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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE 2001/   /EF
af            

om oprettelse af et EF-handlingsprogram til fremme af
medlemsstaternes samarbejde

om bekæmpelse af social udstødelse

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 137,
stk. 2, andet og tredje afsnit,

under henvisning til forslag fra Kommissionen1,

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg2,

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget3,

efter proceduren i traktatens artikel 2514, og

ud fra følgende betragtninger:

                                                
1 EFT C 337 E af 28.11.2000, s. 130.
2 EFT C 14 af 16.1.2001, s. 69.
3 Udtalelse afgivet den 13.12.2000 (endnu ikke offentliggjort i EFT).
4 Europa-Parlamentets udtalelse af 16.11.2000 (endnu ikke offentliggjort i EFT), Rådets fælles

holdning af           (endnu ikke offentliggjort i EFT) og Europa-Parlamentets afgørelse af
(endnu ikke offentliggjort i EFT).
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(1) Ifølge traktatens artikel 2 er en del af Fællesskabets opgaver at fremme et højt beskæftigelses-
niveau og et højt socialt beskyttelsesniveau samt højnelse af levestandarden og livskvaliteten i
Fællesskabet som helhed.

(2) Ifølge traktatens artikel 136 har Fællesskabet og medlemsstaterne, der er opmærksomme på
de grundlæggende arbejdsmarkedsmæssige og sociale rettigheder, som bl.a. er fastlagt i den
europæiske socialpagt undertegnet i Torino den 18. oktober 1961 og i fællesskabspagten af
1989 om arbejdstagernes grundlæggende arbejdsmarkedsmæssige og sociale rettigheder, som
mål at bekæmpe social udstødelse.

(3) I henstilling 92/441/EØF1 henstiller Rådet til medlemsstaterne, at de erkender, at alle har en

grundlæggende ret til tilstrækkelige indtægter og ydelser til at leve en menneskeværdig tilvæ-

relse. I henstilling 92/442/EØF2 henstiller Rådet til medlemsstaterne, at de sikrer enhver et

indtægtsniveau i overensstemmelse med menneskets værdighed. I konklusionerne af

17. december 19993 forpligter Rådet sig til at fremme social integration som et af målene for

modernisering og forbedring af de sociale beskyttelsesordninger.

(4) Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget har alle opfor-

dret Fællesskabet til at intensivere sit bidrag til medlemsstaternes indsats for at forebygge og

bekæmpe social udstødelse.

                                                
1 EFT L 245 af 26.8.1992, s. 46.
2 EFT L 245 af 26.8.1992, s. 49.
3 EFT C 8 af 12.1.2000, s. 7.
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(5) I Kommissionens meddelelse "Skabelse af et Europa med plads til alle" af 1. marts 2000 blev

der gjort rede for den udfordring, som social udstødelse og fattigdom udgør, og for de eksiste-

rende politiske tiltag i den forbindelse i medlemsstaterne og på fællesskabsplan, og det blev

på det grundlag foreslået at give Den Europæiske Unions samarbejde på dette område en ny

impuls.

(6) Ifølge Det Europæiske Råd i Lissabon den 23. og 24. marts 2000 er fremme af social inddra-

gelse uløseligt forbundet med Den Europæiske Unions overordnede strategi for at nå det stra-

tegiske mål for det næste tiår om at blive den mest konkurrencedygtige og dynamiske viden-

baserede økonomi i verden, en økonomi, der kan skabe en holdbar økonomisk vækst med

flere og bedre job og større social samhørighed.

(7) Det Europæiske Råd i Lissabon fandt det uacceptabelt, at så mange mennesker i Den Euro-

pæiske Union lever under fattigdomsgrænsen og i social udstødelse, og mente, at der må

gøres en markant indsats for at udrydde fattigdom ved at fastsætte passende mål. Disse mål

blev godkendt af Det Europæiske Råd i Nice den 7., 8. og 9. december 2000.

(8) Det Europæiske Råd i Lissabon erkendte endvidere, at det nye videnbaserede samfund rum-

mer muligheder for at mindske social udstødelse, idet det skaber de økonomiske betingelser

for større velstand gennem øget vækst og beskæftigelse og åbner nye veje for deltagelse i

samfundet.Samtidig indebærer det en risiko for, at afstanden mellem dem, der har adgang til

den nye viden, og dem, der holdes udenfor, bliver stadig større. Det erkendte, at indsatsen bør

koncentreres om at undgå denne risiko og at udnytte det nye potentiale maksimalt, samt at den

bedste sikring mod social udstødelse er et arbejde.
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(9) Det Europæiske Råd i Lissabon gav desuden udtryk for, at indsatsen for at bekæmpe social

udstødelse bør bygge på en åben koordinationsmetode, som kombinerer nationale handlings-

planer og et kommissionsinitiativ om samarbejde.

(10) Kommissionens initiativ, som består i et forslag til et flerårigt handlingsprogram, der er ud-

formet med henblik på at fremme medlemsstaternes samarbejde, tager sigte på at forbedre

videnniveauet, udvikle udveksling af oplysninger og bedste praksis og evaluere erfaringer

med det formål at styrke effektiviteten og udbyttet af indsatsen mod social udstødelse.

(11) Udarbejdelse af harmoniserede undersøgelser og analyser og undersøgelse af alment accepte-

rede kvalitative og kvantitative indikatorer kan tjene som grundlag for udviklingen af den

åbne koordinationsmetode.

(12) Bekæmpelse af social udstødelse og fattigdom kræver bedre adgang til beskæftigelse på

rimelige vilkår og adgang for alle til ressourcer, rettigheder, goder og tjenesteydelser.

(13) Foranstaltninger til bekæmpelse af social udstødelse bør have til formål at sætte enhver i stand

til at forsørge sig selv (via lønnet beskæftigelse eller på anden måde) og til at integrere sig i

samfundet.

(14) Udvalget for Social Beskyttelse, der er nedsat ved Rådets afgørelse 2000/436/EF1 for at styrke

samarbejdet mellem medlemsstaterne om politikkerne vedrørende social beskyttelse, bidrager

til udviklingen og den systematiske opfølgning af foranstaltninger til modernisering af social

beskyttelse og til fremme af social integration i overensstemmelse med formandskabets kon-

klusioner fra Det Europæiske Råds møder den 23. og 24. marts 2000 i Lissabon og den 19. og

20. juni 2000 i Feira.

                                                
1 EFT L 172 af 12.7.2000, s. 26.
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(15) Mange ikke-statslige organisationer på forskellige niveauer (lokalt, regionalt, nationalt og

europæisk plan) har erfaringer og ekspertise i bekæmpelse af social udstødelse og i at optræde

som fortalere på europæisk plan for personer, der er udsat for social udstødelse. Lokale og re-

gionale myndigheder har ligeledes erfaring og viden på området. Ikke-statslige organisationer,

arbejdsmarkedets parter og lokale og regionale myndigheder kan derfor på europæisk plan

yde et vigtigt bidrag til forståelsen af de forskellige former for social udstødelse og virknin-

gerne heraf og sikre, at erfaringerne hos de personer, der er udsat for social udstødelse, ind-

drages ved udformningen, gennemførelsen og opfølgningen af programmet.

(16) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne afgørelse bør vedtages i overens-

stemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere

vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen1.

(17) For at give fællesskabsindsatsen en øget nytteværdi er det nødvendigt, at Kommissionen i

samarbejde med medlemsstaterne på alle niveauer sikrer sammenhæng i og komplementaritet

mellem foranstaltninger, der iværksættes på grundlag af denne afgørelse, og alle andre rele-

vante fællesskabsinstrumenter, -politikker og -foranstaltninger, især under strukturfondene.

(18) Social udstødelse fortjener særlig opmærksomhed med henblik på den kommende udvidelse

af Unionen.

                                                
1 EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.



13740/1/00 REV 1 BB/ams 6
DG J   DA

(19) Aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS-aftalen) indeholder be-

stemmelser om øget samarbejde på det sociale og arbejdsmarkedsmæssige område mellem

Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og de lande i Den Euro-

pæiske Frihandelssammenslutning (EFTA), der deltager i Det Europæiske Økonomiske Sam-

arbejdsområde (EFTA/EØS-lande), på den anden side. Det bør være muligt for ansøgerlande-

ne i Central- og Østeuropa at deltage i programmet på de vilkår, der er fastsat i Europaafta-

lerne, i tillægsprotokollerne hertil og i de afgørelser, der er truffet af de respektive associe-

ringsråd for Cypern, Malta og Tyrkiet, på grundlag af supplerende bevillinger efter procedu-

rer, der skal aftales med disse lande.

(20) Ved gennemførelsen af dette program er det arbejde, der udføres af andre internationale orga-

nisationer, navnlig De Forenede Nationer, Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Ud-

vikling, Den Internationale Arbejdsorganisation og Europarådet, af særlig interesse.

(21) I denne afgørelse fastlægges der for programmets samlede varighed en finansieringsramme,

der udgør det primære referencegrundlag for budgetmyndigheden under den årlige budgetpro-

cedure som omhandlet i punkt 33 i den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999 mellem

Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forbedring af budget-

proceduren1.

(22) Ligestilling mellem mænd og kvinder er et væsentligt og generelt spørgsmål, som har stor

betydning for udstødelsens årsager og virkninger. I henhold til traktatens artikel 2 og 3 er

fjernelse af uligheder og fremme af ligestilling mellem mænd og kvinder, desuden en del af

Fællesskabets opgaver, som bør tjene som mål for alle dets aktiviteter.

                                                
1 EFT C 172 af 18.6.1999, s. 1.
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(23) Det er vigtigt at følge og evaluere gennemførelsen af programmet for at sikre, at målene nås.

(24) Da målene for den påtænkte foranstaltning vedrørende Fællesskabets bidrag til bekæmpelse af

social udstødelse ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne som følge af be-

hovet for multilaterale partnerskaber, udveksling af oplysninger på tværs af grænserne og ud-

bredelse af god praksis i hele Fællesskabet, og de derfor, på grund af den påtænkte handlings

omfang eller virkninger, bedre kan gennemføres på fællesskabsplan, kan Fællesskabet træffe

foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet i traktatens artikel 5. I over-

ensstemmelse med proportionalitetsprincippet i nævnte artikel går denne afgørelse ikke læn-

gere end, hvad der kræves for at nå disse mål –

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Oprettelse af programmet

Der vedtages et EF-handlingsprogram til fremme af medlemsstaternes samarbejde om bekæmpelse

af social udstødelse, i det følgende benævnt "programmet", for perioden 1. januar 2001 til

31. december 2005.

Artikel 2

Principper

1. Programmet indgår i en åben metode til koordination mellem medlemsstaterne med det mål at

sikre, at der for alvor sættes gang i udryddelsen af social udstødelse og fattigdom ved fastsættelse af

passende mål på fællesskabsplan og gennemførelse af nationale handlingsplaner.
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2. Programmet og de nationale handlingsplaner skal bidrage til større indsigt i social udstødelse,

mainstreaming af bekæmpelse af social udstødelse i medlemsstaternes og Fællesskabets politikker

og foranstaltninger samt udformning af prioriterede aktioner, der udvælges af medlemsstaterne på

grundlag af deres specifikke forhold.

3. Ved udformningen, gennemførelsen og opfølgningen af aktiviteterne under programmet tages

der hensyn til de erfaringer, der er gjort af medlemsstaterne på alle relevante niveauer og af perso-

ner, som er udsat for social udstødelse og fattigdom, samt af arbejdsmarkedets parter, ikke-statslige

og frivillige organisationer, organer, der yder sociale tjenester, og andre aktører, som er involveret i

bekæmpelse af social udstødelse og fattigdom.

Artikel 3

Mål

Som led i den åbne koordinationsmetode, der er nævnt i artikel 2, stk. 1, støtter programmet samar-

bejde, der sætter Fællesskabet og medlemsstaterne i stand til at øge effektiviteten og udbyttet af

politikkerne til bekæmpelse af social udstødelse:

a) ved at forbedre indsigten i social udstødelse og fattigdom

b) ved at tilrettelægge drøftelser om de førte politikker og ved at lære af hinandens erfaringer

c) ved at opbygge aktørernes evne til effektivt at tage fat på social udstødelse og fattigdom,

navnlig gennem netværk på europæisk plan, og ved at fremme en dialog med alle involverede.
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Artikel 4

Fællesskabsforanstaltninger

1. Men henblik på at nå de mål, der er fastsat i artikel 3, kan følgende fællesskabsforanstaltnin-

ger iværksættes tværnationalt:

a) analyse af særlige kendetegn, årsager, processer og tendenser i forbindelse med social udstø-

delse, herunder indsamling af statistikker om de forskellige former for social udstødelse med

henblik på at sammenligne disse oplysninger, undersøgelse af kvantitative og kvalitative indi-

katorer, udvikling af fælles metoder og temaundersøgelser

b) udveksling af oplysninger og bedste praksis, som fremmer udviklingen af kvantitative og

kvalitative indikatorer, vurderingskriterier og benchmarks samt overvågning, evaluering og

peer review

c) fremme af en dialog, der inddrager de forskellige aktører, og støtte til deltagelse i relevante
netværk på europæisk plan mellem organisationer, der er aktive i bekæmpelsen af social ud-
stødelse og fattigdom, navnlig ikke-statslige organisationer.

2. Retningslinjer for gennemførelsen af de fællesskabsforanstaltninger, der er omhandlet i stk. 1,
er beskrevet i bilaget.
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Artikel 5
Gennemførelse og samarbejde med medlemsstaterne

1. Kommissionen skal:

a) sikre gennemførelsen af de fællesskabsforanstaltninger, programmet omfatter

b) regelmæssigt udveksle synspunkter med repræsentanter for ikke-statslige organisationer og
arbejdsmarkedets parter på europæisk plan om udformningen, gennemførelsen og opfølgnin-
gen af programmet og om beslægtede politikområder. Med henblik herpå stiller Kommissio-
nen relevante oplysninger til rådighed for ikke-statslige organisationer og for arbejdsmarke-
dets parter. Kommissionen underretter det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 8, om
disse synspunkter

c) fremme et aktivt partnerskab og en aktiv dialog mellem alle de parter, der er involveret i pro-
grammet, for at tilskynde til en integreret og koordineret indsats mod social udstødelse og fat-
tigdom.

2. Kommissionen træffer i samarbejde med medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger for:

a) at fremme alle berørte parters deltagelse i programmet

b) at sikre formidlingen af resultaterne af de fællesskabsforanstaltninger, der gennemføres under
programmet

c) at sørge for relevant information, offentlig omtale og opfølgning vedrørende de fællesskabs-
foranstaltninger, der modtager støtte fra programmet.
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Artikel 6

Finansiering

1. Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet er for den i artikel 1 nævnte periode

fastsat til 70 mio. EUR.

2. De årlige bevillinger godkendes af budgetmyndigheden inden for rammerne af de finansielle

overslag.

Artikel 7

Gennemførelsesforanstaltninger

1. De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne afgørelse vedtages, for så vidt

angår de emneområder, der er nævnt nedenfor, efter forvaltningsproceduren i artikel 8, stk. 2:

a) de overordnede retningslinjer for gennemførelsen af programmet

b) den årlige arbejdsplan for gennemførelsen af fællesskabsforanstaltningerne under program-

met, herunder muligheden for at tilpasse programmets temaer eller tilføje nye

c) den finansielle støtte, der skal ydes af Fællesskabet

d) det årlige budget og fordelingen af midler mellem de forskellige fællesskabsforanstaltninger

under programmet
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e) retningslinjerne for udvælgelse af de aktiviteter og organisationer, der kan modtage fælles-

skabsstøtte, samt Kommissionens udkast til liste over aktiviteter og organisationer, der kan

modtage fællesskabsstøtte

f) kriterierne for opfølgning og evaluering af programmet samt navnlig omkostningseffektivite-

ten og retningslinjerne for formidling og overførsel af resultaterne.

2. De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne afgørelse vedtages, for så vidt

angår alle andre emneområder, efter rådgivningsproceduren i artikel 8, stk. 3.

Artikel 8

Udvalg

1. Kommissionen bistås af et udvalg.

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes

artikel 8.

Fristen i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til to måneder.

3. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 3 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes

artikel 8.

4. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.
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Artikel 9

Samarbejde med andre udvalg og forbindelse med

Udvalget for Social Beskyttelse

1. For at sikre programmets sammenhæng og komplementaritet med de andre foranstaltninger,

der er nævnt i artikel 10, holder Kommissionen udvalget løbende underrettet om andre fællesskabs-

foranstaltninger, der bidrager til bekæmpelse af social udstødelse. Kommissionen indleder, når det

er relevant, et regelmæssigt og struktureret samarbejde mellem dette udvalg og de tilsynsudvalg, der

er nedsat vedrørende andre relevante politikker, instrumenter og foranstaltninger.

2. Kommissionen opretter de nødvendige forbindelser med Udvalget for Social Beskyttelse

inden for rammerne af de i denne afgørelse omhandlede fællesskabsforanstaltninger.

Artikel 10

Sammenhæng og komplementaritet

1. Kommissionen sikrer i samarbejde med medlemsstaterne den overordnede sammenhæng med

andre relevante fællesskabspolitikker, -instrumenter og -foranstaltninger, navnlig ved at etablere

passende mekanismer til at samordne aktiviteterne under programmet med relevante aktiviteter

inden for forskning, beskæftigelse, økonomi-, industri- og virksomhedspolitik, bekæmpelse af for-

skelsbehandling, indvandring, ligestilling mellem mænd og kvinder, social beskyttelse, uddannel-

ses- og ungdomspolitik og sundhed samt i forbindelse med udvidelsen og Fællesskabets eksterne

forbindelser.
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2. Medlemsstaterne bestræber sig efter bedste evne på at sikre sammenhæng og komplementari-

tet mellem aktiviteterne under dette program og de aktiviteter, der gennemføres på nationalt, regio-

nalt og lokalt plan.

3. Kommissionen og medlemsstaterne sikrer sammenhæng og komplementaritet mellem indsat-

sen under programmet og indsatsen på beskæftigelsesområdet samt med Fællesskabets indsats

under strukturfondene, navnlig fællesskabsinitiativet Equal.

Artikel 11

Deltagelse af EFTA/EØS-landene, de associerede lande

i Central- og Østeuropa, Cypern, Malta og Tyrkiet

Følgende lande kan deltage i programmet:

− EFTA/EØS-landene på de vilkår, der er fastsat i EØS-aftalen

− de associerede lande i Central- og Østeuropa på de vilkår, der er fastsat i Europaaftalerne, i

tillægsprotokollerne til disse aftaler og i de respektive associeringsråds afgørelser

− Cypern, Malta og Tyrkiet på grundlag af  supplerende bevillinger, der tilvejebringes efter pro-

cedurer, som aftales med de enkelte lande.
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Artikel 12

Tilsyn og evaluering

1. Kommissionen fører løbende tilsyn med programmet i samarbejde med medlemsstaterne efter

proceduren i artikel 8, stk. 2.

2. Kommissionen redegør i sin sammenfattende årsrapport til Det Europæiske Råds forårsmøde

for de fremskridt, der er sket inden for rammerne af programmet.

3. Programmet evalueres ved udløbet af det tredje år og ved dets afslutning af Kommissionen

med bistand fra uafhængige eksperter. Ved denne evaluering vurderes relevansen og effektiviteten

af samt omkostningseffektiviteten for de aktiviteter, der er gennemført, i forhold til de i artikel 3

nævnte mål. Desuden gennemgås programmets samlede virkninger. Ved evalueringen gennemgås

også komplementariteten mellem indsatsen under dette program og indsatsen i forbindelse med

andre relevante fællesskabspolitikker, -instrumenter og -foranstaltninger.

4. Kommissionen forelægger senest den 31. december 2006 Europa-Parlamentet, Rådet, Det

Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget en endelig rapport om programmets gennemfø-

relse.
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Artikel 13

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers

Tidende.

Udfærdiget i                  , den

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

________________________
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BILAG

Vejledning for gennemførelsen af programmet

1. Indsatsområder

Med henblik på at nå de mål, der er fastsat i afgørelsens artikel 3, og at gennemføre de fælles-

skabsforanstaltninger, der er fastsat i afgørelsens artikel 4, kan følgende foranstaltninger

iværksættes tværnationalt:

Indsatsområde 1: Analyse af særlige kendetegn, processer, årsager og tendenser i forbindelse

med social udstødelse

For at fremme forståelsen af fænomenet social udstødelse kan der ydes støtte til følgende for-

anstaltninger:

1.1. Undersøgelser og møder vedrørende udvikling af fælles metoder til måling og forståelse

af social udstødelse og fattigdom, disse fænomeners omfang, særlige kendetegn, proces-

ser, årsager og tendenser samt vedrørende det tekniske arbejde med indikatorerne.

1.2. Indsamling i medlemsstaterne og på fællesskabsplan og formidling af statistikker om de

forskellige former for social udstødelse med henblik på en effektiv sammenligning af

disse oplysninger. Under denne foranstaltning ydes der støtte til samarbejdet mellem

nationale statistiske kontorer og Kommissionen med henblik på at forbedre de statisti-

ske referencegrundlag på fællesskabsplan og deres bidrag til analysen af social udstø-

delse og fattigdom.
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1.3. Udarbejdelse af temaundersøgelser, som skal bidrage til indsigt i social udstødelse og

behandle emner af fælles interesse i tilknytning til politikudviklingen i medlemsstaterne,

herunder nye emner i relation til vidensamfundet.

Det er vigtigt at afspejle de erfaringer, der er gjort i marken af personer, som arbejder med

social udstødelse og fattigdom, og at gøre brug af alle relevante kilder til oplysning om social

udstødelse og fattigdom, herunder ikke-statslige organisationer.

Ved analysen af social udstødelse og fattigdom lægges der særlig vægt på disse fænomeners

mange dimensioner og på de berørte sociale gruppers forskellige situationer, herunder fattig-

dom blandt børn, samt på de områder, der er særlig udsat for social udstødelse.

Indsatsområde 2: Samarbejde om politikkerne og udveksling af oplysninger og bedste praksis

For at fremme samarbejdet om politikkerne og den gensidige udnyttelse af erfaringerne i for-

bindelse med de nationale handlingsplaner kan der ydes støtte til følgende tværnationale akti-

viteter:

2.1. Tværnationale udvekslinger med henblik på at overføre oplysninger og god praksis og

at fremme peer review ved hjælp af møder/workshopper/seminarer om benchmarks eller

om politikker og praksis eller andre former for udveksling, f.eks. fælles strategiudvik-

ling og fælles formidling af oplysninger, besøg i marken og udveksling af personale,

som tilrettelægges enten på initiativ af medlemsstater og/eller andre centrale aktører

med aktiv inddragelse af medlemsstater eller på initiativ af europæiske organisationer.

Under dette indsatsområde kan der også ydes støtte til tværnational udveksling mellem

nationale overvågningscentre eller tilsvarende anerkendte organer.
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2.2. Arbejde og tekniske undersøgelser gennemført af eksperter i forbindelse med udvikling

af indikatorer og benchmarks, herunder i relation til vidensamfundet.

2.3. En årlig rapport om social udstødelse, hvori der gøres rede for den aktuelle situation for

de foranstaltninger, navnlig de nationale handlingsplaner, der gennemføres inden for de

vigtigste politikker og områder, hvor der gøres en indsats mod social udstødelse og fat-

tigdom.

Da social udstødelse har flere dimensioner, bør der i særlig grad fokuseres på relevante poli-

tikudviklinger i forbindelse med social beskyttelse, beskæftigelse, uddannelse, sundhed og

boligforhold.

Indsatsområde 3: Inddragelse af forskellige aktører og støtte til deltagelse i netværk på euro-

pæisk plan

For at fremme dialogen med alle berørte aktører kan der ydes støtte til følgende foranstaltnin-

ger:

3.1. Grundfinansiering af centrale europæiske netværk, der arbejder med bekæmpelse af

social udstødelse og fattigdom. Grundfinansieringen er begrænset til højst 80% af de

udgifter, der kan ydes støtte til.

3.2. En årlig EU-rundbordskonference om social udstødelse. Konferencen tilrettelægges i

nært samarbejde med formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union og forbere-

des i samråd med samtlige berørte aktører.
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2. Adgang til programmet

På de vilkår og efter de gennemførelsesbestemmelser, der er fastsat i dette bilag, er adgangen

til dette program åben for alle offentlige og/eller private organer, institutioner og aktører, som

deltager i bekæmpelsen af social udstødelse, navnlig for:

a) medlemsstaterne

b) lokale og regionale myndigheder

c) organer med ansvar for bekæmpelse af social udstødelse

d) arbejdsmarkedets parter

e) organer, som yder sociale tjenester

f) ikke-statslige organisationer

g) universiteter og forskningsinstitutter

h) nationale statistiske kontorer

i) medier.

3. Generelle betragtninger

Programmet tager hensyn til resultaterne af forberedende foranstaltninger og aktiviteter under

andre relevante fællesskabspolitikker, -instrumenter og -foranstaltninger.
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Ved udformningen, gennemførelsen, opfølgningen og evalueringen af aktiviteterne under

programmet tages der hensyn til de erfaringer, der er gjort af personer, som er udsat for social

udstødelse og fattigdom, samt af arbejdsmarkedets parter, ikke-statslige organisationer og

andre aktører, som er involveret i bekæmpelse af social udstødelse og fattigdom. Programmet

skal i alle sine aktiviteter respektere princippet om generel integration af kønsaspektet.

4. Forelæggelse af ansøgninger om støtte

Indsatsområde 1: Foranstaltninger under dette område gennemføres primært via udbud.

Ved samarbejde med nationale statistiske kontorer gælder Eurostat-

procedurerne.

Indsatsområde 2: Foranstaltninger under område 2.1 gennemføres primært efter årlige

indkaldelser af forslag (visse møder/seminarer om indsatsen kan

arrangeres direkte af Kommissionen). Forslagene skal inddrage insti-

tutioner, organer og aktører fra mindst tre medlemsstater og kan

forelægges for Kommissionen enten af medlemsstaterne og/eller andre

centrale aktører med aktiv inddragelse af medlemsstaterne eller af

europæiske organisationer. Område 2.2 og 2.3 kræver specifikke

udbud.

Indsatsområde 3: Under område 3.1 kan der ydes støtte til europæiske netværk, som

opfylder de kriterier, Kommissionen har fastlagt efter proceduren i

artikel 8, stk. 2. Der kan ydes støtte til område 3.2 på grundlag af

støtteansøgninger fra medlemsstaterne.
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5. Gennemførelse af aktiviteterne

De aktiviteter, der gennemføres, kan finansieres ved tjenesteydelseskontrakter efter udbud

eller ved bidrag til samfinansiering med andre kilder. I sidstnævnte tilfælde kan Kommissio-

nens økonomiske bidrag normalt ikke overstige 80% af de udgifter, der faktisk afholdes af

modtageren.

Ved gennemførelsen af programmet kan Kommissionen have behov for supplerende midler,

herunder ekspertbistand. Sådanne behov afgøres i forbindelse med Kommissionens løbende

evaluering af ressourcetildelingen.

Ved gennemførelsen af programmet kan Kommissionen benytte teknisk og/eller administrativ

bistand (kortlægning, forberedelse, forvaltning, tilsyn, revision og kontrol) til gavn for såvel

Kommissionen som modtagerne.

Kommissionen kan desuden gennemføre aktiviteter med henblik på information, offentlig

omtale og formidling. Den kan endvidere iværksætte evalueringer og arrangere seminarer,

workshopper eller andre ekspertmøder.

I forbindelse med aktiviteterne skal principperne om databeskyttelse fuldt ud overholdes.

________________________
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I. INDLEDNING

1. Den 19. juni 2000 forelagde Kommissionen på grundlag af artikel 137, stk. 2, andet og tredje

afsnit, i traktaten om Det Europæiske Fællesskab Rådet et forslag til Europa-Parlamentets og

Rådets afgørelse om oprettelse af et EF-handlingsprogram til fremme af medlemsstaternes

samarbejde om bekæmpelse af social udstødelse.

2. I overensstemmelse med traktatens artikel 251 afgav Europa-Parlamentet førstebehandlings-

udtalelse den 16. november 2000.

Det Økonomiske og Sociale Udvalg afgav udtalelse den 19. oktober 2000.

Regionsudvalget afgav udtalelse den 13. december 2000.

3. Kommissionen forelagde ved skrivelse af 24. november 2000 Rådet et ændret forslag, hvori

nogle af Europa-Parlamentets ændringer var indarbejdet.

4. Rådet vedtog i overensstemmelse med EF-traktatens artikel 250 sin fælles holdning den

12. februar 2001.

II. MÅL

Afgørelsen har til formål at iværksætte et EF-handlingsprogram til støtte for det europæiske

samarbejde, der er udformet inden for rammerne af den strategi vedrørende social inddragel-

se, som Det Europæiske Råd vedtog i Lissabon.

III. GENNEMGANG AF DEN FÆLLES HOLDNING

1. GENERELLE BEMÆRKNINGER

I artikel 137 i EF-traktaten hedder det, at Rådet "kan vedtage foranstaltninger til fremme af

samarbejdet mellem medlemsstaterne gennem initiativer, der tager sigte på at opnå større

viden, udvikle udvekslingen af information og gode erfaringer, fremme nytænkning og vurdere

erfaringerne, med det formål at bekæmpe social udstødelse."
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Programmet tager således sigte på at supplere Fællesskabets indsats for at bekæmpe social ud-

stødelse ved bl.a. at bidrage til en øget forståelse af dette fænomen, der har mange dimensio-

ner, med henblik på at gøre det muligt for medlemsstaterne at bekæmpe det mere effektivt på

grundlag af deres specifikke forhold.

Det indgår ligeledes i en åben koordinationsmetode mellem medlemsstaterne med det mål at

sikre, at der for alvor sættes gang i udryddelsen af social udstødelse og fattigdom ved fast-

sættelse af passende mål på fællesskabsplan og gennemførelse af nationale handlingsplaner.

Endelig vil programmet tage hensyn ikke alene til medlemsstaternes erfaringer på området,

men også til det størst mulige antal aktører, hvad enten det drejer sig om personer, som er ud-

sat for social udstødelse og fattigdom, samt af arbejdsmarkedets parter, ikke-statslige og fri-

villige organisationer, organer, der yder sociale tjenester, og andre aktører, som er involveret i

bekæmpelsen af social udstødelse og fattigdom.

2. EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGER

Europa-Parlamentet har vedtaget 47 ændringer.

2.1. Ændringer vedtaget af Europa-Parlamentet, som Kommissionen ikke har accepteret

16 af Europa-Parlamentets ændringer blev ikke accepteret af Kommissionen i dens ændrede

forslag. Der er tale om ændring 1, 12, 13, 30, 33, 34, 41, 43, 44, 47, 50, 52, 55, 56, 62 og 75.

2.2. Ændringer vedtaget af Europa-Parlamentet, som Kommissionen har accepteret

Kommissionen har indarbejdet den direkte ordlyd eller substansen af 21 af de 47 ændringer,

som Europa-Parlamentet har foreslået, i sit ændrede forslag. Der er tale om ændring 3, 4, 5, 6,

17, 18, 19, 23, 24, 25, 27, 37, 42, 46, 51, 59, 65, 67, 68, 69 og 74.

I øvrigt har Kommissionen delvis accepteret 10 yderligere ændringer, dvs. ændring 2, 14, 36,

53, 64, 66, 70, 71, 72 og 73.



13740/1/00 REV 1 ADD 1 iam/ks/PFW/ub 4
DG J   DA

3. ÆNDRINGER, SOM RÅDET HAR FORETAGET I KOMMISSIONENS ÆNDREDE
FORSLAG

(medmindre andet er angivet, svarer den anvendte nummerering af betragtninger og stykker
til nummereringen i den fælles holdning).

Rådet har i fuldt omfang overtaget 25 af de 31 ændringer, som Kommissionen helt eller del-
vist enten med den direkte ordlyd eller med hensyn til substansen havde indarbejdet i sit æn-
drede forslag. Det drejer sig om ændring 2, 4, 5, 6, 14, 17, 19, 23, 25, 27, 36, 42, 46, 51, 53,
59, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73 og 74.

Rådet har derimod ikke fundet det hensigtsmæssigt at overtage ændring 3, 18, 24, 37, 65 og
72, dvs. 6 ændringer.

3.1. Ny betragtning 2a (EP's nummerering)

I ændring 3 ønsker Europa-Parlamentet, at der tages hensyn til Europarådets reviderede so-
cialpagt. Kommissionen indarbejdede denne ændring i en let ændret form, idet den ændrede
"indeholder bestemmelser om" til "Der henvises til".

Rådet har ikke fundet det hensigtsmæssigt med en specifik henvisning til den reviderede so-
cialpagt, eftersom teksten til den fælles holdning allerede indeholder en generel bestemmelse,
hvori det hedder, at "Ved gennemførelsen af dette program er det arbejde, der udføres af
andre internationale organisationer, navnlig De Forenede Nationer, Organisationen for
Økonomisk Samarbejde og Udvikling, Den Internationale Arbejdsorganisation og Europa-
rådet, af særlig interesse", og som dermed dækker alle de tekster, som Europarådet har vedta-
get på området. Med denne bestemmelse erkender Rådet, at Den Europæiske Union, selv om
den ikke er juridisk forpligtet til at tage hensyn til disse forskellige tekster af international
betydning, ofte lader sig inspirere af sådanne tekster, som EU's medlemsstater har tilsluttet
sig.

3.2. Ny betragtning 13a (EP's nummerering)

Rådet har ikke fundet det hensigtsmæssigt at overtage en betragtning, hvori det siges, at refe-
rencegrundlaget er i overensstemmelse med de nuværende finansielle rammer, således som
Europa-Parlamentet foreslog det i ændring 24 og Kommissionen i sit ændrede forslag.



13740/1/00 REV 1 ADD 1 iam/ks/PFW/ub 5
DG J   DA

En sådan formulering er ikke anvendt i de øvrige EF-handlingsprogrammer, eftersom den an-

ses for at være overflødig. Budgetproceduren er undergivet sine egne regler, der under alle

omstændigheder skal overholdes uanset referencegrundlaget. Desuden ville man, hvis der var

en sådan bestemmelse, modsætningsvis kunne slutte, at det forekommer, at referencegrundla-

get i et EF-handlingsprogram ikke er i overensstemmelse med de nuværende finansielle ram-

mer.

3.3. Betragtning 16

I Europa-Parlamentets ændring 18, som Kommissionen har indarbejdet i sit ændrede forslag,

foreslås det at indsætte en henvisning til traktatens artikel 274; Rådet har ikke fundet det hen-

sigtsmæssigt med en sådan tilføjelse.

Rådet anvender en standardformulering, der henviser til Rådets afgørelse 1999/468/EF af

28. juni 1999, uden at nævne traktatens artikel 274, fordi det giver sig selv, at en rådsafgørelse

ikke berører de beføjelser, der tillægges de forskellige institutioner i traktaten. Tilføjelse af en

sådan henvisning i denne afgørelse ville desuden indebære risiko for, at man modsætningsvis

ville kunne slutte, at der med hensyn til afgørelser, der ikke indeholder en sådan henvisning,

er mulighed for at fravige traktatens artikel 274.

Dette punkt omfatter også en anden af Europa-Parlamentets ændringer (ændring 72), der ved-

rører artikel 7 i afgørelsen (se punkt 3.5 i denne begrundelse).

3.4. Artikel 3 (Mål)

Rådet har ikke ønsket at lade udvekslingen af erfaringer bygge på fælles parametre, som det

nævnes i Europa-Parlamentets ændring 37, som Kommissionen har indarbejdet i sit ændrede

forslag, eftersom det i hovedsagen mener, at udtrykket "parametre" er upræcist og subsidiært,

at man også kan lære meget af hinandens erfaringer for så vidt angår viden om social udstø-

delse ved at sammenholde de forskellige oplysninger.
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I øvrigt har Rådet udeladt udtrykket "i forbindelse med de nationale handlingsplaner" med

den begrundelse, at de drøftelser og erfaringer, der er tale om, ikke kun skal ses i sammen-

hæng med den åbne koordinationsmetode, bl.a. fordi programmet er åbent for en lang række

af aktører og organer, som er involveret i bekæmpelsen af social udstødelse.

For så vidt endelig angår en artikel om programmets mål har Rådet foretrukket prægnans

fremfor detailrigdom.

3.5. Udvalg (artikel 7)

Hermed indarbejdes en anden af Europa-Parlamentets ændringer (ændring 18), der vedrører

betragtning 16 i afgørelsen (se punkt 3.2 i denne begrundelse).

Rådet har af samme grunde som anført ovenfor ikke fundet det hensigtsmæssigt at indsætte en

henvisning til traktatens artikel 274, som Europa-Parlamentet foreslog det i ændring 72, og

som Kommissionen indarbejdede i sit ændrede forslag.

3.6. Bilaget, punkt 5 (Gennemførelse af aktiviteterne)

I ændring 65, der er indarbejdet i Kommissionens ændrede forslag, har Europa-Parlamentet

ønsket at sætte grundfinansieringssatsen for ngo'er op med 10%, hvorved den ville komme op

på 90% af udgifterne.

Rådet har af hensyn til sammenhængen med andre programmer ønsket at vedtage de samme

finansieringsregler som for EF-handlingsprogrammet vedrørende fællesskabsstrategien for li-

gestilling mellem mænd og kvinder (2001–2005), hvori det hedder, at "Kommissionens øko-

nomiske bidrag normalt ikke (kan) overstige 80% af de udgifter, der faktisk afholdes af mod-

tageren.".

________________________
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MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit

vedrørende

Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets
afgørelse om et fællesskabshandlingsprogram til fremme af medlemsstaternes

samarbejde om bekæmpelse af social udstødelse

1. PROCEDURE

Forslaget (KOM(2000) 368 endelig ) blev sendt til Europa-Parlamentet og Rådet den
16. juni 2000. Europa-Parlamentet afgav udtalelse under førstebehandlingen den 16.
november 2000. Det Økonomiske og Sociale Udvalg afgav udtalelse på plenarmødet
den 19. oktober 2000 og Regionsudvalget den 13. december 2000.

Som følge af Europa-Parlamentets udtalelse og i medfør af EF-traktatens artikel 250,
stk. 2, vedtog Kommissionen et ændret forslag og sendte det til Rådet og Europa-
Parlamentet den 24. november 2000 (KOM(2000) 796 endelig).

Der blev opnået politisk enighed i Rådet om en fælles holdning på mødet den 27.-
28. november 2000. Rådet fastlagde sin fælles holdning den 12. februar 2001.

2. FORMÅLET MED FORSLAGET

Kommissionen fremsatte forslaget som reaktion på konklusionerne af Det
Europæiske Råds møde i Lissabon, hvori det hedder: "Indsatsen for at bekæmpe
social udstødelse bør bygge på en åben koordinationsmetode, der kombinerer
nationale handlingsplaner og et kommissionsinitiativ til samarbejde på dette område,
der skal forelægges inden udgangen af juni 2000" (afsnit 32 i konklusionerne). Det
har hjemmel i EF-traktatens bestemmelser, navnlig artikel 136 og artikel 137, stk. 2,
andet og tredje afsnit. Forslaget udgør retsgrundlaget for et femårigt
fællesskabshandlingsprogram med henblik på at forbedre forståelsen for
problemerne, tilrettelægge udvekslinger af erfaringer inden for rammerne af
medlemsstaternes nationale handlingsplaner til bekæmpelse af fattigdom og social
udstødelse, støtte alle berørtes deltagelse og etablere net på europæisk plan. Det skal
være med til at sætte EU og medlemsstaterne i stand til gøre indsatsen mod fattigdom
og social udstødelse mere effektiv.

3. KOMMISSIONENS BEMÆRKNINGER TIL DEN FÆLLES HOLDNING

3.1. Generelle bemærkninger

p.m.
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3.2. Hvorledes der er blevet taget hensyn til Europa-Parlamentets ændringsforslag

Forbindelsen til konklusionerne af Det Europæiske Råds møde i Lissabon om
bekæmpelse af social udstødelse er blevet styrket, og der er så vidt muligt blev indsat
henvisninger til fattigdomsproblemer. Der er blevet lagt større vægt på at forbedre
indikatorer og evalueringskriterier med henblik på at støtte samarbejdet mellem
medlemsstaterne inden for rammerne af den åbne koordinationsmetode. Den rolle,
Udvalget for Social Beskyttelse spiller, er blevet understreget, og det foreslås
desuden at behandle de fremskridt, der er sket i medfør af programmet, i
Kommissionens sammenfattende årsrapport til Det Europæiske Råds forårsmøde.

Inddragelsen af alle relevante aktører på alle niveauer og betydningen af at afspejle
erfaringerne i marken samt de erfaringer, personer, der er berørt af fattigdom og
social udstødelse, har haft, er blevet fremhævet, samtidig med at det gøres klart, at
der i fællesskabshandlingsprogrammet vil blive fokuseret på tværnationalt
samarbejde, der er indsatsorienteret, og støtte til etablering af net udelukkende på
EU-plan. Bestemmelserne med henblik på at fremme sammenhængen og
komplementariteten med andre fællesskabspolitiker, -instrumenter og - aktioner er
blevet styrket.

3.2.1. Ændringsforslag fra Europa-Parlamentet, der fuldt, delvis eller principielt er taget
hensyn til i Rådets fælles holdning og Kommissionens ændrede forslag

Henvisningerne til betragtninger og artikler går på den nummerering, der er anvendt i
Rådet fælles holdning.

– Europa-Parlamentets ændringsforslag 2 er indarbejdet i betragtning 1, idet der
medtages en bredere henvisning til traktatens artikel 2.

– Betragtning 3 omfatter Europa-Parlamentets ændringsforslag 4 og henviser til
Rådets henstilling 92/441/EØF og 92/442/EØF samt Rådets konklusioner af
17. december 1999 (betragtning 4 i Kommissionens ændrede forslag).

– Europa-Parlamentets ændringsforslag 5 er indarbejdet i betragtning 5 ved, at
der er tilføjet "fattigdom" til "social udstødelse" (betragtning 6 i det ændrede
forslag).

– I betragtning 7 citeres konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i
Lissabon om behovet for at gøre en markant indsats for at udrydde fattigdom
ved at fastsætte passende mål (tidligere ændringsforslag 10 fra Udvalget om
Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som ikke blev vedtaget på Europa-
Parlamentets plenarmøde) (betragtning 8 i Kommissionens ændrede forslag).

– Betragtning 11 omfatter delvis Europa-Parlamentets ændringsforslag 14, idet
der henvises til udarbejdelsen af harmoniserede undersøgelser og fastsættelse
af alment accepterede kvalitative og kvantitative indikatorer, der kan tjene som
grundlag for udviklingen af den åbne koordinationsmetode (betragtning 12 i
Kommissionens ændrede forslag).

– Betragtning 12 omfatter principielt Europa-Parlamentets ændringsforslag 27
samt ændringsforslag 66, idet det nævnes, at bekæmpelse af social udstødelse
og fattigdom kræver bedre adgang til beskæftigelse på rimelige vilkår og
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adgang for alle til ressourcer, rettigheder, goder og tjenesteydelser
(betragtning 13 i Kommissionens ændrede forslag).

– Betragtning 13 omfatter Europa-Parlamentets ændringsforslag 6, idet det
nævnes, at foranstaltningerne til bekæmpelse af social udstødelse bør have til
formål at sætte enhver i stand til at forsørge sig selv via lønnet beskæftigelse
eller på anden måde og til at integrere sig i samfundet (betragtning 14 i
Kommissionens ændrede forslag).

– Europa-Parlamentets ændringsforslag 23 om den rolle, som Udvalget for Social
Beskyttelse, der er nedsat ved Rådets afgørelse 2000/436/EF, blev tildelt på
Det Europæiske Råds møde i Lissabon og Feira, er principielt medtaget i
betragtning 14 (betragtning 18 i Kommissionens ændrede forslag).

– Europa-Parlamentets ændringsforslag 17 er indarbejdet i betragtning 15, idet
der tages hensyn til, at ikke-statslige organisationer på forskellige niveauer
(lokalt, regionalt, nationalt og europæisk plan), lokale og regionale
myndigheder og arbejdsmarkedets parter har erfaringer med og ekspertise i
bekæmpelse af social udstødelse og kan derfor på europæisk plan yde et vigtigt
bidrag til forståelsen af de forskellige former for social udstødelse og sikre, at
erfaringerne hos de personer, der er udsat for social udstødelse, inddrages ved
udformningen, gennemførelsen og opfølgningen af programmet
(betragtning 15 i Kommissionens ændrede forslag).

– Europa-Parlamentets ændringsforslag 19 er indarbejdet i betragtning 17 ved at
sikre større sammenhæng i og komplementaritet mellem foranstaltninger under
programmet og alle andre relevante fællesskabsinstrumenter, -politikker og
-foranstaltninger, især under strukturfondene (betragtning 17 i Kommissionens
ændrede forslag).

– Europa-Parlamentets ændringsforslag 25 om ligestilling mellem mænd og
kvinder i overensstemmelse med traktatens artikel 2 og 3 er indarbejdet i
betragtning 22 (betragtning 22 i Kommissionens ændrede forslag).

– Europa-Parlamentets ændringsforslag 68 er principielt indarbejdet i artikel 2.
Stk. 1 og 3 er samlet og omformuleret i overensstemmelse med det ændrede
forslag.

– Europa-Parlamentets ændringsforslag 36 er delvis indarbejdet i artikel 3,
litra a), ved at tilføje "fattigdom" til "social beskyttelse".

– Europa-Parlamentets ændringsforslag 70 er delvis indarbejdet i artikel 3,
litra c), ved at tilføje "fattigdom" og "ved at fremme en dialog med samtlige
aktører".

– Europa-Parlamentets ændringsforslag 71 er indarbejdet i artikel 4, stk. 1, ved,
at der er tilføjet "undersøgelse af kvantitative og kvalitative indikatorer" under
litra a) og "vurderingskriterier" under litra b). Der var indarbejdet lignende
tilføjelser i det ændrede forslag.

– Europa-Parlamentets ændringsforslag 42 er indarbejdet i artikel 4, stk. 1,
litra c), hvor der henvises til "arbejde i relevante netværk" (Rådets fælles
holdning)/"kan arbejde i netværk" (Kommissionens ændrede forslag). I den
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engelske version sondres der mellem "network" i det ændrede forslag og
"networking" i den fælles holdning, mens der i den franske version i såvel det
ændrede forslag som den fælles holdning anvendes "réseaux", således som
Europa-Parlamentet også gør.

– Europa-Parlamentets ændringsforslag 51 om det regelmæssige samarbejde,
som Kommissionen skal indlede med Udvalget for Social Beskyttelse, er
indarbejdet i artikel 9 (det samme er tilfældet i artikel 8 i Kommissionens
ændrede forslag, men med forskelle mellem de anvendte formuleringer).

– Europa-Parlamentets ændringsforslag 53 er indarbejdet i artikel 10 og udvider
listen over de politikker, hvor det vil være nødvendigt at sikre sammenhæng og
komplementaritet med økonomi-, industri- og virksomhedspolitikken samt
indvandring (artikel 9 i Kommissionens ændrede forslag).

– Europa-Parlamentets ændringsforslag 46 om rapportering af de fremskridt, der
gøres i forbindelse med programmet, i Kommissionens sammenfattende
årsrapport til Det Europæiske Råds forårsmøde er indarbejdet i artikel 12
(artikel 11 i Kommissionens ændrede forslag).

– Kapitel 1, indsatsområde 1, i bilaget omfatter principielt ændringsforslag 69 og
delvis ændringsforslag 73, idet det understreges, at det er vigtigt (1) at afspejle
de erfaringer, der er gjort i marken af personer, der arbejder med social
udstødelse og fattigdom, (2) at gøre brug af alle relevante kilder til oplysning
om social udstødelse og fattigdom, herunder ikke-statslige organisationer og
(3) at lægge særlig vægt de mange forskellige dimensioner og de involverede
sociale gruppers forskellige situationer, herunder fattigdom blandt børn, samt
på de områder, der er særlig udsat for social udstødelse.

– Europa-Parlamentets ændringsforslag 59 er indarbejdet i kapitel 1,
indsatsområde 1, i bilaget ved tilføjelse af det tekniske arbejde med
indikatorerne til listen over foranstaltninger, hvortil der via programmet kan
ydes støtte. I Kommissionens ændrede forslag er der foretaget samme tilføjelse,
men ordlyden er lidt anderledes.

– Ændringsforslag 74 er indarbejdet under indsatsområde 2, punkt 2.1, i kapitel 1
i bilaget ved at tilføje muligheden for, at der via programmet kan ydes støtte til
besøg i marken, udveksling af personale samt udvekslinger mellem nationale
overvågningscentre eller tilsvarende anerkendte organer.

3.2.2. Ændringsforslag fra Europa-Parlamentet, der fuldt, delvis eller principielt er taget
hensyn til i Kommissionens ændrede forslag, men ikke i Rådets fælles holdning

Henvisningerne til betragtninger og artikler går på den nummerering, der er anvendt i
det ændrede forslag.

– Ved Europa-Parlamentets ændringsforslag 3 tilføjes en ny betragtning
vedrørende Europarådets reviderede socialpagt (1996). I Kommissionens
ændrede forslag indledes betragtning 3 med "der henvises til", hvilket
Kommissionen ønsker at bibeholde.

– I medfør af ændringsforslag 18 tilføjes der i betragtning 16 om Kommissionens
gennemførelsesbeføjelser følgende: "uden at de beføjelser, der er tildelt
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Kommissionen i medfør af traktatens artikel 274 derved berøres."
Kommissionen accepterer at fjerne henvisningen til artikel 274, da de
finansielle bestemmelser i Rådets fælles holdning ikke anfægter anvendelsen af
traktatens artikel 274.

– I medfør af ændringsforslag 72 tilføjes der i artikel 8, stk. 1, som også
omhandler Kommissionens gennemførelsesbeføjelser, ligeledes følgende:
"uden at det berører de beføjelser, der er tildelt Kommissionen i medfør af
traktatens artikel 274." Af samme årsag som ovenfor accepterer
Kommissionen, at denne tilføjelse ikke bibeholdes i artikel 8, stk. 1.

– Europa-Parlamentets ændringsforslag 24, hvori der henvises til, at det
finansielle referencegrundlag er i overensstemmelse med den nuværende
finansielle ramme, er omfattet af den nye betragtning 21 i Kommissionens
ændrede forslag. Kommissionen fastholder sit standpunkt, da det sikrer
overensstemmelse mellem det budget, der er afsat til programmet, og den
nuværende finansielle ramme.

– Der er delvis taget hensyn til Europa-Parlamentets ændringsforslag 37, hvori
der til artikel 3, andet led, tilføjes "på grundlag af fælles parametre", i artikel 3,
andet led, i Kommissionens ændrede forslag, hvori der står "på grundlag af
sammenlignelige parametre". Kommissionen ønsker at bibeholde "på grundlag
af sammenlignelige parametre" som et kompromis mellem Rådets og Europa-
Parlamentets standpunkter. Ved at anvende "sammenlignelige" i stedet for
"fælles" vil medlemsstaterne lettere være i stand til fremhæve de særlige
karakteristika ved deres nationale situation og de områder, de prioriterer,
samtidig med at det er muligt at foretage en nyttig sammenligning med andre
medlemsstater. Dette vil være med til at øge programmets merværdieffekt på
europæisk plan.

– I henhold til ændringsforslag 65 til kapitel 4 i bilaget kræves det, at hvis der
ydes tilskud til samfinansiering med andre kilder, "kan Kommissionens
økonomiske bidrag normalt ikke overstige 90% af udgifterne til den
foranstaltning, der støttes." I Kommissionens ændrede forslag tages der delvis
hensyn hertil, idet der står: "Grundfinansieringen af europæiske netværk, der er
oprettet i forbindelse med indsatsområde 3 kan dog undtagelsesvis beløbe sig
til 90% af driftsomkostningerne, hvis støttemodtagerens finansielle situation
gør dette berettiget." Kommissionen fastholder sit standpunkt. Kommissionen
har på Rådets møde den 27.-28. november 2000 udtrykt sit forbehold over for
indholdet af Rådets fælles holdning på dette punkt (vedlagte erklæring).

3.3. Nye bestemmelser, som Rådet har tilføjet, og som stemmer overens med
Kommissionens standpunkter

Henvisningerne til betragtninger og artikler går på den nummerering, der er anvendt i
Rådet fælles holdning.

I slutningen af betragtning 8 i Rådets fælles holdning tilføjes: "samt at den bedste
sikring mod social udstødelse er et arbejde". Kommissionen er enig med Rådet, da
denne tilføjelse henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i
Lissabon for så vidt angår fremme af social integration.
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Der er medtaget en særlig betragtning 18 i Rådets fælles holdning, hvori det hedder:
"Social udstødelse fortjener særlig opmærksomhed med henblik på udvidelsen."
Kommissionen er enig med Rådet.

Der er medtaget en ny betragtning 20 i Rådets fælles holdning, hvori det hedder:
"Ved gennemførelsen af dette program er det arbejde, der udføres af andre
internationale organisationer, navnlig De Forenede Nationer, Organisationen for
Økonomisk Samarbejde og Udvikling, Den Internationale Arbejdsorganisation og
Europarådet, af særlig interesse." Kommissionen er enig med Rådet.

I artikel 4, stk. 1, litra a), i Rådets fælles holdning erstatter "... herunder indsamling
af statistikker om de forskellige former for social udstødelse med henblik på at
sammenligne disse oplysninger, undersøgelse af kvantitative og kvalitative
indikatorer ..." "... herunder indsamling af sammenlignelige statistikker, udarbejdelse
af kvantitative og kvalitative indikatorer ...". Kommissionen er enig med Rådet.

I artikel 4, stk. 1, litra b), i Rådets fælles holdning er følgende slettet: "samarbejde
om indsatsen". Da dette er medtaget i de mål, der er fastsat i artikel 3, er
Kommissionen enig med Rådet.

I artikel 5 vedrørende "Gennemførelse og samarbejde med medlemsstaterne" tilføjes
der i Rådets fælles holdning under litra b) følgende: "Med henblik herpå stiller
Kommissionen relevante oplysninger til rådighed for ikke-statslige organisationer og
for arbejdsmarkedets parter." Da denne tilføjelse er i overensstemmelse med
programmets grundlæggende principper og Europa-Parlamentets ændringsforslag 44,
er Kommissionen enig med Rådet.

I Rådets fælles holdning tilføjes en ny artikel 7 om "gennemførelsesforanstaltninger".
Under henvisning til Rådets afgørelse 1999/468/EF1 anføres en liste over de
foranstaltninger, der skal vedtages i overensstemmelse med forvaltningsproceduren,
og dem, der skal vedtages efter rådgivningsproceduren. Selv om der i Kommis-
sionens ændrede forslag kun henvises til rådgivningsproceduren, er Kommissionen
enig med Rådet.

Opdelingen af teksten mellem artikel 7 og 8 i det ændrede forslag er forskellig fra
opdelingen af teksten i artikel 8 og 9 i den fælles holdning, der svarer hertil, hvilket
ikke ændrer på indholdet. Kommissionen er enig med Rådet.

I punkt 1.1 under indsatsområde 1 i kapitel 1 i bilaget erstatter "det tekniske arbejde
med indikatorerne" i Rådets fælles holdning "opstilling af indikatorer" i
Kommissionens ændrede forslag. Kommissionen accepterer Rådets omformulering.

3.4. Problemer i forbindelse med vedtagelsen af den fælles holdning

NB: det officielle referat af Rådets møde den 27.-28. november 2000 foreligger
endnu ikke. Følgende er baseret på Kommissionens Generalsekretariats mødereferat.

Da der i Rådet på dets møde den 27.-28. november 2000 blev opnået politisk enighed
om en fælles holdning, udtrykte Kommissionen forbehold over for punkt 3.1 under

1 Rådets afgørelse af 29.6.1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de
gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen.
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indsatsområde 3 i bilaget. I teksten hedder det: "Grundfinansiering af centrale
europæiske netværk, der arbejder med bekæmpelse af social udstødelse og
fattigdom", hvilket "er begrænset til højst 80% af de udgifter, der kan ydes støtte til".

I det ændrede forslag tilføjede Kommissionen i slutningen af punkt 4
"Gennemførelse af foranstaltningerne" følgende: "Grundfinansieringen af
europæiske netværk, der er oprettet i forbindelse med indsatsområde 3 kan dog
undtagelsesvis beløbe sig til 90% af driftsomkostningerne, hvis støttemodtagerens
finansielle situation gør dette berettiget." Dette er i overensstemmelse med den
beslutning, der blev truffet i forbindelse med programmet til bekæmpelse af
forskelsbehandling, og der tages delvis hensyn (med et anvendelsesområde, der er
begrænset udelukkende til europæiske net, der er involveret i bekæmpelse af
fattigdom og social udstødelse) til Europa-Parlamentets ændringsforslag 65 (jf.
vedlagte erklæring).

4. KONKLUSIONER

I Rådets fælles holdning bevares hovedtrækkene i forslaget til afgørelse, og der
foretages adskillige tilføjelser til teksten, der afspejler konklusionerne af Det
Europæiske Råds møde i Lissabon, behovet for at udvikle arbejdet med indikatorer
og evalueringskriterier samt betydningen af at inddrage alle berørte på forskellige
niveauer. Disse tilføjelser er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets
ændringsforslag, og Kommissionen hilser dem velkommen. Endvidere tilføjer Rådet
i betragtningerne henvisninger til udvidelsen og det arbejde, der udføres af andre
internationale organisationer, hvilket Kommissionen hilser velkommen. I forbindelse
med gennemførelsen af programmet indfører Rådet i overensstemmelse med
afgørelse 1999/468/EF en forvaltningsprocedure. Kommissionen havde kun foreslået
en høringsprocedure, men den fordi den er forenelig med den nævnte afgørelse og
fordi den kan tolkes som et signal fra medlemsstaterne om at blive mere involveret i
forvaltningen af programmet. Den kan således mere effektivt støtte samarbejdet
mellem dem i forbindelse med den åbne koordinationsmetode.

Kommissionen beklager imidlertid at:

– der i betragtningerne ikke henvises til Europarådets reviderede socialpagt;
Kommissionen foreslår, at betragtningerne nu også kommer til at indeholde en
henvisning til EU-chartret om grundlæggende rettigheder, som Rådet, Europa-
Parlamentet og Kommissionen undertegnede i fællesskab den 7. december
2000;

– det i betragtningerne ikke nævnes, at programmets finansieringsramme er i
overensstemmelse med den nuværende finansielle ramme;

– det under målene i artikel 3 ikke nævnes, at udveksling af synspunkter om de
politikker, der gennemføres, og samarbejde om indsatsen skal tilrettelægges på
grundlag af sammenlignelige parametre; det er af overordentlig stor betydning i
forbindelse med den åbne koordinationsmetode2, at det er muligt at foretage

2 Muligheden for at sammenligne parametre og indikatorer er blevet endnu vigtigere, efter at man på Det
Europæiske Råds møde i Nice stadfæstede målene på europæisk plan for at bekæmpe fattigdom og
social udstødelse.
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sammenligninger, og for den mereffekt på europæisk plan, der forventes af
programmet;

Kommissionen kan endvidere ikke acceptere, at

– der kan blive tale om mindre favorable vilkår for finansiering af europæiske
net, der er involveret i bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse, og som
er støtteberettigede under dette program, end for de net, der er støtteberettigede
under programmet til bekæmpelse af forskelsbehandling,

og opfordrer Rådet til at tilpasse den fælles holdning herefter.
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BILAG

ERKLÆRING

TIL OPTAGELSE I RÅDETS MØDEPROTOKOL

Erklæring fra Kommissionen

Kommissionen beklager, at Rådet ikke i overensstemmelse med, hvad der var tilfældet i
antidiskriminationsprogrammet, har accepteret den ændring, som gik ud på at forhøje
maksimumssatsen til 90% for det finansielle bidrag, der som led i programmet vil kunne ydes
til dækning af driftsomkostningerne for de europæiske NGO-netværk, der er aktive i
bekæmpelsen af fattigdom og social udstødelse (core-funding). Den minder om den vigtige
rolle, NGO og deres europæiske netværk spiller, de vanskeligheder de vil komme ud for, hvis
den specifikke samfinansieringssats, der kræves af dem, skulle overstige det, de rent faktisk
kan tilvejebringe, og understreger den betydning, Europa-Parlamentet tillægger denne
ændring3.

________________________

3 I overensstemmelse med retningslinjerne af 24. marts 1997 vil denne erklæring blive tilsendt Europa-
Parlamentet.


