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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNIONEN HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet, særleg artikkel 13 nr. 2,

med tilvising til framlegget frå Kommisjonen,

med tilvising til fråsegna frå Det europeiske økonomi- og 
sosialutvalet(1),

med tilvising til fråsegna frå Regionutvalet(2),

etter den framgangsmåten som er fastsett i artikkel 251 i 
traktaten(3), og

ut frå desse synsmåtane:

1) Lik handsaming er eit grunnleggjande prinsipp i Den 
europeiske unionen. Det bør takast omsyn til dette 
prinsippet på alle politikkområda til Den europeiske 
unionen.

2) På grunnlag av artikkel 13 i traktaten har Rådet vedteke 
direktiv 2000/43/EF av 29. juni 2000 om gjennomføring 
av prinsippet om likebehandling uansett rase eller etnisk 
opprinnelse(4) mellom anna innanfor sysselsetjing, 
yrkesopplæring, utdanning, varer og tenester og 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 146 av 31.5.2006, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 138/2006 av 27. oktober 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. 64, 21.12.2006, s. 11.

(1) TEU C 65 av 17.3.2006, s. 70.
(2) Fråsegn gjeven 16. november 2005 (enno ikkje offentleggjord i TEU).
(3) Europaparlamentsfråsegn av 13. desember 2005 (enno ikkje offentleggjord 

i TEU), og rådsavgjerd av 28. april 2006.
(4) TEF L 180 av 19.7.2000, s. 22.

sosialomsorg, direktiv 2000/78/EF av 27. november 2000 
om fastsettelse av en generell ramme for likebehandling 
ved ansettelse og i arbeidsforhold(5), som forbyr 
skilnadshandsaming på grunn av religion eller tru, 
funksjonshemming, alder og seksuell legning, og direktiv 
2004/113/EF av 13. desember 2004 om gjennomføring av 
prinsippet om lik handsaming av kvinner og menn når det 
gjeld tilgang til og levering av varer og tenester(6).

3) I artikkel 2 i traktaten er det fastsett at fremjing av 
likestilling mellom menn og kvinner er ei av dei 
grunnleggjande oppgåvene til Fellesskapet. Likeins 
krevst det i artikkel 3 nr. 2 i traktaten at Fellesskapet tek 
sikte på å fjerne ulikskapar og fremje likestilling mellom 
menn og kvinner på alle område.

4) I artikkel 21 i pakta til Den europeiske unionen 
om grunnleggjande rettar er det fastsett forbod mot 
skilnadshandsaming av ei lang rekkje grunnar, mens det 
i artikkel 23 i den nemnde pakta er fastsett at likestilling 
mellom menn og kvinner må sikrast på alle område.

5) Det europeiske regelverket for lik handsaming omfattar 
alle personar i Den europeiske unionen.

6) Den sosiale dagsordenen 2005–2010, som utfyller og 
støttar Lisboa-strategien, spelar ei svært viktig rolle 
når det gjeld fremjing av den sosiale dimensjonen ved 
økonomisk vekst. Eit av dei prioriterte områda til den 
sosiale dagsordenen 2005–2010 er fremjinga av like 
høve for alle som eit middel til å oppnå eit meir sosialt 
inkluderande samfunn.

7) Året 2007 markerer tiårsjubileet til Det europeiske året 
mot rasisme, som har gjort det mogleg å oppnå store 
framsteg når det gjeld å avskaffe skilnadshandsaming på 
grunnlag av rase.

(5) TEF L 303 av 2.12.2000, s. 16.
(6) TEU L 373 av 21.12.2004, s. 37.
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8) Det europeiske regelverket har ført til store betringar 
når det gjeld å sikre nivået av likestilling og vern 
mot skilnadshandsaming i Den europeiske unionen, 
og har verka som ein katalysator for utviklinga av ei 
meir samanhengande tilnærming til likestilling og lik 
handsaming som byggjer på rettar. Trass i dette vert 
personar i Den europeiske unionen framleis råka av 
skilnadshandsaming i dagleglivet.

9) Det europeiske året for like høve for alle (heretter 
kalla «Det europeiske året») bør føre til ny innsats 
for å støtte medlemsstatane i gjennomføringa av 
fellesskapsregelverket for likestilling og lik handsaming.

10) Det er svært viktig at dei tiltaka som gjeld rase eller 
etnisk opphav, religion eller tru, funksjonshemming, 
alder eller seksuell legning, òg fullt ut tek omsyn til 
skilnader mellom kjønna.

11) Samrådsprosessen som Kommisjonen har organisert 
gjennom grønboka «Likestilling i ein utvida europeisk 
union», som vart lagd fram 28. mai 2004, viser at 
dei fleste av dei personane som vart spurde, meiner 
at unionen bør styrkje innsatsen sin for å motkjempe 
skilnadshandsaming på grunn av kjønn, rase eller etnisk 
opphav, religion eller tru, funksjonshemming, alder eller 
seksuell legning.

12) I resolusjonen sin av 28. april 2005 om situasjonen 
for Roma-folket i Den europeiske unionen(1) legg 
Europaparlamentet vekt på utbreiinga av fiendtlege 
haldningar mot sigøynarar og den skilnadshandsaminga 
dette kan føre til når det gjeld tilgangen til sysselsetjing, 
utdanning og sosialtenester for den mest vanskelegstilte 
etniske minoritetsgruppa i Den europeiske unionen.

13) For at fellesskapsregelverket for motkjemping av 
skilnadshandsaming skal ha ein positiv verknad, er det 
svært viktig med ei brei folkeleg støtte og ein oppriktig 
politisk vilje til endring. I denne samanhengen har 
partane i arbeidslivet, lokale og regionale styresmakter 
og ikkje-statlege organisasjonar ei viktig rolle å spele. 
Det europeiske året bør verke som ein katalysator 
for å skape større medvit og tilføre drivkraft. Det bør 
medverke til å fokusere den politiske merksemda i alle 
medlemsstatane og mobilisere alle partar som det gjeld, 
med sikte på å fremje den nye rammestrategien til Den 
europeiske unionen for lik handsaming og like høve, òg 
etter 2007.

14) Det europeiske året vil òg setje fokus på spørsmål 
som gjeld fleire former for skilnadshandsaming, dvs. 
skilnadshandsaming av to eller fleire av dei grunnane 
som er førde opp i artikkel 13 i traktaten. I denne 
samanhengen vil det verte lagt vekt på at alle dei 
grunnane som er førde opp i den nemnde artikkelen, skal 
motkjempast i like stor grad.

(1) TEU C 45 E av 23.2.2006, s. 129.

15) Dei ulike gradene av framsteg på nasjonalt plan gjer det 
naudsynt med snøgge tiltak på europeisk og nasjonalt plan 
når det gjeld likestilling og lik handsaming. I samsvar 
med nærleiksprinsippet skal størstedelen av tiltaka i 
samband med Det europeiske året desentraliserast på 
nasjonalt plan.

16) Det europeiske året bør vere ope for deltaking for 
medlemsstatane, tilmeldingsstatane, kandidatstatane som 
er omfatta av ein strategi for tidsrommet før tilmeldinga, 
EFTA-EØS-statane i samsvar med dei vilkåra som 
er fastsette i avtala om Det europeiske økonomiske 
samarbeidsområdet, statane på Vest-Balkan i samsvar 
med dei vilkåra som er fastsette i medhald av avtalene 
deira, og dei statane som er omfatta av den europeiske 
naboskapspolitikken i samsvar med føresegnene i 
strategidokumentet av mai 2004 og i handlingsplanane 
for kvar einskild stat.

17) Det er naudsynt med samanheng og komplementaritet 
med andre fellesskapstiltak, særleg med tiltak som gjeld 
motkjemping av skilnadshandsaming og sosial utstøyting, 
og tiltak som kan fremje grunnleggjande rettar, utdanning 
og opplæring, kultur og tverrkulturell dialog, ungdom, 
borgarskap, immigrasjon og asyl og likestilling mellom 
kvinner og menn.

18) I denne avgjerda er det for heile det tidsrommet som 
programmet varer, fastsett ei finansiell ramme som utgjer 
det viktigaste referansegrunnlaget for budsjettstyresmakta 
ved den årlege budsjetthandsaminga, slik det er definert 
i nr. 33 i den tverrinstitusjonelle avtala av 6. mai 1999 
mellom Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen om 
budsjettdisiplin og betre budsjetthandsaming(2).

19) Dei tiltaka som er naudsynte for å gjennomføre denne 
avgjerda, bør vedtakast 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(3).

20) Ettersom måla for denne avgjerda ikkje kan nåast i 
tilstrekkeleg grad av medlemsstatane, m.a. fordi det 
trengst fleirsidige partnarskap, utveksling av informasjon 
over landegrensene og spreiing av god praksis i heile 
Fellesskapet, og difor på grunn av omfanget til tiltaket 
betre kan nåast på fellesskapsplan, kan Fellesskapet 
vedta tiltak i samsvar med nærleiksprinsippet, slik det er 
fastsett i artikkel 5 i traktaten. I samsvar med prinsippet 
om rimeleg samhøve, slik det er fastsett i den nemnde 
artikkelen, går ikkje denne avgjerda lenger enn det som 
er naudsynt for å nå desse måla —

(2) TEF C 172 av 18.6.1999, s. 1. Den tverrinstitusjonelle avtala endra 
ved europaparlaments- og rådsavgjerd 2003/429/EF (TEU L 147 av 
14.6.2003, s. 25).

(3) TEF L 184 av 17.7.1999, s. 23.
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TEKE DENNE AVGJERDA:

Artikkel 1

Det europeiske året

Året 2007 skal vere «Det europeiske året for like høve for 
alle».

Artikkel 2

Mål

Måla for Det europeiske året skal vere som følgjer:

a) Rettar — auke medvitet om retten til likestilling og 
lik handsaming og om problemet med fleire former 
for skilnadshandsaming. Det europeiske året vil fremje 
bodskapen om at alle menneske har rett til lik handsaming, 
utan omsyn til kjønn, rase eller etnisk opphav, religion 
eller tru, funksjonshemming, alder eller seksuell legning. 
Det europeiske året vil føre til at grupper som risikerer 
skilnadshandsaming, vert meir medvitne om kva rettar dei 
har og om det eksisterande europeiske regelverket for lik 
handsaming.

b) Representasjon — stimulere ordskiftet om korleis 
grupper som er utsette for skilnadshandsaming, kan auke 
samfunnsdeltakinga si og medverke til ei jamt fordelt 
deltaking for menn og kvinner. Det europeiske året vil 
oppmuntre til refleksjon og ordskifte om trongen for å 
fremje ei større deltaking i samfunnet for desse gruppene, 
og auke deltakinga deira i tiltak som tek sikte på å 
motkjempe skilnadshandsaming i alle sektorar og på alle 
nivå.

c) Sannkjenning — leggje til rette for og verdsetje mangfald 
og likestilling. Det europeiske året vil framheve korleis alle 
menneske, utan omsyn til kjønn, rase eller etnisk opphav, 
religion eller tru, funksjonshemming, alder eller seksuell 
legning, kan medverke positivt i samfunnet som heilskap, 
særleg ved å leggje vekt på føremonene ved mangfald.

d) Respekt — fremje eit meir solidarisk samfunn. Det 
europeiske året vil auke medvitet om kor viktig det er å 
eliminere stereotype oppfatningar, fordommar og vald, 
fremje gode tilhøve mellom alle i samfunnet, særleg blant 
ungdom, og fremje og spreie dei verdiane som er grunnlag 
for motkjemping av skilnadshandsaming.

Artikkel 3

Innhaldet i tiltaka

1. Dei tiltaka som er gjorde med sikte på å stette dei måla 
som er fastsette i artikkel 2, kan omfatte utarbeiding av eller 
støtte til følgjande:

a) Møte og tilskipingar.

b) Opplysnings-, reklame- og utdanningskampanjar.

c) Rundspørjingar og granskingar i Fellesskapet eller på 
nasjonalt plan.

2. I vedlegget vert det gjort nærmare greie for dei tiltaka 
som er nemnde i nr. 1.

Artikkel 4

Integrering av likestillingsaspektet

Det europeiske året skal ta omsyn til dei ulike måtane som 
kvinner og menn opplever skilnadshandsaming på ut frå rase 
eller etnisk opphav, religion eller tru, funksjonshemming, alder 
eller seksuell legning.

Artikkel 5

Samarbeid og gjennomføring på fellesskapsplan

Kommisjonen skal syte for at dei fellesskapstiltaka som er 
omfatta av denne avgjerda, vert gjennomførde i samsvar 
med vedlegget, særleg ved å sikre at alle dei formene for 
skilnadshandsaming som er nemnde i artikkel 13 i traktaten og 
i artikkel 2 i denne avgjerda, vert tekne opp og handsama på 
ein likeverdig måte.

Kommisjonen skal særleg gjere dei tiltaka som er naudsynte 
for å sikre at det er samsvar og komplementaritet med 
fellesskapstiltak og –initiativ slik det er nemnt i artikkel 10, og 
såleis medverke til å nå dei måla som er fastsette i artikkel 2.

Han skal jamleg utveksle synspunkt med dei partane som det 
gjeld, med ikkje-statlege organisasjonar som representerer 
grupper som vert utsette for skilnadshandsaming, og med det 
sivile samfunnet, særleg på europeisk plan, om utforminga, 
gjennomføringa, oppfølginga og vurderinga av Det europeiske 
året. For dette føremålet skal Kommisjonen gjere dei relevante 
opplysningane tilgjengelege for desse partane. Kommisjonen 
skal kome med ei fråsegn til det utvalet som er oppnemnt i 
medhald av artikkel 7 nr. 1.

Artikkel 6

Samarbeid og gjennomføring på nasjonalt plan

1. Kvar medlemsstat skal skipe eller oppnemne eit nasjonalt 
gjennomføringsorgan som skal organisere deltakinga hans 
i Det europeiske året. Kvar medlemsstat skal innan 17. juni 
2006 melde frå til Kommisjonen om kva organ han har skipa 
eller oppnemnt. Det nasjonale gjennomføringsorganet skal ha 
ansvaret for å definere den nasjonale strategien og dei nasjonale 
prioriteringane for Det europeiske året, og for å velje ut dei 
einskilde tiltaka som skal kunne få fellesskapsfinansiering. 
Den nasjonale strategien og dei nasjonale prioriteringane for 
Det europeiske året skal fastsetjast i samsvar med dei måla 
som er førde opp i artikkel 2, og ta sikte på å sikre at alle dei 
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grunnane til skilnadshandsaming som er nemnde i artikkel 2, 
skal motkjempast i like stor grad.

Framgangsmåten for tildeling av fellesskapsfinansiering til 
tiltak på nasjonalt plan er fastsett i del II i vedlegget.

2. For at det skal kunne utføre oppgåvene sine skal det 
nasjonale gjennomføringsorganet rådføre seg jamleg 
og samarbeide nært med det sivile samfunnet, medrekna 
organisasjonar som støttar eller representerer interessene til dei 
som risikerer å verte utsette for skilnadshandsaming, og med 
andre partar som det gjeld.

Artikkel 7

Utval

1. Kommisjonen skal få hjelp av eit utval, heretter kalla 
«utvalet».

2. Når det vert vist til dette nummeret, skal artikkel 3 og 7 
i avgjerd 1999/468/EF nyttast, samstundes som det vert teke 
omsyn til føresegnene i artikkel 8 i den nemnde avgjerda.

3. Utvalet fastset møteføresegnene sine.

4. Den som vert oppnemnd som representant for 
medlemsstaten i utvalet, skal helst vere blant medlemmene av 
det nasjonale gjennomføringsorganet som er nemnt i artikkel 6 
nr. 1.

Artikkel 8

Finansielle føresegner

1. Tiltak som omfattar heile Fellesskapet, slik det er fastsett 
i del I i vedlegget, kan få støtte med opptil 80 %, eller gje 
høve til at det vert gjort avtale om offentlege innkjøp over det 
allmenne budsjettet til Den europeiske unionen.

2. Lokale, regionale eller nasjonale tiltak slik det er fastsett 
i nr. 6 i del II i vedlegget, kan samfinansierast frå det allmenne 
budsjettet til Den europeiske unionen med opptil 50 % av dei 
samla konsoliderte utgiftene i samband med dei tiltaka som 
vert gjennomførde på lokalt, regionalt eller nasjonalt plan, og 
i samsvar med den framgangsmåten som er fastsett i del II i 
vedlegget.

Artikkel 9

Framgangsmåte for innsending og utveljing av søknader

1. Avgjerder om finansiering av tiltak i medhald av 
artikkel 8 nr. 1, skal takast av Kommisjonen i samsvar med 
den framgangsmåten som er fastsett i artikkel 7 nr. 2.

2. Søknader om finansiell støtte til tiltak i medhald 
av artikkel 8 nr. 2 skal sendast over til Kommisjonen av 
dei nasjonale gjennomføringsorgana i samsvar med den 
framgangsmåten som er fastsett i del II i vedlegget.

Artikkel 10

Samanheng og komplementaritet

Kommisjonen skal, i samarbeid med medlemsstatane, syte for 
at det er samanheng mellom dei tiltaka som er fastsette i denne 
avgjerda, og andre tiltak og initiativ på fellesskapsplan og 
nasjonalt og regionalt plan.

Dei skal sikre at Det europeiske året fullt ut utfyller andre 
eksisterande initiativ og ressursar på fellesskapsplan og på 
nasjonalt og regionalt plan der dei kan medverke til å nå måla 
for Det europeiske året.

Artikkel 11

Deltaking for tredjestatar

Det europeiske året skal vere ope for deltaking for:

a) Statar som Den europeiske unionen har underteikna ein 
tilmeldingstraktat med.

b) Kandidatstatar som er omfatta av ein strategi for tidsrommet 
før tilmelding, i samsvar med dei allmenne prinsippa og 
vilkåra for deltaking for desse statane i fellesskapsprogram, 
som er fastsette høvesvis i rammeavtala og i avgjerder i 
assosieringsråda.

c) EFTA-statar som er part i EØS-avtala, i samsvar med 
føresegnene i den nemnde avtala.

d) Statane på Vest-Balkan, i samsvar med ordningar som skal 
avtalast med desse statane i medhald av rammeavtalene 
om dei allmenne prinsippa for deltakinga deira i 
fellesskapsprogram.

e) Statar som er omfatta av den europeiske naboskapspolitikken, 
i samsvar med dei allmenne prinsippa og vilkåra for 
deltaking for desse statane i fellesskapsprogram, slik 
det er fastsett i strategidokumentet av mai 2004 og 
handlingsplanane for kvar einskild stat. All finansiell støtte 
frå Fellesskapet til relevante tiltak i statar som er omfatta 
av naboskapspolitikken, vil verte dekt av ordninga for 
den europeiske naboskapspolitikken i samsvar med dei 
prioriteringane og framgangsmåtane som er fastsette i det 
overordna samarbeidet med desse statane.

Artikkel 12

Budsjett

Den finansielle ramma for gjennomføringa av dei tiltaka 
som er nemnde i denne avgjerda for tidsrommet 1. januar 
2006–31. desember 2007, er 15 000 000 euro, der 6 000 000 
euro skal vere for tidsrommet fram til 31. desember 2006. 
For tidsrommet etter 31. desember 2006 er denne summen 
rettleiande og skal reknast som stadfesta dersom han for denne 
fasen stemmer overeins med den fleirårige finansieringsramma 
som gjeld for det tidsrommet som tek til 1. januar 2007.
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Artikkel 13

Internasjonalt samarbeid

Innanfor ramma av Det europeiske året kan Kommisjonen 
samarbeide med relevante internasjonale organisasjonar, 
særleg Europarådet og Dei sameinte nasjonane.

Artikkel 14

Overvaking og vurdering

Kommisjonen skal innan 31. desember 2008 leggje fram 
for Europaparlamentet, Rådet, Det europeiske økonomi- og 
sosialutvalet og Regionutvalet ein rapport om gjennomføringa, 
resultata og den samla vurderinga av dei tiltaka som er fastsette 
i denne avgjerda.

Artikkel 15

Iverksetjing

Denne avgjerda tek til å gjelde 20. dagen etter at ho er 
kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen.

Utferda i Strasbourg, 17. mai 2006.

 For Europaparlamentet For Rådet
 J. BORRELL FONTELLES H. WINKLER

 President Formann
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VEDLEGG

Nærmare opplysningar om dei tiltaka som er nemnde i artikkel 3

I.    Tiltak på fellesskapsplan

1. Møte og tilskipingar:

a) Tilrettelegging av møte på fellesskapsplan.

b) Tilrettelegging av tilskipingar for å auke medvitet om måla for Det europeiske året, medrekna konferansar 
i samband med opninga og avslutninga av Det europeiske året, i form av støtte til den medlemsstaten som 
har formannsskapet i Rådet på dei aktuelle tidspunkta, og tilrettelegging av det første årlege toppmøtet om 
likestilling.

2. Opplysnings- og reklamekampanjar som omfattar følgjande:

a) Utarbeiding av ein logo som er tilgjengeleg og kan nyttast i ei rekkje ulike format, og slagord for Det 
europeiske året til bruk i samband med alle tiltak som er knytte til Det europeiske året.

b) Ein opplysningskampanje på fellesskapsplan.

c) Eigna tiltak for å framheve resultata og synleggjere fellesskapstiltaka og -initiativa, for såleis å medverke til å 
nå måla for Det europeiske året.

d) Tilrettelegging av europeiske konkurransar der resultata og røynslene innanfor temaområda for Det europeiske 
året vert framheva.

3. Andre tiltak:

Rundspørjingar og granskingar på fellesskapsplan, medrekna ein serie spørsmål som tek sikte på å 
vurdere verknaden av Det europeiske året, og som skal leggjast inn i ei Eurobarometer-gransking, og ein 
vurderingsrapport om effektiviteten og verknaden av Det europeiske året.

4. Finansieringa kan ha følgjande form:

direkte kjøp av varer og tenester, særleg innanfor kommunikasjon, gjennom innbydingar til opne og/eller – 
avgrensa tilbodskonkurransar,

direkte kjøp av rådgjevingstenester, gjennom innbydingar til opne og/eller avgrensa tilbodskonkurransar,– 

tilskot til å dekkje kostnader til særskilde tilskipingar på europeisk plan for å framheve og auke medvitet om – 
Det europeiske året; slik finansiering skal ikkje overstige 80 % av dei samla utgiftene til mottakaren,

 Kommisjonen kan nytte seg av teknisk og/eller administrativ hjelp som er til felles nytte både for Kommisjonen 
og medlemsstatane, t.d. for å finansiere ekstern sakkunne om eit særskilt tema.

II.    Tiltak på nasjonalt plan

1. Tiltak på lokalt, regionalt eller nasjonalt plan kan stette vilkåra for finansiering over budsjettet til Den europeiske 
unionen med opptil 50 % av dei samla utgiftene per medlemsstat.

2. Etter at denne avgjerda er vedteken, vil Kommisjonen utferde ei innbyding til framlegg som er avgrensa til dei 
nasjonale gjennomføringsorgana.

3. Kvart nasjonale gjennomføringsorgan skal sende over éin søknad om fellesskapsfinansiering som svar på 
innbydinga til framlegg. I denne søknaden om tilskot skal det gjerast greie for den nasjonale strategien og dei 
nasjonale prioriteringane for Det europeiske året, tiltaka som det er gjort framlegg om å finansiere i den aktuelle 
medlemsstaten, og organisasjonane som skal ha ansvaret for gjennomføringa av kvart einskilt tiltak. Saman med 
søknaden om tilskot skal det leggjast fram eit detaljert budsjett som inneheld dei samla utgiftene til dei tiltaka 
som det er gjort framlegg om, saman med opplysningar om omfanget av og kjeldene til samfinansiering. Blant 
dei utgiftene som det kan gjevast støtte til, er eventuelle utgifter til personale og administrasjon som det nasjonale 
gjennomføringsorganet har hatt.
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4. Den nasjonale strategien og dei nasjonale prioriteringane for Det europeiske året skal fastsetjast i samsvar med dei 
allmenne måla som er førde opp i artikkel 2, og ta sikte på å sikre at alle dei grunnane til skilnadshandsaming som 
er nemnde i artikkel 2, skal motkjempast i like stor grad.

5. Kommisjonen vil vurdere og om naudsynt be om endringar i dei søknadene om fellesskapsfinansiering som vert 
sende inn av dei nasjonale gjennomføringsorgana, som òg har ansvaret for å samordne og overvake gjennomføringa 
av dei ulike nasjonale tiltaka.

6. Tiltak på lokalt, regionalt eller nasjonalt plan kan omfatte:

a) Møte og tilskipingar som har samanheng med måla for Det europeiske året, medrekna ei tilskiping i samband 
med innleiinga av året.

b) Opplysnings- og utdanningskampanjar og -tiltak som tek sikte på å spreie dei prinsippa og verdiane som ligg 
til grunn for Det europeiske året, på nasjonalt plan, medrekna prisutdelingar og konkurransar.

c) Andre rundspørjingar og granskingar enn dei som er nemnde i del I nr. 3.

III.    Tiltak som ikkje kan få finansiell støtte over det allmenne budsjettet til Den europeiske unionen

Fellesskapet vil gje moralsk støtte, medrekna skriftleg løyve til å nytte logoen og anna materiale som har samanheng med 
Det europeiske året, til initiativ som er sette i verk av offentlege eller private organisasjonar når desse organisasjonane 
kan stadfeste overfor Kommisjonen at initiativa alt er vortne eller vil verte sette i verk i Det europeiske året, og at dei 
kan ventast å medverke monaleg til at eitt eller fleire av måla for det nemnde året vert nådde.

_________________________


