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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 149 og 150,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

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

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(3),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(4) og

ut fra følgende betraktninger:

1) I fortalen til traktaten erklæres det at medlemsstatene er
«bestemt på å fremme utviklingen av et høyest mulig
kunnskapsnivå for sine folk gjennom bred tilgang til
utdanning og kontinuerlig ajourføring av kunnskap».

2) I traktatens artikkel 18 er det fastsatt at enhver
unionsborger har rett til «å ferdes og oppholde seg fritt på
medlemsstatenes territorium». Evnen til å bruke
fremmede språk er av avgjørende betydning for i praksis
å kunne utøve denne retten fullt ut.

3) I traktatens artikkel 151 er det fastsatt at Fellesskapet skal
bidra til at medlemstatenes kulturer får utfolde seg, idet
det respekterer det nasjonale og regionale mangfold, og
skal ta kulturelle forhold i betraktning når det utøver sin
virksomhet i henhold til andre bestemmelser i traktaten.
Blant disse forholdene er språklige forhold av særlig
betydning. 

4) Alle europeiske språk, i skriftlig som i muntlig form, er
kulturelt sett likestilt i verdi og verdighet, og utgjør en
integrert del av den europeiske kultur og sivilisasjon.

5) Språkspørsmålet er en utfordring i forbindelse med den
europeiske integrering, og resultatene av Det europeiske
språkår kan i den forbindelse være meget lærerike når det
skal utvikles tiltak for å fremme det kulturelle og
språklige mangfold.

6) I artikkel 6 i traktaten om Den europeiske union er det
fastsatt at Unionen skal respektere de grunnleggende
rettigheter slik de er sikret i Den europeiske konvensjon
om beskyttelse av menneskerettighetene og de
grunnleggende friheter.

7) Tilgang til den omfattende litterære arven på de språk den
opprinnelig ble skrevet på vil bidra til utviklingen av
gjensidig forståelse og gi begrepet unionsborgerskap et
konkret innhold.

8) Det er viktig å lære språk, ettersom det øker bevisstheten
om kulturelt mangfold og medvirker til å utrydde
fremmedhat, rasisme, antisemittisme og intoleranse.

9) I tillegg til de menneskelige, kulturelle og politiske
fordelene innebærer språklæring også betydelige
økonomiske muligheter.

10) Det å beherske sitt eget morsmål samt å ha kjennskap til
klassiske språk, særlig latin og gresk, kan gjøre det lettere
å lære andre språk.

11) Det er viktig å skape bevissthet blant beslutningstakere
innen offentlig og privat sektor om hvor viktig det er med
lett tilgang til språklæring. 

12) I Rådets konklusjoner av 12. juni 1995 om språklig
mangfold og flerspråklighet i Den europeiske union
understrekes det at det språklige mangfoldet bør bevares
og flerspråkligheten fremmes i Unionen, med lik respekt
for alle språkene i Unionen og i lys av nærhetsprinsippet.
I europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 2493/95/EF(5)
av 23. oktober 1995 om å erklære 1996 som «Det
europeiske året for livslang læring», ble det understreket
hvor viktig livslang læring er for utvikling av ferdigheter,
herunder språklige, gjennom hele livet.

13) I hvitboken av 1995 «Utdanning, yrkesrettet opplæring,
forskning: undervisning og læring — på vei mot
læringssamfunnet» har Kommisjonen fastsatt som mål
nummer fire at alle skal beherske tre fellesskapsspråk. I
grønnboken av 1996 «Utdanning, yrkesrettet opplæring,
forskning — hindringer for tverrnasjonal mobilitet»
konkluderer Kommisjonen med at «det for
unionsborgerne er en forutsetning å lære seg minst to
fellesskapsspråk for å nyte godt av de yrkesmessige og
personlige muligheter som gjennomføringen av det indre
marked gir dem».
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14) Ifølge rådsresolusjon av 31. mars 1995 om bedre kvalitet
og større variasjon i språklæringen og -undervisningen i
Den europeiske unions utdanningssystemer(1) bør
elevene som hovedregel ha mulighet til å lære to av Den
europeiske unions språk i tillegg til morsmålet sitt, i et
sammenhengende tidsrom på minst to år og om mulig
lenger, i løpet av obligatorisk skolegang.

15) Tiltakene i Lingua-programmet, vedtatt ved råds-
beslutning 89/489/EØF(2), ble styrket og delvis integrert
som tverrgående tiltak i Sokrates-programmet vedtatt ved
europaparlaments- og rådsbeslutning 819/95/EF(3). Disse
tiltakene har bidratt til bedring av kjennskapet til Den
europeiske unions språk, og dermed bidratt til bedre
forståelse og solidaritet mellom Unionens folk. I
beslutning nr. 253/2000/EF(4) foreslår Europa-
parlamentet og Rådet at disse tiltakene utvikles og
styrkes ytterligere i annen fase av Sokrates-programmet.

16) Leonardo da Vinci-programmet, vedtatt ved
europaparlaments- og rådsbeslutning 94/819/EF(5), har
på grunnlag av resultatene som ble oppnådd innen
rammen av Lingua-programmet, støttet virksomhet med
henblikk på utvikling av språklige ferdigheter som en del
av tiltakene innen yrkesrettet opplæring. Denne støtten
vil bli utviklet og styrket ytterligere ved annen fase av
Leonardo da Vinci-programmet, vedtatt ved
rådsbeslutning 1999/382/EF(6).

17) Kultur 2000-programmet, vedtatt ved beslutning
nr. 508/2000/EF(7), bidrar også til å bedre det gjensidige
kjennskapet til europeiske folks kulturverk, særlig ved å
verdsette kulturelt mangfold og flerspråklighet.

18) Ved rådsbeslutning 96/664/EF(8) ble det fastsatt et
flerårig program for å fremme Fellesskapets språklige
mangfold i informasjonssamfunnet.

19) I rapporten fra høynivågruppen for fri bevegelighet for
personer, som ble framlagt for Kommisjonen 
18. mars 1997, ble det gitt uttrykk for at «mangfoldet av
europeiske språk er en rikdom som må bevares», og det
foreslås tiltak for å fremme språkutdanning og bruk av
språk i Fellesskapet.

20) I samsvar med nærhetsprinsippet fastsatt i traktatens
artikkel 5 kan målene for det foreslåtte tiltak ikke nås i
tilstrekkelig grad av medlemsstatene, bl.a. fordi det er

behov for en sammenhengende opplysningskampanje på
fellesskapsplan for å unngå dobbeltarbeid og oppnå
stordriftsfordeler. På grunn av fellesskapstiltakenes
tverrnasjonale dimensjon kan disse målene nås bedre av
Fellesskapet. Denne beslutning går ikke lenger enn det
som er nødvendig for å nå disse målene.

21) Det er imidlertid også viktig med nært samarbeid og nær
samordning mellom Kommisjonen og medlemsstatene
for å sikre at tiltak som er iverksatt på fellesskapsplan,
støttes av mer begrensede tiltak på lokalt, regionalt og
nasjonalt plan som bedre kan tilpasses bestemte
målgruppers behov og særlige situasjoner, og at det
kulturelle mangfoldet dermed styrkes.

22) Det er viktig å utvikle et passende samarbeid mellom Det
europeiske fellesskap og Europarådet for å sikre
sammenheng mellom de tiltak som er iverksatt på
fellesskapsplan og dem som er iverksatt av Europarådet.
Et slikt samarbeid er uttrykkelig nevnt i artikkel 149 i
traktaten. 

23) Det er viktig å ta hensyn til at Det europeiske språkår vil
finne sted samtidig med forberedelsene til utvidelsen av
Den europeiske union.

24) I denne beslutning fastsettes det for hele programmets
varighet en finansiell ramme som utgjør det primære
referansegrunnlaget for budsjettmyndigheten ved den
årlige budsjettbehandling i henhold til nr. 33 i den
tverrinstitusjonelle avtalen av 6. mai 1999 mellom
Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen(9).

25) Europaparlamentets, Rådets og Kommisjonens felles
erklæring av 4. mai 1999(10) fastsetter vilkårene for den
praktiske gjennomføringen av framgangsmåten for
medbestemmelse fastsatt i artikkel 251 i traktaten. 

26) De tiltak som er nødvendige for å gjennomføre 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(11) —
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TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

Iverksetting av Det europeiske språkår

1. Året 2001 skal erklæres som «Det europeiske språkår».

2. I Det europeiske språkår vil det bli iverksatt opplysnings-
og reklametiltak rundt temaet språk med sikte på å oppmuntre
alle personer bosatt i medlemsstatene til å lære språk. Tiltakene
skal omfatte Fellesskapets offisielle språk samt irsk,
luxembourgsk og andre språk som medlemsstatene har utpekt
med henblikk på gjennomføring av denne beslutning.

Artikkel 2

Mål

Målene for Det europeiske språkår er

a) å skape bevissthet om rikdommen i det språklige og
kulturelle mangfold i Den europeiske union, og om den
verdien denne rikdommen utgjør for sivilisasjonen og
kulturen, idet det tas hensyn til prinsippet om at alle språk
har den samme kulturelle verdi og verdighet,

b) å oppmuntre til flerspråklighet,

c) å gjøre en størst mulig del av befolkningen oppmerksom
på fordelene ved å ha kunnskaper i flere språk, som en
vesentlig faktor for den enkeltes personlige og faglige
utvikling (bl.a. for mulighetene til å få sin første jobb),
for tverrkulturell forståelse, for full utnyttelse av de
rettigheter som følger av unionsborgerskapet og for å
bedre de økonomiske og sosiale mulighetene både for
foretak og for samfunnet som helhet. Målgruppen skal
bl.a. omfatte elever og studenter, foreldre, arbeidstakere,
arbeidssøkende, personer som snakker visse språk,
innbyggere i grense- og randområder, kulturorganer,
vanskeligstilte sosiale grupper, innvandrere osv.,

d) å oppmuntre alle som er bosatt i medlemsstatene, uansett
alder, bakgrunn, sosial situasjon og tidligere
utdanningserfaringer og -resultater, til hele livet og
eventuelt allerede fra førskole- og barneskolenivå å lære
seg språk og tilknyttede ferdigheter med sikte på å bruke
språk til særlige formål, spesielt i en yrkessammenheng,

e) å samle inn og spre opplysninger om språkundervisning
og -læring og om kvalifikasjoner, metoder (særlig
nyskapende metoder) og verktøy som kan være til hjelp i
undervisningen og læringen, herunder metoder og
verktøy som utvikles innenfor rammen av andre
fellesskapstiltak og -initiativer og/eller som kan lette
kommunikasjonen mellom personer som snakker ulike
språk.

Artikkel 3

Tiltakenes innhold

De tiltak som er utvalgt for å nå målene fastsatt i artikkel 2
omfatter særlig:

— bruk av en felles logo og av slagord i samarbeid med
Europarådet, i samsvar med artikkel 10,

— en opplysningskampanje på fellesskapsplan,

— tilrettelegging av møter, konkurranser, utdeling av priser
og annen virksomhet.

Disse tiltakene beskrives nærmere i vedlegget.

Artikkel 4

Gjennomføring av beslutningen og samarbeid med
medlemsstatene

1. Kommisjonen skal sørge for gjennomføringen av de
fellesskapstiltak som omfattes av denne beslutning.

2. Hver medlemsstat skal utpeke ett eller flere egnede
organer som skal ha ansvaret for deltakingen i Det europeiske
språkår, og for samordningen og gjennomføringen på nasjonalt
plan av de tiltak som er fastsatt i denne beslutning, bl.a. ved å
bistå i forbindelse med framgangsmåten for utvelging
beskrevet i artikkel 7.

Artikkel 5

Komité

1. Kommisjonen skal bistås av en komité.

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 3 og 7 i
beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas
hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.

3. Komiteen fastsetter sin forretningsorden.

Artikkel 6

Finansielle bestemmelser

1. Tiltak beskrevet i del I avsnitt A i vedlegget kan
finansieres med opptil 100 % over Den europeiske unions
alminnelige budsjett.

2. Tiltak beskrevet i del I avsnitt B i vedlegget kan
samfinansieres over Den europeiske unions alminnelige
budsjett med opptil 50 % av de samlede kostnadene.

Artikkel 7

Framgangsmåte for innsending og utvelging av søknader

1. Søknader om samfinansiering av tiltak over Den
europeiske unions alminnelige budsjett i henhold til artikkel 6
nr. 2 skal framlegges for Kommisjonen gjennom det organ eller
de organer som er utpekt i henhold til artikkel 4 nr. 2. De skal
inneholde opplysninger som gjør det mulig å vurdere
sluttresultatene ut fra objektive kriterier. Kommisjonen skal ta
mest mulig hensyn til vurderingen som foretas av de berørte
organene.

2. Kommisjonen skal etter framgangsmåten fastsatt i
artikkel 5 nr. 2 treffe beslutning om finansiering og
samfinansiering av tiltak i henhold til artikkel 6. Kommisjonen
skal sørge for en balansert fordeling mellom medlemsstatene,
eventuelt mellom de ulike språkene nevnt i artikkel 1, og
mellom de ulike berørte virksomhetsområdene.
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3. Kommisjonen skal (særlig gjennom sine nasjonale og
regionale kontaktpunkter) i samarbeid med organene nevnt i
artikkel 4 nr. 2, sikre at forslagsinnbydelser offentliggjøres i
tilstrekkelig god tid og får størst mulig spredning.

Artikkel 8

Sammenheng

Kommisjonen skal i samarbeid med medlemsstatene sikre

— at det er sammenheng mellom tiltakene fastsatt i denne
beslutning og andre fellesskapstiltak og –initiativer,
særlig på området utdanning, yrkesrettet opplæring og
kultur,

— at det er størst mulig komplementaritet mellom Det
europeiske språkår og andre eksisterende initiativer og
ressurser på fellesskapsplan og på nasjonalt og regionalt
plan, i den grad de kan bidra til at målene for Det
europeiske språkår nås.

Artikkel 9

Budsjett

1. Den finansielle rammen for gjennomføring av dette
programmet fastsettes til 8 millioner euro for tidsrommet
1. januar–31. desember 2001.

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

Artikkel 10

Internasjonalt samarbeid

Innenfor rammen av Det europeiske språkår og etter
framgangsmåten fastsatt i artikkel 5 nr. 2 kan Kommisjonen
samarbeide med relevante internasjonale organisasjoner. Det
skal særlig opprettes et nært samarbeid og en nær samordning
med Europarådet, og det skal gjennomføres felles initiativer
sammen med Europarådet for å styrke båndene mellom
Europas folk.

Artikkel 11

Overvåking og vurdering

Kommisjonen skal senest 31. desember 2002 framlegge for
Europaparlamentet, Rådet, Den økonomiske og sosiale komité
og Regionkomiteen en detaljert rapport med objektive
opplysninger om gjennomføringen, resultatene og den samlede
vurderingen av alle tiltak som er fastsatt i denne beslutning.

Artikkel 12

Ikrafttredelse

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

Utferdiget i Brussel, 17. juli 2000.

For Europaparlamentet For Rådet

N. FONTAINE J. GLAVANY

President Formann
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VEDLEGG

Arten av tiltak nevnt i artikkel 3

A. Tiltak som kan finansieres med opptil 100 % over Den europeiske unions alminnelige budsjett (Den veiledende
tildeling til disse tiltakene skal være 40 % av det samlede budsjettet og kan tilpasses av Kommisjonen etter
framgangsmåten fastsatt i artikkel 5 nr. 2).

1. Møter og arrangementer:

a) tilrettelegging av møter på fellesskapsplan og av arrangementer for å øke bevisstheten om det språklige
mangfold, herunder seremonier for å åpne og avslutte språkåret,

b) tilrettelegging i hver medlemsstat av én eller flere presentasjoner av Det europeiske språkår, som skal nå
ut til et stort antall mennesker med ulik sosial bakgrunn.

2. Opplysnings- og reklamekampanjer som omfatter

a) utforming av en logo og av slagord for Det europeiske språkår, som skal anvendes i forbindelse med
tilknyttet virksomhet,

b) en opplysningskampanje på fellesskapsplan som bl.a. omfatter opprettelse av et interaktivt nettsted og
spredning av opplysninger om prosjekter (herunder dem som er nevnt i avsnitt C),

c) utarbeiding av opplysningsmateriell som skal brukes i hele Fellesskapet, og som skal være tilgjengelig
også for vanskeligstilte personer, om effektive undervisnings- og læringsmetoder og om de nødvendige
vilkår for vellykket språklæring,

d) tilrettelegging av europeiske konkurranser som retter oppmerksomheten mot resultater og erfaringer i
forbindelse med temaene for Det europeiske språkår.

3. Andre tiltak:

Rundspørringer og undersøkelser på fellesskapsplan, som bl.a. har som formål

— å få bedre oversikt over situasjonen i Europa med hensyn til språk (herunder tegnspråk og de klassiske
språk) og bruken av dem (bl.a. innenfor vitenskapelig forskning, også på universitetsnivå) samt
språkundervisning og -læring og tilegnelse av tilknyttede ferdigheter; i den grad det er mulig gjelder dette
alle språk nevnt i artikkel 1,

— å få bedre oversikt over ulike målgruppers forventninger (herunder i tospråklige områder) med hensyn til
språklæring, samt på hvilken måte Fellesskapet kan oppfylle disse forventningene,

— å foreta vurderingsundersøkelser av Det europeiske språkårs effektivitet og virkning ved å undersøke den
beste praksis på området språkundervisning og -læring, og ved å spre resultatene i medlemsstatene.

B. Tiltak som kan samfinansieres over Den europeiske unions alminnelige budsjett (Den veiledende tildeling til disse
tiltakene skal være 60 % av det samlede budsjettet og kan tilpasses av Kommisjonen etter framgangsmåten fastsatt
i artikkel 5 nr. 2.).

Tiltak på lokalt, regionalt, nasjonalt eller tverrnasjonalt plan kan alt etter forslagenes art og innhold finansieres over
Den europeiske unions alminnelige budsjett med opptil 50 % av kostnadene. Disse tiltakene kan bl.a. gjelde:

1. Arrangementer knyttet til Det europeiske språkårs mål.

2. Opplysningstiltak og tiltak for å spre eksempler på god praksis utover dem som er beskrevet under avsnitt A.

3. Utdeling av priser og tilrettelegging av konkurranser.

4. Rundspørringer og undersøkelser utover dem som er nevnt i avsnitt A.

5. Andre tiltak som fremmer språkundervisning og -læring, forutsatt at de ikke er berettiget til støtte under
eksisterende fellesskapsprogrammer og -initiativer.

C. Tiltak som ikke kan få finansiell støtte over Den europeiske unions alminnelige budsjett

Fellesskapet vil gi moralsk støtte, herunder skriftlig tillatelse til å bruke logo og annet materiell i tilknytning til Det
europeiske språkår, til initiativer iverksatt av offentlige eller private organisasjoner, når disse organisasjonene kan
godtgjøre overfor Kommisjonen at initiativene allerede er eller vil bli iverksatt i 2001, og at de kan forventes å bidra
vesentlig til ett eller flere av målene for Det europeiske språkår.

Faglig bistand

Ved gjennomføringen av tiltakene kan Kommisjonen benytte organisasjoner for faglig bistand som kan finansieres
innenfor programmets samlede finansielle ramme. Den kan på samme vilkår benytte sakkyndige. Kommisjonen skal
rådspørre komiteen nevnt i artikkel 5 om de finansielle følger av denne bistanden.
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