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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 13 nr. 2,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(1) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Rådet fastsatte ved vedtak 2001/51/EF(2) et program med 
hensyn til Fellesskapets strategi for likestilling mellom 
kvinner og menn for å bedre forståelsen av spørsmål 
knyttet til likestilling, fremme og utbre de verdier og den 
praksis som danner grunnlaget for likestilling mellom 
menn og kvinner og utvikle aktørenes evne til å fremme 
likestilling mellom menn og kvinner på en effektiv 
måte.

2) Ved europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 848/2004/
EF(3) ble det fastsatt et fellesskapshandlingsprogram til 
fremme av organisasjoner som er aktive på europeisk 
plan på området likestilling mellom menn og kvinner for 
å støtte virksomheten til slike organisasjoner som har et 
løpende arbeidsprogram, eller som har iverksatt særskilte 
tiltak som fremmer et mål av allmenn europeisk interesse 
på området likestilling mellom menn og kvinner eller et 
mål som inngår i Den europeiske unions politikk på dette 
område.

3) Begge programmene utløper 31. desember 2005. Det er 
svært viktig å sikre kontinuiteten i Fellesskapets politikk 
for å fremme likestilling mellom menn og kvinner med 
henblikk på målene fastsatt i traktatens artikkel 13.

4) Det er nødvendig å forlenge programmene med en 
overgangsperiode på ett år inntil det er fastsatt et nytt 
flerårig rammeprogram om finansiering av tiltak på det 
sosial- og sysselsettingspolitiske område i tidsrommet 
2007-2013, herunder et delområde om likestilling mellom 
menn og kvinner.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 255 av 30.9.2005, s. 9, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 39/2006 av 10. mars 2006 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. 28 av 1.6.2006, s. 26.

(1) Europaparlamentsuttalelse av 26. mai 2005 (ennå ikke offentliggjort i EUT) 
og rådsbeslutning av 12. juli 2005.

(2) EFT L 17 av 19.1.2001, s. 22.
(3) EUT L 157 av 30.4.2004, s. 18. Beslutningen rettet i OJ L 195 av 2.6.2004, 

s. 7.

5) Vedtak 2001/51/EF bygger på traktatens artikkel 13. Men 
etter endringene som følger av Nice-traktaten, utgjør 
artikkel 13 nr. 2 det særlige rettslige grunnlaget for 
vedtaking av Fellesskapets stimuleringstiltak som skal 
bidra til å bekjempe forskjellsbehandling. Det er derfor 
hensiktsmessig å la artikkel 13 nr. 2 utgjøre det rettslige 
grunnlaget for endringen av vedtak 2001/51/EF —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I vedtak 2001/51/EF gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 1 skal datoen «31. desember 2005» endres til 
«31 desember 2006».

2. I artikkel 11 skal nr. 1 lyde:

«1.  Det finansielle referansebeløpet for gjennomføring 
av programmet for tidsrommet 2001-2006 skal være 61,5 
millioner euro.»

Artikkel 2

I beslutning nr. 848/2004/EF gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 1 nr. 3 skal datoen «31. desember 2005» endres 
til «31 desember 2006».

2. I artikkel 6 skal nr. 1 lyde:

«1.  Den finansielle rammen for gjennomføring av 
programmet for tidsrommet 2004-2006 skal være 3,3 
millioner euro.»

Artikkel 3

Dette vedtak trer i kraft den dag det kunngjøres i Den 
europeiske unions tidende.

EUROPAPARLAMENtS- OG RÅDSVEDtAK nr. 1554/2005/EF

av 7. september 2005

om endring av rådsvedtak 2001/51/EF om iverksetting av et fellesskapshandlingsprogram med hensyn til 
Fellesskapets strategi for likestilling mellom kvinner og menn og beslutning nr. 848/2004/EF om iverksetting av et 

fellesskapshandlingsprogram med henblikk på å fremme organisasjoner som er aktive på europeisk plan på området 
likestilling mellom menn og kvinner*
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Artikkel 4

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Strasbourg, 7. september 2005.

 For europaparlamentet For Rådet

 J. BORREL FONTELLES C. CLARKE

 President Formann

______________


