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RÅDSBESLUTNING

av 27. november 2000

om fastsettelse av Fellesskapets handlingsprogram til bekjempelse av forskjellsbehandling (2001-2006)(*)

(2000/750/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 13,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet(1),

etter samråd med Den økonomiske og sosiale komité(2),

etter samråd med Regionkomiteen(3) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Den europeiske union bygger på prinsippene om frihet, 
folkestyre, respekt for menneskerettighetene og de 
grunnleggende friheter samt rettsstatsprinsippet, som alle 
er prinsipper som medlemsstatene har til felles. I samsvar 
med artikkel 6 nr. 2 i traktaten om Den europeiske 
union bør Unionen respektere som allmenne prinsipper 
for fellesskapsretten de grunnleggende rettigheter som 
garanteres ved Den europeiske konvensjon om beskyttelse 
av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter, og 
som følger av medlemsstatenes felles forfatningsmessige 
tradisjoner.

2) Europaparlamentet har gjentatte ganger innstendig bedt 
om at Den europeiske union utvikler og styrker sin 
politikk på området likebehandling og like muligheter når 
det gjelder alle grunner til forskjellsbehandling.

3) Den europeiske union avviser teorier som søker å fastslå 
at det finnes forskjellige menneskeraser. Bruken av 
begrepet «rase» i denne beslutning innebærer ikke at 
slike teorier godtas. 

4) Ved gjennomføringen av programmet skal Fellesskapet 
i samsvar med traktaten ta sikte på å fjerne ulikheter og 
fremme likestilling mellom menn og kvinner, særlig fordi 
kvinner ofte er offer for forskjellsbehandling på flere 
områder.

5) De ulike formene for forskjellsbehandling kan ikke 
ordnes etter betydning, og alle er like uakseptable. 
Programmet tar sikte på både utveksling av gjeldende 
god praksis i medlemsstatene og utvikling av ny praksis 
og politikk til bekjempelse av forskjellsbehandling, også 
forskjellsbehandling på flere områder. Denne beslutning 
kan bidra til at det innføres en mer omfattende strategi til 
bekjempelse av alle former for forskjellsbehandling av 
ulike grunner, og denne strategien bør heretter utvikles 
parallelt.

6) Erfaringen fra tiltak på fellesskapsplan, særlig med 
hensyn til likestilling mellom kjønnene, har vist at 
bekjempelse av forskjellsbehandling i praksis krever 
en kombinasjon av tiltak, og særlig av lovgivning og 
praktiske tiltak som er utformet for å styrke hverandre 
gjensidig. Lignende lærdom kan trekkes av erfaring når 
det gjelder forskjellsbehandling på grunnlag av rase og 
etnisk opprinnelse samt funksjonshemning.

7) Programmet bør omhandle alle grunner til 
forskjellsbehandling, med unntak av forskjellsbehandling 
på grunnlag av kjønn, som omfattes av særlige 
fellesskapstiltak. Forskjellsbehandling av ulike 
grunner kan ha lignende trekk og kan bekjempes på 
lignende måte. Erfaringen fra mange års bekjempelse 
av forskjellsbehandling av visse grunner, herunder 
på grunnlag av kjønn, kan brukes til bekjempelse av 
forskjellsbehandling av andre grunner. Særtrekkene 
ved de ulike formene for forskjellsbehandling bør 
imidlertid tas i betraktning. Det må derfor tas hensyn 
til funksjonshemmede personers særlige behov når det 
gjelder tilgang til virksomhet og resultater.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 303 av 2.12.2000, s. 23, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 181/2003 av 5. desember 2003 
om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder 
utenfor de fire friheter, se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 15 av 25.3.2004, s. 19.

(1) Uttalelse avgitt 5.10.2000 (ennå ikke offentliggjort i EFT). 
(2) EFT C 204 av 18.7.2000, s. 82.
(3)  EFT C 226 av 8.8.2000, s. 1.
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8) Programmet bør være åpent for alle offentlige og/eller 
private organer og institusjoner som deltar i kampen 
mot forskjellsbehandling. I denne sammenheng må det 
tas hensyn til både lokale og nasjonale ikke-statlige 
organisasjoners erfaring og sakkunnskap. 

9) Mange ikke-statlige organisasjoner på europeisk plan 
har erfaring og sakkunnskap innenfor bekjempelse av 
forskjellsbehandling og med å opptre som forkjempere 
for mennesker som utsettes for forskjellsbehandling. De 
kan derfor yte et viktig bidrag til å bedre forståelsen av de 
ulike formene for og virkningene av forskjellsbehandling 
samt til å sikre at det ved utformingen, gjennomføringen 
og oppfølgingen av programmet tas hensyn til erfaringen 
til mennesker som utsettes for forskjellsbehandling. 
Fellesskapet har tidligere bidratt med grunnfinansiering 
til forskjellige organisasjoner som arbeider på området 
forskjellsbehandling. Grunnfinansiering av effektive ikke-
statlige organisasjoner kan være et verdifullt virkemiddel 
i bekjempelsen av forskjellsbehandling.

10) De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen 
av denne beslutning, bør vedtas i samsvar med 
rådsbeslutning 1999/468/EF av 28. juni 1999 
om fastsettelse av nærmere regler for utøvelsen av 
den gjennomføringsmyndighet som er tillagt 
Kommisjonen(1).

11) For å øke fellesskapstiltakenes tilleggsverdi bør 
Kommisjonen i samarbeid med medlemsstatene sikre 
at det på alle plan er sammenheng og komplementaritet 
mellom de tiltak som gjennomføres innenfor rammen av 
denne beslutning, og annen relevant fellesskapspolitikk 
samt andre relevante fellesskapsordninger og -tiltak, 
særlig på områdene utdanning og opplæring og like 
muligheter for menn og kvinner i henhold til Det 
europeiske sosialfond og med hensyn til å fremme 
sosial integrasjon. Det må også sikres sammenheng og 
komplementaritet med relevant virksomhet som utøves 
av Det europeiske senter for overvåking av rasisme og 
fremmedhat.

12) I avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde 
(EØS-avtalen) er det fastsatt et utvidet samarbeid på det 
sosiale område mellom på den ene side Det europeiske 
fellesskap og dets medlemsstater, og på den annen 
side de statene i Det europeiske frihandelsforbund som 
deltar i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde 
(EFTA/EØS). Dette program bør åpnes for deltaking 
for søkerstatene i Sentral- og Øst-Europa i samsvar 
med vilkårene fastsatt i de europeiske avtalene, i deres 
tilleggsprotokoller og i de respektive assosieringsråds 
beslutninger, og for Kypros, Malta og Tyrkia på grunnlag 
av tilleggsbevilgninger etter framgangsmåter som skal 
avtales med disse statene.

13) I denne beslutning er det for hele programmets varighet 
inntatt et finansielt referansebeløp i henhold til punkt 34 
i den tverrinstitusjonelle avtalen av 6. mai 1999 mellom 
Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen(2), uten 

at det berører budsjettmyndighetens myndighet som 
definert i traktaten. 

14) Det er viktig at Kommisjonen og medlemsstatene 
bestreber seg på å sikre at alle tekster, retningslinjer 
og forslagsinnbydelser som offentliggjøres innenfor 
rammen av dette program, er utarbeidet i et klart, enkelt 
og tilgjengelig språk.

15) Det bør tas hensyn til behovet for om nødvendig å yte 
særlig bistand slik at personer kan overvinne hindringene 
for deltaking i programmet.

16) For at et fellesskapstiltak skal lykkes er det nødvendig å 
overvåke og evaluere resultatene i forhold til målene.

17) I samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i 
traktatens artikkel 5 kan målene for det foreslåtte tiltak 
med hensyn til Fellesskapets bidrag til bekjempelsen 
av forskjellsbehandling, ikke nås i tilstrekkelig grad 
av medlemsstatene, blant annet på grunn av behovet 
for multilaterale partnerskap, tverrnasjonal utveksling 
av opplysninger og formidling av god praksis i hele 
Fellesskapet. I samsvar med forholdsmessighetsprinsip
pet som fastsatt i nevnte artikkel, går denne beslutning 
ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå disse 
målene —

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

Fastsettelse av programmet

Ved denne beslutning fastsettes et fellesskapshandlingpro
gram, heretter kalt «programmet», for å fremme tiltak til 
bekjempelse av direkte og indirekte forskjellsbehandling på 
grunnlag av rase eller etnisk opprinnelse, religion eller tro, 
funksjonshemning, alder eller seksuell legning, for tidsrommet 
1. januar 2001-31. desember 2006.

Artikkel 2

Mål

Innenfor rammen av Fellesskapets myndighet skal programmet 
støtte og utfylle innsatsen på fellesskapsplan og i medlemsstatene 
for å fremme tiltak med sikte på å forebygge og bekjempe 
forskjellsbehandling av en eller flere grunner, samtidig som 
det eventuelt tas hensyn til den framtidige utviklingen innenfor 
lovgivningen. Programmet skal ha følgende mål: 

a) å bedre forståelsen av spørsmål knyttet til 
forskjellsbehandling ved å øke kunnskapen og ved å 
vurdere effektiviteten av politikk og praksis,

b) å utvikle evnen til effektivt å forebygge og bekjempe 
forskjellsbehandling, særlig ved å styrke organisasjonenes 
virkemidler og støtte utveksling av opplysninger og god 
praksis samt nettsamarbeid på europeisk plan, samtidig 
som det tas hensyn til særlige kjennetegn ved de ulike 
formene for forskjellsbehandling,

(1)  EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
(2)  EFT C 172 av 18.6.1999, s. 1.
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c) å fremme og spre de verdier og den praksis som ligger til 
grunn for kampen mot forskjellsbehandling, også ved bruk 
av holdningskampanjer.

Artikkel 3

Fellesskapstiltak

1. Med sikte på å nå målene fastsatt i artikkel 2 kan følgende 
tiltak gjennomføres innenfor en tverrnasjonal ramme:

a) analyse av faktorer knyttet til forskjellsbehandling, 
herunder gjennom undersøkelser og utvikling av 
kvalitative og kvantitative indikatorer og standardverdier 
for referansemåling, i samsvar med nasjonal lovgivning 
og praksis, samt vurdering av lovgivning og praksis med 
sikte på å vurdere effektiviteten og virkningen, og med en 
effektiv spredning av resultatene, 

b) tverrnasjonalt samarbeid og fremming av nettsamarbeid på 
europeisk plan mellom partnere som er aktive med hensyn 
til å forebygge og bekjempe forskjellsbehandling, herunder 
ikke-statlige organisasjoner,

c) holdningsskapende tiltak, særlig for å framheve den 
europeiske dimensjonen i kampen mot forskjellsbehandling 
og for å offentliggjøre programmets resultater, særlig ved 
meldinger, publikasjoner, kampanjer og arrangementer.

2. Gjennomføringsbestemmelser for fellesskapstiltakene 
nevnt i nr. 1 er oppført i vedlegget.

Artikkel 4

Gjennomføring av programmet og samarbeid med 
medlemsstatene

1. Kommisjonen skal

a) sikre at fellesskapstiltakene som omfattes av 
programmet, gjennomføres i samsvar med vedlegget,

b) regelmessig utveksle synspunkter med representanter 
for ikke-statlige organisasjoner og partene i arbeidslivet 
på europeisk plan om utformingen, gjennomføringen og 
oppfølgingen av programmet og om tilknyttede politiske 
retningslinjer. For det formål skal Kommisjonen gjøre 
relevante opplysninger tilgjengelige for ikke-statlige 
organisasjoner og partene i arbeidslivet. Kommisjonen 
skal underrette komiteen nedsatt i henhold til artikkel 6 
om slike synspunkter.

2. Kommisjonen skal i samarbeid med medlemsstatene treffe 
de tiltak som er nødvendige for å 

a) fremme alle berørte parters deltaking i programmet, 
herunder ikke-statlige organisasjoner, uansett 
størrelse,

b) fremme et aktivt partnerskap og en aktiv dialog 
mellom alle som deltar i programmet, blant annet 
for å oppmuntre til en integrert og samordnet 
tilnærmingsmåte i kampen mot forskjellsbehandling,

c) sørge for spredning av resultatene av de tiltak som 
gjennomføres innenfor rammen av programmet,

d) sørge for lett tilgjengelige opplysninger og 
hensiktsmessig offentliggjøring og oppfølging i 
forbindelse med de tiltak som får støtte gjennom 
programmet.

Artikkel 5

Gjennomføringstiltak

1. De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av denne 
beslutning, og som gjelder spørsmålene omhandlet nedenfor, 
skal vedtas etter framgangsmåten med forvaltningskomité 
nevnt i artikkel 6 nr. 2:

a) de overordnede retningslinjene for gjennomføringen av 
programmet,

b) den årlige arbeidsplan for gjennomføring av programmets 
tiltak, herunder muligheten for å tilpasse eller utfylle 
programmets temaer,

c) Fellesskapets økonomiske støtte til programmet,

d) årsbudsjettet og fordelingen av midler til programmets 
ulike tiltak,

e) nærmere regler for utvelging av tiltak og organisasjoner 
som skal motta fellesskapsstøtte samt Kommisjonens 
utkast til liste over tiltak og organisasjoner som skal motta 
slik støtte,

f) kriteriene for overvåking og evaluering av programmet, 
særlig med hensyn til kostnadseffektivitet, og retningslinjer 
for spredning og overføring av resultatene.

2. De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av 
denne beslutning, og som gjelder alle andre spørsmål, skal 
vedtas etter framgangsmåten med rådgivende komité nevnt i 
artikkel 6 nr. 3.

Artikkel 6

Komité

1. Kommisjonen skal bistås av en komité.

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 4 og 7 i 
beslutning 1999/468/EF anvendelse.

Tidsrommet fastsatt i artikkel 4 nr. 3 i beslutning 1999/468/EF 
skal være to måneder.

3. Når det vises til dette nummer, får artikkel 3 og 7 i 
beslutning 1999/468/EF anvendelse.

4. Komiteen fastsetter sin forretningsorden.

Artikkel 7

Samarbeid med andre komiteer

For å sikre sammenheng og komplementaritet mellom 
programmet og andre tiltak nevnt i artikkel 8, skal Kommisjonen 
regelmessig underrette komiteen om andre fellesskapstiltak som 
bidrar til bekjempelse av forskjellsbehandling. Om nødvendig 
skal Kommisjonen opprette et regelmessig og strukturert 
samarbeid mellom denne komiteen og de overvåkingskomiteer 
som er nedsatt for annen relevant politikk og andre relevante 
ordninger og tiltak.
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Artikkel 8

Sammenheng og komplementaritet

1. Kommisjonen skal i samarbeid med medlemsstatene 
sikre den overordnede sammenheng med annen politikk og 
andre ordninger og tiltak iverksatt av Unionen og Fellesskapet, 
særlig ved å opprette hensiktsmessige ordninger for å 
samordne programmets virksomhet med relevant virksomhet 
innenfor forskning, sysselsetting, likestilling mellom kvinner 
og menn, sosial integrasjon, kultur, utdanning, opplæring 
og ungdomspolitikk samt Fellesskapets forbindelser med 
tredjestater.

2. Kommisjonen og medlemsstatene skal sikre sammenheng 
og komplementaritet mellom programmets virksomhet og 
Unionens og Fellesskapets andre relevante tiltak, særlig 
innenfor rammen av strukturfondene og fellesskapsinitiativet 
«Equal».

3. Medlemsstatene skal så langt som mulig bestrebe seg på å 
sikre sammenheng og komplementaritet mellom programmets 
virksomhet og den virksomhet som utøves på nasjonalt, 
regionalt og lokalt plan.

Artikkel 9

Deltaking for EFTA-EØS-statene, de assosierte stater i 
Sentral- og Øst-Europa, Kypros, Malta og Tyrkia

Programmet er åpent for deltaking for 

a) EFTA-EØS-statene i samsvar med vilkårene fastsatt i 
EØS-avtalen,

b) søkerstatene i Sentral- og Øst-Europa (SSØE) i samsvar 
med vilkårene fastsatt i de europeiske avtaler, deres 
tilleggsprotokoller og i de respektive assosieringsråds 
beslutninger,

c) Kypros, Malta og Tyrkia, på grunnlag av tilleggsbevilgninger 
etter framgangsmåter som skal avtales med disse statene.

Artikkel 10

Finansiering

1. Det finansielle referansebeløpet for gjennomføringen av 
programmet for tidsrommet 2001-2006 skal være 98,4 millioner 
euro. 

2. De årlige bevilgningene skal godkjennes av 
budsjettmyndigheten innenfor rammen av de finansielle 
overslag.

Artikkel 11

Overvåking og evaluering

1. Kommisjonen skal etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 6 nr. 2 og 3 jevnlig overvåke programmet i samarbeid 
med medlemsstatene.

2. Programmet skal evalueres av Kommisjonen med 
bistand fra uavhengige sakkyndige. Ved evalueringen 
undersøkes de gjennomførte tiltakenes relevans, effektivitet 
og kostnadseffektivitet i forhold til målene i artikkel 2. 
Evalueringen skal også omfatte virkningen av programmet 
som helhet.

Evalueringen skal også omfatte en undersøkelse av 
komplementariteten mellom programmets tiltak og tiltak 
innenfor rammen av annen relevant fellesskapspolitikk og 
andre relevante fellesskapsordninger og -tiltak.

3. Kommisjonen skal senest 31. desember 2005 framlegge 
for Europaparlamentet, Rådet, Den økonomiske og sosiale 
komité og Regionkomiteen en evalueringsrapport om 
gjennomføringen av programmet.

Artikkel 12

Ikrafttredelse

Denne beslutning trer i kraft den dag den kunngjøres i De 
Europeiske Fellesskaps Tidende.

Utferdiget i Brussel, 27. november 2000.

 For Rådet
 É. GUIGOU
 Formann
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VEDLEGG

RETNINGSLINJER FOR GJENNOMFØRING AV PROGRAMMET

I. Tiltaksområder

 Programmet kan omfatte følgende områder innenfor rammen av den myndighet Fellesskapet er tillagt i henhold til 
traktaten: 

a) Likebehandling innenfor offentlig forvaltning og fra offentlig forvaltnings side.

b) Likebehandling innenfor media og fra medias side.

c) Lik deltaking i politisk, økonomisk og sosial beslutningstaking.

d) Lik tilgang til og levering av offentlig tilgjengelige varer og tjenester, herunder bolig, transport, kultur, fritid 
og sport.

e) Effektiv overvåking av forskjellsbehandling, herunder forskjellsbehandling på flere områder.

f) Effektiv spredning av opplysninger om rett til likebehandling og til ikke å bli utsatt for forskjellsbehandling.

g) Integrering av politikk og praksis for å bekjempe forskjellsbehandling.

All virksomhet knyttet til programmet skal være i samsvar med prinsippet om integrering av kjønnsperspektiv og 
likestilling.

Ved gjennomføringen av programmet kan Kommisjonen benytte teknisk og/eller administrativ bistand, til gjensidig 
nytte for Kommisjonen og mottakerne, i forbindelse med kartlegging, utarbeiding, forvaltning, overvåking, revisjon 
og kontroll av programmet eller prosjektene.

Kommisjonen kan foreta undersøkelser, organisere møter med sakkyndige, gjennomføre opplysningskampanjer og 
utgi publikasjoner som er direkte knyttet til programmets mål.

II. Adgang til programmet

 Programmet er, på de vilkår og i henhold til de gjennomføringsbestemmelser som er fastsatt i dette vedlegg, åpent 
for alle offentlige og/eller private organer og institusjoner som deltar i kampen mot forskjellsbehandling, særlig

a) medlemsstater,

b) lokale og regionale myndigheter,

c) organer som arbeider med å fremme likebehandling,

d) partene i arbeidslivet,

e) ikke-statlige organisasjoner,

f) universiteter og forskningsinstitutter,

g) nasjonale statistikkontorer,

h) media.

III. Tiltak

 Delområde 1 – Analyse og evaluering

 Det kan gis støtte til følgende tiltak:

1. Utvikling og spredning av sammenlignbare statistiske serier om omfanget av forskjellsbehandling i Fellesskapet 
i samsvar med nasjonal lovgivning og praksis.

2. Utvikling og spredning av metoder og indikatorer for vurdering av effektiviteten av politikk og praksis for å 
bekjempe forskjellsbehandling (referansemåling) i samsvar med nasjonal lovgivning og praksis.

3. Analyse på grunnlag av årlige rapporter av lovgivning og praksis for å bekjempe forskjellsbehandling med 
sikte på å vurdere effektiviteten og formidle erfaringer.

4. Temaundersøkelser innenfor rammen av de prioriterte temaene, for å sammenligne og stille opp mot hverandre 
metoder som gjelder de ulike grunnene til forskjellsbehandling hver for seg og samlet.
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Ved gjennomføringen av dette delområdet skal Kommisjonen særlig sikre sammenheng og komplementaritet 
med den virksomhet som utøves av Det europeiske senter for overvåking av rasisme og fremmedhat og innefor 
rammen av Fellesskapets rammeprogram for forskning, teknologisk utvikling og demonstrasjon og Fellesskapets 
statistikkprogram.

Delområde 2 – Kapasitetsøkning

Følgende tiltak kan gis støtte for å øke kapasiteten og effektiviteten til de utvalgte aktørene som deltar i kampen mot 
forskjellsbehandling innenfor de områder som omfattes av dette program:

1. Tverrnasjonale utvekslingstiltak med en rekke aktører fra minst tre medlemsstater, som består av overføring av 
informasjon, erfaringer og god praksis. Disse tiltakene kan omfatte en sammenligning av effektiviteten av de 
prosesser, metoder og hjelpemidler som tas i bruk i forbindelse med de valgte temaene, gjensidig formidling 
og anvendelse av god praksis, utveksling av personale, felles utvikling av produkter, prosesser, strategier og 
metoder, tilpasning til ulike sammenhenger av de metoder, hjelpemidler og prosesser som er identifisert som 
god praksis og/eller felles spredning av resultater, opplysningsmateriell for å synliggjøre virksomheten samt 
arrangementer. Ved utvelgingen av søknader om støtte i henhold til programmet skal det tas hensyn til de 
mange formene for forskjellsbehandling.

2. Grunnfinansiering av relevante ikke-statlige organisasjoner på europeisk plan som har erfaring med å bekjempe 
forskjellsbehandling og med å opptre som forkjempere for personer som er utsatt for forskjellsbehandling, for 
å fremme utvikling av en integrert og samordnet tilnærmingsmåte i kampen mot forskjellsbehandling.

Grunnfinansieringen skal ikke overstige 90 % av de støtteberettigede kostnadene.

Framgangsmåtene for utvelging av disse organisasjonene kan ta hensyn til hvor uensartede og mangfoldige de 
gruppene som utsettes for forskjellsbehandling er.

Delområde 3 – Holdningsskapende tiltak

Følgende tiltak kan gis støtte:

1. Organisering av konferanser, seminarer og arrangementer på europeisk plan.

2. Organisering av seminarer i regi av medlemsstatene til støtte for gjennomføring av fellesskapsretten på området 
likebehandling samt fremming av en europeisk dimensjon ved arrangementer holdt på nasjonalt plan.

3. Organisering av europeiske mediekampanjer og -arrangementer til støtte for tverrnasjonal informasjonsutveksling 
samt kartlegging og formidling av god praksis, herunder tildeling av priser til vellykkede tiltak innenfor rammen 
av delområde 2 for å synliggjøre kampen mot forskjellsbehandling.

4. Offentliggjøring av materiale for å spre programmets resultater, herunder opprettelse av et nettsted med 
eksempler på god praksis, et forum for utveksling av ideer og en database over mulige partnere for tverrnasjonale 
utvekslingstiltak.

IV. Framlegging av søknader om støtte

 Delområde  1: Dette delområdet vil hovedsakelig bli gjennomført ved anbudsinnbydelser. For samarbeid med 
nasjonale statistikkontorer får Eurostats framgangsmåter anvendelse.

 Delområde  2:  Delområde 2 nr. 1 og 2 vil bli gjennomført ved forslagsinnbydelser som skal framlegges for 
Kommisjonen.

 Delområde  3: Dette delområdet vil i alminnelighet bli gjennomført ved anbudsinnbydelser. Tiltak som kommer 
inn under delområde 3 nr. 2 og 3, kan imidlertid gis tilskudd dersom det kommer søknader om 
tilskudd, for eksempel fra medlemsstatene.


