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EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS 
HAFA,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins, einkum 19. gr. (2. mgr.), 21. gr. (2. mgr.), 114. gr.,  
168. gr. 169. gr. og 197. gr.,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnar Evrópusam-
bandsins,

eftir að hafa lagt drög að lagagerð fyrir þjóðþingin,

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar 
Evrópusambandsins(1),

með hliðsjón af áliti svæðanefndarinnar(2),

í samræmi við almenna lagasetningarmeðferð (3),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Gildin, sem liggja til grundvallar Evrópusambandinu, eru
virðing fyrir mannlegri reisn, frelsi, lýðræði, jafnrétti,
réttarríkið og virðing fyrir mannréttindum og mannfrelsi.
Þessi gildi eru sameiginleg aðildarríkjunum í samfélagi
sem einkennist af fjölhyggju, banni við mismunun,
umburðarlyndi, réttlæti, samstöðu og jafnrétti karla og
kvenna. Einstaklingurinn á heimtingu á njóta þeirra réttinda 
í Sambandinu sem honum eru veitt með sáttmálanum
um starfshætti Evrópusambandsins og sáttmálanum um
Evrópusambandið. Í sáttmála Evrópusambandsins um
grundvallarréttindi (hér á eftir nefndur „sáttmálinn“),
en með gildistöku Lissabonsáttmálans varð hann
lagalega bindandi í Sambandinu, endurspeglast auk þess
grundvallarréttindin og frelsið sem einstaklingar eiga
rétt á að njóta í Sambandinu. Þessum réttindum ber að
halda á lofti og sýna virðingu. Tryggja ber að unnt sé
að njóta þessara réttinda að fullu, sem og réttinda sem
leiða af alþjóðasamningum sem Sambandið hefur gerst
aðili að, t.d. samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi
fatlaðs fólks, og fjarlægja allar hindranir. Auk þess fylgir
þessum réttindum ábyrgð og skyldur gagnvart öðrum
manneskjum, samfélagi manna og komandi kynslóðum.

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 354, 28.12.2013, bls. 62. Hennar 
var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 158/2014 frá  
9. júlí 2014 um breytingu á bókun 31 við EES-samninginn um samvinnu á
sérstökum sviðum utan marka fjórþætta frelsisins, bíður birtingar. 

(1) Stjtíð. ESB C 191, 29.6.2012, bls. 108.
(2) Stjtíð. ESB C 277, 13.9.2012, bls. 43.
(3) Afstaða Evrópuþingsins frá 11. desember 2013 (hefur enn ekki verið birt í 

Stjórnartíðindunum) og ákvörðun ráðsins frá 16. desember 2013.

2) Í Stokkhólmsáætluninni (4) áréttaði leiðtogaráðið að
það væri forgangsmál að þróa svæði frelsis, öryggis
og réttlætis og tilgreindi sérstaklega að það væri
pólitískt forgangsmál að koma á Evrópu sem byggð er á
réttindum.  Fjármögnun var tilgreind sem eitt mikilvægt
verkfæri til að ná tilætluðum árangri við framkvæmd
pólitískra forgangsmála Stokkhólmsáætlunarinnar. Þeim
metnaðarfullu markmiðum sem sett voru í sáttmálunum
og Stokkhólmsáætluninni ætti m.a. ná með því að koma
á fót sveigjanlegri og áhrifaríkri áætlun um réttindi,
jafnrétti og borgararétt („áætlunin“) fyrir tímabilið 2014-
2020, sem ætti að auðvelda áætlanagerð og framkvæmd.
Almenn og sértæk markmið áætlunarinnar ætti að túlka
í samræmi við viðeigandi stefnumið sem leiðtogaráðið
hefur skilgreint.

3) Í orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar frá 3. mars
2010 um áætlunina Evrópa 2020 er sett fram áætlun um
snjallhagvöxt, sjálfbæran hagvöxt og hagvöxt fyrir alla.
Með því að styðja og efla réttindi einstaklinga innan
Sambandsins, með því að takast á við mismunun og
ójöfnuð og með því að efla ríkisborgararétt í Sambandinu
má leggja skerf til þess að ná fram sértækum markmiðum
og forystuverkefnum í áætluninni Evrópa 2020.

4) Bann við mismunun er grundvallarregla Sambandsins.
Í 19.°gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins
er kveðið á um aðgerðir til að vinna gegn mismunun
á grundvelli kynferðis, kynþáttar eða þjóðernislegs
uppruna, trúarbragða eða skoðana, fötlunar, aldurs eða
kynhneigðar. Bann við mismunun er einnig bundið
í ákvæðum 21. gr. sáttmálans og ætti að beita innan
ramma 51. gr. sáttmálans og í samræmi við þá grein.
Rétt er að taka til athugunar hinar ólíku birtingarmyndir
mismununar og þróa viðeigandi ráðstafanir samhliða því
til að koma í veg fyrir og berjast gegn mismunun af einni
eða fleiri ástæðum.

5) Áætluninni ætti að koma þannig í framkvæmd að
hún verði til að styrkja á gagnkvæman hátt önnur
Sambandsverkefni, sem hafa sömu markmið, einkum þau
sem um getur í orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar frá 
5. apríl 2011 sem ber titilinn „Rammi Evrópusambandsins 
um landsbundnar aðlögunaráætlanir fyrir Rómafólk fram
til 2020“ (5) og sem um getur í niðurstöðum ráðsins
frá 19. maí 2011 um ramma Evrópusambandsins um
landsbundnar aðlögunaráætlanir fyrir Rómafólk fram til
2020, en þar er skorað á aðildarríkin að taka á félagslegri
og efnahagslegri útilokun Rómafólks með því að fylgja
samþættingarnálgun á fjórum lykilsviðum - menntun,
atvinnu, heilbrigði og húsnæði, og jafnframt með því að
tryggja að Rómafólki sé ekki mismunað heldur njóti það

(4) Stjtíð. ESB C 115, 4.5.2012, bls. 1.
(5) Stjtíð. ESB C 258, 2.9.2011, bls. 6.
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jafnrar viðurkenningar á grundvallarréttindum sínum og 
að ráðstafanir séu gerðar til að eyða kynþáttaaðskilnaði 
þar sem hann er fyrir hendi, einkanlega á sviði menntunar 
og húsnæðis.

6) Kynþáttafordómar, útlendingafælni, ótti við
samkynhneigð og önnur form umburðarleysis eru beinlínis 
brot gegn meginreglunum um frelsi, lýðræði, virðingu
fyrir mannréttindum og mannfrelsi og réttarríkinu;
meginreglur sem eru grundvallarstoðir Sambandsins og
eru sameiginlegar öllum aðildarríkjunum.  Markmiðið
er ætíð að berjast gegn þessum fyrirbærum og það
krefst samræmdra aðgerða, m.a. með úthlutun fjármagns.
Þessi fyrirbæri eru m.a. að hvetja almenning til ofbeldis
eða haturs sem beinist að hópi einstaklinga eða
einum úr slíkum hópi, sem og önnur brot ef þau eru
framin af hvötum sem byggjast á kynþáttafordómum,
útlendingafælni eða ótta við samkynhneigð. Í þessu
samhengi ætti einkum að beina kröftunum að því að koma 
í veg fyrir og berjast gegn hvers konar ofbeldi, hatri,
aðskilnaði og fordæmingu og einnig gegn einelti, áreitni
og umburðarlausri meðferð, t.d. í opinberri stjórnsýslu,
lögreglunni, dómskerfinu, skólum og á vinnustað.

7) Jafnrétti kvenna og karla er eitt af grundvallargildum
Sambandsins. Ójöfn meðferð kvenna og karla brýtur
gegn grundvallarréttindum. Þar að auki stuðlar efling
á jafnrétti kvenna og karla að því að markmiðum
áætlunarinnar Evrópa 2020 verði náð. Markmiðinu
um að efla jafnrétti kvenna og karla ætti að koma í
framkvæmd til gagnkvæmrar eflingar samhliða annarri
starfsemi Sambandsins eða aðildarríkjanna með sama
markmið, einkum þeirri starfsemi sem um getur í
Evrópusáttmálanum um jafnrétti kynjanna fyrir tímabilið
2011–2020.

8) Í samræmi við dómaframkvæmd Evrópudómstólsins
nær mismunun á grundvelli kynferðis yfir mismunun
sem kemur til vegna kynleiðréttingar. Við framkvæmd
áætlunarinnar ætti einnig að líta til þróunar í löggjöf
Sambandsins og í dómaframkvæmd Evrópudómstólsins
í tengslum við fleiri þætti sem varða kyngervi, m.a.
kynvitund.

9) Í réttinum að komið sé fram af virðingu við
einstaklinginn á vinnustað og í samfélaginu almennt
birtast grundvallargildi Sambandsins og nauðsyn er á
samræmdu átaki í þágu markvissra aðgerða í tengslum
við vinnumarkaðinn. Þess vegna ættu aðgerðir á sviði
kynjajafnréttis og banns við mismunun að fela í sér
eflingu jafnrétti kvenna og karla og baráttu gegn
mismunun á vinnustöðum og á vinnumarkaðnum.

10) Ofbeldi, í hvers konar formi, gegn börnum, ungmennum
og konum og öllum öðrum áhættuhópum er brot á
grundvallarréttindum og alvarlegt heilbrigðisvandamál.
Slíkt ofbeldi er til staðar alls staðar í Sambandinu og
hefur alvarlegar afleiðingar fyrir líkamlega og andlega
heilsu þess sem fyrir því verður og fyrir samfélagið
í heild. Brýnt er að fyrir hendi sé öflugur pólitískur

vilji og samræmd aðgerð sem byggist á aðferðum og 
niðurstöðum Daphne-áætlananna(6) til þess að taka á því 
og vernda fórnarlömb. Með því að grípa til aðgerða til 
að berjast gegn ofbeldi gegn konum er stuðlað að eflingu 
jafnréttis kvenna og karla. Þar sem fjármögnun gegnum 
Daphne-áætlunina hefur með sanni verið árangursrík 
síðan hún fyrst hófst 1997, en hún hefur bæði notið 
vinsælda meðal hagsmunaaðila (opinberra yfirvalda, 
háskólastofnana og frjálsra félagasamtaka) og verkefni 
þau, sem fjármögnuð hafa verið, hafa verið árangursrík, 
er mikilvægt að heitinu „Daphne“ verið haldið við 
framkvæmd áætlunarinnar í tengslum við hið sértæka 
markmið, sem sett er í því augnamiði að koma í veg fyrir 
og berjast gegn ofbeldi gegn börnum, ungmennum og 
konum, þannig að Daphne-áætluninni verði mörkuð sú 
mikla sérstaða sem í henni felst.

11) Samkvæmt ákvæðum 3. mgr. 3. gr. í sáttmálanum um
Evrópusambandið er gerð krafa um að efld verði vernd
réttinda barnsins um leið og barist er gegn mismunun.
Börn eru viðkvæm, einkum í aðstæðum þar sem fátækt
ríkir, félagsleg útilokun eða fötlun eða við aðrar sérstakar
aðstæður þar sem þau eru berskjölduð, t.d. vanræksla,
brottnám eða hvarf. Grípa ætti til aðgerða til að efla
réttindi barnsins og stuðla að því að börn séu vernduð
gegn miska og ofbeldi sem stefnir líkamlegu og andlegu
heilbrigði þeirra í hættu og felur í sér brot gegn réttindum
þeirra til að þroskast, njóta verndar og virðingar.

12) Persónuupplýsingar ætti áfram að vernda af skilvirkni með 
hliðsjón af stöðugum tækniframförum og hnattvæðingu.
Beita ætti lagaramma Sambandsins um gagnavernd með
skilvirkum og samræmdum hætti innan Sambandsins.
Í þessu skyni ætti Sambandið að geta stutt aðildarríkin
í viðleitni þeirra til að koma þessum lagaramma í
framkvæmd, og leggja sérstaka áherslu á að tryggja að
einstaklingar geti neytt réttinda sinna með virkum hætti.

13) Borgarar ættu að vera betur meðvitaðir um réttindi sín
sem leiðir af Sambandsborgararétti, nánar tiltekið rétt
sinn til frjálsrar farar og dvalar í Sambandinu, rétt sinn
til að greiða atkvæði og bjóða sig fram í kosningum
til Evrópuþingsins og í sveitarstjórnarkosningum í
aðildarríkinu þar sem þeir hafa fasta búsetu samkvæmt
sömu skilyrðum og ríkisborgarar þess ríkis, rétt sinn til að 
leggja beiðni fyrir Evrópuþingið á hvaða máli sáttmálans
sem er, rétt sinn til að leggja fram borgaraleg frumkvæði

(6) Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 293/2000/EB frá 24. janúar 
2000 um samþykkt aðgerðaáætlunar Bandalagsins (Daphne-áætlunarinnar) 
(2000–2003) um fyrirbyggjandi ráðstafanir til að verjast ofbeldi gegn 
börnum, ungu fólki og konum (Stjtíð. EB L 34, 9.2.2000, bls. 1),  Ákvörðun 
Evrópu þingsins og ráðsins 803/2004/EB frá 21. apríl 2004 um samþykkt 
aðgerða áætlunar Bandalagsins (2004–2008) um að koma í veg fyrir og 
berjast gegn ofbeldi gegn börnum, ungu fólki og konum og að vernda 
fórnar lömb og áhættuhópa (Daphne II-áætlunin) (Stjtíð. ESB L 143, 
30.4.2004, bls. 1), Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 779/2007/EB 
frá 20. júní 2007 um sérstaka áætlun fyrir tímabilið 2007-2013 til að fyrir-
byggja og berjast gegn ofbeldi gegn börnum, ungu fólki og konum og til 
að vernda fórnarlömb og áhættuhópa (Daphne III-áætlunin) sem hluta af 
almennu áætluninni um grundvallarréttindi og réttlæti (Stjtíð. ESB L 173, 
3.7.2007, bls. 19).
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og rétt sinn til að leggja fram kvartanir til umboðsmanns 
Evrópusambandsins vegna óvandaðra stjórnsýsluhátta 
hjá stofnunum og þeir ættu að hafa tök á því að neyta 
þessara réttinda. Með því að hvetja borgara til að taka 
virkari þátt í lýðræði á vettvangi Sambandsins er stuðlað 
að öflugra borgaralegu samfélagi í Evrópu og hlúð að 
eflingu evrópskrar samkenndar. Borgurunum ætti að 
finnast auðvelt að búa, ferðast, nema, starfa og vinna 
sjálfboðavinnu í öðru aðildarríki og ætti að finnast hægt 
að treysta því að þeir hafi jafnan aðgang, að þeir geti 
framfylgt réttindum sínum og að þau séu vernduð án 
nokkurrar mismununar, sama hvar í Sambandinu þeir eru 
staddir.

14) Einstaklingar, sem neytendur eða atvinnurekendur á innri
markaðnum ættu að hafa tök á að framfylgja réttindum
sínum sem leiðir af löggjöf Sambandsins í málum sem ná
yfir landamæri.

15) Samkvæmt 8. og 10. gr. sáttmálans um starfshætti
Evrópusambandsins ætti áætlunin og allar aðgerðir innan
hennar að styðja kynjasamþættingu og samþættingu
markmiða um bann við mismunun. Rétt er að fram
fari reglubundið eftirlit og mat á því hvernig tekið er
á málefnum sem varða jafnrétti kynjanna og bann við
mismunun í aðgerðum áætlunarinnar.

16) Reynsla af aðgerðum á vettvangi Sambandsins hefur
sýnt að til þess að ná í raun markmiðum áætlunarinnar
er nauðsynlegt að samtengja stjórntæki, m.a. lagagerðir,
stefnumótandi frumkvæði og fjármögnun. Fjármögnun er
mikilvægt tæki til fyllingar löggjafarráðstöfunum.

17) Auk þess sem aðgerðir innan ramma áætlunarinnar hafa
raunverulegt virði fyrir styrkþega geta þær skilað gögnum 
sem unnt er nota til grundvallar bættri stefnumótun á
innlendum vettvangi og vettvangi Sambandsins. Sem
dæmi hafa Daphne-áætlanirnar opnað fyrir möguleikann
á raunverulegri miðlun á námi og góðum starfsvenjum
milli allra hagsmunaaðila sem hlut eiga að máli, þ.m.t.
aðildarríki, í tengslum við að koma í veg fyrir og berjast
gegn ofbeldi gegn börnum, ungmennum og konum.

18) Í orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar frá 29. júní 2011
sem ber titilinn „Fjárhagsáætlun fyrir Evrópu 2020“ er
lögð áhersla á þörfina fyrir hagræðingu og einföldun í
fjármögnun Sambandsins. Í ljósi efnahagskreppunnar
sem nú ríkir er afar mikilvægt að fjármögnun
Sambandsins verði skipulögð og stjórnað af ýtrustu
kostgæfni. Unnt er að ná verulegri einföldun og skilvirkri
stjórnun fjármögnunar með því að draga úr fjölda
áætlana og með hagræðingu, einföldun og samræmingu
fjármögnunarreglna og -aðferða.

19) Til að bregðast við þörfinni á einföldun, skilvirkri stjórnun 
og auðveldari aðgangi að fjármögnun ætti að halda áfram
og þróa starfsemi á vegum áætlunarinnar, sem áður var
framkvæmd á grundvelli 4. hluta („Fjölbreytni og bann
við mismunun“) og 5. hluta („Kynjajafnrétti“) Progress-
áætlunarinnar (var áður: áætlunin „Framvinda“), sem
komið var á fót með ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins

nr. 1672/2006/EB(7), áætlunar um grundvallarréttindi og 
réttindi og skyldur borgaranna sem komið var á fót með 
ákvörðun ráðsins 2007/252/EB(8) og Daphne III- áætlun-
arinnar. Í áfangaúttekt á þessum áætlunum eru tilmæli 
sem miða að því að bæta framkvæmd þeirra. Við fram-
kvæmd áætlunarinnar þarf að taka tillit til niðurstaðna 
þessara áfanga úttekta og einnig niðurstaðna viðkomandi 
eftirá mats.

20) Til þess að ná markmiðum áætlunarinnar ætti að hafa að
leiðarljósi sem meginreglur að tryggja sem besta nýtingu
fjármagns og auka hagkvæmni í útgjöldum.  Tryggja
ætti fullnægjandi fjármögnun til að styðja viðleitni til að
koma á Evrópu sem byggð er á réttindum.  Mikilvægt er
að tryggja að áætluninni sé komið í framkvæmd á eins
skilvirkan og notendavænan hátt og unnt er, um leið
og tryggt er réttaröryggi og aðgengi allra þátttakenda
að henni. Til þess að auðvelda aðgengi að fjármögnun
fyrir alla hugsanlegra haghafa ætti einnig að einfalda
umsóknarferlið og kröfur um fjármálastjórnun og aflétta
álagi við stjórnsýslu.

21) Í orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar frá 19. október
2010 sem ber titilinn „Endurskoðun á fjárlögum
ESB“ og orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar frá
29. júní 2011 sem ber titilinn „Fjárhagsáætlun fyrir
Evrópu 2020“ er undirstrikað mikilvægi þess að leggja
áherslu á fjármögnun aðgerða sem fela greinilega í sér
evrópskan virðisauka, þ.e. í þeim tilvikum sem íhlutun
Evrópusambandsins getur haft í för með sér meiri
virðisauka heldur en aðgerðir aðildarríkisins einar og
sér. Aðgerðir, sem kveðið er á um í þessari reglugerð,
ættu að stuðla að því að gagnkvæmt traust skapist milli
aðildarríkja með því að auka samstarf yfir landamæri
og tengslamyndun og að ná fram réttri, samræmdri og
samfelldri beitingu löggjafar Sambandsins. Fjármögnun
á starfsemi ætti einnig að stuðla að því að allir sem hlut
eiga að máli öðlist raunverulega og ítarlegri þekkingu
á löggjöf Sambandsins og hún ætti að skila traustum
greiningargrunni til stuðnings og þróun á löggjöf og
stefnumálum Sambandsins, jafnframt því að stuðla
að fullnustu þeirra og réttri framkvæmd. Með íhlutun
Sambandsins er gefið færi á því að þessum aðgerðum sé
fylgt eftir með samræmdum hætti hvarvetna í Sambandinu 
og hún hefur stærðarhagkvæmni í för með sér. Að auki
er Sambandið í mun betri stöðu en aðildarríkin til að
höndla aðstæður sem ná yfir landamæri og gefa kost á
Evrópuvettvangi fyrir gagnkvæmt nám.

22) Við val á aðgerðum sem fjármagna skal innan ramma
áætlunarinnar ætti framkvæmdastjórnin að meta tillög-
urnar með hliðsjón af fyrirframgefnum viðmiðunum.
Í þessum viðmiðunum ætti að vera mat á evrópskum
virðis auka sem felst í fyrirhuguðum aðgerðum. Lands-

(7) Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1672/2006/EB frá 24. október 2006 
um að koma á áætlun Bandalagsins fyrir atvinnumál og félagslega samstöðu 
– Framvinda (Stjtíð. ESB L 315, 15.11.2006, bls. 1).

(8) Ákvörðun ráðsins 2007/252/EB frá 19. apríl 2007 um að koma á fót 
séráætluninni „Grundvallarréttindi og borgaraleg réttindi“ fyrir tímabilið 
2007-2013 sem hluta af almennu áætluninni „Grundvallarréttindi og 
réttvísi“ (Stjtíð. ESB L 110, 27.4.2007, bls. 33).
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bundin verkefni og verkefni sem eru smærri í sniðum 
geta líka falið í sér evrópskan virðisauka.

23) Líta ætti á stofnanir og aðila, sem vinna að markmiði
með almenna evrópska hagsmuni í huga á sviðum sem
falla undir áætlunina, sem lykilgerendur, að því marki
sem þeir hafa sannað eða vænta má að þeir muni sanna,
að þeir hafi veruleg áhrif á að koma þessu markmiði í
framkvæmd og ættu að fá úthlutað fjármagni í samræmi
við verklag og viðmiðanir sem sett eru fram í árlegum
starfsáætlunum sem framkvæmdastjórnin samþykkir
samkvæmt þessari reglugerð.

24) Túlka skal samræmda þjónustu sem hefur samfélagslegt
gildi í skilningi 2. gr. ákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar 
nr. 116/2007/EB(9).

25) Lands-, svæðis- og staðaryfirvöld ættu að vera meðal
stofnana og aðila, sem hafa aðgang að áætluninni.

26) Í þessari reglugerð er mælt fyrir um fjárhagsramma sem
gildir meðan áætlunin varir og er helsta viðmiðunarfjárhæð, 
í skilningi 17. liðar samstarfssamnings milli stofnana
Evrópuþingsins, ráðsins og framkvæmdastjórnarinnar
frá 2. desember 2013 um aga í stjórn fjármála, um
samstarf við fjárlagagerð og trausta fjármálastjórn(10),
fyrir Evrópuþingið og ráðið við árlega fjárlagagerð.

27) Til að tryggja að áætlunin sé nægilega sveigjanleg
til að bregðast við breyttum þörfum og samsvarandi
forgangsröðun við stefnumótun meðan á henni stendur
ætti að fela framkvæmdastjórninni vald til að samþykkja
gerðir í samræmi við 290. gr. sáttmálans um starfshætti
Evrópusambandsins varðandi breytingar á prósentunum
sem settar eru fram í viðaukanum við þessa reglugerð
fyrir hvern flokk sértækra markmiða sem myndu fara
meira en fimm prósentustig yfir prósentutölurnar. Til að
meta þörfina á slíkri framseldri gerð ætti að reikna þessar
prósentur á grundvelli fjárhagsramma áætlunarinnar fyrir
allt tímabilið sem hún varir en ekki á grundvelli árlegra
fjárveitinga. Einkum er mikilvægt að framkvæmdastjórnin 
hafi viðeigandi samráð meðan á undirbúningsvinnu
hennar stendur þ.m.t. við sérfræðinga. Við undirbúning
og samningu framseldra gerða ætti framkvæmdastjórnin
að tryggja samhliða, tímanlega og viðeigandi afhendingu
viðkomandi skjala til Evrópuþingsins og ráðsins.

28) Framkvæmd þessarar reglugerðar ætti að vera í fullu
samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB,
KBE) nr. 966/2012 (11) („fjárhagsreglugerðin“). Einkum
að því er varðar hæfisskilyrði fyrir virðisaukaskatti sem
styrkþegar greiða ætti hæfi fyrir virðisaukaskatti ekki að

(9) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar nr. 116/2007/EB frá 15. febrúar 2007 
um að taka frá númeraraðir fyrir hvert aðildarríki, sem byrja á „116“, í 
því skyni að hafa samræmd númer fyrir samræmda þjónustu sem hefur 
samfélagslegt gildi (Stjtíð. ESB L 49, 17.2.2007, p. 30).

(10) Stjtíð. ESB C 373, 20.12.2013, bls. 1.
(11) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB, KBE) nr. 966/2012 frá  

25. október 2012 um fjárhagsreglur sem gilda um fjárlög Sambandsins og
um niðurfellingu reglugerðar ráðsins (EB, KBE) nr. 1605/2002 (Stjtíð. ESB  
L 298, 26.10.2012, bls. 1).

byggjast á réttarstöðu styrkþeganna vegna starfsemi sem 
einkaaðilar og -fyrirtæki og opinberar stofnanir og aðilar 
geta sinnt samkvæmt sömu lagaskilyrðum. Með tilliti til 
þess að markmiðin og starfsemin sem fellur undir þessa 
reglugerð eru sérstaks eðlis ætti að skýra greinilega frá 
því í  auglýsingum eftir tillögum að vegna starfsemi, 
sem farið getur fram bæði hjá opinberum stofnunum 
og einkareknum fyrirtækjum, og ber ófrádráttarbæran 
virðisaukaskatt sem opinberu stofnanirnar og fyrirtækin 
greiða, er hann styrkhæfur að því marki sem hann er 
greiddur í tengslum við framkvæmd starfsemi á borð við 
þjálfun eða vitundarvakningu, sem ekki er hægt að líta 
á sem beitingu opinbers valds. Í þessari reglugerð ætti 
einnig að nýta einföldunartækin sem innleidd voru með 
fjárhagsreglugerðinni. Að auki ættu viðmiðanir til að 
greina aðgerðir sem skuli njóta stuðnings miða að því að 
veita tiltæku fjármagni til aðgerða sem leiða af sér mest 
áhrif í tengslum við stefnumarkmiðið sem fylgt var eftir.

29) Til að tryggja samræmd skilyrði fyrir framkvæmd
þessarar reglugerðar ætti að fela framkvæmdastjórninni
framkvæmdarvald til að samþykkja árlegar starfsáætlanir. 
Þessu valdi ber að beita í samræmi við reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 182/2011(12).

30) Árlegar starfsáætlanir sem framkvæmdastjórnin
samþykkir samkvæmt þessari reglugerð ættu að
tryggja viðeigandi skiptingu fjármuna milli styrkja og
opinberra innkaupasamninga. Innan áætlunarinnar ætti
fyrst og fremst að úthluta fjármunum til styrkja og
viðhalda nægilegu fjármagni til innkaupa. Ákvarða ætti
lágmarkshlutfall árlegra útgjalda sem fyrirhugað er að
úthluta til styrkja í árlegum starfsáætlunum og það
ætti ekki að vera lægra en 65%. Til þess að auðvelda
hagsmunaaðilum skipulag verkefna og sameiginlega
fjármögnun ætti framkvæmdastjórnin að ákveða skýra
tímaáætlun fyrir auglýsingar eftir tillögum, val á
verkefnum og ákvörðunum um hverjir verða fyrir valinu.

31) Til þess að tryggja skilvirka úthlutun fjármagns úr
fjárlögum Sambandsins ætti að leita eftir samræmi,
fyllingu og samvirkni milli fjármögnunaráætlana
sem styðja málaflokka sem eru nátengdir, einkum
milli áætlunarinnar og áætlunarinnar um réttvísi, sem
komið var á fót með reglugerð Evrópuþingsins og
ráðins (ESB) nr. 1382/2013(13), áætlunarinnar „Evrópa
fyrir borgarana“, áætlunar Evrópusambandsins
um atvinnumál og félagslega nýsköpun sem komið

(12) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 182/2011 frá 
16. febrúar 2011 um reglur og almennar meginreglur varðandi tilhögun
eftirlits aðildarríkjanna með framkvæmdastjórninni þegar hún beitir 
framkvæmdavaldi sínu (Stjtíð. ESB L 55, 28.2.2011, bls. 13).

(13) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1382/2013 frá 17. desember 
2013 um að koma á fót áætlun um réttvísi fyrir tímabilið 2014–2020 (Stjtíð. 
ESB L 354, 28.12.2013, bls. 73).
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var á fót með reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 
(ESB) nr. 1296/2013(14) og annarra áætlana á sviði 
atvinnu og félagsmála, innanríkismála, heilsu- og 
neytendaverndar, menntunar, þjálfunar, æskulýðsmála og 
íþrótta, upplýsingasamfélagsins, stækkunarmála, einkum 
fjármögnunarleiðar við foraðildarstuðning (IPA II) og 
uppbyggingar- og fjárfestingarsjóða Evrópu en mælt 
er fyrir um sameiginleg ákvæði um þá í reglugerð 
Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1303/2013(15).

32) Framkvæmdastjórnin ætti að tryggja almennt samræmi,
fyllingu og samvirkni í starfi aðila, skrifstofa og stofnana
Sambandsins, t.d. Evrópustofnunar um jafnrétti kynjanna
og stofnunar um grundvallarréttindi, og ætti að kanna
stöðuna á störfum annarra landsbundinna og alþjóðlegra
aðila á sviðum sem áætlunin nær til.

33) Vernda ber fjárhagslega hagsmuni Sambandsins meðan
á útgjaldatímabilinu stendur með ráðstöfunum sem eru
í réttu hlutfalli við brot, þ.m.t. ráðstöfunum til að koma
í veg fyrir, greina og rannsaka misfellur, endurheimta
fjármuni sem hafa glatast, verið ranglega greiddir eða
notaðir á rangan hátt og, þar sem við á, með því að
beita stjórnsýslulegum og efnahagslegum viðurlögum í
samræmi við fjárhagsreglugerðina.

34) Til þess að koma í framkvæmd meginreglunni um trausta
fjármálastjórnun ætti í þessari reglugerð að kveða á um
viðeigandi aðferðir til að meta árangur hennar. Í því skyni
ætti að skilgreina almenn og sértæk markmið í henni. Til
þess að mæla hvort þessi sértæku markmið hafa náðst
ætti að ákveða samstæðu raunhæfra og mælanlegra
vísa sem ættu að halda gildi sínu allan tímann sem
áætlunin varir. Framkvæmdastjórnin ætti að árlega að
senda Evrópuþinginu og ráðinu eftirlitsskýrslu sem ætti
m.a. að vera byggð á þeim vísum sem settir eru fram í
þessari reglugerð og ættu að veita upplýsingar um notkun
tiltækra fjármuna.

35) Við framkvæmd áætlunarinnar ætti framkvæmdastjórnin
að taka tillit til þess markmiðs að landfræðileg
dreifing fjármagns sé sanngjörn og ætti að veita aðstoð
í þeim aðildarríkjum þar sem fjármagnaðar aðgerðir
eru hlutfallslega fáar. Þegar áætluninni er komið í
framkvæmd ætti framkvæmdastjórnin einnig að taka
tillit til þess, samkvæmt alþjóðlega viðurkenndum
vísitölum/eftirlitsaðilum, hvort aðgerða er þörf í sumum

(14) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1296/2013 frá 11. desember 
2013 um áætlun Evrópusambandsins um atvinnumál og félagslega nýsköpun 
(EaSI) og um breytingu á ákvörðun nr. 283/2010/ESB um að koma á fót 
evrópskri örfjármögnunarleið innan Progress-áætlunarinnar í þágu atvinnu 
og félagslegrar aðlögunar (Stjtíð. ESB L 347, 20.12.2013, bls. 238).

(15) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1303/2013 frá  
17. desember 2013 um sameiginleg ákvæði um Byggðaþróunarsjóð Evrópu, 
Félagsmálasjóð Evrópu og Samheldnisjóðinn, Dreifbýlisþróunarsjóð 
evrópsks landbúnaðar, Sjávarútvegssjóð Evrópu og um almenn ákvæði um 
Byggðaþróunarsjóð Evrópu, Félagsmálasjóð Evrópu, Samheldnisjóðinn 
og Sjávarútvegssjóð Evrópu og um niðurfellingu reglugerðar ráðsins (EB)  
nr. 1083/2006 (Stjtíð ESB L 347, 20.12.2013, bls. 320).

aðildarríkjanna til þess að tryggja að markmiðum 
áætlunarinnar sé náð á skilvirkan hátt og hún ætti að 
styðja aðgerðir aðildarríkjanna eða borgaralegs samfélags 
á þessum sviðum.

36) Í samræmi við 1. lið 1. mgr. 180. gr. í framseldri
reglugerð (ESB) nr. 1268/2012(16) („reglur um beitingu“)
skal í samningum um styrki mæla fyrir um ákvæði
um sýnileika fjárstuðnings frá Sambandinu nema í
tilhlýðilega rökstuddum tilvikum þar sem opinber
kunngerning er ekki möguleg eða viðeigandi.

37) Í samræmi við 2. og 3. mgr. 35. gr. fjárhagsreglugerðarinnar 
og 21. gr. í reglum hennar um beitingu ætti
framkvæmdastjórnin að gera aðgengilegar, á viðeigandi
hátt og tímanlega, upplýsingar um viðtakendur og um
eðli og markmið þeirra ráðstafana sem fjármagnaðar
eru af fjárlögum Sambandsins. Þessar upplýsingar
ætti að gera aðgengilegar með tilhlýðilegu tilliti til
krafna um þagnarskyldu og öryggi, einkum vernd
persónuupplýsinga.

38) Þar sem markmiðum þessarar reglugerðar, þ.e.a.s. að
stuðla að frekari þróun svæðis þar sem jafnrétti og
réttindum einstaklinga, eins og þau eru sett fram í
sáttmálanum um Evrópusambandið, sáttmálanum um
starfshætti Evrópusambandsins og sáttmálanum og í
alþjóðlegum sáttmálum um mannréttindi sem Sambandið
hefur gerst aðili að, er haldið á lofti, þau vernduð og
framkvæmd með skilvirkum hætti, verður ekki náð með
fullnægjandi hætti í aðildarríkjunum, en verður betur
náð á vettvangi Sambandsins vegna umfangs þeirra og
áhrifa, getur Sambandið samþykkt ráðstafanir í samræmi
við meginregluna um nálægð, sbr. 5. gr. í sáttmálanum
um Evrópusambandið. Í samræmi við meðalhófsregluna,
eins og kveðið er á um í þeirri grein, er ekki gengið
lengra en nauðsyn krefur í þessari reglugerð til að ná því
markmiði.

39) Til að tryggja áframhaldandi fjármögnun starfsemi sem
áður fór fram á grundvelli 4. og 5. þáttar ákvörðunar nr.
1672/2006/EB, ákvörðunar 2007/252/EB og ákvörðunar
nr. 779/2007/EB ætti þessi reglugerð að öðlast gildi
daginn eftir að hún er birt.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Stofnsetning og gildistími áætlunarinnar
1. Með þessari reglugerð er komið á fót áætlun um réttindi,
jafnrétti og borgararétt (hér á eftir nefnd „áætlunin)“.

(16) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1268/2012 frá 
29. október 2012 um reglur um beitingu reglugerðar Evrópuþingsins og
ráðsins (ESB, KBE) nr. 966/2012 um fjárhagsreglur sem gilda um fjárlög 
Sambandsins (Stjtíð. ESB L 362, 31.12.2012, bls. 1).
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2. Áætlunin skal taka til tímabilsins frá 1. janúar 2014 til 31. 
desember 2020.

2. gr.

Evrópskur virðisauki
1. Með þessari áætlun skal fjármagna aðgerðir með
evrópskan virðisauka. Í því skyni skal framkvæmdastjórnin 
tryggja að aðgerðum sem valdar eru til fjármögnunar sé ætlað 
að skila afurðum með evrópskum virðisauka.

2. Meta skal evrópskan virðisauka aðgerða, m.a. smærri
aðgerða og landsbundinna aðgerða, í ljósi forsendna á borð 
við hvert framlag þeirra er til samræmdrar og samfelldrar 
framkvæmdar á löggjöf Sambandsins og víðtækrar vitundar 
meðal almennings um réttindin sem af þeim leiðir, möguleikans 
sem í þeim felst til að þróa gagnkvæmt traust meðal aðildarríkja 
og bæta samstarf yfir landamæri, fjölþjóðlegra áhrifa þeirra, 
framlags þeirra til mótunar og miðlunar bestu starfsvenja 
eða möguleikans sem í þeim felst að stuðla að því að koma 
upp lágmarksstöðlum, hagnýtum tækjum og lausnum sem 
taka á erfiðum verkefnum yfir landamæri eða á vettvangi 
Sambandsins.

3. gr.

Almennt markmið
Almennt markmið áætlunarinnar skal vera, í samræmi við 
4. gr., að stuðla að frekari þróun svæðis þar sem jafnrétti og
réttindum einstaklinga, eins og þau eru sett fram í sáttmálanum 
um Evrópusambandið, í sáttmálanum um starfshætti 
Evrópusambandsins, í sáttmálanum og í alþjóðlegum 
sáttmálum um mannréttindi sem Sambandið hefur gerst aðili 
að, er haldið á lofti, þau vernduð og komið í framkvæmd með 
skilvirkum hætti.

4. gr.

Sértæk markmið
1. Með það fyrir augum að ná almenna markmiðinu sem
sett er fram í 3. gr. skulu eftirfarandi sértæk markmið vera í 
áætluninni:

a) að stuðla að skilvirkri framkvæmd meginreglunnar um
bann við mismunun á grundvelli kynferðis, kynþáttar eða
þjóðernislegs uppruna, trúarbragða eða skoðana, fötlunar,
aldurs eða kynhneigðar og að virða meginregluna um bann
við mismunun á grundvelli ákvæða í 21. gr. sáttmálans,

b) að koma í veg fyrir og berjast gegn kynþáttafordómum,
útlendingafælni, ótta við samkynhneigð og öðrum
birtingarformum umburðarleysis,

c) að efla og vernda réttindi fatlaðs fólks,

d) að efla jafnrétti meðal kvenna og karla og vinna að
kynjasamþættingu,

e) að koma í veg fyrir og berjast gegn hvers konar ofbeldi
gegn börnum, ungmennum og konum sem og ofbeldi gegn
öðrum áhættuhópum, einkum hópum sem eru berskjaldaðir 

gegn ofbeldi í nánum tengslum og vernda fórnarlömb slíks 
ofbeldis,

f) til að efla og vernda réttindi barna,

g) að stuðla að því að friðhelgi einkalífsins og persónu-
upplýsingum sé tryggt hæsta verndarstig,

h) að efla og styrkja að réttindum sem leiðir af Sambands-
borgararétti sé beitt,

i) að gera einstaklingum kleift, sem neytendum eða atvinnu-
rekendum á innri markaðnum, að framfylgja réttindum
sínum sem leiðir af löggjöf Sambandsins með hliðsjón af
verkefnum sem fjármögnuð eru innan ramma neytenda-
áætlunarinnar.

2. Sértækum markmiðum áætlunarinnar skal einkum fylgt
eftir á eftirfarandi hátt:

a) efla skal vitund og þekkingu á löggjöf og stefnu
Sambandsins, sem og réttindum, gildum og meginreglum
sem eru stoðirnar sem Sambandið stendur á,

b) styðja skal skilvirka, alhliða og samræmda framkvæmd
og beitingu á lagagerningum og stefnu Sambandsins í
aðildarríkjunum og eftirlit og mat þar að lútandi,

c) efla skal samstarf yfir landamæri, bæta gagnkvæma
þekkingu og auka gagnkvæmt traust meðal allra
hagsmunaaðila,

d) bæta skal þekkingu og skilning á hugsanlegum hindrunum
sem standa í vegi fyrir beitingu réttinda og meginreglna
sem tryggð eru í sáttmálanum um Evrópusambandið, sátt-
málanum um starfshætti Evrópusambandsins, sáttmálanum, 
alþjóðasamningum sem Sambandið hefur gerst aðili að og
afleiddri löggjöf Sambandsins.

5. gr.

Tegundir aðgerða
1. Með áætluninni skal m.a. fjármagna eftirfarandi tegundir
aðgerða:

a) greiningarstarfsemi, s.s. söfnun gagna og tölfræðilegra
upplýsinga, þróun sameiginlegra aðferða og, eftir því sem
við á, vísa og viðmiðana, rannsóknir, rannsóknarverkefni,
greiningar og kannanir, mat, vinnslu og birtingu
leiðbeininga, skýrslna og fræðsluefnis, vinnufundi,
málstofur, sérfræðingafundi og ráðstefnur,

b) þjálfunarstarfsemi, s.s. starfsmannaskipti, vinnufundi,
málstofur, leiðbeinandaþjálfun og þróun þjálfunarverkfæra
á Netinu eða annarra námseininga,
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c)  gagnkvæma menntun, samvinnu, starfsemi við
vitundarvakningu og miðlun, s.s. að finna góðar
starfsvenjur og samskipti í tengslum við þær, nýstárlegar
aðferðir og reynslu af þeim, skipulagningu á jafningjarýni
og gagnkvæmu námi, skipulagningu ráðstefna, málstofa,
fjölmiðlakynninga, þ.m.t. netmiðlar, upplýsingaherferðir,
einnig samskipti stofnana vegna pólitískra forgangsmála
hjá Sambandinu, að svo miklu leyti sem þau tengjast
almennum markmiðum þessarar áætlunar, samantekt og
birtingu efnis til að miðla upplýsingum um áætlunina og
árangur af henni, þróun, rekstur og viðhald kerfa og tækja
sem nýta upplýsinga- og fjarskiptatækni,

d) stuðning við helstu gerendur sem stunda starfsemi sem
stuðlar að framkvæmd markmiða áætlunarinnar, s.s.
stuðningur við frjáls félagasamtök vegna framkvæmdar
aðgerða með evrópskan virðisauka, stuðning við
lykilgerendur í Evrópu, tengslanet á evrópskum vettvangi
og samræmda þjónustu með samfélagsleg gildi, stuðning
við aðildarríki við framkvæmd löggjafar og stefnumála
Sambandsins og stuðning við starfsemi við tengslamyndun
á evrópskum vettvangi meðal fagstofnana og -aðila, auk
lands-, svæðis- og staðaryfirvalda og frjálsra félagasamtaka, 
þ.m.t. stuðning í gegnum aðgerðastyrki eða rekstrarstyrki.

2. Til að tryggja sjónarhorn sem nær til allra skulu styrkþegar 
hvetja til þátttöku viðkomandi markhópa í aðgerðum sem njóta 
fjármögnunar áætlunarinnar.

6. gr.

Þátttaka
1. Áætlunin skal vera opin öllum stofnunum og aðilum sem
hafa lagalega staðfestu í:

a) aðildarríkjunum,

b) löndum innan Fríverslunarsamtaka Evrópu (EFTA), sem
eru aðilar að samningnum um Evrópska efnahagssvæðið
(EES), í samræmi við þann samning,

c) umsóknarlöndum og mögulegum umsóknarlöndum og
inngöngulöndum í Sambandið, í samræmi við almennar
meginreglur og almenna skilmála og skilyrði sem sett
eru um þátttöku þessara landa í áætlunum Sambandsins,
sem mælt er fyrir um í viðkomandi rammasamningum,
ákvörðunum samstarfsráða eða sambærilegum samningum.

2. Stofnanir og aðilar, sem rekin eru í hagnaðarskyni, hafa
einungis aðgang að áætluninni í tengslum við stofnanir sem 
ekki eru reknar í hagnaðarskyni eða ríkisstofnanir.

3. Stofnanir og aðilar með lagalega staðfestu í þriðju
löndum, aðrar en þær sem taka þátt í áætluninni í samræmi 
við b- og c-lið 1. mgr., einkum lönd sem falla undir evrópsku 
nágrannastefnuna, geta tengst aðgerðum á vegum áætlunarinnar 
á eigin kostnað ef þetta þjónar tilgangi sem aðgerðirnar hafa.

4. Framkvæmdastjórnin getur unnið með alþjóðastofnunum
samkvæmt skilyrðum sem mælt er fyrir um í viðkomandi 
árlegri starfsáætlun. Alþjóðastofnanir sem eru virkar á sviðum 
sem falla undir áætlunina skulu hafa aðgang að áætluninni 
í samræmi við fjárhagsreglugerðina og viðkomandi árlega 
starfsáætlun.

7. gr.

Fjárhagsáætlun
1. Fjárhagsramminn til framkvæmdar þessari áætlun á
tímabilinu 2014–2020 er 439 473 000 milljónir evra.

2. Fjárúthlutun samkvæmt áætluninni getur einnig náð
yfir útgjöld í tengslum við starfsemi er varðar undirbúning, 
eftirlit, endurskoðun og úttektir, sem er nauðsynleg við 
stjórnun áætlunarinnar og mat á því hvort markmiðum hennar 
er náð. Fjárúthlutunin getur náð til útgjalda sem tengjast 
nauðsynlegum rannsóknum, fundum sérfræðinga, upplýsinga- 
og samskiptaaðgerðum, þ.m.t. samskipti stofnana vegna 
pólitískra forgangsmála hjá Sambandinu, að svo miklu leyti 
sem þau tengjast almennum markmiðum þessarar reglugerðar, 
sem og til útgjalda sem tengjast upplýsingatækninetum með 
aðaláherslu á upplýsingavinnslu og -skipti, einnig til annarrar 
tækni- og stjórnsýsluaðstoðar sem þörf er á í tengslum við 
stjórnun áætlunarinnar af hálfu framkvæmdastjórnarinnar.

3. Evrópuþingið og ráðið skulu veita heimild fyrir árlegum
fjárveitingum innan ramma fjárhagsáætlunarinnar til margra 
ára sem komið var á með reglugerð ráðsins (ESB, KBE) nr. 
1311/2013(17).

4. Innan fjárhagsramma áætlunarinnar skal fjárhæðum
úthlutað til sérhvers flokks sértækra markmiða í samræmi við 
hlutföllin sem sett eru fram í viðaukanum.

5. Framkvæmdastjórnin skal ekki víkja um meira en fimm
prósentustig, fyrir hvern flokk sértækra markmiða, frá þeim 
hlutföllum sem úthlutað hefur verið eftir innan fjárhagsrammans, 
eins og fram kemur í viðaukanum. Ef nauðsynlegt reynist að 
fara yfir þau mörk skal framkvæmdastjórnin hafa umboð til 
að samþykkja framseldar gerðir, í samræmi við 8. gr., til að 
breyta öllum tölum í viðaukanum um meira en fimm og upp í 
tíu prósentustig.

8. gr.

Beiting framsals
1. Framkvæmdastjórninni skal falið vald til að samþykkja
framseldar gerðir, sbr. þó skilyrðin sem mælt er fyrir um í 
þessari grein.

2. Framkvæmdastjórninni skal falið vald til að samþykkja
framseldar gerðir, sem um getur í 5. mgr. 7. gr., meðan 
áætlunin varir.

(17) Reglugerð ráðsins (ESB, KBE) nr. 1311/2013 frá 2. desember 2013 um 
fjárhagsramma til margra ára fyrir tímabilið 2014–2020 (Stjtíð. ESB L 347, 
20.12.2013, bls. 884).
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3. Evrópuþinginu eða ráðinu er hvenær sem er heimilt
að afturkalla framsal valds sem um getur í 5. mgr.  
7. gr. Með ákvörðun um afturköllun skal bundinn endir á
framsal valdsins sem tilgreint er í þeirri ákvörðun. Ákvörðunin 
öðlast gildi daginn eftir birtingu hennar í Stjórnartíðindum 
Evrópusambandsins eða síðar, eftir því sem tilgreint er í 
ákvörðuninni. Hún skal ekki hafa áhrif á gildi framseldra gerða 
sem þegar eru í gildi.

4. Um leið og framkvæmdastjórnin samþykkir framselda
gerð skal hún samtímis tilkynna það Evrópuþinginu og ráðinu.

5. Framseld gerð, sem er samþykkt skv. 5. mgr. 7. gr., skal
því aðeins öðlast gildi að Evrópuþingið eða ráðið hafi ekki haft 
uppi nein andmæli innan tveggja mánaða frá tilkynningu um 
gerðina til Evrópuþingsins og ráðsins eða ef bæði Evrópuþingið 
og ráðið hafa upplýst framkvæmdastjórnina, áður en fresturinn 
er liðinn, um þá fyrirætlan sína að hreyfa ekki andmælum. 
Þetta tímabil skal framlengt um tvo mánuði að frumkvæði 
Evrópuþingsins eða ráðsins.

9. gr.

Framkvæmdarráðstafanir
1. Framkvæmdastjórnin skal hrinda áætluninni í framkvæmd 
í samræmi við fjárhagsreglugerðina.

2. Til þess að koma áætluninni í framkvæmd skal fram-
kvæmdastjórnin samþykkja árlegar starfsáætlanir í formi fram-
kvæmdargerða. Þessar framkvæmdargerðir skulu samþykktar 
í samræmi við rannsóknarmálsmeðferðina sem um getur í  
2. mgr. 10. gr.

3. Í sérhverri starfsáætlun skal unnið að framkvæmd
markmiða áætlunarinnar með því ákveða eftirfarandi: 

a) aðgerðir sem ráðast skal í, í samræmi við almenn og sértæk
markmið sem sett eru fram í 3. gr. og 1. mgr. 4. gr., þ.m.t.
leiðbeinandi úthlutun fjármagns,

b) helstu viðmiðanir um hæfi, vali og úthlutun sem nota skal
við val á tillögum sem hljóta skulu fjárframlög í samræmi
við 84. gr. fjárhagsreglugerðarinnar og 94. gr. í reglum
hennar um beitingu,

c) lágmarkshlutfall árlegra útgjalda sem úthluta skal sem
styrkjum.

4. Tryggja skal viðeigandi og sanngjarna dreifingu
fjárstuðnings til mismunandi sviða sem falla undir sértæku 
markmiðin sem um getur í 1. mgr. 4. gr. og um leið skal hafa 
hliðsjón af því hve miklu fjármagni hefur þegar verið úthlutað 
innan ramma fyrri áætlana fyrir árin 2007–2013, sem komið 
var á með ákvörðunum sem um getur í 15. gr. Við ákvörðun 
um úthlutun fjármagns til þessara sviða í árlegu starfsáætlunum 

skal framkvæmdastjórnin hafa hliðsjón af þörfinni á að 
viðhalda nægilegu fjármögnunarstigi og skal tryggja samfellu í 
aðgerðum og fyrirsjáanleika í fjármögnun á öllum sviðum sem 
falla undir sértæku markmiðin sem sett eru fram í 1. mgr. 4. gr.

5. Auglýsingar eftir tillögum skulu birtar árlega.

10. gr.

Nefndarmeðferð
1. Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar nefndar.
Nefnd þessi skal vera nefnd í skilningi reglugerðar (ESB) 
nr. 182/2011.

2. Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gilda ákvæði 5. gr.
reglugerðar (ESB) nr. 182/2011.

11. gr.

Til fyllingar
1. Framkvæmdastjórnin skal, í samvinnu við aðildarríkin,
tryggja heildarsamræmi, fyllingu og samvirkni við aðrar 
fjármögnunarleiðir Sambandsins, m.a. einnig áætlunina 
um réttvísi, áætlunina „Evrópa fyrir borgarana“ og áætlun 
Evrópusambandsins um atvinnumál og félagslega nýsköpun sem 
og aðrar áætlanir á sviði atvinnu og félagsmála, innanríkismála, 
heilsu- og neytendaverndar, menntunar, þjálfunar, æskulýðsmála 
og íþrótta, upplýsingasamfélagsins og stækkunarmála, 
einkum fjármögnunarleið við foraðildarstuðning (IPA II) og 
uppbyggingar- og fjárfestingarsjóði Evrópu.

2. Framkvæmdastjórnin skal einnig tryggja heildarsamræmi, 
fyllingu og samvirkni við starf aðila, skrifstofa og stofnana 
Sambandsins sem starfa á sviðum sem falla undir markmið 
áætlunarinnar.

3. Heimilt er að samnýta fjármögnun innan áætlunarinnar
með öðrum fjármögnunarleiðum Sambandsins, einkum 
áætluninni um réttvísi, til þess að koma í framkvæmd 
aðgerðum sem samrýmast markmiðum beggja áætlana. 
Ástæða getur verið til að aðgerð sem fengið hefur fjárstyrk 
á vegum áætlunarinnar fái einnig úthlutað fjármagni á vegum 
áætlunarinnar um réttvísi, að því tilskildu að fjármögnunin nái 
ekki til sömu kostnaðarliða.

12. gr.

Verndun fjárhagslegra hagsmuna Sambandsins
1. Framkvæmdastjórnin skal gera nauðsynlegar ráðstafanir
til að tryggja vernd fjárhagslegra hagsmuna Sambandsins 
þegar gripið er til aðgerða, sem fjármagnaðar eru samkvæmt 
áætluninni, með því að beita aðgerðum til að fyrirbyggja svik, 
spillingu og hvers konar annað ólöglegt athæfi, með skilvirku 
eftirliti og, ef í ljós koma misfellur, með því að endurheimta 
fjárhæðir sem hafa verið ranglega greiddar og, eftir því sem við 
á, með fjárhagslegum og stjórnsýslulegum viðurlögum sem eru 
skilvirk, í réttu hlutfalli við brot og letjandi.
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2. Framkvæmdastjórnin eða fulltrúar hennar og
Endurskoðunarrétturinn skulu hafa heimild til að annast 
endurskoðun, bæði á grundvelli skjala og á vettvangi, hjá 
öllum styrkþegum, verktökum og undirverktökum sem hafa 
fengið fjárstyrk Sambandsins samkvæmt áætluninni.

3. Evrópuskrifstofan um aðgerðir gegn svikum getur hafið
athuganir, þ.m.t. eftirlit og athuganir á vettvangi, í samræmi 
við ákvæði og verklagsreglur sem mælt er fyrir um í reglugerð 
Evrópuþingsins og ráðsins (ESB, KBE) nr. 883/2013(18) og 
reglugerð ráðsins (KBE, EB) nr. 2185/96(19), til að ganga úr 
skugga um hvort um svik, spillingu og annað ólöglegt athæfi 
hafi verið að ræða sem hefur áhrif á fjárhagslega hagsmuni 
Sambandsins í tengslum við styrksamning, styrkákvörðun eða 
samning sem er fjármagnaður samkvæmt þessari reglugerð.

4. Með fyrirvara um 1., 2. og 3. mgr. skulu samstarfs-
samningar við þriðju lönd og alþjóðastofnanir, styrksamningar, 
styrkákvarðanir og samningar, sem leiðir af framkvæmd þessarar 
áætlunar, innihalda ákvæði sem veita framkvæmdastjórninni, 
Endurskoðunarréttinum og Evrópuskrifstofunni um aðgerðir 
gegn svikum skýlaust umboð til að annast endurskoðanir og 
rannsóknir, sem um getur í þessum málsgreinum, í samræmi 
við valdheimildir hvers þeirra um sig.

13. gr.

Eftirlit og mat

1. Framkvæmdastjórnin skal hafa árlegt eftirlit með
áætluninni til þess að fylgjast með framkvæmd aðgerða, sem 
fram fara á vegum hennar, og hvernig tekst til með að ná 
sértæku markmiðunum sem sett eru fram í 4. gr. Með eftirlitinu 
skal einnig gert kleift að meta hvernig tekið hefur verið á 
málefnum tengdum kynjajafnrétti, banni við mismunun og 
barnavernd í aðgerðum áætlunarinnar í heild.

2. Framkvæmdastjórnin skal láta Evrópuþinginu og ráðinu
eftirfarandi í té:

a) árlega eftirlitsskýrslu sem byggð er á vísunum, sem settir
eru fram í 2. mgr. 14. gr., og um notkun tiltæks fjármagns,

b) bráðabirgðamatsskýrslu eigi síðar en 30. júní 2018,

c) eftirámatsskýrslu eigi síðar en 31. desember 2021.

3. Í bráðabirgðamatskýrslunni skal metinn árangurinn sem
náðst hefur  með tilliti til markmiða áætlunarinnar, skilvirkni 
í notkun fjármagns og evrópskur virðisauki sem áætlunin 
hefur í för með sér með það í huga að ákveða hvort skuli 

(18) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB, KBE) nr. 883/2013 frá 11. 
september 2013 um rannsóknir Evrópuskrifstofu um aðgerðir gegn svikum 
og niðurfellingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1073/1999 
og reglugerð ráðsins (KBE) nr. 1074/1999 (Stjtíð. ESB L 248, 18.9.2013, 
bls. 1).

(19) Reglugerð ráðsins (KBE, EB) nr. 2185/96 frá 11. nóvember 1996 um 
vettvangseftirlit og athuganir sem framkvæmdastjórnin framkvæmir til þess 
að vernda fjárhagslega hagsmuni Evrópubandalaganna gegn svikum og 
öðrum brotum (Stjtíð. EB L 292, 15.11.1996, bls. 2).

endurnýja, aðlaga eða hætta fjármögnun á sviðum sem falla 
undir áætlunina eftir 2020. Í henni skal einnig lagt mat á hvort 
svigrúm er til einföldunar á áætluninni, hvernig innra og ytra 
samhengi hennar er og hvort öll markmið og allar aðgerðir 
innan hennar hafi áframhaldandi þýðingu. Í henni skal tekið 
tillit til niðurstaðna úr eftirámatsskýrslum fyrri áætlana fyrir 
tímabilið 2007–2013, sem komið var á með ákvörðunum, sem 
um getur í 15. gr.

4. Í eftirámatsskýrslunni skal meta langtímaáhrif áætlun-
arinnar og hversu varanleg áhrif af áætluninni eru með það í 
huga að taka ákvörðun um áætlun sem fylgir í kjölfarið.

14. gr.

Vísar

1. Í samræmi við 13. gr. skulu mælikvarðar, sem settir eru
fram í 2. mgr. þessarar greinar, vera grunnur að eftirliti og 
mati á því að hve miklu leyti hvert og eitt sértækt markmið 
áætlunarinnar, sem sett eru fram í 4. gr., hefur náðst fyrir 
tilstilli aðgerðanna sem kveðið er á um í 5. gr. Þau skulu mæld 
miðað við fyrirframskilgreind grunnviðmið sem endurspegla 
ástandið áður en til framkvæmdar kom. Þar sem við á skal 
sundurliða mælikvarða m.a. eftir kyni, aldri og fötlun.

2. Mælikvarðarnir, sem um getur í 1. mgr., skulu m.a. vera
eftirfarandi:

a) fjöldi og hlutfall einstaklinga í markhópi sem náðst hefur
til með vitundarvakningu, sem hlotið hefur fjármögnun á
vegum áætlunarinnar,

b) fjöldi hagsmunaaðila sem taka m.a. þátt í starfsemi, sem
lýtur að þjálfun, skiptum, námsferðum, vinnufundum
og málstofum, sem hlotið hefur fjármögnun á vegum
áætlunarinnar,

c) framfarir í þekkingu á löggjöf og stefnumálum Sambandsins 
og, eftir atvikum, réttindum, gildum og meginreglum sem
eru grunnstoðir Sambandsins, meðal hópa sem taka þátt
í starfsemi sem fjármögnuð er á vegum áætlunarinnar,
samanborið við allan markhópinn í heild,

d) fjöldi tilvika, starfsemi og afurða samstarfs yfir landamæri,

e) mat þátttakenda á starfseminni sem þeir tóku þátt í og
hversu varanleg (að vænta má) hún er,

f) landfræðileg útbreiðsla starfsemi sem fjármögnuð er á
vegum áætlunarinnar,
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g) fjöldi umsókna og styrkja sem tengjast hverju sértæku
markmiði,

h) hversu mikilli fjármögnun umsækjendur óskuðu eftir og
þeim var úthlutað í tengslum við hvert sértækt markmið.

3. Til viðbótar við mælikvarðana, sem settir eru fram
í 2. mgr., skal m.a. meta eftirfarandi í bráðabirgða- og 
eftirámatsskýrslum innan áætlunarinnar:

a) evrópskan virðisauka sem felst í áætluninni, þ.m.t. mat á
starfsemi áætlunarinnar í ljósi svipaðra framtaksverkefna
sem hafa verið þróuð á vettvangi einstakra ríkja og á
evrópskum vettvangi án fjárstuðnings frá Sambandinu
og á (væntum) árangri hennar, einnig kosti og/eða galla
fjármögnunar Sambandsins samanborið við landsbundna
fjármögnun þeirrar tegundar starfsemi sem um ræðir,

b) umfang fjármögnunarinnar í samanburði við árangur sem
náðst hefur (skilvirkni),

c) hugsanlegar stjórnsýslulegar, skipulagslegar og/eða
kerfislægar hindranir í að koma áætluninni í framkvæmd

með liprari, áhrifaríkari og skilvirkari hætti (svigrúm til 
einföldunar).

15. gr.

Umbreytingarráðstafanir

Aðgerðir sem hafnar eru á grundvelli 4. þáttar („Bann við 
mismunun og fjölbreytni“) og 5. þáttar („Kynjajafnrétti“) 
ákvörðunar nr. 1672/2006/EB, ákvörðunar 2007/252/EB eða 
ákvörðunar nr. 779/2007/EB skulu áfram falla undir ákvæði 
þessara ákvarðana þar til þeim lýkur. Í tengslum við þessar 
aðgerðir skal túlka tilvísun til nefndanna sem kveðið er á um 
í 13. gr. ákvörðunar nr. 1672/2006/EB, 10. gr. ákvörðunar 
2007/252/EB og 10. gr. ákvörðunar 779/2007/EB sem tilvísanir 
til nefndarinnar sem kveðið er á um í 1. mgr. 10. gr. þessarar 
reglugerðar.

16. gr.

Gildistaka

Reglugerð þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 17. desember 2013.

Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins,
forseti. forseti.

________
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VIÐAUKI

ÚTHLUTUN FJÁRMAGNS

Innan fjárhagsramma fyrir áætlunina skal fjárhæðum úthlutað með eftirfarandi hætti til flokka sértækra markmiða, sem 
settir eru fram í 1. mgr. 4. gr.:

Flokkur sértækra markmiða Hluti fjárhagsrammans (í %)

1. flokkur 57%

— að stuðla að skilvirkri framkvæmd meginreglunnar um bann við mismunun á grundvelli kynferðis, kynþáttar eða 
þjóðernislegs uppruna, trúarbragða eða skoðana, fötlunar, aldurs eða kynhneigðar og að virða meginregluna um 
bann við mismunun á grundvelli ákvæða í 21. gr. sáttmálans,

— að koma í veg fyrir og berjast gegn kynþáttafordómum, útlendingafælni, ótta við samkynhneigð og öðrum 
birtingarformum umburðarleysis,

— að efla og vernda réttindi fatlaðs fólks,

— að efla jafnrétti meðal kvenna og karla og vinna að kynjasamþættingu,

2. flokkur 43%

— að koma í veg fyrir og berjast gegn hvers konar ofbeldi gegn börnum, ungmennum og konum sem og ofbeldi gegn 
öðrum áhættuhópum, einkum hópum sem eru berskjaldaðir gegn ofbeldi í nánum tengslum og vernda fórnarlömb 
slíks ofbeldis,

— til að efla og vernda réttindi barna,

— að stuðla að því að friðhelgi einkalífsins og persónuupplýsingum sé tryggt hæsta verndarstig,

— að efla og styrkja að réttindum sem leiðir af Sambandsborgararétti sé beitt,

— að gera einstaklingum kleift, sem neytendum eða atvinnurekendum á innri markaðnum, að framfylgja réttindum 
sínum sem leiðir af löggjöf Sambandsins með hliðsjón af verkefnum sem fjármögnuð eru innan ramma 
neytendaáætlunarinnar.

___________


