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1 Bakgrunn 

Det europeiske året for bekjempelse av fattigdom 
og sosial eksklusjon (det europeiske året) 2010 ble 
formelt vedtatt i EU 22. oktober 2008 ved europa
parlaments- og rådsbeslutning nr. 1098/2008/EF. 
Det europeiske året gjelder for perioden fra 1. janu
ar 2009 til 31. desember 2010. 

Det overordnede formålet med det europeiske 
året er å øke samfunnets bevissthet om situasjonen 
til personer som lever i fattigdom, styrke deltakel
sen blant offentlige, private og frivillige aktører og 
fornye det politiske engasjementet til EU og med
lemslandene om å bekjempe fattigdom og sosial 
eksklusjon. 

Beslutningen åpner for deltakelse fra EØS/EF-
TA-statene. Deltakelse forutsetter endring av EØS
avtalens del VI, samarbeid utenfor de fire friheter, 
protokoll 31, artikkel 5. Deltakelse innebærer øko
nomiske forpliktelser over flere år. Stortingets sam
tykke til deltakelse i beslutningen i EØS-komiteen 
er derfor nødvendig, jf. Grunnloven § 26 annet 
ledd. For at Norge og de øvrige EØS/EFTA-statene 
skal kunne delta i programmet så tidlig som mulig, 

legges det opp til at Stortingets samtykke innhen
tes før det treffes beslutning i EØS-komiteen. 

Utkast til beslutning i EØS-komiteen og europa
parlaments- og rådsbeslutning nr. 1098/2008/EF 
av 22. oktober 2008 i uoffisiell norsk oversettelse 
følgersom trykte vedlegg til proposisjonen. 

2 Nærmere om det europeiske året 

Som en del av Lisboa-strategien har EU-statene satt 
seg som mål å ta avgjørende skritt for å utrydde fat
tigdom innen 2010. EUs sosiale agenda 2005-2010 
fremhever den sosiale dimensjonen ved økonomisk 
vekst og borgernes aktive deltakelse i samfunns
livet og på arbeidsmarkedet. Den sosiale agendaen 
legger vekt på å skape like muligheter for alle som 
et middel for å fremme solidaritet på tvers av sosial 
bakgrunn og generasjoner og for å skape et mer in
kluderende samfunn uten fattigdom. Den sosiale 
agendaen har pekt ut 2010 som det europeiske året 
for bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon 
som et ledd i å styrke det sosialpolitiske engasje
mentet som startet med Lisboa-strategien. 

Formålet med det europeiske året for 2010 er: 
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a) Anerkjennelse av rettigheter – å anerkjenne at 
personer som lever i fattigdom og som er sosialt 
ekskluderte har en grunnleggende rett til å leve 
et verdig liv og ta del i samfunnet fullt ut. Det 
europeiske året skal gjøre allmennheten mer 
bevisst om situasjonen til fattige, og spesielt 
særlige utsatte grupper, og medvirke til at disse 
får tilgang til sosiale, økonomiske og kulturelle 
rettigheter, tilstrekkelige ressurser og tjenester 
av høy kvalitet. Det europeiske året skal også 
bidra til å bekjempe stereotypier og stigmatise
ring. 

b) Felles ansvar og deltakelse – øke samfunnets 
deltakelse i politikk og tiltak for sosial inklude
ring, med vekt både på det kollektive og indivi
duelle ansvaret i kampen mot fattigdom og sosi
al eksklusjon, og med vekt på å fremme og støt
te frivillig virksomhet. Det europeiske året skal 
fremme medvirkning fra offentlige og private 
aktører, blant annet gjennom aktiv bruk av part
nerskap. Dette skal gi økt bevissthet og enga
sjement, og gjøre det mulig for alle borgere å 
medvirke, særlig personer som har erfaring 
med fattigdom. 

c) Inkludering – å fremme et mer solidarisk sam
funn ved å gjøre allmennheten mer bevisst om 
at det gagner alle å ha et samfunn uten fattig
dom, med rettferdig fordeling og uten margina
lisering. Det europeiske året skal fremme et 
samfunn som opprettholder og utvikler livskva
litet, inkludert kvalitet i kompetanse og syssel
setting, sosial velferd, herunder barns velferd, 
og like muligheter for alle. I tillegg skal året bi
dra til en bærekraftig utvikling og solidaritet 
mellom og innenfor generasjonene og politisk 
samsvar med innsatsen til EU globalt. 

d) Forpliktelse og konkret handling – å fornye det 
politiske engasjementet til EU og medlemssta
tene til å ha en avgjørende betydning for utryd
delsen av fattigdom og sosial eksklusjon, og å 
fremme engasjement og tiltak på alle styringsni
våer. Med utgangspunkt i den åpne koordine
ringsmetoden innenfor områdene sosial trygg
het og sosial inkludering skal det europeiske 
året styrke det politiske engasjementet og foku
sere den politiske oppmerksomheten og mobili
sere alle parter i arbeidet for å forebygge og be
kjempe fattigdom og sosial eksklusjon, og styr
ke tiltakene til medlemsstatene og den euro
peiske unionen på dette området. 

Kommisjonen skal i nært samarbeid med medlems
statene sikre iverksettingen av det europeiske året. 
Det er oppnevnt en konsultativ komité med repre
sentanter fra medlemsstatene, som skal støtte 

Kommisjonen i gjennomføringen av året. Det er 
planlagt fem møter i komiteen, to i 2009, to i 2010 
og et siste møte i 2011. Norge vil delta med en rep
resentant fra Arbeids- og inkluderingsdepartemen
tet. 

Medlemsstatene skal utpeke et nasjonalt gjen
nomføringsorgan som skal koordinere tiltak på na
sjonalt nivå. Det nasjonale gjennomføringsorganet 
skal, etter konsultasjon med frivillig sektor, legge 
frem et nasjonalt program for gjennomføring av det 
europeiske året. Det nasjonale gjennomføringsor
ganet skal angi prioriteringer for det europeiske 
åretog velge ut tiltak som er aktuelle for felles
skapsfinansiering. Organet skal forvalte EU-finansi-
eringen av tiltak. Organet skal konsultere og sama 
r beide med aktuelle interessenter, herunder frivil
lige organisasjoner, arbeidsmarkedets parter og re
gionale og lokale myndigheter. 

Det europeiske året vil bestå både av felles
skapstiltak og nasjonale tiltak. Aktuelle tiltak vil 
kunne omfatte møter og seminarer, informasjons
og bevisstgjøringskampanjer samt kartlegginger 
og studier, på fellesskapsplan eller nasjonalt plan. 

Kommisjonen har planlagt følgende fellesaktivi
teter for det europeiske året: en journalistkonferan
se høsten 2009, en journalistkonkurranse, en åp
ningskonferanse (Madrid, januar 2010), en kunst
konkurranse, en fokusuke våren (mai) og en foku
suke høsten (oktober) 2010 og en avslutningskon
feranse (desember 2010). 

Aktiviteter som er godkjent og finansiert med 
EU-midler kan benytte den offisielle logoen for det 
europeiske året. Det nasjonale gjennomføringsor
ganet kan gi tillatelse til bruk av logoen for tiltak 
som ikke mottar økonomisk støtte fra EU så fremt 
disse er i tråd med målsettingene for det europeis
ke året og nasjonale strategier. 

Det er pekt ut et sett av prioriterte politikkom
råder for innsatsen i medlemsstatene under det eu
ropeiske året. Disse omfatter blant annet å fremme 
integrerte strategier for å forebygge og redusere 
fattigdom, å bekjempe barnefattigdom og overfø
ring av fattigdom mellom generasjonene, å fremme 
et inkluderende arbeidsliv, å fjerne ulikheter i ut
danning og opplæring, å håndtere kjønns- og al
dersdimensjonen ved fattigdom, å sikre lik tilgang 
til grunnleggende ressurser og velferdstjenester, 
medregnet bolig, helse og sosial trygghet, å over
vinne diskriminering og fremme integrering og in
kludering av innvandrere og etniske minoriteter, å 
fremme integrerte metoder for aktiv inkludering og 
å sette søkelys på situasjonen til funksjonshemme
de, bostedsløse og andre sårbare grupper. 

Likestillingsaspektet skal integreres i gjennom
føringen av det europeiske året. 
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Både fellesskapstiltak og tiltak i de nasjonale 
programmene vil bli løpende evaluert. Medlemssta
tene og Kommisjonen skal utarbeide sluttrapporter 
om gjennomføringen av det europeiske året. 

3 Konstitusjonelle forhold 

Fordi den norske deltakelsen innebærer et økono
misk bidrag som skal finansieres over flere år, må 
Stortinget gi sitt samtykke til deltakelse i EØS-ko-
miteens beslutning, jf. Grunnloven § 26 annet ledd. 

For å hindre at Norge forsinker ikrafttredelse 
av beslutningen, og for å gjøre det mulig for EØS/ 
EFTA-statene formelt å delta i det europeiske året 
så raskt som mulig, fremmes forslag om at Stortin
get gir sitt samtykke før EØS-komiteen treffer sin 
beslutning. Det vil dermed ikke være nødvendig for 
Norge å ta forbehold for konstitusjonelle prosedy
rer ved beslutning i EØS-komiteen. 

Det er ikke ventet at det vil komme endringer i 
utkastet til beslutning i EØS-komiteen. Dersom 
den endelige beslutningen skulle avvike vesentlig 
fra det utkastet som er lagt frem i denne proposisjo
nen, vil saken bli fremlagt for Stortinget på nytt. 

4 Beslutning i EØS-komiteen 

Med sikte på deltakelse fra EØS/EFTA-statene i 
det europeiske året for bekjempelse av fattigdom 
og sosial eksklusjon (det europeiske året) 2010, vil 
EØS-komiteen vedta å endre del VI i EØS-avtalen, 
samarbeid utenfor de fire friheter, protokoll 31, ar
tikkel 5, med henvisning til europaparlaments- og 
rådsbeslutning nr. 1098/2008/EF av 22. oktober 
2008, slik at EØS-avtalen også omfatter det euro
peiske året. I innledningen til beslutningsutkastet 
blir det vist til artikkel 98 i EØS-avtalen, som gjør 
det mulig for EØS-komiteen å endre vedleggene og 
protokollene til avtalen gjennom vedtak i EØS-ko-
miteen. 

Artikkel 1 henviser til en ny versjon av protokoll 
31 i EØS-avtalen slik den er vedlagt beslutningen. 

Artikkel 2 fastslår at beslutningen trer i kraft da-
gen etter at EØS-komiteen har mottatt meldninger 
fra alle partene i komiteen i medhold at artikkel 103 
nr. 1 i EØS-avtalen, men med anvendelse fra 1. ja
nuar 2009. 

Artikkel 3 slår fast at beslutningen skal kunn
gjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til 
«Den europeiske unions tidende». 

5 Økonomiske og administrative 
konsekvenser 

Beslutningen i EØS-komiteen innebærer plikter for 
EØS/EFTA-statene til å ta del i finansieringen av 
det europeiske året. Det finansielle bidraget fra 
EØS/EFTA-statene til deltakelse i det europeiske 
året er fastsatt med hjemmel i artikkel 82 nr. 1 bok
stava) i EØS-avtalen. Bidraget avspeiler den relati
ve delen som BNP i hver stat utgjør i forhold til 
samlet BNP i EU-statene. Bidraget fra EØS/EFTA-
statene utgjør 2,40% av det samlede budsjettet for 
det europeiske året. Norges andel utgjør 94,18% av 
bidraget fra EFTA. 

Det totale budsjettet for det europeiske året er 
17 millioner euro, hvorav 6,5 millioner euro er for 
tidsrommet frem til 31. desember 2009. En andel av 
kontingenten og enkelte følgekostnader vil komme 
til utbetaling i 2011. Det er lagt opp til at EØS/EF-
TA skal bidra med 408 000 euro i løpet av gjennom
føringsperioden. Norges andel utgjør 384 295 euro, 
som er fordelt med 67 817 euro i 2009, 226 056 euro 
i 2010 og 90 422 euro i 2011. Den samlede kontin
gentforpliktelsen for norsk deltakelse i det euro
peiske året er beregnet til å utgjøre om lag 3,4 mil
lioner kroner (valutakurs 1 euro = 8,8 norske kro
ner). I tillegg kommer kostnader til nasjonal med
finansiering av tiltak. 

Av det totale budsjettet for det europeiske året 
på 17 mill. euro vil 9 mill. euro bli stilt til disposisjon 
til tiltak i medlemsstatene. Det forutsettes minst 50 
prosent medfinansiering fra medlemsstatene. Den 
nasjonale finansieringen kan være fra offentlige el
ler private kilder. Den norske andelen er estimert 
til ca. 180 000 euro. Dette tilsvarer ca. 1,6 mill. kro
ner. Med en nasjonal finansiering tilsvarende sam-
me beløp, er et foreløpig budsjettanslag for finansi
ering av tiltak under det europeiske året på 3,2 mill. 
kroner. 

Fellesskapsmidlene vil bli administrert etter en 
såkalt indirekte sentralisert modell. De nasjonale 
gjennomføringsorganene vil få delegert myndighet 
fra Kommisjonen til å forvalte vedkommende lands 
andel av fellesskapsbudsjettet. Midlene skal i tråd 
med EUs finansielle regelverk lyses ut. 

Utgiftene i 2009 til kontingent og nasjonale akti
viteter kan håndteres innenfor berørte departemen
ters vedtatte budsjettrammer. 

Det europeiske året skal gjennomføres i tråd 
med mål og strategier i medlemslandenes hand
lingsplaner for sosial inkludering. Arbeids- og in
kluderingsdepartementet vil ha et overordnet an
svar for å koordinere den nasjonale deltakelsen i 
det europeiske året. Arbeids- og inkluderingsdepar
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tementet vil, i samarbeid med berørte departemen
ter og representanter for frivillig sektor, drøfte hvil
ke utfordringer og politikkområder som bør adres
seres i gjennomføring av det europeiske året i Nor
ge. Berørte departementer: Barne- og likestillings
departementet, Kommunal- og regionaldeparte
mentet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kunn
skapsdepartementet, Justis- og politidepartementet 
og Kultur- og kirkedepartementet, trekkes inn i ar
beidet. Underliggende etater, blant annet Arbeids
og velferdsdirektoratet, trekkes inn ved behov. 

Samarbeidsforumet for organisasjonene som 
deltar i kontaktutvalget mellom regjeringen og or
ganisasjoner for sosialt og økonomisk vanskeligstil
te vil bli konsultert i utarbeidelsen av det nasjonale 
programmet og i gjennomføringen av det europeis
ke året. Samarbeidsforumet for organisasjonene og 
Batteriet, det landsdekkende ressurssenteret i regi 
av Kirkens Bymisjon, vil være viktige samarbeids
partnere i det løpende arbeidet. KS vil bli konsul
tert. 

Deltakelse i det europeiske året nødvendiggjør 
ikke lov- eller forskriftsendringer. 

6 Vurdering 

De overordnede målene for det europeiske året er 
sammenfallende med regjeringens mål om å av
skaffe fattigdom og å fremme et mer inkluderende 
samfunn. Deltakelse i det europeiske året vil under
støtte gjennomføringen av nasjonal politikk på om
rådet, herunder handlingsplan mot fattigdom. Del
takelse vil tilføre nye tiltak og virkemidler til den 

nasjonale innsatsen, og vil bidra til økt bevisstgjø
ring og involvering av aktører og forvaltningsnivå
er. 

Deltakelse i det europeiske året vil bidra til ut
veksling av erfaring og kunnskap med andre land 
om strategier og tiltak for å bekjempe fattigdom og 
sosial eksklusjon. Læringseffekten vil være det 
mest sentrale, men dette er også et politikkområde 
der Norge kan fremstå som et godt eksempel. 

Det europeiske året knytter seg til virksomhet 
som Norge allerede er med i, blant annet deltakel
sen i PROGRESS (2007-2013), EUs program for 
sysselsetting og sosial solidaritet. 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet tilrår 
deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om inn
lemmelse i EØS-avtalen av europaparlaments- og 
rådsbeslutning 1098/2008/EF om det europeiske 
året for bekjempelse av fattigdom og sosial eksklu-
sjon(2010). Utenriksdepartementet slutter seg til 
dette. 

Utenriksdepartementet 

t i l r å r : 

At Deres Majestet godkjenner og skriver under 
et fremlagt forslag til proposisjon til Stortinget om 
samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komi-
teen om innlemmelse i EØS-avtalen av europaparla
ments- og rådsbeslutning 1098/2008/EF om det 
europeiske året for bekjempelse av fattigdom og so
sial eksklusjon (2010). 

Vi HARALD, Norges Konge, 


s t a d f e s t e r :


Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om 
innlemmelse i EØS-avtalen av europaparlaments- og rådsbeslutning 1098/2008/EF om det europeiske året 
for bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon (2010), i samsvar med et vedlagt forslag. 
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Forslag 

til vedtak om samtykke til deltakelse i en beslutning i 
EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av 

europaparlaments- og rådsbeslutning 1098/2008/EF om 
det europeiske året for bekjempelse av fattigdom og 

sosial eksklusjon (2010) 

I 
Stortinget samtykker i deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av eu

ropaparlaments- og rådsbeslutning 1098/2008/EF om det europeiske året for bekjempelse av fattigdom og 
sosial eksklusjon(2010). 
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Vedlegg 1 

Om endring av protokoll 31 til EØS-avtala om samarbeid 
på særlege område utanfor dei fire fridommane 

EØS-KOMITEEN HAR – 
med tilvising til avtala om Det europeiske øko

nomiske samarbeidsområdet, endra ved protokol
len om justering av avtala om Det europeiske øko
nomiske samarbeidsområdet, heretter kalla «avta
la», særleg artikkel 86 og 98, og 

på følgjande bakgrunn: 

1.	 Protokoll 31 til avtala vart endra ved avgjerd i 
EØS-komiteen nr. [...] av [...]1. 

2.	 Samarbeidet mellom avtalepartane bør utvidast 
til å omfatte europaparlaments- og rådsavgjerd 
nr. 1098/2008/EF av 22. oktober 2008 om Det 
europeiske året for motkjemping av fattigdom 
og sosial utstøyting (2010) 2. 

3.	 Protokoll 31 til avtala bør difor endrast for å gje
re eit slikt utvida sama r beid mogleg frå 1. janu
ar 2009 – 

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

I protokoll 31 til avtala artikkel 5 vert det gjort føl
gjande endringar: 
1.	 Nummer 5 skal lyde: 

«5. EFTA-statene skal delta i fellesskapspro-
grammene og -tiltakene nevnt i de to første 
strekpunktene i nr. 8 fra 1. januar 1996, i 
programmet nevnt i tredje strekpunkt fra 1. 
januar 2000, i programmet nevnt i fjerde 
strekpunkt fra 1. januar 2001, i programme-
ne nevnt i femte og sjette strekpunkt fra 1. 
januar 2002, i programmene nevnt i sjuende 

og åttende strekpunkt fra 1. januar 2004, i 
programmene nevnt i niende, tiende og el
levte strekpunkt fra 1. januar 2007 og i pro
grammet nevnt i tolvte strekpunkt fra 1. ja
nuar 2009.» 

2.	 I nr. 8 skal nytt strekpunkt lyde: 
«– 32008 D 1098: Europaparlaments- og råd

savgjerd nr. 1098/2008/EF av 22. oktober 
2008 om Det europeiske året for motkjem
ping av fattigdom og sosial utstøyting (2010) 
(EUT L298 av 7.11.1008, s.20).» 

Artikkel 2 

Denne avgjerda tek til å gjelde dagen etter at EØS
komiteen har motteke alle me l dingar etter artik
kel 103 nr. 1 i avtala3. 

Avgjerda skal nyttast frå 1. januar 2009. 

Artikkel 3 

Denne avgjerda skal kunngjerast i EØS-avdelinga 
av og EØS-tillegget til Tidend for Den europeiske 
unionen. 

Utferda i Brussel, [...]. 

For EØS-komiteen 
Formann 

[...] 

Sekretærar for EØS-komiteen 

3 [Ingen forfatningsrettslege krav oppgjevne.][Forfatningsretts-
1 TEU ... lege krav oppgjevne. ]
2 TEU L 298 av 7.11.1008, s. 20. 
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Vedlegg 2 

Europaparlaments- og rådsavgjerd nr. 1098/2008/EF av 22. 
oktober 2008 om Det europeiske året for motkjemping av 

fattigdom og sosial utstøyting (2010) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN innføre ein open metode for samordning på det-
EUROPEISKE UNIONEN HAR – te området. 

med tilvising til traktaten om skipinga av Det 5. Den opne metoden for samordning når det 
europeiske fellesskapet, særleg artikkel 137 nr. 2, gjeld sosial tryggleik og sosial integrasjon har 

med tilvising til framlegget frå Kommisjonen, heile tida vore eit viktig verktøy for å støtte det
med tilvising til fråsegna frå Det europeiske te politiske engasjementet og styrkje den evna 

økonomi- og sosialutvalet1, EU har til å støtte medlemsstatane i arbeidet 
med tilvising til fråsegna frå Regionutvalet2, deira for større sosial utjamning i Europa. 
etter den framgangsmåten som er fastsett i ar- 6. Den opne metoden for samordning medverkar 

tikkel 251 i traktaten3, og til å styrkje den ymsesidige læringa, og har ført 
til auka medvit om dei ulike sidene ved utstøy

ut frå desse synsmåtane: ting og fattigdom. Den opne metoden for sam
ordning kan såleis skape føresetnader for å opp

1.	 Motkjemping av fattigdom og sosial utstøyting 
er eit av dei viktigaste innsatsområda til Den eu
ropeiske unionen og medlemsstatane. 

nå større praktiske verknader og for å gjere det 
engasjementet som EU har når det gjeld sosiale 
verdiar, meir synleg for borgarane. 

2.	 I 1997 vart det ved Amsterdam-traktaten lagt til 
nye føresegner for motkjemping av sosial utstø
yting lagde til dei eksisterande tiltaksområda 
som høyrer inn under føresegnene om sosialpo
litikk i EF-traktaten, særleg artikkel 136 og 137, 
og desse gav ei ny rettsleg ramme og eit nytt 
rettsleg grunnlag for eit nytt politisk engasje
ment på dette området. 

7.	 Trass i desse resultata er det store grupper 
blant borgarane som framleis er fattige, har av
grensa og ulik tilgang til tenester eller er utstø
ytte frå samfunnet. Fellesrapporten om sosial 
tryggleik og sosial integrasjon 2008 strekar un
der at 78 millionar menneske i Den europeiske 
unionen lever på fattigdomsgrensa, og av desse 
er 19 millionar barn. Skilnaden mellom kvinner 

3.	 Under møtet sitt i Lisboa 23. og 24. mars 2000 
sannkjende Det europeiske rådet at omfanget 
av fattigdom og sosial utstøyting var uaksepta
belt. Difor vart utviklinga av ein meir inklude
rande europeisk union sett på som eit svært vik
tig ledd for å nå det tiårige strategiske målet til 
unionen om økonomisk vekst, fleire og betre ar
beidsplassar og større sosial utjamning. 

og menn utgjer om lag to prosentpoeng. 
8.	 I tillegg gjev ulik fordeling av rikdom og alvor

leg fattigdom grunn til stadig større uro i heile 
unionen. 

9.	 For å skape sosial og økonomisk utjamning er 
det naudsynt med støtte til vanskelegstilte om
råde, til område som har varige strukturelle 
ulemper, til dei mest fjerntliggjande regionane, 

4.	 Under møtet sitt i Lisboa oppmoda Det euro
peiske rådet medlemsstatane og Kommisjonen 
om å arbeide for å gjere verknadsfulle tiltak for 
å utrydde fattigdommen innan 2010. Under det
te møtet vedtok difor Det europeiske rådet å 

1 TEU C 224 av 30.8.2008, s. 106. 
2 Fråsegn gjeven 18. juni 2008 (enno ikkje offentleggjord i 

TEU). 

til visse øyar og øystatar blant medlemsstatane 
og til område som nyleg er vortne utsette for av
industrialisering eller omlegging av industrien. 

10. Sosial utstøyting skadar velferda til borgarane 
og hemmar evna deira til å uttrykkje seg og ta 
del i samfunnet. Dette aspektet bør difor gjerast 
meir synleg gjennom Det europeiske året for 
motkjemping av fattigdom og sosial utstøyting 
(heretter kalla «Det europeiske året»).

3 Europaparlamentsfråsegn av 17. juni 2008 (enno ikkje offent
leggjord i TEU), og rådsavgjerd av 2. oktober 2008. 11. I resolusjonen sin av 15. november 2007 om 
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kartlegging av den sosiale røyndommen la Eu
ropaparlamentet vekt på at styrking av den sosi
ale utjamninga og utrydding av fattigdom og so
sial utstøyting må verte eit prioritert område for 
politikken til Den europeiske unionen. 

12. Fattigdom og sosial utstøyting skal motkjem
past både innanfor Den europeiske unionen og 
internasjonalt, i samsvar med tusenårsmåla for 
utvikling som Dei sameinte nasjonane har fast-
sett, og som Den europeiske unionen og med
lemsstatane har slutta seg til. 

13. Problemet med fattigdom og sosial utstøyting 
er omfattande, samansett og har mange ulike si-
der. Desse har samanheng med mange ulike 
faktorar, t.d. inntekt og levestandard, behov for 
utdanning og høvelege arbeidsplassar, effektive 
ordningar for sosial tryggleik, bustader, tilgang 
til helsetenester og andre tenester av høg kvali
tet, og eit aktivt medborgarskap. Difor bør aktø
rar på alle dei relevante politikkområda trek
kjast inn. 

14. For å kunne førebyggje og motkjempe fattig
dom er det difor naudsynt med ein fleirsidig po
litikk på nasjonalt, regionalt og lokalt plan som 
sikrar ei jamvekt mellom den økonomiske og 
sosiale politikken og målretta strategiar for dei 
gruppene eller personane som er særleg utset
te. Det europeiske året kan medverke til å sti
mulere både ein slik fleirsidig politikk og ei vi
dareutvikling av relevante indikatorar. 

15. Den sosiale dagsordenen 2005 – 2010, som ut
fyller og støttar Lisboa-strategien, spelar ei 
svært viktig rolle når det gjeld fremjing av den 
sosiale dimensjonen ved økonomisk vekst og 
borgarane si aktive deltaking i samfunnslivet og 
på arbeidsmarknaden. Eit av dei prioriterte om
råda til den sosiale dagsordenen 2005–2010 er 
fremjinga av like høve for alle som eit middel for 
å fremje solidaritet på tvers av sosial bakgrunn 
og generasjonar og for å skape eit meir inklude
rande samfunn utan fattigdom. 

16. I dei nasjonale handlingsplanane sine for sosial 
integrasjon er det fleire medlemsstatar som 
legg vekt på den store risikoen for fattigdom 
og/eller utstøyting som visse grupper står over-
for, medrekna barn, unge som sluttar skulen 
tidleg, einslege foreldre, store familiar, familiar 
med éi inntekt, ungdom, særleg unge kvinner, 
eldre, innvandrarar og etniske minoritetar, per-
sonar med funksjonshemming og pleiarane dei-
ra, heimlause, arbeidsledige, særleg langtidsle
dige, innsette, valdsutsette kvinner og barn og 
narkomane. Politikk og støttetiltak på nasjonalt 
plan som er retta mot dei mest utsette gruppe

ne, vil kunne spele ei viktig rolle i motkjempin
ga av fattigdom og sosial utstøyting. 

17. Risikoen for fattigdom kan reduserast svært 
mykje ved at einskildpersonar får ei høveleg 
sysselsetjing. Sysselsetjing i seg sjølv er likevel 
ikkje alltid tilstrekkeleg for å hjelpe folk ut av 
fattigdom, og risikoen for fattigdom er framleis 
nokså høg jamvel for dei som har arbeid. Fattig
dom blant yrkesaktive er knytt til låg løn, 
kjønnsskilnader når det gjeld løner, dårlege 
kvalifikasjonar, avgrensa tilgang til yrkesretta 
opplæring, behov for å kombinere arbeid og fa
milieliv, usikre sysselsetjings- og arbeidsvilkår 
og vanskelege tilhøve i heimen. Sysselsetjing av 
høg kvalitet og sosial og økonomisk støtte er di-
for svært viktig for å hjelpe einskildpersonar ut 
av fattigdom. 

18. Mangelen på grunnleggjande kompetanse og 
kvalifikasjonar som er tilpassa dei ulike behova 
på arbeidsmarknaden, er òg ei stor hindring for 
integrasjon i samfunnet. Det finst ein aukande 
fare for nye kløfter skal oppstå i samfunnet mel
lom dei som har tilgang til livslang læring slik at 
dei kan betre evna si til å få arbeid og tilpasse 
seg, og lettare vil kunne utvikle seg personleg 
og ta aktivt del i samfunnet, og dei som held 
fram med å vere utanfor og vert utsette for ulike 
former for skilnadshandsaming. Dei som ikkje 
har tilstrekkelege kvalifikasjonar, vil få større 
problem med å kome inn på arbeidsmarknaden 
og finne eit godt arbeid, og vil meir sannsynleg 
måtte gå lange periodar utan arbeid, og dersom 
dei har arbeid, er det meir sannsynleg at dette 
arbeidet er dårleg betalt. 

19. Tilgang til og evne til å nytte informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi (IKT) vert i aukande 
grad ein føresetnad for integrasjon. I ei mini
sterfråsegn som vart vedteken 11. juni 2006 i Ri
ga, vert det oppmoda om å innføre eit informa
sjonssamfunn for alle. 

20. For at fellesskapstiltaket for motkjemping av 
fattigdom og sosial utstøyting skal kunne gjen
nomførast på ein vellukka måte, er det svært 
viktig at tiltaket får brei folkeleg og politisk støt
te. Ei effektiv gjennomføring av EU-regelverket 
for like høve og lik handsaming støttar òg måla 
for Det europeiske året. Det europeiske året 
bør difor fungere som ein katalysator for hald
ningsskapande tiltak, for intensivering og for ut
veksling av beste praksis mellom medlemssta
tane, lokale og regionale styresmakter og inter
nasjonale organisasjonar som tek del i motkjem
pinga av fattigdom. Det bør medverke til å foku
sere den politiske merksemda og mobilisere al-
le dei som det gjeld, til å fremje og styrkje den 
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opne metoden for samordning når det gjeld so
sial tryggleik og sosial integrasjon, og å fremje 
fleire tiltak og initiativ på fellesskapsplan og na
sjonalt plan på dette området, i samarbeid med 
personar som er råka av fattigdom og represen
tantane deira. 

21. Det europeiske året bør fremje ein aktiv integra
sjonspolitikk som ein måte å førebyggje fattig
dom og sosial utstøyting på, og bør medverke til 
å fremje best mogleg praksis på dette området 
innanfor den opne metoden for samordning. 

22. Dei ulike nivåa for framgang som er gjort på na
sjonalt plan og innanfor ulike nasjonale sosioø
konomiske og kulturelle samanhengar og tan
kemåtar, gjer det naudsynt at ein stor del av 
verksemda innanfor ramma av Det europeiske 
året vert desentralisert på nasjonalt plan gjen
nom ei ordning for indirekte, sentralisert forval
ting i samsvar med dei framgangsmåtane som 
er fastsette i artikkel 54 nr. 2 bokstav c) i råds
forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 av 25. 
juni 2002 om finansreglementet som får anven
delse på De europeiske fellesskaps alminnelige 
budsjett4 og i kommisjonsforordning (EF, Eura
tom) nr. 2342/2002 av 23. desember 2002 om 
fastsettelse av nærmere regler for gjennomfø
ring av rådsforordning (EF) nr. 1605/2002 om 
finansreglementet som får anvendelse på De eu
ropeiske fellesskaps alminnelige budsjett5. 

23. Fastlegginga av politiske prioriteringar på na
sjonalt plan bør likevel overvakast av Kommisjo
nen for å sikre at det er samsvar med dei strate
giske måla som er fastsette for Det europeiske 
året og med dei felles måla som er fastsette for 
den opne metoden for samordning. 

24. Ei effektiv samordning av alle deltakarane som 
medverkar på fellesskapsplan og på nasjonalt, 
regionalt og lokalt plan er ein grunnleggjande 
føresetnad for å sikre at Det europeiske året 
skal verte verksamt. Lokale og regionale delta
karar har ei særleg rolle å spele når det gjeld 
fremjing av interessene til personar som lever i 
fattigdom eller er sosialt utstøytte. 

25. Det europeiske året bør vere ope for deltaking 
for medlemsstatane, dei statane i Det europeis
ke frihandelssambandet (EFTA) som tek del i 
Det europeiske økonomiske samarbeidsområ
det (EØS) i samsvar med dei vilkåra som er 
fastsette i den nemnde avtala, kandidatstatar 
som er omfatta av ein strategi for tidsrommet 
før tilmeldinga, statane på Vest-Balkan i sam

svar med dei vilkåra som er fastsette i medhald 
av dei høvesvise avtalene deira, og dei statane 
som er omfatta av den europeiske naboskapspo
litikken i samsvar med føresegnene i strategido
kumentet av mai 2004 og i handlingsplanane for 
kvar einskild stat. 

26. Det europeiske året kan medverke til å betre 
samordninga mellom eksisterande program og 
initiativ for motkjemping av fattigdom og sosial 
utstøyting på fellesskapsplan, medrekna den op-
ne metoden for samordning når det gjeld sosial 
tryggleik og sosial integrasjon. 

27. Det bør sikrast at det finst samanheng og kom
plementaritet med andre fellesskapstiltak, sær
leg med PROGRESS-programmet, strukturfon
da og Det europeiske fondet for utvikling av 
landdistrikta, tiltak som gjeld motkjemping av 
skilnadshandsaming, tiltak som kan fremje like-
stilling mellom kvinner og menn og grunnleg
gjande rettar, og tiltak på områda utdanning og 
opplæring, kultur og tverrkulturell dialog, ung
dom, borgarskap, innvandring og asyl, og dess
utan forsking. 

28. Det europeiske året bør byggje på beste praksis 
frå tidlegare europeiske år, medrekna Det euro
peiske året for like høve for alle (2007) og Det 
europeiske året for tverrkulturell dialog (2008). 

29. I denne avgjerda er det for heile det tidsrommet 
som programmet varer, fastsett ei finansiell 
ramme som utgjer det viktigaste referanse
grunnlaget for budsjettstyresmakta, slik det er 
definert i nr. 37 i den tverrinstitusjonelle avtala 
av 17. mai 2006 mellom Europaparlamentet, Rå
det og Kommisjonen om budsjettdisiplin og be
tre budsjetthandsaming6. 

30. Dei tiltaka som er naudsynte for å gjennomføre 
denne avgjerda, bør vedtakast i samsvar med 
rådsbeslutning 1999/468/EF av 28. juni 1999 
om fastsettelse av nærmere regler for utøvelsen 
av den gjennomføringsmyndighet som er tillagt 
Kommisjonen7. 

31. Ettersom måla for denne avgjerda ikkje kan nå
ast i tilstrekkeleg grad av medlemsstatane, m.a. 
fordi det trengst fleirsidige partnarskap, utveks
ling av informasjon over landegrensene og 
spreiing av god praksis i heile Fellesskapet, og 
difor betre kan nåast på fellesskapsplan, kan 
Fellesskapet vedta tiltak i samsvar med nær
leiksprinsippet, slik det er fastsett i artikkel 5 i 
traktaten. I samsvar med prinsippet om rimeleg 

4 TEF L 248 av 16.9.2002, s. 1. 6 TEU C 139 av 14.6.2006, s. 1. 
5 TEF L 357 av 31.12.2002, s. 1. 7 TEF L 184 av 17.7.1999, s. 23. 
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samhøve, slik det er fastsett i den nemnde artik- viklar livskvalitet, medrekna kvalitet på kva
kelen, går ikkje denne avgjerda lenger enn det lifikasjonar og sysselsetjing, sosial velferd, 
som er naudsynt for å nå desse måla – medrekna velferda til barn, og like høve for 

alle. I tillegg skal det sikre ei berekraftig ut-
TEKE DENNE AVGJERDA:	 vikling og solidaritet mellom og innanfor ge

nerasjonane og politisk samsvar med innsat
sen til EU på verdsplan.

Artikkel 1 d) Engasjement og konkrete tiltak – å stadfeste 
Det europeiske året det sterke politiske engasjementet til EU og 

For å støtte fellesskapstiltaket for motkjemping av 
sosial utstøyting skal 2010 peikast ut som «Det eu
ropeiske året for motkjemping av fattigdom og sosi
al utstøyting» (heretter kalla «Det europeiske 

medlemsstatane når det gjeld å ha ein avgje
rande innverknad på utryddinga av fattig
dom og sosial utstøyting, og å fremje dette 
engasjementet og desse tiltaka på alle forval

året»). tingsnivå. Med utgangspunkt i det som er 
og kan verte oppnådd gjennom den opne 
metoden for samordning når det gjeld sosial 

Artikkel 2 tryggleik og sosial integrasjon, skal Det eu-

Mål og retningslinjer ropeiske året styrkje det politiske engasje
mentet for å førebyggje og motkjempe fat

1. Måla og retningslinjene for Det europeiske året	 tigdom og sosial utstøyting ved å samle den
skal vere som følgjer: politiske merksemda og mobilisere alle dei
a) Sannkjenning av rettar – å sannkjenne at partane som det gjeld, og styrkje tiltaka til

personar som lever i fattigdom og er sosialt medlemsstatane og Den europeiske unio

utstøytte, har ein grunnleggjande rett til å le- nen på dette området.

ve eit verdig liv og ta del fullt ut i samfunnsli- 2. Ved gjennomføringa av desse måla skal Felles

vet. Det europeiske året skal gjere borgara- skapet og medlemsstatane ta omsyn til dei prio

ne meir medvitne om situasjonen til dei som riteringane som er førde opp i del IV i vedleg

er fattige, særleg dei gruppene eller perso- get.

nane som er særleg utsette, og medverke til

at desse får ein effektiv tilgang til sosiale,

økonomiske og kulturelle rettar, tilstrekke- Artikkel 3

lege ressursar og tenester av høg kvalitet.
 Innhaldet i tiltaka 
Det europeiske året skal òg medverke til å 
motkjempe stereotypiar og stigmatisering. 1. Tiltaka på fellesskapsplan og nasjonalt plan, 

b) Felles ansvar og deltaking – å auke den of- som er utarbeidde for å nå dei måla som er fast

fentlege deltakinga i politikk og tiltak for so- sette i artikkel 2, kan særleg omfatte følgjande: 

sial integrasjon, med vekt både på eit kollek- a) Møte og tilskipingar.


tivt og eit individuelt ansvar i kampen mot b) Opplysnings-, reklame- og utdanningskam


fattigdom og sosial utstøyting, i tillegg til å panjar.


leggje vekt på å fremje og støtte frivillig c) Rundspørjingar og granskingar på felles


verksemd. Det europeiske året skal fremje skapsplan eller nasjonalt plan, eventuelt på


medverknaden frå offentlege og private ak- grunnlag av innsamling av data som er for


tørar, m.a. gjennom ein aktiv bruk av part- delte på kjønn.


narskap. Dette skal gje auka medvit og en- 2. I vedlegget vert det gjort nærmare greie for dei


gasjement, og gjere det mogleg for alle bor- tiltaka som er nemnde i nr. 1.


garar å medverke, særleg personar som har 3. Alle tiltak som er retta mot ein større del av ål


direkte eller indirekte røynsler med fattig- menta, skal vere lett tilgjengelege for alle, med-


dom. rekna fattige og personar med funksjonshem


c) Utjamning – å fremje eit meir solidarisk mingar. 

samfunn ved å gjere ålmenta meir medviten 
om korleis det kan gagne alle å ha eit sam- Artikkel 4 
funn der fattigdommen er utrydda, der ei 
rettferdig fordeling er mogleg og der ingen Integrering av likestillingsaspektet 

er marginaliserte. Det europeiske året skal Innanfor ramma av Det europeiske året skal det ta
fremje eit samfunn som held ved lag og ut- kast omsyn til at kvinner og menn har ulik risiko og 
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vert råka på ulike måtar av fattigdom og sosial ut
støyting. Fellesskapet og medlemsstatane skal ta 
omsyn til integreringa av likestillingsaspektet ved 
gjennomføringa av Det europeiske året. 

Artikkel 5 

Samarbeid og gjennomføring på 
fellesskapsplan 

1.	 Dei andre tiltaka som er naudsynte for gjen
nomføringa av denne avgjerda, skal vedtakast 
etter den framgangsmåten med rådgjevande ut-
val som er nemnd i artikkel 7 nr. 2. 

2.	 Kommisjonen skal syte for at dei fellesskapstil
taka som er omfatta av denne avgjerda, vert 
gjennomførde i samsvar med vedlegget. 

3.	 Kommisjonen skal særleg gjere dei tiltaka som 
er naudsynte for å sikre at det er samsvar og 
komplementaritet med dei fellesskapstiltaka og 
– initiativa som er nemnde i artikkel 10, med
sikte på å nå dei måla som er fastsette i artikkel 
2. 

4.	 Kommisjonen skal, særleg på europeisk plan, 
jamleg utveksle synspunkt med dei partane 
som det gjeld, medrekna dei som arbeider med 
personar som lever i fattigdom, om utforminga, 
gjennomføringa, oppfølginga og vurderinga av 
Det europeiske året. Han skal gjere alle relevan
te opplysningar tilgjengelege for ålmenta. 

5.	 Kommisjonen skal ved utarbeidinga og gjen
nomføringa av Det europeiske året ha eit nært 
samarbeid med Utvalet for sosial tryggleik, og 
eventuelt melde frå til eller samarbeide med 
andre relevante utval. 

6.	 Kommisjonen skal eventuelt samarbeide med 
andre organ, institusjonar, kontor og byrå i EU. 

Artikkel 6 

Samarbeid og gjennomføring på nasjonalt 
plan 

1.	 Kvar einskild medlemsstat skal oppnemne eit 
nasjonalt gjennomføringsorgan som skal orga
nisere deltakinga til medlemsstaten i Det euro
peiske året og sikre samordninga på nasjonalt 
plan. Det nasjonale gjennomføringsorganet skal 
ha ansvaret for å definere det nasjonale pro
grammet og prioriteringane for Det europeiske 
året, og for å velje ut dei einskilde tiltaka som 
skal kunne få fellesskapsfinansiering. Den na
sjonale strategien og dei nasjonale prioriterin
gane for Det europeiske året skal fastsetjast i 
samsvar med dei måla som er førde opp i artik
kel 2. 

2.	 Framgangsmåten for tildeling av fellesskapsfi
nansiering til tiltak på nasjonalt plan er fastsett i 
del II i vedlegget. 

3.	 Når dei skal utføre oppgåvene sine, særleg når 
dei utarbeider det nasjonale programmet og el-
les når det er høveleg i samband med gjennom
føringa av Det europeiske året, skal det nasjona
le gjennomføringsorganet rådføre seg og sam
arbeide nært med ei rekkje aktørar på området, 
medrekna organisasjonar frå det sivile samfun
net og organisasjonar som arbeider for eller re
presenterer interessene til dei som er fattige og 
sosialt utstøytte, partane i arbeidslivet og regio
nale og lokale styresmakter. 

Artikkel 7 

Utval 

1.	 Kommisjonen skal få hjelp av eit utval (heretter 
kalla «utvalet»). 

2.	 Når det vert vist til dette nummeret, skal artik
kel 3 og 7 i avgjerd 1999/468/EF nyttast, sam
stundes som det vert teke omsyn til føresegne
ne i artikkel 8 i den nemnde avgjerda. 

3.	 Dersom det er mogleg, skal den som vert opp
nemnd som representant for medlemsstaten i 
utvalet, helst vere blant medlemmene av det na
sjonale gjennomføringsorganet som er nemnt i 
artikkel 6 nr. 1. 

Artikkel 8 

Finansielle føresegner 

1.	 Tiltak som omfattar heile Fellesskapet, slik det 
er fastsett i del I i vedlegget, kan få støtte med 
opptil 80 %, eller gje høve til at det vert gjort av
tale om offentlege innkjøp over det allmenne 
budsjettet til Den europeiske unionen. 

2.	 Lokale, regionale eller nasjonale tiltak kan sam
finansierast over det allmenne budsjettet til Den 
europeiske unionen med opptil 50 % av dei sam-
la konsoliderte utgiftene i samsvar med den 
framgangsmåten som er fastsett i del II i vedleg
get. 

Artikkel 9 

Framgangsmåte for innsending og utveljing 
av søknader 

1.	 Avgjerder om finansiering av tiltak i medhald av 
artikkel 8 nr. 1, skal takast av Kommisjonen i 
samsvar med den framgangsmåten som er fast-
sett i artikkel 7 nr. 2. 

2.	 Søknader om finansiell støtte til tiltak i medhald 
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av artikkel 8 nr. 2, skal sendast over til Kommi
sjonen av dei nasjonale gjennomføringsorgana i 
samsvar med den framgansmåten som er fast-
sett i del II i vedlegget. 

Artikkel 10 

Samanheng og komplementaritet 

1.	 Kommisjonen skal, i samarbeid med deltakar
statane, syte for at det er samanheng mellom 
dei tiltaka som er fastsette i denne avgjerda, og 
andre tiltak og initiativ på fellesskapsplan og på 
nasjonalt og regionalt plan. 

2.	 I tillegg skal dei sikre at Det europeiske året 
fullt ut utfyller andre eksisterande initiativ og 
ressursar på fellesskapsplan og på nasjonalt og 
regionalt plan der dei kan medverke til å nå må
la for Det europeiske året. 

Artikkel 11 

Deltakarstatar 

Det europeiske året skal vere ope for deltaking for 

a) medlemsstatar,

b) kandidatstatar som er omfatta av ein strategi for


tidsrommet før tilmelding, i samsvar med dei 
allmenne prinsippa og vilkåra for deltaking for 
desse statane i fellesskapsprogram, som er fast
sette høvesvis i rammeavtala og i avgjerder i as
sosieringsråda, 

c) statane på Vest-Balkan, i samsvar med ordnin
gar som skal avtalast med desse statane i med
hald av rammeavtalene om dei allmenne prin
sippa for deltakinga deira i fellesskapsprogram, 

d) EFTA-statar som er part i EØS-avtala, i samsvar 
med føresegnene i den nemnde avtala, 

e) statar som er omfatta av den europeiske nabo
skapspolitikken, i samsvar med dei allmenne 
prinsippa og vilkåra for deltaking for desse sta
tane i fellesskapsprogram, slik det er fastsett i 
strategidokumentet av mai 2004 og handlings
planane for kvar einskild stat. All finansiell støt
te frå Fellesskapet til relevante tiltak i statar 
som er omfatta av naboskapspolitikken, skal 
dekkjast gjennom ordninga for den europeiske 
naboskapspolitikken i samsvar med dei priorite
ringane og framgangsmåtane som er fastsette i 
det overordna samarbeidet med desse statane. 

Artikkel 12 

Budsjett 

1.	 Den finansielle ramma for gjennomføringa av 
dei tiltaka som er nemnde i denne avgjerda for 

tidsrommet 1. januar 2009 – 31. desember 2010, 
er 17 000 000 euro, der 6 500 000 euro skal vere 
for tidsrommet fram til 31. desember 2009. 

2.	 Dei årlege løyvingane skal godkjennast av bud
sjettstyresmakta innanfor ramma av dei finansi
elle overslaga for 2007-2013. 

Artikkel 13 

Internasjonalt samarbeid 

Innanfor ramma av Det europeiske året kan Kom
misjonen samarbeide med relevante internasjonale 
organisasjonar, særleg Europarådet, Den interna
sjonale arbeidsorganisasjonen og Dei sameinte na
sjonane. 

Artikkel 14 

Vern av dei økonomiske interessene til 
Fellesskapet 

Kommisjonen skal ved gjennomføringa av tiltak 
som vert finansierte i samsvar med denne avgjerda, 
sikre at dei økonomiske interessene til Fellesska
pet vert verna ved bruk av førebyggjande tiltak mot 
svik, korrupsjon og anna ulovleg verksemd, ved ef
fektiv kontroll og tilbakebetaling av midlar som er 
utbetalte på urettkome vis og, dersom det vert opp
daga avvik, ved sanksjonar som er verknadsfulle, 
svarar til brotet og hindrar nye brot, i samsvar med 
rådsforordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 av 18. 
desember 1995 om beskyttelse av De europeiske 
fellesskaps økonomiske interesser8 og (EF, Eura
tom) nr. 2185/96 av 11. november 1996 om kontroll 
og inspeksjon på stedet som foretas av Kommisjo
nen for å verne De europeiske fellesskaps økono
miske interesser mot bedrageri og andre uregel
messigheter9 og med europaparlaments- og råds
forordning (EF) nr. 1073/1999 av 25. mai 1999 om 
undersøkelser som foretas av Det europeiske kon
tor for bedrageribekjempelse (OLAF)10. 

Artikkel 15 

Overvaking og vurdering 

1.	 Kommisjonen skal innan 31. desember 2011 
leggje fram for Europaparlamentet, Rådet, Det 
europeiske økonomi- og sosialutvalet og Regio
nutvalet ein rapport om gjennomføringa, resul
tata og den samla vurderinga av dei tiltaka som 
er fastsette i denne avgjerda. 

8 TEF L 312 av 23.12.1995, s. 1. 
9 TEF L 292 av 15.11.1996, s. 2. 
10 TEF L 136 av 31.5.1999, s. 1. 
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2.	 Rapporten skal òg gje opplysningar om korleis 
kjønnsdimensjonen er vorten integrert i verk
semda innanfor ramma av Det europeiske året, 
og korleis Det europeiske året har vore til gagn 
for grupper eller einskildpersonar som er sær
leg utsette. 

Artikkel 16 

Iverksetjing 

Denne avgjerda tek til å gjelde den 20. dagen etter 
at ho er kunngjord i Tidend for Den europeiske unio
nen. 

Utferda i Strasbourg, 22. oktober 2008. 

For Europaparlamentet For Rådet 
H.-G. PÖTTERING J.-P. JOUYET 

President	 Formann 

Vedlegg 

Nærmare opplysningar om dei tiltaka som er 
nemnde i artikkel 3 i denne avgjerdaI. Tiltak 
på fellesskapsplan 

1. Møte og tilskipingar

Tilrettelegging av møte og tilskipingar på felles
skapsplan som tek sikte på å auke medvitet om Det 
europeiske året og om fattigdom og sosial utstøy
ting, og som skal vere eit forum for utveksling av 
idear. Desse møta og tilskipingane skal samle dei 
partane som det gjeld, og skal planleggjast saman 
med personar som lever i fattigdom og med organi
sasjonar frå det sivile samfunnet som representerer 
dei. Møta og tilskipingane skal medverke til at det 
vert utarbeidd tiltak og praksis som kan føre til 
større medråderett for alle og til å avhjelpe manglar 
i politikken på dette området, i tillegg til å auke 
medvitet blant aktørar og institusjonar som det 
kjem ved, om dei ulike sidene ved fattigdom og so
sial utstøyting (særleg blant kvinner og barn), med
rekna faktorar som t.d. tilgang til sysselsetjing, bus
tader, sosial tryggleik, støtte til familiar, helsetenes
ter og sosial velferd. 

2. Opplysnings- og reklamekampanjar som
omfattar: 

–	 Tilrettelegging av ulike solidaritetsinitiativ for å 
lette fattigdom og sosial integrasjon, med sikte 
på at alle borgarar skal få høve til å medverke 
direkte eller gjennom organisasjonane sine, òg i 
mindre omfang og på alle moglege måtar. Medi
ekampanjar på fellesskapsplan og nasjonalt plan 

kan nyttast som støtte for innsamling av midlar 
innanfor ramma av Det europeiske året. 

–	 Utarbeiding av ein logo som er tilgjengeleg i ei 
rekkje ulike format, og slagord for Det euro
peiske året, som begge kan nyttast i samband 
med alle tiltak som er knytte til Det europeiske 
året. 

–	 Ein opplysningskampanje på fellesskapsplan, 
med oppfølging på nasjonalt og lokalt plan, på 
grunnlag av både tradisjonelle og nye kommu
nikasjonskanalar og ny teknologi. 

–	 Framstilling av kommunikasjons- og medie
verktøy som skal finnast tilgjengelege i heile 
Fellesskapet for å stimulere interessa til ålmen
ta. 

–	 Føremålstenlege tiltak og initiativ som skal gje 
informasjon, gjere kjende resultata og synleg
gjere fellesskapsprogramma, -tiltaka og – initia
tiva, for såleis å medverke til at måla for Det eu
ropeiske året vert nådde. 

–	 Føremålstenlege initiativ frå utdanningsinstitu
sjonar, ikkje-statlege organisasjonar og vel
gjerdsorganisasjonar på fellesskapsplan og på 
nasjonalt plan, for å spreie informasjon om Det 
europeiske året og om tiltak for motkjemping av 
fattigdom og sosial utstøyting. 

–	 Tilrettelegging av europeiske konkurransar der 
resultata og røynslene innanfor temaområda for 
Det europeiske året vert framheva. 

–	 Eit sterkt samband med organisasjonar og sek
torar som vanlegvis ikkje arbeider med spørs
mål som gjeld fattigdom og sosial utstøyting 
(t.d. idrett, kunst), medrekna bruk av «vitne-
mål» og «ambassadørar». 

–	 Innføring av ein nettstad med informasjon om 
Europa. 

3. Andre tiltak

–	 Rundspørjingar og granskingar på fellesskaps
plan, eventuelt på grunnlag av innsamling av da
ta som er fordelte på kjønn, med sikte på å vur
dere og rapportere om førebuingane til, effekti
viteten og dei direkte og langsiktige verknade
ne av Det europeiske året. For å gjere det mog
leg å identifisere nyskapande løysingar, kjem ei 
av granskingane òg til å omfatte spørsmål til ål
menta om politiske tiltak for å førebyggje og 
motkjempe fattigdom og sosial utstøyting, even
tuelt medrekna ordningar for sosial tryggleik, 
og om kva rolle unionen kan spele i kampen 
mot fattigdom og utstøyting. Denne granskinga 
vil verte gjennomførd i 2009, slik at resultata 
kan leggjast fram på opningskonferansen for 
Det europeiske året. 
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–	 Fremjing av studiar av sambandet mellom djup dei vil be om samfinansiering frå den organisa
fattigdom og grunnleggjande rettar. sjonen som har ansvaret for å gjennomføre dei 

–	 Samarbeid med den private sektoren, radio- og 
fjernsynsstasjonar og andre medium som kan 
vere partnarar når det gjeld spreiing av informa
sjon om Det europeiske året, i tillegg til tiltak 
som tek sikte på ein langsiktig dialog om sosia
le spørsmål. 

einskilde tiltaka. 
2.	 Etter at denne avgjerda er vedteken, skal Kom

misjonen utarbeide eit strategisk rammedoku
ment som saman med dei måla som er fastsette 
i artikkel 2 i denne avgjerda, skal danne grunn
laget for dei prioriterte innsatsområda som skal 

–	 Teknisk hjelp for å lette kunnskapsoverføringa. gjennomførast i Det europeiske året, medrekna 
–	 Ein vurderingsrapport om effektiviteten og ver- minstestandardar for deltaking i nasjonale or

knadene til Det europeiske året. gan og tiltak. 

Det kan eventuelt skipast særlege samband når det 
gjeld tilrettelegginga av tilskipingar på europeisk 
og internasjonalt plan, særleg ved å skape samver
knad med Det europeiske året og den verksemda 
som finn stad i samband med den årlege internasjo
nale SN-dagen for utrydding av fattigdom, som er 

3.	 Som oppfølging av det strategiske rammedoku
mentet skal kvart av dei nasjonale gjennomfø
ringsorgana, etter samråd med det sivile sam
funnet, leggje fram eit nasjonalt program for 
gjennomføringa av Det europeiske året, i nær 
samordning og nært samsvar med dei nasjonale 
strategiane for sosial tryggleik og sosial integra

17. oktober. sjon. 
kan nytte seg av teknisk og/eller administrativ 4. Kvart nasjonale gjennomføringsorgan ska sen

hjelp som er til felles nytte både for Kommisjonen de over éin søknad om fellesskapsfinansiering. I 
og deltakarstatane, t.d. for å finansiere ekstern sak- denne søknaden om tilskot skal det gjerast 
kunne om eit særskilt tema. greie for det nasjonale programmet og dei na

sjonale prioriteringane for Det europeiske året, 
og for dei tiltaka som det er gjort framlegg om å

4. Finansiering

Med atterhald for føresegnene i artikkel 8 og 12 i 
denne avgjerda kan finansieringa finne stad i form 
av 

finansiere. Saman med søknaden om tilskot 
skal det leggjast fram eit detaljert budsjett som 
inneheld dei samla utgiftene til dei tiltaka som 
det er gjort framlegg om, saman med opplysnin

–	 kjøp av varer og tenester, særleg innanfor kom
munikasjon, gjennom innbydingar til tilbod
skonkurransar, 

gar om omfanget av og kjeldene til samfinansi
ering. Blant dei utgiftene som det kan gjevast 
støtte til, er eventuelle utgifter til personale og 

–	 kjøp av rådgjevingstenester gjennom innbydin- administrasjon som det nasjonale gjennomfø
gar til tilbodskonkurransar, ringsorganet har hatt. 

–	 tilskot til å dekkje kostnader til særskilde tilski- 5. Tildelinga av eit samla tilskot til deltakarstatane 
pingar på fellesskapsplan for å framheve og au- vil vere avhengig av i kor stor grad dei måla 
ke medvitet om Det europeiske året. Slik finan- som er fastsette i artikkel 2 i denne avgjerda, og 
siering skal ikkje overstige 80 % av dei samla ut- som det er nærmare gjort greie for i det nasjo
giftene til mottakaren. nale programmet for gjennomføring av Det eu

ropeiske året, er stetta. 
6.	 Kommisjonen skal vurdere dei søknadene om

II. Samfinansiering av tiltak på nasjonalt fellesskapsfinansiering som vert sende inn av
plan dei nasjonale gjennomføringsorgana, og vil 
Desse tiltaka bør ta omsyn til behovet for å gje til- samstundes kontrollere om dei stettar dei måla 
bod om støtte som kan sikre tilgang for organisa- som er nemnde i artikkel 2 i denne avgjerda. 
sjonar «på bakkenivå» og for prosjekt der dei mest Dersom det er naudsynt, skal Kommisjonen be 
marginaliserte gruppene er tekne med. om at søknadene vert endra. 
1.	 Tiltak på nasjonalt, regionalt eller lokalt plan 

kan stette vilkåra for å verte finansierte over fel
lesskapsbudsjettet med opptil 50 % av dei samla 
utgiftene per deltakarstat. Den nasjonale delen 
av støtta bør svare til EU-støtta med minst 50 % 
frå offentlege eller private kjelder. Når tiltaka 
skal veljast ut, står dei nasjonale gjennomfø
ringsorgana fritt til å velje om og i kor stor grad 

7.	 Tiltak i medhald av nr. 1 ovanfor kan omfatte: 
a) Møte og tilskipingar som er knytte til måla 

for Det europeiske året, medrekna nasjona
le tilskipingar for å lansere og fremje Det eu
ropeiske året, ha ein katalyserande verknad 
og gje rom for drøfting av konkrete tiltak for 
motkjemping av fattigdom og sosial utstøy
ting. 
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b) Seminar for ymseidig læring på nasjonalt, 
regionalt og lokalt plan. 

c) Andre tilskipingar som er knytte til utarbei
dinga av initiativ på fellesskapsplan (t.d. den 
årlege europeiske rundebordskonferansen 
om fattigdom og sosial utstøyting og det eu
ropeiske møtet mellom personar som er rå
ka av fattigdom). 

d) Opplysnings-, utdannings- og reklamekam
panjar og andre tiltak på skulane, og tiltak 
som har ein sterk mangfaldiggjerande ver
knad og tek sikte på å spreie dei prinsippa 
og verdiane som ligg til grunn for Det euro
peiske året på nasjonalt, regionalt og lokalt 
plan, medrekna prisutdelingar og konkur
ransar. 

e) Aandre granskingar og studiar enn dei som 
er nemnde i del I nr. 3, med sikte på ein 
meir grundig analyse av dei viktigaste spørs
måla i samband med Det europeiske året. 

f)	 Tilbod om opplæring for statstenestemenn, 
partane i arbeidslivet, media, representantar 
for ikkje-statlege organisasjonar og andre 
aktørar, for å auke kunnskapen deira om fe
nomenet fattigdom og sosial utstøyting, om 
den europeiske og den nasjonale politikken 
for sosial integrasjon og om ulike tilgjenge
lege politiske verktøy, slik at dei kan verte 
betre rusta til å handtere spørsmål som er 
knytte til fattigdom, og for å oppmuntre dei 
til å spele ei aktiv rolle for å motkjempe fat
tigdom og sosial utstøyting. 

g) Samarbeid med media. 
h) Utarbeiding av nye handlingsplanar på re

gionalt og lokalt plan for sosial integrasjon. 

III. Ikkje-finansiell støtte

Fellesskapet vil gje ikkje-finansiell støtte, medre
kna godkjenning av bruken av den særskilte logoen 
som er utforma for Det europeiske året, og anna 
materiale som er knytt til Det europeiske året, til 
initiativ frå offentlege eller private organisasjonar, i 
den grad desse kan garantere overfor Kommisjo
nen – på grunnlag av dei særlege kriteria som er 
fastsette i det strategiske rammedokumentet – at 
dei aktuelle initiativa er eller vil verte utførde i Det 
europeiske året, og at dei kan ventast å medverke 
monaleg til å nå eitt eller fleire av måla for året. 

Initiativ som vert gjennomførde i tredjestatar i 
samband eller samarbeid med Det europeiske året, 
kan òg få ikkje-finansiell støtte frå Fellesskapet og 
nytte logoen og anna materiale som er knytt til Det 
europeiske året. 

IV. Prioriterte innsatsområde for det
europeiske året 

Samstundes som det vert teke omsyn til dei ulike 
sidene ved fattigdom og sosial utstøyting, og med 
sikte på å integrere førebygginga av og kampen 
mot fattigdom og sosial utstøyting med annan poli
tikk, bør innsatsen i samband med Det europeiske 
året ta sikte på å gje ein klar tilleggsverdi og på ein 
effektiv måte utfylle den opne metoden for samord
ning når det gjeld sosial tryggleik og sosial integra
sjon. Denne innsatsen bør difor vere retta mot ei av
grensa mengd med prioriterte område. 

I samsvar med den analysen som er gjord og 
dei prioriteringane som er fastlagde i den felles rap
porten om sosial tryggleik og sosial integrasjon, 
bør Det europeiske året leggje vekt på dei følgjande 
emna: 
–	 Fremjing av fleirsidige integrerte strategiar for 

å førebyggje og redusere fattigdom, særleg al
vorleg fattigdom, og metodar som kan innarbei
dast på alle dei relevante politikkområda. 

–	 Motkjemping av fattigdom blant barn, medre
kna fattigdom som går i arv frå éin generasjon 
til den neste, saman med fattigdom innanfor fa
miliar, med særleg vekt på store familiar, einsle
ge foreldre og familiar som tek seg av ein plei
etrengjande person, i tillegg til fattigdom blant 
barn i institusjonar. 

–	 Fremjing av ein inkluderande arbeidsmarknad, 
der det vert lagt vekt på fattigdom blant arbeids
takarar og at det skal løne seg å arbeide. 

–	 Fjerning av ulikskapar i utdanning og opplæ
ring, medrekna utvikling av digital kompetanse 
og fremjing av lik tilgang for alle til IKT, med 
særleg vekt på dei særlege behova til personar 
med funksjonshemming. 

–	 Handtering av kjønns- og aldersdimensjonen 
ved fattigdom. 

–	 Sikring av lik tilgang til dei ressursane og tenes
tene som er naudsynte, medrekna bustad, helse 
og sosial tryggleik. 

–	 Fremjing av tilgangen til kultur- og fritidsaktivi
tetar. 

–	 Motkjemping av skilnadshandsaming og frem
jing av sosial integrasjon av innvandrarar og et
niske minoritetar. 

–	 Fremjing av integrerte metodar for aktiv inte
grasjon. 

–	 Avhjelping av behova til personar med funk
sjonshemming og familiane deira, heimlause og 
andre grupper eller personar som er særleg ut
sette. 

I planlegginga av innsats innanfor ramma av Det 
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europeiske året skal deltakarstatane, i tråd med dei 
prioriteringane som er nemnde ovanfor, tilpasse 
desse til dei nasjonale, regionale og lokale situasjo
nane og utfordringane sine, samstundes som dei 
tek omsyn til utjamning innanfor sitt eige territo
rium. 

I lys av dei måla som er fastsette i artikkel 2 i 
denne avgjerda, bør spørsmålet om deltaking inte
grerast i alle prioriteringane. 

I gjennomføringa av innsatsen for Det europeis
ke året og i medhald av artikkel 4 i denne avgjerda 
skal Kommisjonen og medlemsstatane ta omsyn til 
dei ulike måtane kvinner og menn kan oppleve fat
tigdom og sosial utstøyting på. Dei skal òg sikre at 
det vert teke omsyn til kjønnsdimensjonen i alle dei 
prioriterte områda innanfor Det europeiske året, 
med sikte på å fremje likestilling mellom menn og 
kvinner. 

Trykk: A/S O. Fredr. Arnesen. Mai 2009 
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