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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(1),

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet(2),

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

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(4) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Prinsippet om likebehandling av kvinner og menn er et
grunnleggende prinsipp i fellesskapsretten, og de
direktiver og andre rettsakter som er blitt vedtatt i
samsvar med dette prinsippet, har spilt en viktig rolle når
det gjelder å forbedre kvinners situasjon.

2) Erfaringer med tiltak på fellesskapsplan har vist at å
fremme likestilling mellom kvinner og menn i praksis
krever en kombinasjon av tiltak, særlig lovgivnings-
messige og praktiske tiltak, som er utarbeidet for
gjensidig å forsterke hverandre. Erfaringen har også vist
at Fellesskapet bør videreføre sitt arbeid på dette området
og kombinere integreringen av likestillingsaspektet med
de særlige tiltakene. I tillegg har erfaringen vist at
mannens rolle er viktig når det gjelder å oppnå likestilling
mellom kjønnene.

3) Den vedvarende strukturelle forskjellsbehandling på
grunnlag av kjønn, den dobbelte – ofte flerdobbelte –
forskjellsbehandling som mange kvinner utsettes for, og
de vedvarende ulikhetene mellom kvinner og menn, gir
grunn til å videreføre og styrke Fellesskapets tiltak på
dette området og vedta nye metoder og tilnærmingsmåter.

4) I sin resolusjon om Kommisjonens foreløpige rapport om
gjennomføringen av Fellesskapets handlingsprogram på
mellomlang sikt for like muligheter for menn og kvinner
(1996–2000)(5) anmodet Europaparlamentet Kommisjonen
om å framlegge forslag til et femte handlingsprogram.

5) Rådet understreket i sine konklusjoner av 22. oktober
1999 nødvendigheten av et nytt handlingsprogram for
likestilling mellom kvinner og menn. 

6) Under verdens fjerde kvinnekonferanse i Beijing 15.
september 1995 ble det vedtatt en erklæring og et
handlingsprogram der regjeringer, det internasjonale
samfunn og det sivile samfunn oppfordres til å treffe
strategiske tiltak for å avskaffe forskjellsbehandling av
kvinner og fjerne hindringene for likestilling mellom
kvinner og menn. Sluttdokumentet fra oppfølgingsmøtet
og den evalueringen som ble foretatt ved FNs
generalforsamling i New York 5.–9. juni 2000 (Beijing +
5) bekreftet erklæringen og handlingsprogrammet og
styrket sistnevnte på visse områder. Videre ble det
bekreftet at det er nødvendig med en rask og fullstendig
gjennomføring av handlingsprogrammet. 

7) Alle medlems- og søkerstater har undertegnet og ratifisert
FN-konvensjonen om avskaffelse av alle former for
diskriminering av kvinner (CEDAW).

8) Under sitt møte i Lisboa 23. og 24. mars 2000 og i Santa
Maria de Feira 19. og 20. juni 2000 anmodet Det
europeiske råd Kommisjonen og medlemsstatene om å
fremme alle aspekter ved like muligheter innenfor
sysselsettingspolitikken, for eksempel ved å redusere
kjønnsskillet i arbeidslivet og ved å gjøre det enklere å
forene yrkesliv og familieliv, særlig ved å utarbeide nye
kriterier for å vurdere forbedringer av mulighetene for
barnetilsyn. Det europeiske råd fastsatte også kvantitative
mål, som for eksempel å øke andelen av sysselsatte
kvinner fra dagens gjennomsnitt på 51 % til over 60 %
innen 2010.

9) I sin resolusjon av 29. juni 2000(6) la Rådet vekt på
betydningen av en balansert deltaking av kvinner og
menn i familieliv og yrkesliv.

10) Fellesskapets nye strategi for likestilling mellom kvinner
og menn omfatter alle Fellesskapets tiltak som i henhold
til artikkel 3 nr. 2 i traktaten tar sikte på å avskaffe
ulikheter og fremme likestilling mellom kvinner og
menn. Dette vedtak tjener som struktur for den
horisontale og samordnende virksomhet som kreves for å
sikre sammenheng og utvikle samvirkning med hensyn til
gjennomføringen av Fellesskapets strategi.

RÅDSVEDTAK

av 20. desember 2000

om iverksetting av et fellesskapshandlingsprogram med hensyn til Fellesskapets strategi for likestilling mellom
kvinner og menn (2001–2005) (*)

(2001/51/EF)

2002/EØS/12/49

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 17 av 19.1.2001, s. 22, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 87/2001 av 19. juni 2001 om
endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder
utenfor de fire friheter, se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende nr. 44 av 6.9.2001, s. 34.

(1) EFT C 337 E av 28.11.2000, s. 196. 
(2) Uttalelse avgitt 15. november 2000 (ennå ikke offentliggjort i EFT).
(3) Uttalelse avgitt 28. november 2000 (ennå ikke offentliggjort i EFT).
(4) Uttalelse avgitt 23. oktober 2000 (ennå ikke offentliggjort i EFT).
(5) EFT C 279 av 1.10.1999, s. 88. (6) EFT C 218 av 31.7.2000, s. 5.



11) For å styrke fellesskapstiltakets tilleggsverdi bør
Kommisjonen i samarbeid med medlemsstatene sikre at
det på alle nivåer er sammenheng og komplementaritet
mellom de tiltak som gjennomføres innenfor rammen av
dette vedtak og annen relevant fellesskapspolitikk samt
andre relevante fellesskapsordninger og -tiltak, særlig
dem som gjelder en samordnet sysselsettingsstrategi,
sosialpolitikk, Det europeiske sosialfond, utdanning,
yrkesopplæring og ungdom.

12) De tiltak som er ment å styrke hovedaktørene i arbeidet
med å fremme likestilling, bør omfatte utveksling av
informasjon, erfaring og god praksis mellom nett,
herunder nettet mellom medlemsstatenes og Europa-
parlamentets parlamentarikerkomiteer, og dessuten
Kommisjonens nett av sakkyndige. Det bør prioriteres å
fremme samvirkning mellom nettenes medlemmer.

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

14) For at et fellesskapstiltak skal lykkes, er det nødvendig å
kontrollere og evaluere resultatene i forhold til målene.

15) De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av
dette vedtak, 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).

16) I avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeids-
område (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 stater i Det europeiske frihandelsområde
(EFTA) som deltar i Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde. Dette programmet 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 assosierings-
råds beslutninger, for Kypros, Malta og Tyrkia. Slik
deltaking skal finansieres gjennom tilleggsbevilgninger
etter framgangsmåter som avtales med disse statene. 

17) Under gjennomføringen av dette programmet vil arbeid
som utføres av andre internasjonale organisasjoner,
særlig De forente nasjoner, Organisasjonen for
økonomisk samarbeid og utvikling, Den internasjonale
arbeidsorganisasjon og Europarådet, være av særlig
interesse.

18) I dette vedtak 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 om budsjett-
disiplin og forbedring av den årlige budsjettbehand-
lingen(2), uten at det berører budsjettmyndighetens
myndighet som definert i traktaten.

19) Ettersom målene for det foreslåtte fellesskapstiltaket, å
fremme likestilling mellom kjønnene, ikke i tilstrekkelig
grad kan nås av medlemsstatene, blant annet på grunn av
behovet for multilaterale partnerskap, informasjons-
utveksling over landegrensene og spredning av god
praksis i hele Fellesskapet, kan Fellesskapet treffe tiltak i
samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i traktatens
artikkel 5. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet
som fastsatt i samme artikkel, skal dette vedtak ikke gå
lenger enn det som er nødvendig for å nå disse målene –

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Iverksetting av programmet

Ved dette vedtak iverksettes et fellesskapshandlingsprogram
for likestilling, heretter kalt «programmet», for tidsrommet 1.
januar 2001–31. desember 2005. Programmet skal ha som mål
å fremme likestilling mellom kvinner og menn, særlig ved å
yte hjelp og støtte til Fellesskapets strategi.

Artikkel 2

Prinsipper

1. Programmet utgjør et av de virkemidler som kreves for
gjennomføringen av Fellesskapets overordnede strategi for
likestilling mellom kvinner og menn, som omfatter all
fellesskapspolitikk og alle fellesskapstiltak som har som mål å
oppnå likestilling mellom kvinner og menn, herunder politikk
som integrerer likestillingsaspektet og særlige tiltak rettet mot
kvinner. 

2. Programmet skal samordne, støtte og finansiere
gjennomføringen av den horisontale virksomheten på de
innsatsområder som inngår i Fellesskapets strategi for
likestilling mellom kvinner og menn. Det dreier seg om
følgende områder: det økonomiske liv, lik deltaking og
representasjon, sosiale rettigheter, det sivile liv samt kjønns-
roller og stereotypier. Likestillingsprinsippet i forbindelse med
utvidelsen av Unionen, og likestillingsaspektet i Fellesskapets
forbindelser med tredjestater og i utviklingssamarbeidet må
ligge til grunn for alle innsatsområder i Fellesskapets strategi.
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(1) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23. (2) EFT C 172 av 18.6.1999, s. 1.



Artikkel 3

Mål

Programmet skal, innenfor rammen av prinsippene nevnt i
artikkel 2 og samtidig som det eventuelt tas hensyn til
framtidige lovgivningsmessige tiltak, ha som mål

a) å fremme og spre de verdier og den praksis som prinsippet
om likestilling bygger på,

b) å bedre forståelsen av spørsmål knyttet til likestilling
mellom kvinner og menn, herunder direkte og indirekte
forskjellsbehandling på grunnlag av kjønn og flerdobbel
forskjellsbehandling av kvinner, ved å vurdere effektivi-
teten av politikk og praksis ved hjelp av en forhånds-
analyse, overvåking av gjennomføringen og evaluering av
virkningene,

c) å utvikle aktørenes muligheter til effektivt å fremme like-
stilling mellom kvinner og menn, særlig ved å støtte
utveksling av informasjon og god praksis samt
nettsamarbeid på fellesskapsplan.

Artikkel 4

Fellesskapstiltak

1. Med henblikk på å nå målene i artikkel 3 vil følgende
fellesskapstiltak bli gjennomført innenfor en tverrnasjonal
ramme:

a) Bevisstgjøring, særlig ved å legge vekt på fellesskaps-
dimensjonen i arbeidet for likestilling mellom kvinner og
menn og ved å offentliggjøre programmets resultater,
særlig gjennom publikasjoner, kampanjer og arrange-
menter.

b) Analyse av faktorer og politikk som gjelder likestilling
mellom kvinner og menn, herunder innhenting av statistisk
materiale, undersøkelser, vurdering av kjønnsspesifikke
virkninger, virkemidler og ordninger, utvikling av
indikatorer og standardverdier for referansemåling, samt
effektiv spredning av resultater. Dette omfatter også
overvåking av hvordan fellesskapsretten anvendes og
gjennomføres på likestillingsområdet, for gjennom en
evaluering av lovgivning og praksis å vurdere hvor
effektive og virkningsfulle likestillingstiltakene er.

c) Tverrnasjonalt samarbeid mellom aktører gjennom
utvikling av nettsamarbeid og utveksling av erfaringer på
fellesskapsplan.

2. Gjennomføringsbestemmelser for tiltakene nevnt i nr. 1
er beskrevet i vedlegget.

Artikkel 5

Gjennomføring av programmet og samarbeid med
medlemsstater

1. Kommisjonen skal

a) sikre gjennomføringen av de fellesskapstiltak som
omfattes av dette program,

b) regelmessig utveksle synspunkter med medlemmene av
komiteen nevnt i artikkel 7, med representanter for partene
i arbeidslivet på fellesskapsplan og med ikke-statlige
organisasjoner om gjennomføringen og oppfølgingen av
programmet og om tilknyttede politiske retningslinjer. For
dette formål skal Kommisjonen gjøre relevant informasjon
tilgjengelig for ikke-statlige organisasjoner og partene i
arbeidslivet. Kommisjonen skal underrette nevnte komité
om slike synspunkter,

c) 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 med hensyn
til fremming av likestilling mellom kvinner og menn.

2. Kommisjonen skal i samarbeid med medlemsstatene ta
de nødvendige skritt for å

a) fremme alle berørte parters deltaking i programmet,

b) sørge for spredning av resultatene av de tiltak som
iverksettes innenfor rammen av programmet, og

c) sørge for lett tilgjengelige opplysninger og hensiktsmessig
offentliggjøring og oppfølging i forbindelse med de tiltak
som mottar støtte fra programmet.

Artikkel 6

Gjennomføringsbestemmelser

1. De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av
dette vedtak, og som gjelder spørsmålene omhandlet nedenfor,
skal vedtas etter den forvaltningsmessige framgangsmåten
fastsatt i artikkel 7 nr. 2:

a) de overordnede retningslinjer for gjennomføringen av
programmet,

b) den årlige arbeidsplan for gjennomføring av programmets
tiltak,

c) Fellesskapets økonomiske støtte til programmet,

d) årsbudsjett og fordeling av midlene til programmets ulike
tiltak,

e) framgangsmåter for utvelging av tiltak som skal motta støtte
fra Fellesskapet, og forslag til en liste over tiltakene som skal
motta slik støtte, som skal framlegges av Kommisjonen,

f) kriterier for oppfølging og evaluering av programmet,
særlig med hensyn til kostnadseffektivitet, og
retningslinjer for spredning av resultatene.
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2. De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av dette
vedtak, og som gjelder alle andre spørsmål, skal vedtas etter
framgangsmåten for rådgiving omhandlet i artikkel 7 nr. 3.

Artikkel 7

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 8

Samarbeid med andre komiteer

For å sikre sammenheng og komplementaritet mellom
programmet og andre tiltak nevnt i artikkel 9, skal
Kommisjonen regelmessig underrette komiteen om andre
fellesskapstiltak som bidrar til å fremme likestilling mellom
kvinner og menn. Når det er hensiktsmessig, skal
Kommisjonen opprette et regelmessig og strukturert samarbeid
mellom denne komiteen og de overvåkingskomiteer som er
nedsatt for annen relevant fellesskapspolitikk og andre
relevante fellesskapsordninger og -tiltak.

Artikkel 9

Sammenheng og komplementaritet

1. Kommisjonen skal i samarbeid med medlemsstatene
sikre den overordnede sammenheng og komplementaritet med
annen relevant politikk og andre relevante ordninger og tiltak
innenfor Unionen og Fellesskapet, særlig ved å opprette
hensiktsmessige ordninger og virkemidler, for eksempel for
vurdering av kjønnsspesifikke virkninger, kontrollordninger og
standardverdier for referansemåling, for å samordne
programmets virksomhet med annen virksomhet som er av
særlig interesse for kvinners framgang, for eksempel
forskning, sysselsetting, likebehandling av kvinner og menn,
tiltak for å bekjempe fattigdom og sosial utstøting, helse,
utdanning, opplærings- og ungdomspolitikk, kultur, justis- og
innenrikssaker og når det gjelder utvidelsen og Fellesskapets
forbindelser med tredjestater (herunder Fellesskapets innsats i
tredjestater med hensyn til menneskerettigheter).

2. Kommisjonen og medlemsstatene skal sikre sammen-
heng og komplementaritet mellom tiltak som iverksettes
innenfor rammen av programmet, og andre relevante tiltak

innenfor Unionen og Fellesskapet, for eksempel tiltak som
støttes av DAPHNE-, STOP-, PHARE- og MEDA-
programmene, rammeprogrammet for forskning, programmet
for bekjempelse av sosial utstøting, den sosiale dagsorden og
Fellesskapets handlingsprogram til bekjempelse av
forskjellsbehandling (2001–2006).

Programmet må ta hensyn til de særlige tiltak som støtter
likebehandling av kvinner og menn når det gjelder
sysselsetting og arbeid, og som kan iverksettes av Fellesskapet
innenfor rammen av strukturfondene, fellesskapsinitiativet
EQUAL eller tiltak som skal fremme samarbeid for å styrke
sysselsettingsstrategien.

3. Medlemsstatene skal lette og bestrebe seg på å sikre at all
virksomhet som gjennomføres innenfor rammen av dette
program, har sammenheng med og utfyller tiltak på nasjonalt,
regionalt og lokalt plan.

Artikkel 10

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 (ASSØE) 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 tilleggsbevilg-
ninger etter framgangsmåter som skal avtales med disse
statene.

Artikkel 11

Finansiering

1. Det finansielle referansebeløpet for gjennomføring av
programmet for tidsrommet 2001–2005 skal være 50 millioner
euro.

2. De årlige bevilgninger skal godkjennes av budsjett-
myndigheten innen rammen av de finansielle overslag.

Artikkel 12

Overvåking og evaluering

1. Komiteen skal jevnlig overvåke programmet i samarbeid
med komiteen nevnt i artikkel 7.

2. Kommisjonen skal foreta en evaluering midtveis i og ved
avslutningen av programmet, med bistand fra uavhengige
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sakkyndige. Ved evalueringen undersøkes de gjennomførte
tiltakenes relevans, effektivitet og nytte-kostnadsforhold i
forhold til målene i artikkel 2. Evalueringen skal også omfatte
virkningen av programmet i sin helhet.

I tillegg skal evalueringen omfatte en vurdering 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 2003 framlegge
en foreløpig evalueringsrapport for Europaparlamentet, Rådet,
Den økonomiske og sosiale komité og Regionkomiteen.

4. Kommisjonen skal senest 31. desember 2006 framlegge
en endelig evalueringsrapport om strategien og programmet
for Europaparlamentet, Rådet, Den økonomiske og sosiale
komité og Regionkomiteen.

5. Alle evalueringsrapporter nevnt i nr. 3 og 4 skal angi i
hvilken grad midler er blitt gjort tilgjengelige for Kommi-
sjonen, medlemsstatene, offentlige organer og ikke-statlige
organisasjoner.

Artikkel 13

Adressater

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 20. desember 2000.

For Rådet

É. GUIGOU

Formann
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VEDLEGG

I. INNSATSOMRÅDER

Programmet kan, i samsvar med prinsippene i artikkel 2, virke på ett eller flere av følgende innsatsområder
innenfor rammen av den myndighet Fellesskapet er tillagt i henhold til traktaten:

1. Det økonomiske liv

Dette området dreier seg om de gjenværende kjønnsforskjeller på arbeidsmarkedet og måter å håndtere
dem på. Tiltakene går ut på å øke andelen av sysselsatte kvinner, å senke andelen av arbeidsledige
kvinner samt å gjøre det lettere for kvinner og menn å forene yrkesliv og familieliv.

Spørsmål om kjønnsskille på arbeidsmarkedet, herunder det loddrette skillet (glasstaket) og
lønnsforskjeller mellom kjønnene, som er det viktigste emnet for fellesskapsprogrammene nevnt i
artikkel 9 nr. 2, kan omfattes av programmet i de tilfeller der dette vil sikre en integrert tilnærming til
programmets ulike områder, eller til tiltakstyper som ikke finansieres av nevnte programmer.

2. Lik deltaking og representasjon

Dette området gjelder kvinners manglende deltaking i beslutningsorganer. Tiltakene består i å vedta
strategier og ordninger som skal fremme kvinners deltaking i politisk, økonomisk og sosial
beslutningstaking på alle nivåer, herunder virksomhet som gjelder forbindelser med tredjestater og
utviklingssamarbeid (for eksempel kvinners rolle og deltaking i internasjonale oppgaver).

3. Sosiale rettigheter

Integrering av likestillingsaspektet må stå sentralt i all politikk som påvirker kvinners dagligliv, for
eksempel transport, folkehelse og bekjempelse av andre former for forskjellsbehandling. Tiltak på disse
områdene samordnes med tiltakene i Fellesskapets handlingsprogram til bekjempelse av forskjells-
behandling samt andre relevante handlingsprogrammer. Tiltakene har som mål å forbedre anvendelsen
av Fellesskapets regelverk, særlig på områdene sosialomsorg, foreldrepermisjon, svangerskaps- og
fødselspermisjon og arbeidstid, og å finne måter og midler som skal gjøre det lettere å forene familieliv
og yrkesliv, særlig ved å fastsette standardverdier for referansemåling når det gjelder bedre ordninger for
barnetilsyn og eldreomsorg.

4. Det sivile liv

Dette området gjelder håndhevingen av kvinners menneskerettigheter. Tiltakene skal fremme
anerkjennelsen av kvinners menneskerettigheter, håndheve retten til like muligheter for kvinner og menn
og styrke kampen mot kjønnsavhengig vold og handel med kvinner.

5. Kjønnsroller og stereotypier

Dette området gjelder den stereotype framstillingen av kvinner og menn og behovet for å endre atferd,
holdninger, normer og verdier for å ta hensyn til kvinners og menns endrede roller i samfunnet. Tiltakene
skal omfatte integrering av likestillingsaspektet, særlig innenfor politikken på områdene utdanning,
opplæring, kultur, vitenskap, media, ungdom og idrett.

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 arbeidet for likestilling mellom
kvinner og menn, og særlig for

a) medlemsstater,
b) lokale og regionale myndigheter,
c) organer som arbeider for likestilling mellom kvinner og menn,
d) partene i arbeidslivet,
e) ikke-statlige organisasjoner,
f) universiteter og forskningsinstitutter,
g) nasjonale statistikkontorer og
h) mediene.
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III. TILTAKSTYPER

Følgende tiltak kan innenfor en tverrnasjonal ramme motta støtte fra programmet:

Kategori 1 – Bevisstgjøring

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

2. Organisering i medlems- og søkerstater i samsvar med artikkel 10 av et stort årlig europeisk arrangement
med vekt på et av programmets prioriterte emner.

3. Organisering av europeiske mediekampanjer og -arrangementer til støtte for informasjonsutveksling
over landegrensene samt kartlegging og spredning av god praksis – herunder tildeling av en årlig pris til
foretak som har lykkes i arbeidet for likestilling mellom kvinner og menn – og som tar sikte på å
synliggjøre likestillingsproblemene.

4. Offentliggjøring av publikasjoner for å spre programmets resultater, herunder opprettelse av et nettsted
med eksempler på god praksis, et forum for utveksling av ideer, en database for potensielle partnere til
tverrnasjonale utvekslingstiltak samt lenker til andre relevante nettsteder i medlemsstatene.

5. Gjennomføring av tverrnasjonale initiativer, som for eksempel møter, seminarer eller kampanjer om
bestemte temaer som fastsettes årlig etter samråd med komiteen nevnt i artikkel 7. Målet med disse
tiltakene er å støtte og forbedre samvirkningen mellom de ulike statenes nasjonale likestillingspolitikk
og å oppnå en tilleggsverdi for Fellesskapet.

6. Organisering av seminarer og spredning av informasjon om og til støtte for gjennomføringen av
fellesskapsretten på likestillingsområdet, med særlig vekt på søkerstatenes behov og krav. 

Kategori 2 – Analyse og evaluering

1. Utvikling og spredning av sammenlignbare statistikker oppdelt etter kjønn og om mulig etter alder, og
statistiske serier om kvinners og menns situasjon på ulike innsatsområder.

2. Utvikling og spredning av metoder og indikatorer for å evaluere virkningen av likestillingspolitikk og -
praksis (referansemåling).

3. Det vil bli foretatt analyser av kvinners stilling på arbeidsmarkedet, av gjennomføringen av
likestillingslovgivning i medlemsstatene, av trygde- og skatteordningers innflytelse og virkning på
kvinner og menn samt av kvinners framgang med hensyn til tilgang til beslutningsnivåer, og resultatene
og erfaringene vil bli spredt.

4. Innhenting, evaluering og spredning av nye opplysninger og erfaringer fra vellykkede initiativer,
metoder og teknikker med hensyn til kvinner og medier, herunder hvordan man kan overvinne
kjønnsstereotypier og bidra til en positiv og variert framstilling av kvinner og menn i mediene.

5. Offentliggjøring av en årsberetning om likestilling i Unionen, der det skal redegjøres for framgangen i
likestillingsarbeidet i forhold til referanseverdiene, samt foretas en evaluering av resultatene. 

6. Gjennomføring og spredning av tematiske undersøkelser på innsatsområdene som sammenligner likheter
og forskjeller i tilnærmingsmåte innenfor og mellom medlemsstater og søkerstater.

7. En forundersøkelse for å analysere hvilke vilkår som må være til stede for at det skal kunne opprettes et
europeisk institutt for likestilling.

Ved gjennomføringen av denne kategorien vil Kommisjonen særlig sikre sammenheng og komplementaritet
med virksomhet som gjennomføres av Kommisjonens øvrige kontorer eller av europeiske kontorer, særlig
Den europeiske stiftelse for bedring av leve- og arbeidsvilkårene, Fellesskapets rammeprogram for forskning
og teknologisk utvikling og Det europeiske senter for utvikling av yrkesrettet opplæring (Cedefop).

Kategori 3 – Økt kapasitet

Tiltakene nedenfor kan gis støtte med henblikk på å forbedre kapasiteten og effektiviteten til hovedaktørene
som deltar i arbeidet for likestilling mellom kvinner og menn.

Tverrnasjonale utvekslingstiltak med aktører fra minst tre medlemsstater, som består av overføring av
informasjon, erfaringer og god praksis. Disse tiltakene kan utføres av ikke-statlige organisasjoner eller
partene i arbeidslivet på europeisk plan, av lokale eller regionale myndigheters tverrnasjonale nett og av
organisasjoner som arbeider for å fremme likestilling mellom kvinner og menn.
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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, tilpassing til ulike sammen-
henger av de metoder, hjelpemidler og prosesser som utgjør god praksis, og/eller spredning av resultater,
informasjonsmateriale og arrangementer. 

IV. REGLER FOR FRAMLEGGING AV SØKNADER OM STØTTE

Kategori 1 Tiltak 2, 3 og 4 i denne kategori vil bli gjennomført etter innbydelser til åpen
anbudskonkurranse. Tiltak 5 og 6, som gjennomføres under medlemsstatenes myndighet eller
av likestillingsorganer, kan få støtte etter innbydelser til begrenset anbudskonkurranse som
rettes til medlemsstatene.

Kategori 2 Denne kategorien vil bli gjennomført av Kommisjonen, vanligvis etter anbudsinnbydelser.
Tiltak 1 vil bli gjennomført i samsvar med relevante Eurostat-framgangsmåter.

Kategori 3 Kategori 3 vil bli gjennomført etter innbydelser til åpen anbudskonkurranse organisert av
Kommisjonen, som også vil behandle forslagene. Tiltakene kan gjennomføres av ikke-statlige
organisasjoner eller partene i arbeidslivet på europeisk plan, av lokale eller regionale
myndigheters tverrnasjonale nett eller av likestillingsorganers tverrnasjonale nett.

V. GJENNOMFØRING AV TILTAKENE

1. Tiltakene som iverksettes, kan finansieres ved tjenesteytelseskontrakter etter anbudsinnbydelser, eller
ved tilskudd til samfinansiering med andre kilder. I sistnevnte tilfelle skal den økonomiske støtten fra
Kommisjonen normalt ikke overskride 80 % av mottakers faktisk påløpne kostnader.

2. Kommisjonen kan ved gjennomføringen av programmet få behov for tilleggsmidler, herunder midler til
sakkyndige. Avgjørelse om slike behov vil bli tatt i forbindelse med Kommisjonens løpende evaluering
av ressurstildelingen.

3. Ved gjennomføringen av programmet skal Kommisjonen kunne benytte teknisk og/eller administrativ
bistand, til gjensidig nytte for Kommisjonen og mottakerne, i forbindelse med kartlegging, forberedelse,
forvaltning, overvåking, revisjon og kontroll.

4. Kommisjonen kan også iverksette tiltak med henblikk på informasjon, offentliggjøring og spredning.
Den kan dessuten iverksette evalueringsundersøkelser og holde seminarer, kollokvier eller andre møter
med sakkyndige.

5. Kommisjonen skal forberede årlige arbeidsplaner som fastsetter prioriteringer og tiltak som skal
gjennomføres. Den skal videre spesifisere hvilke ordninger og kriterier som skal anvendes når tiltak skal
velges ut og finansieres innenfor programmet. I denne forbindelse skal Kommisjonen rådspørre
komiteen nevnt i artikkel 7.

6. Tiltakene skal fullt ut respektere prinsippene om datasikring.
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