tilbudet innenfor turisme i distriktene og støtte
til tiltak som skal lette adgangen til turisme i distriktene.

8. Turisme av sosial karakter

Fellesskapets tiltak på dette området skal hjelpe befolkningsgrupper som av ulike årsaker,
særlig sosiale eller helsemessige, har vanskeligheter med å ta ferie.

Tiltakene iverksettes med følgende midler:

a) gjensidig informasjon på fellesskapsnivå mellom partnere i offentlig og privat sektor
om de ulike metodene medlemsstatene benytter for å oppfordre visse grupper av turister
til å reise på ferie,

b) støtte til samordning av medlemsstatenes tiltak for å lette utviklingen av turisme for
funksjonshemmede samt støtte til utveksling av informasjon på dette området.

9. Ungdomsturisme

Fellesskapets tiltak på dette området har, til støtte for eksisterende fellesskapspolitikker, som
mål både å øke unge menneskers kjennskap til de ulike medlemsstatenes kulturer og levemåter
og å gjøre det enklere for dem å reise på ferie.

Tiltakene iverksettes med følgende midler:

a) en undersøkelse av muligheten for å samkjøre «ungdomskortene»,

b) støtte til en undersøkelse av behovet for å opprette et utvekslingsnett for «europeiske
klasser» (skolereiser for elever fra flere medlemsstater).

10. Opplæring

Fellesskapets tiltak på dette området har, til støtte for eksisterende fellesskapspolitikker, som
mål å øke turistindustriens konkurranseevne ved å støtte en forbedring av det faglige nivå
innen turismen i Fellesskapet.

Tiltakene iverksettes med følgende midler:

a) spredning av informasjon blant unge mennesker om ressurser og yrkesmuligheter innen
turismen,

b) støtte til pågående tiltak for å beskrive fagene på området og forbedring av den gjensidige
informasjonen om de kvalifikasjoner som oppnås i de ulike medlemsstatene,

c) oppmuntring av turistforetak og deres ansatte til å delta i Fellesskapets eksisterende
opplæringsprogrammer og -tiltak,

d) støtte til tverrnasjonale samarbeidsprosjekter mellom universiteter, reiselivsskoler,
fagfolk innen turismen eller de berørte myndigheter, særlig for opplæring innenfor
turisme i distriktene, turisme med kulturelt innhold og miljøturisme,

e) støtte til nett som har som formål å forbedre kvaliteten på yrkesopplæringen slik at
kvaliteten på turistytelsene økes.
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11. Markedsføring i tredjestater

Fellesskapets tiltak på dette området har som mål å gjøre Europa til et mer attraktivt reisemål
for turister fra fjerne land.

Dette tiltak gjennomføres bare i form av pilotprosjekter som skal fremme Europa som turistmål
på markedene i fjerne land, særlig Nord-Amerika og Japan, der veksten kan forventes å ha en
betydelig innflytelse på turismen i Fellesskapet.

II. PRIORITERINGSPLAN

Når tiltakene skal gjennomføres etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 3, vil tiltakene nedenfor
bli prioritert i regnskapsåret 1993.

Prioriteringene kan bli endret for regnskapsåret 1994/95 etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 3
nr. 2.

Prioriterte tiltak i 1993:

1. Bedre kjennskap til turisme og større sammenheng mellom tiltakene:

a) utvikling av Fellesskapets statistikk for turisme,

b) iverksetting av detaljerte undersøkelser for å utdype kjennskapen til turistaktiviteten,
vurdere virkningen av de eksisterende fellesskapspolitikker til fremme av turisme og
analysere nye former for turisme samt utarbeide strategier tilpasset utviklingen i
etterspørselen,

c) høring av fagfolk på området turisme i Fellesskapet.

2. Spredning av ferieperioder:

a) støtte til etablering av et internasjonalt forum for utveksling av informasjon og oppfølging
av regjeringenes og turistindustriens virksomhet.

3. Tverrnasjonale tiltak:

a) støtte til samarbeid mellom grenseregionene,

b) støtte til tverrnasjonale initiativ som bidrar til å forbedre turistinformasjonen, særlig ved
hjelp av ny teknologi,

c) utvikling av det turistmessige samarbeidet med Mellom- og Øst-Europa og Maghrib
gjennom overføring av fagkunnskap om opplæring og fastlegging av salgsfremmende
strategier samt kommersiell utnytting og etablering av små og mellomstore turistbedrifter.

5. Turisme med kulturelt innhold

a) støtte til initiativ for å utvikle nye kulturelle turistmål i Europa i samarbeid med
medlemsstatene, regionene og de berørte lokale myndigheter og spre informasjon om
dem gjennom brosjyrer og publikasjoner,

b) støtte til utveksling av erfaringer med hensyn til teknikker for styring av turiststrømmen
(visitor management).
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6. Turisme og miljø

a) støtte til initiativ for å informere og bevisstgjøre turistene og tjenesteyterne om
vekselvirkningen mellom turisme og miljø, særlig gjennom opprettelsen av en europeisk
miljøpris,

b) støtte til nyskapende pilotprosjekter som skal forene turisme og naturvern på lokalt og
regionalt nivå, særlig i kyst- og fjellområder, nasjonalparker og naturreservater, for
eksempel gjennom tiltak som skal veilede de besøkende,

c) støtte til utvikling av nett for tverrnasjonal erfaringsutveksling, bl.a. om miljøproblemene
og hvordan de eventuelt kan løses som ledd i en turistmessig utnytting av attraksjonene
og forvaltningen av dem (visitor management),

d) støtte til initiativ som fremmer miljøvennlige former for turisme.

7. Turisme i distriktene

b) bedre informasjon til turistoperatørene i distriktene og lettere adgang for dem til de ulike
støtteordninger Fellesskapet stiller til rådighet for turisme i distriktene, særlig gjennom
massedsitribusjon av informasjon og utgivelse av en operatørhåndbok,

c) oppmuntring til å forbedre kvaliteten på tilbudet innenfor turisme i distriktene og støtte
til tiltak som skal lette adgangen til turisme i distriktene.

8. Turisme av sosial karakter:

b) støtte til samordning av medlemsstatenes tiltak for å lette utviklingen av turisme for
funksjonshemmede samt støtte til utveksling av informasjon på dette området.

10. Opplæring:

b) støtte til pågående tiltak for å beskrive fagene på området og forbedring av den gjensidige
informasjonen om de kvalifikasjoner som oppnås i de ulike medlemsstatene,

c) oppmuntring av turistforetak og deres ansatte til å delta i Fellesskapets eksisterende
opplæringsprogrammer og -tiltak,

d) støtte til tverrnasjonale samarbeidsprosjekter mellom universiteter, reiselivsskoler, fagfolk
innen turismen eller de berørte myndigheter, særlig for opplæring innenfor turisme i
distriktene, turisme med kulturelt innhold og miljøturisme.

11. Markedsføring i tredjestater

Pilotprosjekter som skal fremme Europa som turistmål på markedene i fjerne land, særlig
Nord-Amerika og Japan, der veksten kan forventes å ha en betydelig innflytelse på turismen i
Fellesskapet.
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RÅDSBESLUTNING

av 21. desember 1990

om iverksetting av et handlingsprogram for å fremme utviklingen av den europeiske
audiovisuelle industri (MEDIA) (1991 - 1995)

(90/685/EØF)

RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
økonomiske fellesskap, særlig artikkel 235,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet(2),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(3), og

ut fra følgende betraktninger:

På Det europeiske råds møte 2. og 3. desember 1988 på Rhodos
framhevet stats- og regjeringssjefene at det er av største betydning
å intensivere arbeidet, herunder ved samarbeid, for å styrke
Europas audiovisuelle kapasitet, både med hensyn til fri
omsetning av programmer, fremme av det europeiske system
for høyoppløsningsfjernsyn og en politikk for å fremme
kreativitet, produksjon og kringkasting som middel til å gjenspeile
det rike mangfoldet i europeisk kultur.

Fellesskapet har allerede til rådighet visse virkemidler til
iverksetting av en slik politikk.

Rådet vedtok 3. oktober 1989 direktiv 89/552/EØF om
samordning av visse bestemmelser om utøvelse av
fjernsynsvirksomhet fastsatt ved lov eller forskrift i
medlemsstatene(4). Dette direktiv bidrar til å skape et stort
audiovisuelt marked som både yrkesutøvere og allmennheten kan
dra fordel av, og som bør konsolideres.

Rådet vedtok 27. april 1989 direktiv 89/337/EØF om
høyoppløsningsfjernsyn(5).

Rådet og den franske regjering organiserte i fellesskap
Konferansen om den audiovisuelle sektor  i Paris fra 30.
september til 2. oktober 1989. Deltakerne fra fagmiljøet
understreket nødvendigheten av å styrke fellesskapstiltakene,
særlig til fordel for kreativt audiovisuelt arbeid.

Felleserklæringen av 2. oktober 1989, vedtatt av 26 europeiske
stater og av Kommisjonen, opprettet en tverrnasjonal
samarbeidsstruktur kalt EUREKA-audiovisuell.

Stats- og regjeringssjefene som var til stede på Det europeiske
råds møte 8. og 9. desember 1989 i Strasbourg uttrykte ønske
om at Fellesskapets handlingsprogram i forlengelsen av
programmet MEDIA (tiltak for å fremme utviklingen av den
audiovisuelle industri) skal motta den nødvendige finansielle
støtte og sikres den nødvendige synergi med EUREKA-
audiovisuell.

Rådet merket seg 7. mai 1990 kommisjonsmeldingen om den
audiovisuelle politikk, som redegjør for målene og de prioriterte
handlingslinjene i en fellesskapspolitikk som muliggjør en
helhetlig behandling av lovgivningsmessige, teknologiske og
industrielle spørsmål innen den audiovisuelle sektor, og som setter
opp en veiledende tidsplan for å framlegge de spesifikke forslag
som er nødvendige for iverksettingen av denne politikk.

Utformingen av de industrielle aspekter ved denne helhetlige
politikk, herunder kompetanseøkning blant yrkesutøvere i den
audiovisuelle sektor med hensyn til økonomistyring og
forretningsdrift, bør støtte seg til den erfaring og de positive
resultater som Kommisjonen har oppnådd i MEDIA-
programmets pilotfase. Evalueringen av denne fasen, foretatt av
Kommisjonen og en gruppe uavhengige eksperter, viste at det er
nødvendig med et mer langsiktig program for å utvikle Europas
audiovisuelle kapasitet.

Ut over oppfølgingen og styrkingen av de prosjekter som ble
lansert i pilotfasen, kan iverksetting av nye pilotprosjekter få en
katalysatoreffekt i sektorer av det europeiske audiovisuelle
marked som ennå ikke er tilstrekkelig utforsket.

EUREKA-audiovisuells sekretariat og til det forberedende arbeid for eventuell opprettelse av Det europeiske observatorium for
det audiovisuelle område.

(1) EFT nr. C 127 av 23.5.1990, s. 5.

(2) EFT nr. C 324 av 24.12.1990.

(3) EFT nr. C 332 av 31.12.1990, s. 174.

(4) EFT nr. L 298 av 17.10.1989, s. 23.

(5) EFT nr. L 142 av 25.5.1989, s. 1.
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Fellesskapets tiltak bør ta hensyn til det arbeid som vil bli gjort
innen rammen av EUREKA-audiovisuell.

De komplementære forbindelser mellom fellesskapstiltak og tiltak
i regi av EUREKA-audiovisuell bør i den anledning fremmes,
med passende midler og i den ånd som preger felleserklæringen
av 2. oktober 1989.

I henhold til felleserklæringen av 2. oktober 1989 er målet med
EUREKA-audiovisuell-prosjektene ikke å erstatte
fellesskapstiltakene, men eventuelt å utvide eller supplere dem.

Den europeiske audiovisuelle industri bør sikre samsvar mellom
tilbud og etterspørsel, og dermed fjerne oppsplittingen av
markedene og tilpasse de av sine produksjons- og
distribusjonsstrukturer som er for snevre og ulønnsomme.

I denne forbindelse bør det ved omleggingen av
markedsstrukturene tas særlig hensyn til små og mellomstore
bedrifter og til stater i Europa med lavere audiovisuell kapasitet.
For dette formål er det viktig å sikre enhver hensiktsmessig
samordning med de løpende fellesskapsinitiativ på disse
områdene.

I utviklingen av programindustrien bør det tas hensyn til
situasjonen i stater med lavere audiovisuell produksjonskapasitet
og/eller med begrenset geografisk og språklig utbredelse i Europa.

Utviklingen av programindustrien krever mestring av ny teknologi
og bør muliggjøre stordriftsfordeler.

Økt bruk av ny teknologi, særlig europeisk, herunder
høyoppløsningsfjernsyn, i produksjon og utsending av
audiovisuelle programmer, kan bidra til å styrke verdien av denne
teknologi.

De øvrige fellesskapstiltak for å fremme utviklingen av den
europeiske audiovisuelle industri bør suppleres med et tiltak for
å øke yrkesutøvernes kompetanse i økonomistyring og
forretningsdrift innen den audiovisuelle sektor.

Svaret på de utfordringer som følger av den
kommunikasjonstekniske utvikling og det økende behov for
audiovisuelle programmer, ligger i første rekke i yrkesutøvernes
mobilisering og dynamikk.

Yrkesutøverne og medlemsstatene bør i stor grad medvirke i
programmets hovedfase. Gjensidig informasjon, utveksling av
erfaringer og samordning mellom de ulike aktører og
Kommisjonen er vesentlige elementer i styrkingen av
effektiviteten og den helhetlige sammenheng i Fellesskapets
audiovisuelle politikk.

Fellesskapets tiltak i denne sektor må ikke søke å erstatte, men å
supplere de tiltak som treffes av vedkommende myndighet i
medlemsstatene, samtidig som nærhetsprinsippet overholdes.

Opprettelse av kontakt- og samarbeidsapparater er underordnet
disse nasjonale tiltak.

Fellesskapets finansielle engasjement bør særlig tjene til å skaffe
supplerende finansielle bidrag fra de berørte parter, og på denne
måte få en multiplikatorvirkning på utviklingen av den
audiovisuelle industri.

Det må vedtas tiltak med sikte på en gradvis innføring av det
indre marked innen 31. desember 1992. Det indre marked skal
utgjøre et område uten indre grenser, der fritt varebytte og fri
bevegelighet for personer, tjenesteytelser og kapital er sikret.

For å oppfylle Fellesskapets mål uttrykt i traktatens artikkel 2,
er det nødvendig for det indre markeds virkemåte at den
europeiske audiovisuelle programindustri fremmes. Traktaten
gir ikke nødvendig myndighet for dette formål. Artikkel 235
bør derfor brukes.

Fellesskapets finansielle bidrag til hele programmet er anslått til
200 millioner ECU. Bevilgningene skal fastsettes på grunnlag
av de finansielle overslag og innen de årlige budsjettrammer -

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1
Det vedtas herved for en femårsperiode fra 1. januar 1991 et
handlingsprogram for å fremme utviklingen av den europeiske
audiovisuelle industri (MEDIA-programmet), heretter kalt
«programmet».

Det anslåtte beløp for Fellesskapets finansielle deltaking i
programmet for årene 1991/1992 er 84 millioner ECU.

Artikkel 2
Programmets mål er følgende:

- å bidra til å skape en gunstig ramme der Fellesskapets
foretak fungerer som drivkraft ved siden av foretak i andre
europeiske stater,

- å stimulere og styrke den konkurransedyktige
tilbudskapasitet for europeiske audiovisuelle produkter
under særlig hensyntagen til små og mellomstore bedrifters
rolle og behov, de legitime interesser til alle yrkesutøvere
som deltar i originalframstillingen av disse produkter og
til situasjonen i stater med lavere audiovisuell
produksjonskapasitet og/eller med begrenset geografisk og
språklig utbredelse i Europa,

- å øke den intereuropeiske utveksling av filmer og
audiovisuelle programmer og utnytte maksimalt de ulike
distribusjonsmidler som finnes eller som skal innføres i
Europa, med henblikk på større utbytte av investeringer,
større utbredelse og en økt gjennomslagskraft i
offentligheten,
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- å styrke de europeiske produksjons- og distribusjons-
foretaks stilling på verdensmarkedet,

- å fremme tilgang til og bruk av ny, særlig europeisk,
kommunikasjonsteknologi i forbindelse med produksjon
og distribusjon av audiovisuelle verker,

- å fremme en helhetlig tilnærming til det audiovisuelle
område, som gjør det mulig å ta hensyn til innbyrdes
avhengighet mellom dets ulike sektorer,

- å sikre at tiltak på europeisk nivå supplerer tiltakene på
nasjonalt nivå,

- å bidra, i samarbeid med de eksisterende institusjoner i
medlemsstatene, til å legge forholdene til rette for at
sektorens foretak fullt ut kan dra fordel av det indre marked,
særlig ved å øke kompetansen i økonomistyring og
forretningsdrift blant yrkesutøvere innen Fellesskapets
audiovisuelle sektor.

Artikkel 3
Tiltakene oppført i vedlegg I skal gjennomføres for å oppfylle
målene fastsatt i artikkel 2. De skal iverksettes etter
framgangsmåten fastsatt i artikkel 7.

Artikkel 4
Når programmet iverksettes, vil det bli lagt særlig vekt på
Fellesskapets deltaking i de prosjekter i EUREKA-audiovisuell
som samsvarer med handlingslinjene nevnt i artikkel 3, og med
kriteriene for fellesskapsengasjement oppført i vedlegg II.

Når programmet iverksettes, kan Fellesskapet også bidra til å
fremme samarbeid med yrkesutøvere innen den audiovisuelle
sektor i stater i Mellom- og Øst-Europa.

Videre skal Fellesskapet bidra til å dekke utgiftene til drift av
EUREKA-audiovisuells sekretariat og opprettelse av Det
europeiske observatorium for det audiovisuelle område.

Artikkel 5
De årlige bevilgningene av midler til tiltakene fastsatt i
programmet skal fastsettes ved budsjettbehandlingen.

Artikkel 6
Som hovedregel skal Kommisjonens medkontrahenter som deltar
i iverksettingen av tiltakene fastsatt i artikkel 3, sørge for en
vesentlig del av finansieringen, med minst 50 % av
totalkostnadene.

Artikkel 7
1. Kommisjonen er ansvarlig for iverksettingen av

programmet.

2. Ved gjennomføringen av denne oppgaven skal
Kommisjonen bistås av en rådgivende komité sammensatt

av representanter utpekt av hver medlemsstat og ledet av
en representant for Kommisjonen. Komiteens medlemmer
kan bistås av eksperter eller rådgivere.

3. Kommisjonens representant skal framlegge for komiteen
utkast til tiltak i forbindelse med:

a) de generelle retningslinjer for programmet
(forhåndsanalyse av mål og prioriteringer, nærmere
regler for Kommisjonens deltaking og for de ulike
tiltaks iverksetting og virkemåte, kriterier for valg av
kontrahenter og tildeling av fellesskapsstøtte),

b) årlig budsjettspesifikasjon innen hvert tiltak, reglene
for finansiell deltaking, herunder anvendelse av
bestemmelsene i artikkel 6, og varigheten av hvert
tiltak,

c) spørsmål som gjelder den generelle likevekt i
programmets iverksetting (overgang fra tiltak i
forsøksfasen til pilotfasen, overgang fra pilottiltak til
hovedfasen, deltaking i EUREKA-audiovisuells
prosjekter, bidrag i henhold til artikkel 4 annet ledd,
og avtaler som fastsatt i vedlegg II),

d) evaluering av programmet med henblikk på
framlegging av rapporter som fastsatt i artikkel 8.

4. Komiteen skal uttale seg om utkastene til tiltak nevnt i nr.
3 innen en frist som lederen kan fastsette etter hvor mye
saken haster. Uttalelsen skal avgis med det flertall som er
fastsatt i traktatens artikkel 148 paragraf 2 for beslutninger
som Rådet skal treffe etter forslag fra Kommisjonen. Ved
avstemning i komiteen skal stemmer avgitt av
medlemsstatenes representanter ha vekt som fastsatt i nevnte
artikkel. Lederen skal ikke avgi stemme.

Kommisjonen skal vedta tiltak som skal iverksettes
umiddelbart. Dersom tiltakene ikke er i samsvar med
komiteens uttalelse, skal imidlertid Kommisjonen
omgående underrette Rådet om dem.

I dette tilfellet kan Kommisjonen utsette iverksettingen av
tiltakene den har vedtatt, i én måned.

Rådet kan med kvalifisert flertall treffe en annen beslutning
innen fristen fastsatt i forrige ledd.

5. Kommisjonen kan for øvrig rådspørre komiteen om ethvert
annet spørsmål i forbindelse med gjennomføringen av
programmet.

Komiteen skal uttale seg innen en frist som lederen kan
fastsette etter hvor mye saken haster, eventuelt ved
avstemning.
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Uttalelsen skal protokollføres; i tillegg skal hver medlems-
stat  ha rett til å anmode om å få sitt standpunkt protokollført.

Kommisjonen skal i størst mulig grad ta hensyn til komiteens
uttalelse. Kommisjonen skal underrette komiteen om på
hvilken måte den har tatt hensyn til uttalelsen.

Artikkel 8
To år etter iverksettingen av programmet, og senest seks måneder
etter denne periodens utløp, skal Kommisjonen, etter å ha rådspurt

komiteen omhandlet i artikkel 7, sende Europaparlamentet, Rådet
og Den økonomiske og sosiale komité en evalueringsrapport
om de oppnådde resultater, eventuelt sammen med passende
forslag.

Ved programmets avslutning skal Kommisjonen, etter
framgangsmåten fastsatt i artikkel 7, sende Europaparlamentet,
Rådet og Den økonomiske og sosiale komité en rapport om
gjennomføringen og resultatene av programmet.

Utferdiget i Brussel, 21. desember 1990.

For Rådet

A. RUBERTI

Formann
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VEDLEGG I

TILTAK SOM SKAL IVERKSETTES OG VEILEDENDE
FORDELING AV UTGIFTENE

1. Distribusjonsmekanismer

1.1. Distribusjon av filmer til kinoer
- Utbygge betydelig tiltakene gjennomført av Det europeiske

filmdistribusjonsbyrå (EFDO) med hensyn til støtte til tverrnasjonal
distribusjon av europeiske filmer til kinoer, særlig ved å utvide støtten
til verker med produksjonskostnader på inntil 4 500 000 ECU.

- Gjennomføre tiltak for å fremme europeiske filmer utenfor
Fellesskapet (kontorer for fremme av europeiske filmer og
fjensynsprogrammer, samlet representasjon ved festivaler og messer).

- Foreta undersøkelser og iverksette tiltak for å bedre utnyttelsen av
kinoene.

1.2. Videodistribusjon
- Videreføre tiltaket EVE (Den europeiske video-sektor), som er et

system for inntektsforskudd for å fremme utgivelse og tverrnasjonal
distribusjon av europeiske filmer og programmer; supplere systemet
ved å oppmuntre til etablering av tverrnasjonale produksjonsnett for
å fremme videoutgivelse av europeiske filmer og programmer.

1.3. Støtte til flerspråklige fjernsynsprogrammer
- Videreføre BABEL-tiltaket (Kringkasting på tvers av europeiske

språkbarrierer) for å fremme utbredelsen av europeiske
fjernsynsprodukter, gjennom støtte til dubbing eller teksting, og
gjennom forskning for å forbedre disse teknikker samt
harmoniseringen av dem.

- Støtte utviklingen av flerspråklige fjernsynsprogrammer og -
sendinger.

- Gjennomføre, innen rammen av BABEL, videre- og etterutdanning
av journalister og andre yrkesutøvere i den audiovisuelle sektor som
arbeider i et flerspråklig miljø eller som er spesialister på dubbing og
teksting.

1.4. Utvikling av markedene og støtte til utbredelse av uavhengig produksjon
- Styrke arbeidet i EURO-AIM, et serviceorgan som organiserer samlet

representasjon av uavhengige produsenter på de internasjonale
markeder og fungerer som rådgivere for produsentene ved:

         - å gjøre den europeiske tilstedeværelse på de store markeder
mer synlig,

         - å fremheve særlige produksjonssektorer (arkiver, dokumentar-
og ungdomsproduksjoner osv.),

         - å utvikle salgsfremmende tiltak på markedene utenfor
Fellesskapet,

         - å utvikle tjenestene som er til rådighet for små og mellomstore
produksjonsbedrifter,

         - å datorisere innsamling og utbredelse av data om uavhengig
europeisk produksjon.

- Oppmuntre fjernsynskanalene til å sende programmer produsert av
uavhengige europeiske produsenter.

(i millioner ECU)

(1) Igangsatte tiltak, forvaltningsstrukturen finnes.

(2) Pilottiltak i lanseringsfasen, forvaltningsstrukturen finnes.

(3) Prosjekt i rådspørringsfasen, forvaltningsstrukturen skal skapes.
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(i millioner ECU)

(2)

(2)

(3)

(1) Igangsatte tiltak, forvaltningsstrukturen finnes.

(2) Pilottiltak i lanseringsfasen, forvaltningsstrukturen finnes.

(3) Prosjekt i rådspørringsfasen, forvaltningsstrukturen skal skapes.

2. Forbedring av produksjonsvilkårene

2.1. Utvikling av førproduksjonen
- Styrke Det europeiske manuskriptfond (støtte til utarbeiding av

manuskripter og førproduksjon), ved å øke dets kapasitet og tilby
profesjonelle tjenester, f. eks.:

         - bistand til utarbeiding av manuskripter,
         - bistand til finansiering av produksjoner,
         - utvidelse av støtte til utvikling og førproduksjon for selskaper

som leverer «programpakker».
         - Utvidelse av disse tiltak ved hensiktsmessig støtte til kunstneriske

dokumentarfilmer.
         - Øke europeiske manuskriptforfatteres yrkeskompetanse ved å

organisere «script-doctoring»-seminarer med støtte fra Script.

2.2. Omstrukturering av tegnefilmindustrien
- Styrke Cartoon/Det europeiske forbund for tegnefilm ved:
         - å oppmuntre til å etablere et nett av produksjonsstudier ved

fellesfinansiering av utgifter til koordinering og drift; å sikre de
supplerende tiltak for utdanning av animatører, innspillingsledere
og grafiske koordinatorer som er nødvendige for etableringen av
et slikt nett,

         - å bidra til harmonisering og datorisering av produksjonen og til
industrialisering av arbeidsmetodene,

         - å støtte produksjonen av «pilotfilmer» i form av inntektsforskudd,
         - å opprette et særlig informasjonssystem for europeisk

tegnefilmindustri gjennom å arrangere møter mellom produsenter
og filmdistributører samt å datorisere faglig informasjon.

2.3. Utnyttelse av ny teknologi, særlig europeisk, i programproduksjonen
- Utvide tiltakene i regi av Klubben for MEDIA-investeringer ved:
         - å øke klubbens medlemstall,
         - å utlyse anbudskonkurranser for å fremme nyskapende

prosjekter,
         - å støtte tiltak for å fremme produksjon av filmer og program

mer der europeisk standard for høyoppløsningsfjernsyn brukes
(i samarbeid med EUREKA-audiovisuell og Den europeiske
gruppe for økonomiske interesser «Visjon 1250»),

         - å lette yrkesutøvernes innføring i bruk av nye teknikker innen
digital bildebehandling, digitalfjernsyn, høyoppløsnings-
fjernsyn, interaktivt fjernsyn osv.

2.4. Bidrag til å skape et sekundært marked, særlig ved  bruk av arkiver
- Støtte til drift og utbygging av MAP-TV (nett av europeiske

arkivtjenester).
- Utnytte denne «kollektive hukommelsen» og den europeiske film-

og fjernsynskulturarven ved å bevare, restaurere, nykopiere og
gjenutgi verker eller ved å bruke utdrag i produksjonen av nye pro-
grammer.

- Forske og eksperimentere for å finne løsninger på de
opphavsrettsproblemer som hindrer bruken av arkivene.

- Opprette kataloger som letter utnyttelsen av arkivene.
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3. Stimulering av finansielle investeringer

- Fremme etablering og utvikling av strukturer som kan mobilisere og stimulere
investorene (f. eks. MEDIA-satsing, EURO-MEDIA-garanti,
investeringsfellesskap osv.)

4. Økning av yrkesutøvernes kompetanse i økonomistyring og forretningsdrift

- Følge opp og spre tiltak gjennomført av Den europeiske audiovisuelle sektors
 aktører/EAVE for å utdanne unge produsenter med tanke på det store marked.

- Utvikle, i samarbeid med de nasjonale institusjoner, andre
videreutdanningstiltak, samordnet særlig av Media Business School, for å
møte de økonomiske og forretningsmessige problemer som oppstår i yrkene
innen den audiovisuelle sektor på det europeiske plan.

5. Utvikling av potensialet i stater med liten audiovisuell produksjonskapasitet
og/eller med begrenset geografisk og språklig utbredelse; andre tiltak.

6. Deltaking i prosjekter under EUREKA-audiovisuell

Et betydelig beløp av støtten som er tildelt hver av handlingslinjene 1 til 5 må

10

(2)

15

(1) 3

(2) 12

(3) 15

(1)     (p.m)

200
  =====

(i millioner ECU)

(1) Igangsatte tiltak, forvaltningsstrukturen finnes.

(2) Pilottiltak i lanseringsfasen, forvaltningsstrukturen finnes.

(3) Prosjekt i rådspørringsfasen, forvaltningsstrukturen skal skapes.
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avsettes til denne deltakingen.

VEDLEGG II

FELLESSKAPETS DELTAKING I EUREKA-AUDIOVISUELL

Fellesskapets politikk og EUREKA-audiovisuell har samme overordnede mål, som er å styrke Europas
audiovisuelle kapasitet, i samsvar med konklusjonene fra Det europeiske råds møter på Rhodos og i
Strasbourg. I denne forbindelse presiserer vedlegg 2 i felleserklæringen fra Paris av 2. oktober 1989 om
EUREKA-audiovisuell at Det europeiske fellesskap vil kunne delta i EUREKA-audiovisuell-prosjektene,
særlig gjennom sine egne programmer, men at disse prosjektene ikke skal erstatte eksisterende
samarbeidsstrukturer, men ha som mål å eventuelt forlenge eller supplere dem. I praksis vil Fellesskapets
deltaking foregå på to måter: å åpne fellesskapsprosjekter for yrkesutøvere fra tredjestater (på
kontraktvilkår som ennå ikke er fastsatt) og å delta i EUREKA-audiovisuell-prosjekter som samsvarer
med handlingslinjene beskrevet i vedlegg I.

Fellesskapets mulighet til å tilføre prosjektene verdi vil være avgjørende for Kommisjonens engasjement
i EUREKA-audiovisuell.

De to virkemidlene, Fellesskapets handlingsprogram og EUREKA-audiovisuell, utfyller hverandre på
en positiv måte, noe som understrekes ved at de har ulik karakter:

- handlingsprogrammet er en sammenhengende rekke stimuleringstiltak som settes inn både før,
under og etter det egentlige produksjonsledd, og som har en effekt av dimensjoner fordi samtlige
tolv EF-stater deltar.

- EUREKA-audiovisuell har en åpen struktur, inspirert av EUREKA (på det teknologiske området)
som hjelper yrkesutøverne å utarbeide og gjennomføre tverrnasjonale prosjekter gjennom økt
initiativtaking, særlig på produksjonsområdet, og med den smidighet som muliggjøres ved ulike
samarbeidsmønstre mellom private og offentlige partnere.

På grunnlag av disse særtrekk kan det fastlegges to typer synergi:

1. Fellesskapets handlingsprogram åpnes for nye partnere

Fellesskapsverdien økes ytterligere gjennom utvidelse på det geografiske, det økonomiske og det
kreative område.

Yrkesutøvere fra stater som deltar i «felleserklæringen», vil bli invitert til å delta i initiativene i
handlingsprogrammet innen rammen av avtaler mellom deres stater og Fellesskapet i henhold til
artikkel 228. Tilslutningen vil bli formalisert ved avtaler mellom de nye deltakerne fra tredjestater
og de ansvarlige for de enkelte prosjekter i handlingsprogrammet. De nye deltakernes bidrag til
finansieringen vil stå i forhold til deres deltaking i prosjektet.

Handlingsprogrammet har fellesskapskarakter, og iverksettingen ledes av Kommisjonen med bistand
fra den rådgivende komité fastsatt i artikkel 7. Men utvidelsen øker programmets forretningsmessige
og økonomiske potensial.

2. Fellesskapet som partner i EUREKA-audiovisuells prosjekter

Fellesskapsverdien tilføres EUREKA-audiovisuells prosjekter, og utvidelsen kan få en positiv
virkning på den audiovisuelle programindustri i Europa.

Fellesskapet kan delta i EUREKA-audiovisuells prosjekter gjennom sitt handlingsprogram. Det
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vil bli inngått en særskilt avtale for hvert enkelt tilfelle.

Deltakingen tar særlig sikte på:

- å øke sammenhengen mellom de ulike initiativer i handlingsprogrammet ved medvirkning i
prosjekter som supplerer  de tiltak som allerede er gjennomført,

- å skape synergier mellom prosjekter der forbindelsen kan virke som en drivkraft,

- å fremme utviklingen av uavhengig produksjon,

- å bidra til å skape et sekundært marked for distribusjon av europeiske verker,

- å skaffe den nødvendige finansiering til prosjekter for at de skal kunne bruke og styrke ny
europeisk teknologi i programsammenheng (særlig høyoppløsningsfjernsyn),

- gjennom støtte til et prosjekt, å styrke potensialet i stater med mindre audiovisuell kapasitet,

- å bidra til at EUREKA-audiovisuell lykkes i å nå sitt overordnede mål, som er å styrke den
audiovisuelle kapasiteten i Europa.

De prosjekter som kan tenkes å dra fordel av Fellesskapets engasjement, finnes innen hvilken som
helst av programmets handlingslinjer nevnt i artikkel 3. Hvor hensiktsmessig et slikt engasjement
er, avhenger av hvert enkelt prosjekts karakter og av hvorvidt EUREKA-audiovisuell er et egnet
virkemiddel for å nå de nevnte mål. Den rådgivende komité fastsatt i artikkel 7 vil uttale seg om
hvilke prosjekter innen EUREKA-audiovisuell som skal støttes av Fellesskapet.

3. Andre former for deltaking i EUREKA-audiovisuell

Fellesskapet bidrar, med en forholdsmessig andel som avtales i samordningsutvalget, til drift av
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RÅDSBESLUTNING

av 5. oktober 1987

om innføring av et fellesskapsprogram for elektronisk overføring av handelsdata via
kommunikasjonsnett (TEDIS)

(87/499/EØF)

RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
økonomiske fellesskap, særlig artikkel 235,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet(1),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(2), og

ut fra følgende betraktninger:

Fellesskapet har særlig som oppgave, gjennom opprettelsen av
et felles marked og en gradvis tilnærming av medlemsstatenes
økonomiske politikk, å fremme en harmonisk utvikling av den
økonomiske virksomhet i hele Fellesskapet, og nærmere
forbindelser mellom medlemsstatene.

Stats- og regjeringssjefene understreket, da de møttes i Stuttgart,
Aten og Fontainebleau, betydningen av telekommunikasjon som
en vesentlig drivkraft i arbeidet for økonomisk vekst og sosial
utvikling.

Europaparlamentet la i sin vurdering av telekommunikasjonens
situasjon og utvikling vekt på dens nøkkelrolle i Fellesskapets
framtidige politiske, sosiale og økonomiske utvikling (drøfting i
Europaparlamentet om telekommunikasjon i 1983, Leonardi-
rapporten, Albert og Ball-rapporten av 1982).

Rådet godkjente 17. desember 1984 hovedelementene i en
fellesskapspolitikk for telekommunikasjon, herunder målet om å
forbedre telenettjenester og avanserte telenett gjennom tiltak på
fellesskapsnivå.

Telekommunikasjonssektoren har stor økonomisk betydning både
for sektorens industrielle virksomhet og for effektiv
informasjonsutveksling i hele Fellesskapet.

Standardene for informasjonsteknologi og det arbeid som er
nødvendig for å utarbeide disse er av særlig karakter, blant annet
på grunn av følgende forhold:

- de tekniske spesifikasjonene er komplekse, og det kreves
presisjon for å sikre systemenes datautveksling og
samtrafikkevne,

- det er behov for hurtig å fastsette standarder for å unngå at
det utvikler seg inkompatible systemer for elektronisk
overføring av (handels)data,

- det er nødvendig å sikre iverksetting av internasjonale
standarder på et grunnlag som gir tillit til at de kan
gjennomføres i praksis.

Et alminnelig standardiseringsprogram for informasjons-
teknologi og telekommunikasjon er iverksatt.

I rådsvedtak 87/95/EØF av 22. desember 1986 om
standardisering på sektorene informasjonsteknologi og
telekommunikasjon(3) er det tatt sikte på å opprette en generell
ramme for utarbeiding av standarder eller felles tekniske
spesifikasjoner i disse sektorene, for særlig å lette
informasjonsutvekslingen i Fellesskapet ved å fjerne hindringer
som følge av inkompatibilitet grunnet manglende eller upresise
standarder.

Innenfor rammene av CD-prosjektet (koordinert utvikling av
administrative EDB-prosedyrer) og CADDIA-programmet
(samarbeid om automatisering av data og dokumentasjon på
området import/eksport og landbruk) bør det særlig gjennomføres
tiltak som sikrer et nært samarbeid med handels- og
industrimiljøer, for å oppnå et egnet grensesnitt for
kommunikasjon og informasjonsutveksling mellom systemene
for handel, industri og tolladministrasjon.

Ovennevnte mål kan nås bare ved at det opprettes et nært
samarbeid mellom handels- og industrimiljøene i de ulike

(1) EFT nr. C 246 av 14.9.1987, s. 92

(2) EFT nr. C 105 av 21.4.1987, s. 1

(3) EFT nr. L 36 av 7.2.1987, s. 31
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industrisektorer, for å sikre den nødvendige kompatibilitet
mellom systemene for elektronisk overføring av handelsdata.

CD-prosjektet krever at det tas hensyn til sikkerhets-,
beskyttelses- og fortrolighetsaspekter ved den informasjon om
import, eksport og handel innenfor Fellesskapet som gis til,
oppbevares av eller sendes mellom Kommisjonen,
tolladministrasjonene og markedsdeltakerne.

Nevnte spørsmål inngår i en langt mer omfattende problematikk,
nemlig beskyttelse av informasjon ved overføring av elektroniske
handelsdata mellom databehandlingssystemer, og det er
nødvendig med en overensstemmelse mellom de tiltak som er
iverksatt innenfor rammene av CD-prosjektet og tiltak iverksatt
i industriell sammenheng.

Kommisjonens hvitbok om gjennomføring av det indre marked
understreker viktigheten av å utvikle nye tjenester over
landegrensene, og at telenett basert på felles standarder bidrar
betydelig til gjennomføringen av et marked uten
handelshindringer på fellesskapsplan.

Grønnboken av 30. juni 1987 inneholder retningslinjer for
utviklingen av det felles marked for telekommunikasjonstjenester
og -utstyr.

Overføring av elektroniske handelsdata kan i stigende grad bidra
til å styrke konkurranseevnen til europeiske bedrifter i
produksjons- og tjenestesektoren.

Både det private næringsliv og det offentlige innfører stadig flere
inkompatible systemer for overføring av elektroniske handelsdata,
både i selskaper, grupper av selskaper eller i industriell sektor,
såvel på nasjonalt som på internasjonalt nivå.

I forbindelse med elektronisk overføring av handelsdata er det
fare for at ulike og fragmentariske framgangsmåter som blir fulgt
i en stat eller, mer generelt, i et firma, en firmagruppe eller en
virksomhetssektor, kan medføre at det utarbeides inkompatible
systemer som ikke kan kommunisere innbyrdes, og at
leverandørene av utstyr og tjenester samt brukerne hindres i å
utnytte fordelene ved utviklingen av elektronisk overføring av
handelsdata fullt ut.

For å unngå at kommunikasjon mellom ulike systemer for
overføring av elektroniske handelsdata blir umulig, bør det
opprettes et program som både omfatter en første serie av tiltak
av felles interesse som er nødvendige for å samordne utviklingen
av elektronisk overføring av handelsdata, og en annen serie av
tiltak nærmere tilknyttet sektorprosjektene, for å prøve å finne
en samordnet løsning på de felles problemer som måtte oppstå i
utviklingen av prosjektene.

Det bør innledningsvis gjennomføres tiltak og utføres
undersøkelser for å skape og utvikle de gunstige vilkår som er

nødvendige for en samordnet utvikling av elektronisk overføring
av handelsdata.

På grunnlag av de resultater og erfaringer som er oppnådd, vil
det bli nødvendig å definere mål og detaljer for en eventuell
annen fase, som skal omfatte støtte til pilotprosjekter og
oppfølging av visse iverksatte tiltak.

Traktaten gir ikke nødvendig myndighet for dette formål, bortsett
fra i artikkel 235 -

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1
Det skal opprettes et fellesskapsprogram for elektronisk
overføring av handelsdata via kommunikasjonsnett (TEDIS) på
områdene handel, industri og administrasjon, heretter kalt
«programmet».

Artikkel 2
Programmet skal iverksettes i henhold til denne beslutning. Det
skal strekke seg over en periode på to år.

Artikkel 3
Programmet har som mål:

1) å samordne på fellesskapsnivå det arbeidet som blir utført
i de ulike medlemsstater i forbindelse med utvikling av
systemer for elektronisk overføring av handelsdata,

2) å øke kunnskapsnivået hos potensielle brukere,

3) å gjøre europeiske maskin- og programvareprodusenter
oppmerksomme på mulighetene som elektronisk
dataoverføring tilbyr,

4) å sørge for logistisk støtte til europeiske sektorgrupper,

5) å ta hensyn til at det i utformingen av telekommunikasjons-
og standardiseringspolitikken stilles særlige krav til
elektronisk overføring av handelsdata innenfor og mellom
Fellesskapets medlemsstater; å utføre forberedende arbeid
for dette formål,

6) å bidra til å opprette sentre for samsvarsprøver for maskin-
og programvare som brukes i systemene for elektronisk
overføring av handelsdata,

7) å finne løsninger på de juridiske problemer som vil kunne
være til hinder for utvikling av elektronisk overføring av
handelsdata, og sørge for at restriktive forskrifter for
telekommunikasjon ikke kan forhindre utviklingen av
elektronisk overføring av handelsdata,

8) å undersøke de sikkerhetskrav som stilles til systemene for
elektronisk overføring av handelsdata, for å sikre
fortroligheten av de overførte opplysninger,
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 009) å undersøke de særlige problemer som oppstår på grunn av
mangfoldet av språk i Fellesskapet, og for dette formål
undersøke muligheten av å bruke de resultater som er
oppnådd eller tilsiktet i de maskinbaserte
oversettelsesprogrammene Systran og Eurotra,

10) å undersøke hvorvidt det er tilrådelig å fremme utvikling
av den spesialiserte programvare som er nødvendig for
elektronisk overføring av handelsdata,

11) å utarbeide en fortegnelse over eksisterende eller potensielle
sektorprosjekter for elektronisk overførin av handelsdata,
og foreta en sammenlignende analyse av disse
sektorprosjektene,

12) å registrere de særlige behov som oppstår i løpet av
gjennomføringen av systemene for elektronisk overføring
av handelsdata, og som lettest kan dekkes ved bistand fra
Fellesskapet,

13) å undersøke særlig hvilken bistand som kan gis til små og
mellomstore bedrifter for at de skal kunne delta aktivt i
elektronisk overføring av handelsdata,

14) å planlegge eventuell støtte til pilotprosjekter som ved
gradvis iverksetting vil kunne føre til løsninger som er egnet
til alminnelig bruk for å løse felles problemer som oppstår
innenfor de fleste systemer for elektronisk overføring av
handelsdata.

Artikkel 4
Iverksettingen av programmet skal skje i samordning med den
politikk og de tiltak som gjennomføres eller planlegges i

Fellesskapet på området for telekommunikasjon,
informasjonsmarked, standardisering og flerspråklighet, og
særlig i samordning med CADDIA-programmet og CD-
prosjektet, for å sikre nødvendig samspill med de særlige behov
på området for elektronisk overføring av handelsdata.

Artikkel 5
Kontraktene i forbindelse med programmet skal inngås med
bedrifter, herunder små og mellomstore bedrifter,
forskningsinstitusjoner og andre organer som er opprettet i
Fellesskapet.

Artikkel 6
1. Fellesskapet skal bidra til iverksettingen av programmet

innenfor de årlige bevilgningsrammer som fastsettes for
dette formål i De europeiske fellesskaps generelle budsjett.

2. Beløpet som anses for nødvendig for å dekke Fellesskapets
bidrag til gjennomføringen av programmet, utgjør
5,3 millioner ECU for hele programmets varighet.

Artikkel 7
Kommisjonen skal sørge for at programmet gjennomføres på en
tilfredsstillende  måte,  og  vedta  egnede  gjennomføringsbestem
melser.

Artikkel 8
Kommisjonen skal, senest 1. januar 1990, framlegge for Rådet
en rapport om gjennomføringen av arbeidet fastlagt i denne
beslutning samt om nødvendig et forslag til videre tiltak.

Artikkel 9
Denne beslutning får virkning fra 1. januar 1988.

Utferdiget i Luxembourg, 5. oktober 1987.

For Rådet

M. WILHJELM

Formann
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RÅDSBESLUTNING

av 5. april 1989

om endring av beslutning 87/499/EØF om innføring av et fellesskapsprogram for elektronisk
overføring av handelsdata via kommunikasjonsnett (TEDIS)

(89/241/EØF)

RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
økonomiske fellesskap, særlig artikkel 235,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet(2),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(3), og

ut fra følgende betraktninger:

Rådet innførte ved beslutning 87/499/EØF(4) et
fellesskapsprogram for elektronisk overføring av handelsdata via
kommunikasjonsnett (TEDIS) på områdene handel, industri og
administrasjon. Dette programmet omfatter tiltak og
undersøkelser for å unngå inkompatibilitet mellom de ulike
systemer for elektronisk overføring av handelsdata på grunn av
manglende felles standarder.

Visse tredjestater, særlig medlemsstatene i Det europeiske
frihandelsforbund (EFTA), deltar aktivt i utarbeidingen av
europeiske og internasjonale standarder på dette området. Disse
statene har vist interesse for å bli tilknyttet TEDIS-programmet.

Det er i Fellesskapets interesse både å unngå nye hindringer for
handel med nevnte stater i denne sektoren, og å bidra til en
samordnet utvikling av elektronisk overføring av handelsdata i
Europa.

Det bør for dette formål inngås avtaler med nevnte tredjestater.

Traktaten gir ikke annen myndighet for dette tiltak enn det som
er fastsatt i artikkel 235 -

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1
I beslutning 87/241/EØF gjøres følgende endringer:

1) I artikkel 5 erstattes setningsleddet «opprettet i
Fellesskapet» med «opprettet i Fellesskapet eller i en
tredjestat som har inngått en avtale med Fellesskapet om å
bli tilknyttet programmet».

2) Ny artikkel 5a skal lyde:

«Artikkel 5a

I henhold til traktatens artikkel 228 kan Fellesskapet inngå
avtaler med tredjestater, særlig med medlemmer av Det
europeiske frihandelsforbund, for å knytte dem helt eller
delvis til dette programmet.

Kommisjonen har fullmakt til å forhandle om avtalene.»

Artikkel 2

Denne beslutning får virkning den dag den kunngjøres i De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

Utferdiget i Luxembourg, 5. april 1989

For Rådet

M. CHAVES GONZALEZ

Formann
(1) EFT nr. C 273 av 22.10.1988, s. 3.

(2) EFT nr. C 69 av 20.3.1989.

(3) EFT nr. C 56 av 6.3.1989, s. 51.

(4) EFT nr. L 285 av 8.10.1987, s. 35.
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RÅDSBESLUTNING

av 22. juli 1991

om opprettelse av annen fase i TEDIS-programmet (systemer for elektronisk overføring av
handelsdata)

(91/385/EØF)

RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
økonomiske fellesskap, særlig artikkel 235,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet(2),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(3), og

ut fra følgende betraktninger:

Fellesskapet har særlig som oppgave, gjennom opprettelsen av
et felles marked og en gradvis tilnærming av medlemsstatenes
økonomiske politikk, å fremme en harmonisk utvikling av den
økonomiske virksomhet i hele Fellesskapet, og nærmere
forbindelser mellom medlemsstatene.

Kommisjonens hvitbok om gjennomføring av det indre marked
understreker viktigheten av å utvikle nye tjenester over
landegrensene, og at telenett basert på felles standarder bidrar
betydelig til gjennomføringen av et marked uten
handelshindringer på fellesskapsplan.

Elektronisk datautveksling (EDI) kan i stigende grad bidra til å
øke konkurranseevnen til europeiske bedrifter i produksjons- og
tjenestesektoren.

Både det private næringsliv og det offentlige innfører stadig flere
inkompatible systemer for elektronisk datautveksling, både i
selskaper, grupper av selskaper eller i en virksomhetssektor, såvel
på nasjonalt som på internasjonalt nivå.

I forbindelse med elektronisk datautveksling er det fare for at
ulike og fragmentariske framgangsmåter som blir fulgt i en stat,
eller mer generelt, i et selskap, en gruppe av selskaper eller i en
virksomhetssektor, kan medføre at det utarbeides inkompatible

systemer som ikke kan kommunisere innbyrdes, og at
leverandørene av utstyr og tjenester samt brukerne hindres i å
utnytte fordelene ved utviklingen av elektronisk datautveksling
fullt ut.

I tråd med Rådsresolusjon av 22. januar 1990 om transeuropeiske
nett(4) og med konklusjonene fra De europeiske råds møter i
Strasbourg og Dublin er det nødvendig, for at det indre marked
skal virke på en tilfredsstillende måte, at de bedrifter og
administrasjoner som opererer på det indre marked, kan utveksle
data i forbindelse med virksomheten ved å bruke kompatible
systemer som gjør det mulig å utvikle virkelige felleseuropeiske
datautvekslingsnett.

Det er særlig viktig med en nær samordning av TEDIS-
programmet og særprogrammet for forskning og teknologisk
utvikling på området for kommunikasjonsteknologi (1990-1994),
særprogrammet for forskning og teknologisk utvikling på
området for telematikksystemer av allmenn interesse (1990-
1994) og særprogrammet for informasjonsteknologi (1990-
1994), som hører til Fellesskapets tredje rammeprogram for
forskning.

Det arbeid som allerede er påbegynt innen elektronisk
datautveksling (EDI) i TEDIS-programmets første fase (1988-
1989), opprettet ved beslutning 87/499/EØF(5), gjør det mulig å
planlegge opprettelsen av slike felleseuropeiske nett, forutsatt
at arbeidet følges opp og utvides ved at det opprettes en annen
fase i programmet.

Programmet bør ha en varighet på tre år.

Et beløp på 25 millioner ECU anses for nødvendig for å
gjennomføre dette flerårige programmet. I tidsrommet 1991/1992
anses det nødvendige beløp å være 10 millioner ECU, innenfor
rammene av de nåværende økonomiske overslag.

De bevilgninger som er nødvendige for finansiering av
programmet etter budsjettåret 1992, bør foretas innenfor

(1) EFT nr. C 311 av 12.12.1990, s. 6.

(2) EFT nr. C 106 av 22.4.1991, s. 167.

(3) EFT nr. C 102 av 18.4.1991, s. 13.

(4) EFT nr. C 27 av 6.2.1990, s. 8.

(5) EFT nr. L 285 av 8.10.1987, s. 35.

(1) EFT nr. L 97 av 11.4.1989, s. 46.
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Fellesskapets gjeldende økonomiske ramme.

Rådet endret ved beslutning 89/241/EØF(1) den første beslutning
om TEDIS-programmet for at tredjestater, særlig medlemsstater
i Det europeiske frihandelsforbund (EFTA), skulle kunne
tilknyttes TEDIS-programmet, og ga i henhold til traktatens
artikkel 228 Kommisjonen fullmakt til å forhandle med EFTAs
medlemsstater om avtalene.

Rådet godkjente ved beslutningene 89/689/EØF(2), 89/690/
EØF(3), 89/691/EØF(4), 89/692/EØF(5), 89/693/EØF(6) og 89/
694/EØF(7) de avtaler om systemer for elektronisk overføring
av handelsdata som er inngått mellom Det europeiske økonomiske
fellesskap og henholdsvis Østerrike, Finland, Island, Norge,
Sverige og Sveits.

Traktaten gir ikke annen hjemmel for å treffe denne beslutning
enn artikkel 235 -

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1
1. Det skal opprettes en annen fase i fellesskapsprogrammet

TEDIS (systemer for elektronisk overføring av handelsdata)
om elektronisk datautveksling (EDI) på områdene handel,
industri og administrasjon, heretter kalt «programmet».

Programmet dekker et tidsrom på tre år.

2. Beløpet som anses for nødvendig for gjennomføring av
programmet, utgjør 25 millioner ECU, herav 10 mil-
lioner ECU for tidsrommet 1991/1992, i henhold til de
økonomiske overslag for 1988-1992.

Det beløp som skal finansiere iverksettingen av programmet
for tidsrommet etter dette, skal ligge innenfor Fellesskapets
gjeldende finansieringsramme.

3. Budsjettmyndigheten skal fastsette de disponible
bevilgninger for hvert regnskapsår, under hensyn til
prinsippene om god ledelse nevnt i artikkel 2 i
finansreglementet for De europeiske fellesskaps generelle
budsjett.

Artikkel 2
Programmet har som mål å sikre at systemer for elektronisk
datautveksling opprettes i Fellesskapet på mest mulig effektiv
måte av hensyn til slike systemers sosialøkonomiske betydning,
og å iverksette nødvendige tiltak for å sikre at dette målet nås på
fellesskapsplan.

Artikkel 3
For å nå målene definert i artikkel 2 vil det bli iverksatt og fulgt
opp tiltak på følgende områder:

- standardisering av EDI-meldinger,

- særlige EDI-behov på området telekommunikasjon

- juridiske aspekter ved EDI,

- sikkerhet vedrørende EDI-meldinger,

- flersektorielle og transeuropeiske prosjekter,

- analyse av EDIs innvirkning på virksomhetenes ledelse,

- informasjonstiltak.

En liste over de planlagte tiltak er oppført i vedlegg I. Tiltakene
skal iverksettes etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 6 og 7.

Artikkel 4
Iverksettingen av programmet skal skje i samordning med den
politikk og de tiltak for telekommunikasjon som er iverksatt eller
planlagt i Fellesskapet, eventuelt ved at det tas særlig hensyn til
initiativene i henhold til rammedirektiv 90/387/EØF(8) om tilgang
til åpne telenett, til informasjonsmarkedet (IMPACT-
programmet), sikkerhet med hensyn til informasjons- og
standardiseringssystemene og særlig til CADDIA-programmet
og CD-prosjektet, for å sikre nødvendig samspill med de særlige
behov innen elektronisk datautveksling.

Artikkel 5
Kontraktene i forbindelse med programmet skal inngås med
bedrifter, herunder små og mellomstore bedrifter,
forskningsinstitusjoner, nasjonale administrasjoner og andre
organer som er etablert i Fellesskapet, i medlemsstatene i Det
europeiske frihandelsforbund eller i en tredjestat som har inngått
en avtale med Fellesskapet om å bli tilknyttet programmet.

Artikkel 6
1. Kommisjonen er ansvarlig for å gjennomføre programmet.

Den skal bistås av en rådgivende komité, sammensatt av
representanter for medlemsstatene og ledet av
Kommisjonens representant.

2. Kommisjonens representant skal framlegge for komiteen
et utkast til tiltak som skal treffes. Komiteen skal uttale seg
om utkastet innen en frist som lederen kan fastsette etter
hvor mye saken haster, om nødvendig ved avstemning.

3. Uttalelsen skal protokollføres; hver medlemsstat skal i
tillegg ha rett til å anmode om å få sitt standpunkt
protokollført.

4. Kommisjonen skal i størst mulig grad ta hensyn til
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(8) EFT nr. L 192,24. 7. 1990, s. 1.

(2) EFT nr. L 400 av 30.12.1989, s. 1.

(3) EFT nr. L 400 av 30.12.1989, s. 6.

(4) EFT nr. L 400 av 30.12.1989, s. 11.

(5) EFT nr. L 400 av 30.12.1989, s. 16.

(6) EFT nr. L 400 av 30.12.1989, s. 21.

(7) EFT nr. L 400 av 30.12.1989, s. 26.
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om på hvilken måte den har tatt hensyn til uttalelsen.

Artikkel 7
1. Uten hensyn til bestemmelsene i artikkel 6 skal

framgangsmåten beskrevet nedenfor anvendes for å
utarbeide arbeidsprogrammet oppført i vedlegg I, for å
fordele de tilhørende budsjettkostnader og vurdere
prosjektene og tiltakene fastsatt i ovennevnte vedlegg til
en samlet verdi på over 200 000 ECU og for å anslå beløpet
for Fellesskapets bidrag til nevnte prosjekter og tiltak.

2. Kommisjonens representant skal framlegge for komiteen
et utkast til tiltak som skal treffes. Komiteen skal uttale seg
om utkastet innen en frist som lederen kan fastsette etter
hvor mye saken haster. Uttalelsen skal avgis med det flertall
som er fastsatt i traktatens artikkel 148 nr. 2 for beslutninger
som Rådet skal treffe etter forslag fra Kommisjonen. Ved
avstemning i komiteen skal stemmer avgitt av
medlemsstatenes representanter ha vekt som fastsatt i nevnte
artikkel. Lederen skal ikke avgi stemme.

3. Kommisjonen skal vedta tiltak som skal iverksettes
umiddelbart. Dersom tiltakene ikke er i samsvar med
komiteens uttalelse, skal imidlertid Kommisjonen
omgående underrette Rådet om dem.

4. I dette tilfellet skal Kommisjonen utsette iverksettingen av
tiltakene den har vedtatt, i tre måneder regnet fra den dagen
underretningen blir gitt.

Rådet kan med kvalifisert flertall treffe en annen beslutning
innen fristen fastsatt i første ledd.

Artikkel 8
Ved avslutningen av TEDIS-programmet skal Kommisjonen
framlegge for Europaparlamentet, Rådet og Den økonomiske og
sosiale komité en sluttrapport utarbeidet av uavhengige
sakkyndige, som gir en vurdering av i hvilken grad hvert av
målene for programmet er oppnådd, på grunnlag av kriteriene
og anvisningene oppført i vedlegg II til denne beslutning.

Artikkel 9
Denne beslutning får virkning fra 1. juli 1991.

Utferdiget i Brussel, 22. juli 1991.

For Rådet

P. DANKERT

Formann
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VEDLEGG I

1. Standardisering av EDI-meldinger

- Støtte arbeidet med utvikling av den internasjonale EDIFACT-standarden, særlig arbeidet til
EDIFACT-rådet for Vest-Europa; samordne utarbeiding av EDIFACT-meldinger og gi den
nødvendige tekniske assistanse.

- Innføre passende midler for å sikre samsvar med EDIFACT, både med hensyn til EDI-meldinger
og konverteringsprogrammer.

- Om nødvendig tilpasse EDIFACT-standarden til nye EDI-produkter, slik som grafisk EDI,
teknisk EDI og interaktiv EDI.

- Støtte overgangen til bruk av internasjonale standarder, særlig til bruk av EDIFACT.

- Undersøke kompatibiliteten mellom den amerikanske standarden ANSI X12 og den
internasjonale EDIFACT-standarden.

2. Særlige EDI-behov på området telekommunikasjon

- Utarbeide forslag til forbedring av muligheten for teknisk sammenkopling mellom de
europeiske EDI-brukere og sikre nær forbindelse med eksisterende fellesskapstiltak på dette
området, særlig tilgang til åpne nett. Forslagene skal:

a) fremme bruk av standardiserte kommunikasjonsprotokoller som er tilpasset EDI i
kommunikasjonsbæretjenestene, slik som P-edu, X.400 (1988) eller X.500, og om
nødvendig sikre samordning med prosjektene for tilgang til åpne telenett, for å
harmonisere for eksempel standardene for pakkesvitsjede dataoverføringstjenester og
leide samband,

b) fremme brobygging mellom mellom eksisterende EDI-tjenester,

c) støtte opprettelsen av et system for registreringsmyndigheter som kan løse problemene
med å identifisere EDI-brukeres navn og adresse i en flersektoriell og transeuropeisk
sammenheng.

- Fremme økt bruk av tjenesteintegrerte digitale telenett for EDI.

- Lette tilnærmingen mellom ulike EDI-grupper spesialisert i å behandle
telekommunikasjonsspørsmål.

- Fremme den praktiske gjennomføringen av systemet med ettstedsbestilling for EDI.

3. Juridiske aspekter ved EDI

- Fullføre utkastet til europeisk standardavtale for EDI.

- Iverksette og følge opp en grundig undersøkelse av juridiske restriksjoner og behov på særskilte
områder.

- Foreta en grundig juridisk analyse av lagringsmedia og lagringsmåter og av elektroniske
signaturer for EDI-meldinger.
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- Legge et grunnlag for diskusjon om tilpasning og harmonisering av de europeiske lovgivninger,
for å innarbeide de nødvendige bestemmelser for bruk av EDI i rettsordnene; utarbeiding av
forslag om nødvendige tilpasning og harmonisering.

- Sikre ut fra et juridisk synspunkt at de funksjoner som EDI-meldingene oppfyller, også kan
anvendes i forbindelse med lover og forskrifter.

- Analysere EDI-meldingenes innvirkning på de tradisjonelle omsetningsfunksjoner.

- Følge utviklingen av spørsmål i forbindelse med beskyttelse av data og fortrolige data for å
kunne ta hensyn til de særlige behov som måtte oppstå under utviklingen av EDI.

- Sikre samordning av de juridiske aspekter ved EDI mellom medlemsstatene, og delta i den
internasjonale samordning.

4. Sikkerhet vedrørende EDI-meldinger

- Opprette en uformell gruppe av sakkyndige på dette særskilte området.

- Organisere årlige seminarer om ulike tema på området sikkerhet vedrørende EDI-meldinger.

- Øke bevisstheten hos EDI-brukerne og andre berørte grupper med hensyn til problemene
med sikkerhet vedrørende EDI-meldinger.

- Lette utviklingen av framgangsmåter, metoder, tjenester og standarder tilknyttet sikkerhet
vedrørende EDI-meldinger.

- Undersøke brukermiljøet, identifisere begrensningene, beregne risikoene, og om mulig finne
en passende modell for å sikre EDI-sikkerhet.

- Undersøke krav til sikkerhet for nye former for EDI og virkningen av ny teknologi.

- Vurdere tilgjengelige tjenester og produkter for å sikre sikkerheten vedrørende EDI-meldinger,
og om nødvendig behandle sertifiseringsspørsmålet.

- Undersøke åpne flertjenestemiljøer ut fra hensynet til EDI-sikkerhet.

5.  Flersektorielle og felleseuropeiske prosjekter

- Opprette og oppdatere en permanent fortegnelse over eksisterende eller potensielle EDI-
prosjekter i Europa.

- Sikre at sektorprosjektene samordnes for å imøtekomme industriens og brukernes behov.

- Støtte utviklingen av et tverrsektorielt forum for kartlegging av EDI-tiltak.

- Fremme iverksetting av tverrsektorielle prosjekter for å imøtekomme industriens og brukernes
behov.

- Oppmuntre de nasjonale administrasjoner og fellesskapsinstitusjonene til å delta i
tverrsektorielle prosjekter.

- Støtte utbredelse av EDI-systemer for å sikre en mer utstrakt bruk av EDI i Europa.

- Fastlegge langsiktige tiltak som kan gradvis stimulere og sammenkople EDI-systemene i
Middelhavsstatene og i statene i Mellom- og Øst-Europa.
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6. EDIs virkning på virksomhetenes ledelse

- Identifisere og analysere endringer i driftsmåte og organisering som følge av innføring av
EDI; det skal tas særlig hensyn til små og mellomstore bedrifter.

- Undersøke de økonomiske og sosiale virkningene av EDI.

- Utrede forholdet mellom kostnader og fortjeneste ved innføring av EDI i privat eller offentlig
sektor.

- Utarbeide en generell modell for innføring av EDI i administrasjoner og private og offentlige
bedrifter.

- Undersøke hvorvidt det er tilrådelig å opprette en samordningsmekanisme på europeisk plan
for forbindelse mellom bedrifter basert på EDI.

7. Informasjonstiltak

- Gjennomføre regelmessige undersøkelser av utviklingen av EDI i Europa og av tilgjengelige
EDI-produkter og -tjenester.

- Iverksette detaljerte undersøkelser som særlig angår visse stater, regioner eller industrisektorer.

- Offentliggjøre undersøkelsene, analysene og andre resultater av tiltakene iverksatt innenfor
rammen av programmet.

- Støtte opprettelsen av nasjonale og/eller regionale informasjonssentre. Sikre samordning, lev-
ering av støttemateriell og deltaking i informasjonsarbeid organisert av sentrene.

- Særlig fremme tiltak for å informere små og mellomstore bedrifter om EDI.
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VEDLEGG II

Retningslinjer for vurdering av i hvilken grad TEDIS-programmets
mål oppnås

For at målene definert i artikkel 2 skal nås, vil det bli iverksatt og fulgt opp en rekke tiltak som nevnt i
artikkel 3. Det vil deretter vurderes i hvilken grad disse målene er oppnådd.

1. Standardisering: vurdere TEDIS-programmets innvirkning på:

a) utvikling og bruk av EDIFACT-standarden i Vest-Europa,

b) tilgjengelighet og bruk av konverteringsprogrammer samt programmenes samsvar med den
internasjonale EDIFACT-standarden.

2. Sammenkopling av EDI-tjenester: måle TEDIS-programmets innvirkning på datanettenes
samspillsevne og i hvilken grad felleseuropeiske EDI-tjenester er tilgjengelige.

3. Juridiske aspekter: undersøke i hvilken grad tiltak iverksatt innenfor rammen av TEDIS-programmet
har bidratt til å sikre den juridiske gyldighet av EDI i hver medlemsstat, og hvordan disse tiltakene
har fremmet innføringen av «papirløs handel».

4. Meldingssikkerhet: undersøke i hvilken grad TEDIS-programmet har bidratt til å beskytte selve
EDI-meldingen samt til sikkerheten ved utveksling av EDI-meldinger mellom bedrifter.

5. Flersektorielle og felleseuropeiske prosjekter: måle hvordan støtte til iverksetting av flersektorielle
pilotprosjekter har bidratt til sektoriell og geografisk integrering av EDI-prosjekter.

6. Ledelse: beregne verdien av de undersøkelser og analyser - særlig vedrørende små og mellomstore
bedrifter - som er foretatt innenfor rammen av TEDIS-programmet, for å vurdere virkningen av
EDI på virksomhetenes ledelse samt dens økonomiske og sosiale virkninger.

7. Informasjonstiltak: vurdering av hvilken virkning TEDIS-programmets tiltak har på bruken av
EDI i Vest-Europa, særlig med hensyn til små og mellomstore bedrifter.
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