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Inledning
EU och dess medlemsstater är fast beslutna att bekämpa fattigdom och social
utestängning. I kommissionens sociala agenda 2005–2010 föreslogs att år 2010 skulle
utlysas till det europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning.
Syftet var att bekräfta och stärka det politiska åtagande som EU ursprungligen gjorde i
samband med lanseringen av Lissabonstrategin om att vidta åtgärder ”för att på ett
avgörande sätt försöka utrota fattigdom”. Europaparlamentets och rådets godkännande av
det europeiska året 2010 offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning, L 298,
7.11.20081.
Den internationella ekonomiska och finansiella krisen 2008 kan få långsiktiga
konsekvenser för tillväxten och sysselsättningen i EU och det är de mest utsatta
människorna i vårt samhälle som sannolikt kommer att drabbas hårdast. Det europeiska
året för bekämpning av fattigdom bör därför på ett avgörande sätt öka medvetenheten om
social utestängning och främja aktiv integration, eftersom inget land kan undgå
konsekvenserna av den globala krisen.
Syftet med det strategiska ramdokumentet
Bilaga – Kapitel II – punkt 22. Efter antagandet av detta beslut kommer kommissionen att utarbeta ett
strategiskt ramdokument, som tillsammans med målen i artikel 2 […] kommer att innehålla
huvudprioriteringar för genomförandet av verksamheter i samband med det europeiska året, bl.a.
minimistandarder för deltagande i nationella organ och insatser.

Europeiska kommissionen har utarbetat detta strategiska ramdokument för de nationella
genomförandeorganen och alla andra aktörer som medverkar i det europeiska året 2010.
Syftet är att
•

ge praktisk vägledning om verksamheterna i samband med det europeiska året,

•

se till att de nationella programmen är förenliga med målen för det europeiska
året 2010 och den europeiska strategin för social trygghet och social integration3.

I dokumentet beskrivs hur man ska se till att verksamheterna under 2010 överensstämmer
med det europeiska årets mål och principer. Det innehåller utförlig information om
regelverket för förvaltning och samordning på nationell nivå och på EU-nivå, samt
rekommendationer för förvaltning, övervakning och utvärdering.

1

EUT L 298, 7.11.2008, s. 20.
http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/news/news_en.cfm?id=326.
2
Alla citat i rutorna är hämtade från Europaparlamentets och rådets beslut nr 1098/2008/EG av
den 22 oktober 2008 om Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning (2010).
3
Mer
information
om
denna
EU-strategi
finns
på
http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/the_process_en.htm.
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1.

Att få de konkreta verksamheterna att överensstämma med mål och
principer

Artikel 2 Mål och riktlinjer
a)
Erkännande av rättigheter – Erkänna den grundläggande rätten för människor som lever i
fattigdom och social utestängning att leva ett värdigt liv och delta fullt ut i samhällslivet. Det europeiska
året ska öka den allmänna medvetenheten om fattiga människors situation, särskilt för grupper eller
individer i utsatta situationer, och ska bidra till att främja deras tillgång till sociala, ekonomiska och
kulturella rättigheter och tillräckliga resurser och tjänster med kvalitet. Det europeiska året ska också
bidra till att bekämpa stereotypa uppfattningar och stigmatisering.
b)
Delat ansvar och partnerskap – Stärka det gemensamma ansvaret för politiska riktlinjer och
åtgärder för social integration genom att framhålla både det kollektiva och det individuella ansvaret för
bekämpning av fattigdom och social utestängning och vikten av att främja och stödja frivilliga insatser.
Det europeiska året ska uppmuntra medverkan från offentliga och privata aktörer, bland annat genom
proaktiva partnerskap. Det ska öka medvetenhet och engagemang samt skapa möjligheter för alla
medborgare att delta, i synnerhet människor med direkta eller indirekta erfarenheter av fattigdom.
c)
Sammanhållning – Främja ett samhälle präglat av större sammanhållning genom att öka
medvetenheten hos befolkningen om fördelarna för alla med ett samhälle utan fattigdom, där rättvis
fördelning möjliggörs och där ingen är marginaliserad. Det europeiska året ska främja ett samhälle
som upprätthåller och utvecklar livskvalitet, inklusive kvalitet avseende färdigheter och sysselsättning,
socialt välbefinnande, inklusive barns välbefinnande, och lika möjligheter för alla. Det ska dessutom
säkerställa hållbar utveckling och solidaritet mellan och inom generationerna samt politisk
överensstämmelse med EU:s insatser på global nivå.
d)
Engagemang och konkreta åtgärder – Bekräfta EU:s och medlemsstaternas starka politiska
engagemang för att på ett avgörande sätt bidra till att utrota fattigdom och social utestängning och
främja detta engagemang och åtgärder på alla förvaltningsnivåer. Genom att rikta politisk
uppmärksamhet på och mobilisera samtliga berörda parter ska det europeiska året med utgångspunkt i
landvinningarna för och potentialen i den öppna samordningsmetoden för social trygghet och social
integration stärka den politiska viljan att bekämpa fattigdom och social utestängning och ge ytterligare
impulser till utvecklingen av medlemsstaternas och EU:s insatser på detta område.

1.1.

Riktlinjer för att omsätta målen för det europeiska året 2010 i
praktiken
Det finns många typer av insatser som kan bidra positivt till det europeiska året
2010 (se kapitel II.7 i bilagan till beslutet). Projektutvecklare uppmanas att vara
kreativa och innovativa och att göra sina evenemang väl synliga för den aktuella
målgruppen samt övertygande i fråga om det budskap som förmedlas.
Några exempel på god praxis från tidigare europeiska år4 är bland annat
• en tydlig och konsekvent kommunikationsstrategi för projekt som kan
antas nå en större publik än de direkt inblandade,
• en gemensam EU-logotyp för samtliga projekt, även de som inte
finansieras genom det europeiska årets nationella budget,

4

Det europeiska året för arbetstagares rörlighet (2006), det europeiska året för lika möjligheter för alla
(2007), det europeiska året för interkulturell dialog (2008).
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• en bra blandning av projekt med stor spridningspotential och mer lokala,
konkreta insatser.
När det gäller målet om erkännande av rättigheter bör man under det europeiska
året
• få människor att erkänna grundläggande rättigheter och behov hos
människor som lever i fattigdom,
• bekämpa rådande stereotypa uppfattningar om människor som lever i
fattigdom och utanförskap, med hjälp av informationskampanjer,
rapportering i medierna och finansiering av projekt inom breda
kulturprogram,
• hjälpa människor som lever i fattigdom att bli mer självständiga genom att
ge dem möjlighet att tjäna en anständig inkomst och få tillgång till tjänster
av allmänt intresse.
När det gäller målet om delat ansvar och partnerskap bör man under det
europeiska året
• stimulera en debatt mellan offentliga och privata aktörer för att komma till
rätta med problem som hindrar människor från att delta, till exempel
genom möten, såsom det årliga mötet för människor som drabbats av
fattigdom i Europa,
• främja utbyte av god praxis mellan medlemsstater om delat ansvar på
nationell, regional och lokal nivå, och mellan förvaltningar och andra
aktörer,
• få företag och arbetsmarknadens parter att engagera sig i insatser för att få
människor tillbaka i arbete.
När det gäller målet om sammanhållning bör man under det europeiska året
• anordna särskilda evenemang och kampanjer för att ge organisationer och
sektorer som normalt inte är engagerade i kampen mot fattigdom en chans
att tala med experter på social utestängning,
• bidra till att göra gemenskapens och medlemsstaternas program och system
för att främja social sammanhållning, hållbar utveckling och solidaritet
mellan generationer mer synliga och konsekventa.
När det gäller målet om engagemang och konkreta åtgärder bör man under det
europeiska året
• öka EU:s och de nationella myndigheternas engagemang för social rättvisa
och ökad sammanhållning, framförallt genom att på den internationella
dagen mot fattigdom den 17 oktober 2010 göra ett kraftfullt initiativ, till
exempel en deklaration om ett förnyat åtagande om att utrota fattigdomen,
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• se till att det finns ett starkt engagemang för FN:s millennieutvecklingsmål
och resolutionen om kungörandet av FN:s andra decennium för utrotning
av fattigdom (2008–2017)5.
1.2.

Integrering av jämställdhetsperspektivet

Artikel 4 – Inom ramen för det europeiska året ska hänsyn tas till att män och kvinnor löper olika risker
för, och drabbas av olika aspekter av, fattigdom och social utestängning. Gemenskapen och
medlemsstaterna ska beakta integrering av jämställdhetsperspektivet vid genomförandet av det
europeiska året.

Jämställdhetsperspektivet ska integreras i samtliga verksamheter i samband med det
europeiska året. Det innebär att
•
•
•

1.3.

man i insatserna ska ta hänsyn till de särskilda risker och aspekter av fattigdom
och social utestängning som drabbar just män respektive kvinnor,
organ som är involverade i det europeiska året 2010 bör se till att det råder en
jämn könsfördelning,
jämställdhetsperspektivet när det gäller utestängning och fattigdom ska
återspeglas i urvalskriterierna vid valet av verksamheter under det europeiska
året.
Tillgänglighet

Artikel 3.3. Alla insatser som riktar sig till en bredare allmänhet ska var lätt tillgängliga för alla,
inklusive fattiga och funktionshindrade.

Hur framgångsrikt det europeiska året blir beror till stor del på tillgängligheten för
människor med direkt erfarenhet av fattigdom och människor med funktionshinder.
Vid valet av verksamheter som ska genomföras i samband med det europeiska året
ska hänsyn tas till tillgänglighetsfrågan (t.ex. lämpliga platser, lämpligt språk, tydlig
information, lika tillgång till faciliteter, tjänster etc.).
1.4.

Prioriterade politikområden

Bilaga – Kapitel IV
Mot bakgrund av att fattigdom och social utestängning är en mångfacetterad företeelse och för att
insatserna för att förebygga och bekämpa fattigdom och social utestängning ska kunna integreras med
andra politikområden bör verksamheterna under det europeiska året syfta till att ge ett klart mervärde
och effektivt komplettera den öppna samordningsmetoden för socialt skydd och social integration.
Dessa verksamheter ska därför inriktas på ett begränsat antal prioriterade områden.
I överensstämmelse med analysen och prioriteringarna i den gemensamma rapporten om socialt skydd
och social integration bör det europeiska året inriktas på följande frågor:

•
•
•

5

Att främja flerdimensionella integrerade strategier för att förebygga och minska fattigdom, i
synnerhet svår fattigdom, och strategier som kan integreras med alla berörda politikområden.
Att bekämpa barnfattigdom och fattigdom som överförs från en generation till nästa, fattigdom i
familjer, och att därvid särskilt uppmärksamma stora familjer, familjer med en ensamstående
förälder och familjer som vårdar en anhörig samt fattigdom hos barn på institutioner.
Att främja arbetsmarknader för alla, ta itu med fattigdom bland förvärvsarbetande och behovet av
att det ska vara lönsamt att arbeta.

Generalförsamlingens resolution 62/205, den 19 december 2007.
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•
•
•
•
•
•
•

Åtgärder för att utrota skillnader när det gäller tillgång till utbildning, bl.a. genom utbildning som
ger digital kompetens och att verka för lika tillgång för alla till informations- och
kommunikationsteknik, särskilt med tanke på funktionshindrade personers behov.
Att ta itu med genus- och åldersaspekter på fattigdom.
Att garantera rättvis tillgång till tillräckliga resurser och tjänster, bl.a. människovärdiga
bostadsförhållanden, hälso- och sjukvård och social trygghet.
Att erbjuda tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter.
Att bekämpa diskriminering, och främja social integration av invandrare och etniska minoriteter i
samhället.
Att främja integrerade strategier för att åstadkomma aktiv integrering i samhället.
Att ta hänsyn till behoven hos funktionshindrade och deras familjer, hemlösa och andra grupper
eller individer i utsatta situationer.

När medlemsstaterna planerar de verksamheter som ska genomföras i samband med
det europeiska året i överensstämmelse med ovannämnda prioriteringar ska de ägna
särskild uppmärksamhet åt de prioriteringar och utmaningar som fastställs i
medlemsstaternas nationella rapporter om strategier för social trygghet och social
integration. De ska anpassa dessa politiska prioriteringar till nationella, regionala
och lokala förhållanden och se till att de är förenliga med varandra.
1.5.

Samarbete med det civila samhället och berörda parter

Bilaga – Kapitel IV – Mot bakgrund av målen i artikel 2 i beslutet ska deltagandeaspekten integreras i
alla prioriteringar.

EU:s medlemsstater och kommissionen har alltid ansett det vara ett centralt mål för
politiken för social integration att få de berörda parterna, dvs. människor och
organisationer som företräder människor i utanförskap, att delta. Medlemsstaterna
uppmanas att i sina rapporter om nationella strategier för social trygghet och social
integration redovisa vilka åtgärder de vidtar för att uppnå detta.
Det europeiska året 2010 bör främja användningen av tekniker för deltagande och
utvecklingen av delaktighetsmodeller och delaktighetsverktyg för missgynnade
grupper.
Kommissionen anser att ett minimikrav ska vara att samrådsförfarandet bör
• skapa klarhet och ge information om målen för det europeiska året, hur
förberedelserna går till och hur arbetet bedrivs, bland annat med hjälp av artiklar
i tidskrifter och på webbplatser om social integration,
• inledas så tidigt som möjligt så att det finns rimlig tid för de berörda parterna att
rådgöra med sina medlemmar,
• utmynna i lämpliga arbetsmetoder och tekniker för att garantera en öppen dialog
mellan de olika grupperna.
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2.
2.1.

Förvaltning och samordning på nationell nivå
Nationella genomförandeorgan

Artikel 6.1 – Medlemsstaterna ska utse ett nationellt genomförandeorgan som ska organisera deras
deltagande i det europeiska året och se till att samordningen fungerar på nationell nivå.

De nationella genomförandeorganen har en dubbel roll. De ska dels förvalta
EU-medel enligt systemet med indirekt centraliserad förvaltning, dels genomföra
det europeiska året på nationell nivå genom att bland annat samarbeta med aktörer
från institutioner och det civila samhället.
För vissa länder kan det vara svårt att utse ett nationellt genomförandeorgan som
uppfyller båda dessa krav. I så fall kan det inrättas ett ad hoc-samarbete mellan
två offentliga organ.
2.1.1.

Budgetförvaltning
I beslutet föreskrivs ett system med indirekt centraliserad förvaltning som ska
genomföras av de nationella genomförandeorganen på nationell nivå. Den här typen
av förfarande är särskilt lämpligt för breda program där det krävs närhet till de
slutliga stödmottagarna och samordning när åtgärder ska vidtas samtidigt på
nationell nivå. Denna förvaltningsform leder också till ett bättre utnyttjande av de
befintliga resurserna i medlemsstaterna. Detta bör öka komplementariteten mellan
medlemsstaternas insatser och EU-institutionernas arbete och leda till större
synergieffekter mellan de två nivåerna.
För att undvika ett omständligt bedömningsförfarande anser kommissionen att
medlemsstaterna bör utse ett nationellt genomförandeorgan som redan förvaltar
EU-medel.
Genom att utse ett nationellt genomförandeorgan försäkrar medlemsstaterna
kommissionen om att de kommer att skydda gemenskapens ekonomiska intressen,
förhindra oegentligheter som påverkar gemenskapsmedel och, vid behov, vidta
lämpliga åtgärder för att se till att felaktigt utbetalt gemenskapsstöd betalas tillbaka.
De uppgifter som delegeras till de nationella genomförandeorganen är framför allt
att
– förbereda och lansera inbjudningar att lämna förslag/anbud,
– utvärdera och välja ut ansökningar och erbjudanden om stöd,
– tilldela stöd och kontrakt,
– underteckna avtal och kontrakt om stöd,
– kontrollera att avtalsförpliktelserna fullgörs,
– göra utbetalningar och utfärda eventuella betalningskrav,
– rapportera till kommissionen.
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2.1.2.

Praktisk organisering av det europeiska året
De nationella genomförandeorganens främsta uppgifter är att utforma, genomföra,
övervaka och utvärdera de nationella programmen för det europeiska året 2010 och
se till att insatserna är väl anpassade på nationell nivå. Detta är oerhört viktigt för att
det europeiska året ska bli en framgång för målgruppen.
Det behövs olika slags erfarenheter och expertis. Erfarenheter av att bekämpa
fattigdom och social utestängning kommer att vara en viktig faktor. Nära kontakter
med medieorganisationer är en fördel.

2.2.

Nationella program
Syftet är att tillämpa målen för det europeiska året på varje lands förhållanden och
behov, utifrån en analys av varje lands utmaningar när det gäller prioriteringarna för
social integration. Det deltagande landet bör ange hur det planerar att ta itu med
dessa utmaningar enligt riktlinjerna och målen för det europeiska året 2010.
I beslutet om att utlysa det europeiska året 2010 uppmanas de nationella
genomförandeorganen att i nära samarbete med de berörda parterna upprätta
nationella program för det europeiska året.
Förslag till struktur för det nationella programmet återfinns i bilaga 1.

2.2.1.

Riktlinjer för programmet
Kommissionen föreslår följande riktlinjer för de nationella programmen.
•

Överensstämmelse med nationella strategier för social trygghet och social
integration.

Bilaga – Kapitel II – punkt 3 – Som uppföljning till det strategiska ramdokumentet kommer samtliga
nationella genomförandeorgan, efter samråd med det civila samhället, att utarbeta ett nationellt
program för att genomföra det europeiska året i nära samordning och överensstämmelse med de
nationella strategierna om socialt skydd och social integration.

De nationella programmen bör stämma överens med de nationella strategierna
för social trygghet och social integration, framförallt med de nationella
handlingsplanerna för social integration. Den nya treårsperioden 2008–2010
är ett perfekt tillfälle för medlemsstaterna att ange hur de tänker integrera det
europeiska årets mål i sina treåriga strategier.
•

Skapa politisk uppmärksamhet och främja ett brett deltagande.

Punkt 20 – Ett brett folkligt och politiskt stöd är nödvändigt för att gemenskapens insats för
bekämpning av fattigdom och social utestängning ska få ett ordentligt genomslag. […] Det bör också
bidra till att fokusera den politiska uppmärksamheten och mobilisera alla berörda parter för att föra
den öppna samordningsmetoden för social trygghet och social integration framåt och förstärka den
samt främja ytterligare åtgärder och initiativ på gemenskapsnivå och nationell nivå på det området,
tillsammans med fattigdomsdrabbade människor och deras företrädare.

De nationella programmen bör vara väl synliga och bidra till att främja den
sociala sammanhållningen. Det europeiska året 2010 kan också bidra till att
framhäva den roll som spelas av representativa organ, däribland nationella
och regionala parlament och församlingar.
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Under det europeiska året bör EU:s roll betonas (”EU kan åstadkomma en
förändring”) och de resultat som EU redan har åstadkommit på viktiga
prioriterade områden bör framhävas. Det rekommenderas starkt att man drar
fördel av goda exempel i andra delar av EU och av slutsatserna av inbördes
utvärderingar, s.k. peer reviews, inom den öppna samordningsmetoden för
social trygghet och social integration.
•

Integrering av fattigdomsbekämpningen inom andra politikområden.

Bilaga – Kapitel IV – Mot bakgrund av att fattigdom och social utestängning är en mångfacetterad
företeelse och för att insatserna för att förebygga och bekämpa fattigdom och social utestängning ska
kunna integreras med andra politikområden bör verksamheterna under det europeiska året syfta till
att ge ett klart mervärde och effektivt komplettera den öppna samordningsmetoden för socialt skydd
och social integration.

Ett flerdimensionellt och integrerat perspektiv på fattigdom och social
utestängning som till exempel beaktar kopplingarna till jämställdhet,
bekämpning av diskriminering – bland annat av romer – köns- och
åldersaspekter, finansiell och ekonomisk politik, hälso- och sjukvård etc.
uppmuntras. De nationella programmen kan spela en central roll när det gäller
att sätta den sociala integrationen högt upp på den nationella politiska
dagordningen.
2.2.2.

Komplementaritet6

Artikel 10 – Kommissionen ska tillsammans med deltagarländerna se till att [...] det råder full komplementaritet
mellan det europeiska året och befintliga europeiska, nationella och regionala initiativ och resurser, när dessa
kan bidra till att målen för det europeiska året uppnås.

De nationella genomförandeorganen ska i enlighet med målen för det europeiska
året 2010 se till att det upprättas lämpliga kopplingar till andra politiska områden
och aktörer, bland annat nationella program som rör Lissabonstrategin 2008–2010,
strukturfonderna, hållbar utveckling eller utvecklingssamarbete.
2.2.3.

Kommunikationsstrategi och målgrupper
Varje nationellt program ska ha en övergripande kommunikationsstrategi för det
europeiska året 2010. Målgrupperna är allmänheten, människor i fattigdom och
utanförskap, samt andra sociala grupper och institutioner som kan forma eller
påverka politiken för social integration (t.ex. arbetsmarknadens parter,
beslutsfattare, nationella, regionala och lokala myndigheter, företagsledare,
arbetsgivare, medieorganisationer och organisationer för det civila samhället), med
särskild tonvikt på dem som normalt inte är direkt involverade i fattigdomsfrågan.
De nationella programmen ska även utveckla och förbättra dialogen med medierna.
De nationella programmen kan inrikta sina verksamheter på vissa grupper eller
frågor i enlighet med de nationella handlingsplanerna för social integration och

6

Dessa omfattar bland annat gemenskapsprogrammet för sysselsättning och social solidaritet (Progress),
strukturfonderna, framförallt Europeiska socialfonden, insatser för att bekämpa diskriminering och för att
främja jämställdhet och grundläggande rättigheter, samt insatser inom utbildning, kultur och interkulturell
dialog, ungdomar, medborgarskap, invandring och asyl, samt forskning.
11

prioriteringarna i beslutet. Det är emellertid viktigt att det fastställs tydliga
målgrupper inom de nationella programmen för alla insatser.
2.3.

Samråd om och övervakning av de nationella programmen

Artikel 6.3 – Det nationella genomförandeorganet ska när det fullgör sina uppgifter, i synnerhet när det
utarbetar det nationella programmet och när så är lämpligt under genomförandet av det europeiska året,
nära rådgöra och samarbeta med ett brett spektrum av berörda parter, däribland organisationer från det
civila samhället och organisationer som försvarar eller företräder fattiga och socialt utestängda
människors intressen, arbetsmarknadens parter samt regionala och lokala myndigheter.

Nationella krav på medborgardialoger bör, i den mån de finns, användas som
utgångspunkt.
Aktörerna kan bland annat vara
•
•

•
•

relevanta offentliga organ, representanter för nationella, regionala och lokala
myndigheter,
organisationer för det civila samhället och organisationer som försvarar eller
företräder intressen hos personer som är socialt utestängda, inklusive deras
direkta deltagande,
arbetsmarknadens parter, socialtjänsten,
användarorganisationer, frivilligsektorn.

De nationella genomförandeorganen kan be om råd eller kontakter från centrala
nätverk på europeisk nivå som arbetar med att bekämpa fattigdom och främja social
integration och som har dokumenterad erfarenhet av människor som lever i
fattigdom.
Urvalskriterierna för valet av de berörda parterna kommer att offentliggöras
tillsammans med förteckningen över de berörda parterna. Dessa kriterier kan –
precis som på EU-nivå – bland annat vara
•

organisationernas förmåga att företräda, främja och försvara rättigheter och
intressen hos människor som är drabbade av fattigdom och social utestängning,
• deras förmåga att samla och mobilisera medlemmar från olika länder.
Ett viktigt kriterium som kommissionen använder vid bedömningen av de nationella
program som de nationella genomförandeorganen presenterar är om samrådet är av
tillräcklig omfattning enligt de minimistandarder som anges i avsnitt 1.5. I enlighet
med målen för det europeiska året 2010 kommer det regelbundet att hållas samråd
och bedrivas samarbete i alla skeden, från planeringsstadiet, under själva
genomförandet och slutligen under utvärderingsfasen, för att se till att det får ett
ordentligt genomslag på nationell och regional nivå.
Kommissionen föreslår att de nationella genomförandeorganen hämtar inspiration
från de deltagandevariabler som fastställdes i samband med en referentbedömning
av forumet om de nationella handlingsplanerna för social integration som hölls på
Irland i november 20077.

7

http://www.peer-review-social-inclusion.net/peer-reviews/2007/the-napinclusion-social-inclusionforum/pr-ie-synthesis-report-en.
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3.

Förvaltning och samordning på EU-nivå

3.1.

Kommissionens roll

I beslutet om det europeiska året 2010 fastställdes att det lämpligaste alternativet var en
blandning av centraliserade och decentraliserade verksamheter, samtidigt som det ska
finnas flexibilitet att ta hänsyn till nationella särdrag.
Det är dock viktigt att det europeiska året 2010 fortfarande har en stark EU-dimension
och EU-identitet. Här kommer kommissionen att
•
•
•
•
•
•
3.2.

fungera som en katalysator och främja EU:s och medlemsstaternas deltagande
och politiska engagemang,
underlätta för människor att delta på bästa sätt, bland annat för de mest utsatta
grupperna,
bedriva en informations- och mediekampanj och bland annat hjälpa de
nationella genomförandeorganen med deras kommunikationsstrategier,
ge de nationella genomförandeorganen tekniskt stöd och råd,
kontrollera att alla verksamheter är förenliga med varandra, både vid
förberedelserna och genomförandet av det europeiska året 2010,
löpande utvärdera arbetet.
Rådgivande kommittén

Vid förvaltningen och samordningen av det europeiska året 2010 kommer
kommissionen att bistås av en rådgivande kommitté. Den består av företrädare för
medlemsstaterna som utses av de nationella genomförandeorganen. Ordförande är en
företrädare för kommissionen (artikel 7.2 i beslutet).
Kommissionen organiserar kommitténs sammanträden. Fem sammanträden kan
planeras in: två under 2009, två under 2010 och ett sista sammanträde 2011.
De principer och villkor om allmänhetens tillgång till handlingar som gäller för
kommissionen gäller även för kommittén. Kommissionen ska regelbundet informera
Europaparlamentet om kommitténs arbete.
3.3.

Samarbete med kommittén för socialt skydd och andra kommittéer

Kommittén för socialt skydd kommer att delta i förberedelserna och genomförandet av
det europeiska året 2010 genom ett regelbundet åsiktsutbyte.
Kommissionen och medlemsstaterna ska – efter samråd med den rådgivande
kommittén för det europeiska rådet – hålla kommittén för socialt skydd underrättad om
de huvudsakliga verksamheterna (mediekampanjer, viktiga evenemang osv.). På så sätt
kan man se till att verksamheterna i största möjliga utsträckning är förenliga med de
nationella handlingsplanerna för social integration och att de får ett så stort genomslag
som möjligt.
Kommissionen kommer också att se om det finns andra relevanta kommittéer som bör
informeras eller delta i planeringen av verksamheterna.
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3.4.

Samarbete på EU-nivå

EU:s institutioner – framförallt Europaparlamentet, utskottet för regional utveckling
och Ekonomiska och sociala kommittén – och organ får gärna spela en aktiv roll i det
europeiska året.
Kommissionen kommer även att samarbeta med icke-statliga organisationer i EU som
är aktiva på området och med andra centrala aktörer på EU-nivå om de huvudsakliga
initiativen och besluten. De berörda parterna i EU sammanträder alltid före varje
sammanträde i den rådgivande kommittén.
4.

Finansiering och icke-finansiellt stöd

4.1.

Finansiering

Totalt 17 miljoner euro har anslagits till det europeiska året 2010 från EU:s budget.
Högst 9 miljoner av dessa kommer att användas för verksamheter i medlemsstaterna.
Det senare beloppet måste kompletteras med ett minst lika stort belopp från
medlemsstaterna. Därför bör omkring 18 miljoner euro anslås för nationella
verksamheter.
Varje medlemsstats andel har preliminärt beräknats utifrån medlemsstatens
rösträttigheter i rådet och justerats för att garantera att alla medlemsstater får ett stöd på
minst 120 000 euro. Därför varierar budgetarna från 120 000 euro till omkring
750 000 euro (se bilaga 2). Det slutliga beloppet kan variera något eftersom det kan
tillkomma andra länder som anges i artikel 11 i beslutet, vilket skulle innebära att både
budgeten och fördelningen ändras.
Högst 50 procent av de totala stödberättigande kostnaderna täcks med EU-medel. Den
nationella delen av stödet bör motsvara EU:s finansiering med minst 50 procent och
kan komma antingen från offentliga eller privata källor (t.ex. privata stiftelser eller
företag).
Regeln om 50 procents samfinansiering gäller de totala, konsoliderade,
stödberättigande kostnaderna, dvs. alla projekt inom de nationella programmen
(inklusive de nationella genomförandeorganens administrativa kostnader) sammantaget
och inte var för sig.
På EU-nivå kommer finansieringen (8 miljoner euro under direkt förvaltning) att ske i
form av
•
•

inköp
av
varor
och
tjänster
(t.ex.
informationsoch
kommunikationskampanjer eller extern utvärdering av det europeiska året),
stöd som beviljats för att anordna särskilda evenemang på EU-nivå för att
uppmärksamma och öka medvetenheten om det europeiska året. Detta stöd får
uppgå till högst 80 procent av de totala stödberättigande kostnaderna för
evenemangen.

Kommissionen betonar hur viktigt det är att alla icke-statliga organisationer, inklusive
små och medelstora organisationer, får tillgång till stödet. För att öka tillgängligheten
så mycket som möjligt kan de nationella genomförandeorganen besluta att inte begära
någon samfinansiering av icke-statliga organisationer som ansvarar för genomförandet
och i stället finansiera vissa enskilda verksamheter fullt ut.

14

4.2.

Icke-finansiellt stöd

Verksamheter som inte erhåller något stöd kan få lov och uppmuntras att använda
logotypen för det europeiska året 2010 om de uppfyller alla målen för det europeiska
året.
På nationell nivå beviljar de nationella genomförandeorganen stöd till initiativ från
offentliga eller privata organisationer på nationell, regional eller lokal nivå, under
förutsättning att initiativtagarna kan visa att verksamheterna
•
•
•

genomförs under det europeiska året 2010 (mellan den 1 januari och
den 31 december 2010),
bidrar till att uppnå ett eller flera av målen för det europeiska året,
är förenliga med den nationella strategin i de nationella programmen.

Verksamheter eller evenemang på EU-nivå som har en stark EU-dimension eller
gränsöverskridande karaktär, eller som äger rum i länder som inte deltar, kan också ha
rätt till icke-finansiellt stöd. De får då ett skriftligt tillstånd att använda logotypen och
kan beställa material för det europeiska rådet 2010, förutsatt att de följer ovannämnda
regler.
5.

Praktiska frågor

5.1.

De nationella programmen i praktiken

5.1.1.

Förslag till struktur för de nationella programmen
Ett förslag till struktur som ska följas vid utformningen av de nationella
programmen återfinns i bilaga 1.
De nationella programmen – på högst 10 sidor – bör innehålla följande:
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Nationella förhållanden och utmaningar: centrala frågor i landet när det gäller
att bekämpa fattigdom och social utestängning, prioriteringar i den nationella
strategin för social trygghet och social integration (de nationella
handlingsplanerna för social integration). Detta kan bland annat bestå av en
kort beskrivning av de administrativa strukturerna för det europeiska året och
förväntade effekter och resultat av de planerade verksamheterna.
Nationella prioriteringar för det europeiska året 2010 och hur de uppfyller de
fyra centrala målen (erkännande av rättigheter, delat ansvar och partnerskap,
sammanhållning, engagemang och konkreta åtgärder). Kreativa verksamheter
där människor som lever i fattigdom kan delta bör uppmuntras.
Den fullständiga kommunikationsstrategin, inklusive det nationella
invigningsevenemanget och en särskild webbplats för varje land.
Samråd med det civila samhället och berörda parter: vilka som rådfrågades
vid utformningen av programmet, hur och när de rådfrågades och hur de
kommer att delta i genomförandet, övervakningen och utvärderingen av
programmet.
De huvudsakliga arrangemangen för genomförandet: inbjudan att lämna
förslag, urvalsförfarandet, tilldelningskriterier osv. och en preliminär
tidsplan.
En preliminär budget med EU:s och medlemsstaternas samfinansiering.
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7.
5.1.2.

Övervakning och utvärdering av verksamheterna i samband med det
europeiska året.
Bedömning av de nationella programmen

Kommissionen kommer att bedöma de nationella programmen utifrån de principer
som fastställs i beslutet och utifrån riktlinjerna i detta dokument. De ska framförallt
• följa den överenskomna strukturen och riktlinjerna i det strategiska
ramdokumentet,
• vara förenliga med målen (erkännande av rättigheter, delat ansvar och
partnerskap, sammanhållning, engagemang och konkreta åtgärder) i
beslutet,
• ta hänsyn till jämställdhetsperspektivet och tillgängligheten för de
planerade verksamheterna, bland annat för människor som lever i
fattigdom och människor med funktionshinder,
• föregås av samråd med berörda parter,
• integrera deltagandet inom alla valda prioriteringar,
• lämna information om komplementariteten mellan de föreslagna initiativen
och befintliga initiativ och resurser på EU-nivå, nationell nivå och regional
nivå.
Kommissionen kommer sedan att godkänna programmen eller först kräva vissa
ändringar.
De nationella programmen kommer att utgöra ramen för de detaljerade
verksamheterna i förslaget till EU-bidrag enligt det delegeringsavtal som det
nationella genomförandeorganet lämnar in till kommissionen för samfinansiering.
(Punkt 22) De skillnader som råder mellan länderna i fråga om uppnådda resultat och socioekonomiska
och kulturella förhållanden och tänkesätt gör att det är lämpligt att decentralisera huvuddelen av
verksamheten till nationell nivå genom ett system med indirekt centraliserad förvaltning i enlighet med de
förfaranden som föreskrivs i artikel 54.2 c i budgetförordningen och dess genomförandebestämmelser.

5.1.3.

Praktiska frågor
Se färdplanen, bilaga 3.
– Inlämningsdatum: De nationella genomförandeorganen ska lämna in de
nationella programmen till kommissionen senast den 15 maj 2009.
– Språk: För att underlätta gransknings-, antagnings- och spridningsprocessen i
medlemsstaterna och bland de berörda parterna ser kommissionen gärna att de
nationella programmen lämnas in på det eller de nationella språken tillsammans
med en engelsk eller en fransk version.
– Kommissionen kommer antingen att godkänna (med eller utan anmärkningar)
eller avslå hela eller delar av programmet inom en månad från mottagandet.
Kommissionen kan komma att begära ytterligare uppgifter från de nationella
16

genomförandeorganen. Kommissionen kommer att fastställa en tidsfrist för att
besvara eller bestrida synpunkterna.
– Delegeringsavtalet undertecknas av kommissionen och varje nationellt
genomförandeorgan i januari 2010, utifrån en specifik ansökan om finansiering
med detaljerade uppgifter om de olika verksamheter som ska samfinansieras.
– Offentliggörande: Alla antagna nationella program kommer att offentliggöras på
webbplatsen för det europeiska året 2010. Dessutom uppmanas alla deltagande
länder att främja öppenhet och insyn genom att offentliggöra det nationella
programmet i vederbörlig ordning på nationell nivå. De nationella programmen
ska presenteras på en för ändamålet särskilt inrättad webbplats, eller åtminstone
på en webbsida som är särskilt tillägnad det europeiska året på medlemsstatens
webbplats.
5.2.
5.2.1.

Ekonomisk och administrativ förvaltning
Förvaltningsförfarande
I beslutet förskrivs ett system med indirekt centraliserad förvaltning som ska
genomföras på nationell nivå. Detta sköts av de nationella genomförandeorganen i
enlighet med
• artiklarna 54.2 c och 56.1 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002
av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (budgetförordningen)8,
• artiklarna 35–41 i kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002
av den 23 december 2002 om genomförandebestämmelser för rådets
förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för
Europeiska gemenskapernas
allmänna
budget
(genomförandebestämmelser)9.
I praktiken delegerar kommissionen uppgifter som rör budgetens genomförande till
de nationella genomförandeorganen för att bidragen ur budgeten ska förvaltas på ett
indirekt och centraliserat sätt. De nationella genomförandeorganen är därför
juridiskt bundna av budgetförordningen när det gäller förvaltningen av EU-medel.
Den rättsliga ramen för att delegera uppgifter till de nationella
genomförandeorganen innehåller uppgifter om vilka kriterier som ska uppfyllas,
nämligen att det föreslagna organet
• ska vara ett nationellt offentligt organ,
• ska omfattas av den aktuella medlemsstatens lagstiftning,

8

(EGT L 248, 16.9.2002. s. 1) senast ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1525/2007 (EUT L 343,
27.12.2007, s. 9). – http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/sv/consleg/2002/R/02002R1605-20070101sv.pdf.
9
(EGT L 357, 31.12.2002, s. 1) senast ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 478/2007 (EUT L 111,
28.4.2007, s. 13). – http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sv/consleg/2002/R/02002R2342-20070501sv.pdf.
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• ska lämna tillräckliga ekonomiska garantier,
• innan det påbörjar sitt arbete ska ha inrättat system för intern kontroll,
system för bokföring och förfaranden för beviljande av bidrag samt
förfaranden för offentlig upphandling,
• ska uppfylla kraven på sund ekonomisk förvaltning i artikel 56 i
budgetförordningen. Det ska finnas en väl fungerande oberoende revision,
ett system för intern kontroll, vilket även innebär att det ska göras
åtskillnad mellan utanordnarens och räkenskapsförarens funktioner. Det
ska finnas en bokföring som gör det möjligt för kommissionen att
kontrollera hur medlen används. Upphandlingsförfaranden och förfaranden
för beviljande av bidrag ska vara öppna och utformade så att
diskriminering och intressekonflikter förhindras och ska dessutom uppfylla
bestämmelserna i avdelning V respektive VI i budgetförordningen.
Dessutom ska mottagarna av medel ur budgeten offentliggöras varje år,
enligt artikel 30.3 i budgetförordningen.
De nationella genomförandeorganen måste ha en särskild budget och tillräckligt
med personal för att utveckla verksamheterna under det europeiska året 2010. För
att se till att det finns ett tillräckligt politiskt stöd för verksamheterna under det
europeiska året uppmanar kommissionen medlemsstaterna att se till att de nationella
genomförandeorganen har tillräckligt erfaren och kompetent personal.
För att göra det lättare att granska de nationella genomförandeorganen
rekommenderar kommissionen att de nationella genomförandeorganen är organ som
redan har undertecknat ett avtal med kommissionen om att förvalta EU-medel till
program som Europeiska socialfonden eller andra EU-program som är föremål för
indirekt, centraliserad förvaltning (t.ex. de nationella organen för livslångt lärande
eller förmedlande organ inom EU:s kommunikationsstrategi).
5.2.2.

Inbjudningar att lämna förslag och anbud
De nationella genomförandeorganen bör – med stöd av kommissionen – förbereda
olika åtgärder för att välja vilka verksamheter som ska ingå i de nationella
programmen, genom inbjudningar att lämna förslag och/eller inbjudningar att lämna
anbud som ska offentliggöras omkring juni 2009. Urvalskriterier och
tilldelningskriterier för inbjudningarna kommer att fastställas i enlighet med
gemenskapsreglerna.
Ansökningarna bör behandlas och projekten utses före slutet av oktober 2009.

5.2.3.

Hur ska ansökan överlämnas till kommissionen?
Bilaga – Kapitel II – punkterna 4, 5 och 6 – Samtliga nationella genomförandeorgan ska sända in en
enskild ansökan om gemenskapsstöd. Denna ansökan ska innehålla en beskrivning av det nationella
programmet och prioriteringar för det europeiska året samt av de insatser för vilka finansiering
begärs. Ansökan ska åtföljas av en detaljerad budget, där de sammanlagda kostnaderna för de
förslagna insatserna samt samfinansieringsbelopp och samfinansieringskällor framgår. […]
Tilldelningen av övergripande stöd till deltagarländer beror på den utsträckning i vilken det nationella
programmet för genomförande av det europeiska året uppfyller de mål som fastställs i artikel 2 […]
och som beskrivs närmare i det strategiska ramdokumentet.
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Kommissionen kommer att utvärdera de ansökningar om gemenskapsfinansiering som de nationella
genomförandeorganen har lämnat, bl.a. genom att kontrollera att de överensstämmer med målen i
artikel 2 […]. Vid behov ska kommissionen begära ändringar av ansökningarna.

När kommissionen har erkänt det nationella genomförandeorganet och godkänt det
nationella programmet ska varje genomförandeorgan formellt lämna in ett förslag på
ett belopp som kommissionen ska ställa till genomförandeorganets förfogande enligt
delegeringsavtalet.
Förslaget ska innehålla en beskrivning av det nationella programmet och dess
prioriteringar. Det ska innehålla en beskrivning av förfarandet för att bevilja
enskilda bidrag eller kontrakt och en uppskattning av antalet verksamheter som ska
finansieras. Det ska även lämnas in en tidsplan och en preliminär budget.
I budgeten ska anges den nationella samfinansieringens ursprung och form (minst
50 procent). Denna samfinansiering måste vara garanterad i kontanta medel. Det
innebär en faktisk inkomst, ett finansiellt flöde som kan spåras till den skriftliga
bokföringen för varje nationellt genomförandeorgan, partner eller tredje man.
Bidrag in natura, till exempel varor eller tjänster som det nationella
genomförandeorganet får gratis av tredje man, accepteras inte. De löner som betalas
ut till tjänstemän som arbetar för en offentlig myndighet, eller till anställda på företag
eller i organisationer som arbetar med projektet, betraktas som kontantbidrag. Detta
eftersom det ger upphov till en utgift som tydligt kan identifieras i de berörda
förvaltningarnas eller organisationernas bokföring och som utan undantag kan
granskas i efterhand i fråga om personuppgifter. Samma belopp måste också redovisas
som en utgift.
Om tredje man står för samfinansieringen måste det nationella
genomförandeorganet lämna in ett brev där det bekräftar beloppet och källan.
Projekten måste väljas ut för finansiering mellan den 1 januari och
den 31 december 2010. Enligt budgetförordningen är kostnader som uppstod innan
de nationella genomförandeorganen lämnade in ansökan inte stödberättigande.
Kommissionen kommer inte att underteckna några delegeringsavtal före januari
2010 eftersom de ska finansieras inom ramen för EU:s budget för 2010.
5.2.4.

Undertecknande av delegeringsavtal
När delegeringsavtalet har undertecknats anses kommissionen ha godkänt
kostnaderna i det nationella genomförandeorganets förslag. Kommissionens
mottagande av det nationella genomförandeorganets förslag ska inte betraktas som
ett godkännande. Delegeringsavtalet bör undertecknas så snart som möjligt och
troligtvis under de första veckorna 2010.

5.2.5.

Utbetalningar
När delegeringsavtalet har undertecknats kommer kommissionen att göra en
förhandsutbetalning på 80 procent av EU:s totala beräknade finansiering. Denna
utbetalning bör göras i februari 2010.
Den slutliga betalningen kommer att erläggas när alla verksamheter som anges i de
nationella programmen har genomförts och redovisats för det nationella
genomförandeorganet. Det nationella genomförandeorganet lämnar sedan in sin
slutliga rapport för det europeiska året senast den 31 mars 2011.
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6.

Övervakning och utvärdering

6.1.

Övervakning

6.1.1.

EU-nivå
Kommissionen organiserar övervakningen av både gemenskapsåtgärder och
nationella program. Därmed kan överensstämmelsen mellan alla verksamheter
garanteras, både på förberedelse- och genomförandestadierna.

6.1.2.

Nationell nivå
På nationell nivå ligger ansvaret för övervakningen på de
genomförandeorganen, gärna tillsammans med andra berörda parter.

6.2.

nationella

Utvärdering

Artikel 15 – Kommissionen ska senast den 31 december 2011 till Europaparlamentet, rådet,
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén överlämna en rapport om
genomförandet, resultatet och den övergripande utvärderingen av alla de insatser som föreskrivs i detta
beslut.

Enligt artikel 15 i beslutet ska verksamheterna i samband med det europeiska året
för bekämpning av fattigdom och social utestängning 2010 utvärderas löpande.
Kommissionen lägger ut den löpande utvärderingen på en oberoende extern
organisation. Arbetet kommer att inledas i början av 2010 och avsikten är att
leverera delresultaten under 2010 och de slutliga resultaten i mitten av 2011.
Målet är att utvärdera
•
•

•
•

om målen för det europeiska året 2010 har uppnåtts, både på EU-nivå och på
nationell nivå,
vitsen med att anordna ett särskilt europeiskt år, jämfört med andra
gemenskapsinitiativ och åtgärder för att bekämpa fattigdom och främja social
integration, däribland EU:s strategi för social trygghet och social integration,
vitsen med att lansera en stor informations- och PR-kampanj på EU-nivå,
däribland betydelsen av de valda verksamheterna och målgrupperna,
vilket mervärde som det europeiska året har gett, däribland
samverkanseffekter mellan olika aktörer och verksamhetsområden på
EU-nivå, nationell nivå, regional nivå och lokal nivå.

Vid den löpande utvärderingen ska hänsyn också tas till de olika aspekterna av och
verksamheterna i samband med det europeiska året 2010 på EU-nivå och nationell
nivå. Den ska omfatta
•
•
•

verksamheter på EU-nivå, med särskild tonvikt på informations- och
PR-kampanjer,
nationella verksamheter,
övriga verksamheter (t.ex. projekt som får moraliskt stöd från det europeiska
året 2010),
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•

•

den ram och de system för övervakningen som kommissionen har inrättat,
däribland den rådgivande kommittén, centrala berörda parter och den
mellaninstitutionella ad hoc-gruppen,
de nationella genomförandeorganen och deras respektive nationella program.

Dessutom kommer ett antal fallstudier att genomföras i vissa EU-länder.
De nationella genomförandeorganen kommer att få information om vilka som
kommer att utföra den löpande utvärderingen av det europeiska året 2010 så fort de
har utsetts. De nationella genomförandeorganen och deras personal förväntas vidta
de åtgärder som krävs för att få ett så bra samarbete som möjligt med
utvärderingsgruppen och ge den all information som den begär.

Bilaga 1 – De nationella programmen – förslag till struktur
Bilaga 2 – Högsta belopp EU-medel som tilldelas varje land
Bilaga 3 – Färdplan för genomförandet

21

Bilaga 1 – De nationella programmen – förslag till struktur

1.

NATIONELLA FÖRHÅLLANDEN: UTMANINGAR (1 sida)
1.1

Utmaningar och den nationella strategin för bekämpning av fattigdom

1.2

Administrativ struktur

2. DET NATIONELLA PROGRAMMET och KOMMUNIKATIONSSTRATEGIN
(5 sidor)
2.1

Verksamheter i samband med det europeiska året 2010:
Hur målen för det europeiska året 2010 (erkännande av rättigheter – delat
ansvar och partnerskap – sammanhållning – engagemang och konkreta
åtgärder) ska uppnås på nationell, regional och lokal nivå. Vilka är de
förväntade resultaten och hur förväntas de påverka det nationella
programmet?

2.2

Kommunikationsstrategin, bl.a. invigningsevenemanget, webbplatsen
och den nationella kampanjen

2.3

Integrering av jämställdhetsperspektivet: hur detta behandlas i varje
kapitel och inom varje verksamhet

2.4

Verksamheternas tillgänglighet

3. SAMRÅD MED DET CIVILA SAMHÄLLET OCH BERÖRDA PARTER
(1 sida)
3.1

Samråd med berörda parter

3.2

Samrådsförfarandet, dess resultat och uppföljning

4. GENOMFÖRANDE (1 sida)
4.1
osv.

Inbjudan att lämna förslag, tilldelningskriterier, urvalsförfarande

4.2

Preliminär tidsplan

5. PRELIMINÄR BUDGET (1 sida)
6. MEKANISMER FÖR ÖVERVAKNING OCH UTVÄRDERING (1 sida)
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Bilaga 2 – Högsta belopp EU-medel som tilldelas varje land (*)
(preliminär fördelning baserad på de nuvarande 27 medlemsstaternas deltagande,
dvs. eventuella andra länder som anges i artikel 11 i beslutet tas inte med i beräkningen)
Högsta belopp
EU-medel

Vägning av röster
i rådet

Justerad procentsats för att
garantera ett bidrag på minst
120 000 euro

€

%

%

Österrike

255 155

2,90

2,84 %

Belgien

307 329

3,48

3,41 %

Bulgarien

255 155

2,90

2,84 %

Cypern

120 000

1,16

1,33 %

Tjeckien

307 329

3,48

3,41 %

Danmark

176 894

2,03

1,97 %

Estland

120 000

1,16

1,33 %

Finland

176 894

2,03

1,97 %

Frankrike

750 807

8,41

8,34 %

Tyskland

750 807

8,41

8,34 %

Grekland

307 329

3,48

3,41 %

Ungern

307 329

3,48

3,41 %

Irland

176 894

2,03

1,97 %

Italien

750 807

8,41

8,34 %

Lettland

120 000

1,16

1,33 %

Litauen

176 894

2,03

1,97 %

Luxemburg

120 000

1,16

1,33 %

Malta

120 000

0,87

1,33 %

Polen

698 634

7,83

7,76 %

Portugal

307 329

3,48

3,41 %

Rumänien

359 503

4,06

3,99 %

Slovakien

176 894

2,03

1,97 %

Slovenien

120 000

1,16

1,33 %

Spanien

698 634

7,83

7,76 %

Sverige

255 155

2,90

2,84 %

Nederländerna

333 416

3,77

3,70 %

Storbritannien

750 807

8,41

8,34 %

9 000 000

100,00

100,00

Land

Totalt

(*) Medlemsstaterna ska stå för ett minst lika stort belopp som EU
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Bilaga 3 – Färdplan för genomförandet

Oktober 2008:
Samråd med medlemsstaterna och berörda parter på EU nivå om det strategiska
ramdokumentet.
November/december 2008:
Medlemsstaterna:
• Förfarande för att utse nationella genomförandeorgan (med dokumenterad
förmåga att förvalta EU-medel).
• Förbereda nomineringen av medlemsstaternas företrädare i den rådgivande
kommittén (helst den nationella samordnaren för det europeiska året).
• Identifiering av nationella berörda parter.
Kommissionen:
• Utarbetande av riktlinjer för EU:s informations- och mediekampanj och
utvärdering.
Januari/februari 2009:
Medlemsstaterna:
•
•
•

Tillsättning av nationella genomförandeorgan (med dokumenterad förmåga att
förvalta EU-medel) (senast den 15 januari).
Tillsättning av ledamöterna i den rådgivande kommittén (med förmåga att
samordna och bedriva kampanjen på nationell nivå (senast den 15 januari).
De nationella genomförandeorganen ska fastställa prioriteringar och rådgöra med
berörda parter om förslagen till nationella program.

Kommissionen:
•

Erkännande av de nationella genomförandeorganen (slutet av februari).

Mars/april 2009:
Medlemsstaterna:
•

Utarbetande av de nationella programmen tillsammans med berörda parter.

Kommissionen:
•
•

Det första mötet mellan de berörda parterna i EU följt av det första mötet i den
rådgivande kommittén.
Tilldelning av kontrakt för mediekampanjer och utvärdering på EU-nivå.
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•
•

Förberedelse av konferensen om social utestängning och media.
Förberedelse av finansieringsbeslutet 2010.

Maj/juni 2009:
Medlemsstaterna:
•
•

Överlämna de nationella programmen till kommissionen (den 15 maj).
Förberedelse av inbjudningar att lämna förslag på verksamheter.

Kommissionen:
•
•

Godkänna eller begära ändringar av de nationella programmen (slutet av juni).
Stöd till de nationella genomförandeorganen.

Den utvalda entreprenören ska förbereda nationella kampanjer och kontakter med
medierna.
Juli/september 2009:
Medlemsstaterna:
• Förberedelse av den nationella mediekampanjen.
Kommissionen:
• Antagande av finansieringsbeslutet 2010.
• Förberedelse av invigningskonferensen (det spanska ordförandeskapet, januari
2010).
Oktober/november 2009
Medlemsstaterna:
• Val av projekt för det europeiska året 2010.
• Utarbetande av det nationella genomförandeorganets förslag till samfinansiering
med EU.
Kommissionen:
• Konferensen om social utestängning och media.
• Det andra mötet mellan de berörda parterna i EU och det andra mötet i den
rådgivande kommittén.
December 2009:
Medlemsstaterna:
• Inlämning
av
nationella
den 10 december 2009).

ansökningar
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till

kommissionen

(senast

Kommissionen:
• Påbörja bedömningen av de nationella genomförandeorganens förslag till
samfinansiering med EU.
• Slutliga förberedelser av invigningskonferensen (det spanska ordförandeskapet,
januari 2010).
Januari/februari 2010:
Medlemsstaterna:
• Deltagande i EU:s invigningskonferens i Spanien.
• Invigningsevenemang i alla länder.
Kommissionen:
• Invigningskonferens (det spanska ordförandeskapet).
• Slutföra bedömningen av de nationella genomförandeorganens förslag till
samfinansiering med EU.
• Finansiella åtaganden.
• Undertecknande av delegeringsavtalen med de nationella genomförandeorganen.
• Utbetalning av den första delbetalningen till de nationella genomförandeorganen.
Mars/april 2010:
Medlemsstaterna:
• Verksamheterna inleds inom det europeiska året 2010.
Kommissionen:
• Det tredje mötet mellan de berörda parterna i EU och i den rådgivande
kommittén.
November/december 2010:
• Avslutningskonferens (det belgiska ordförandeskapet).
• Det fjärde mötet mellan de berörda parterna i EU och i den rådgivande
kommittén.
2011:
• Utvärdering av
slutrapportering.

det

europeiska

året

2010

och

alla

• Sista utbetalningarna för det europeiska året 2010 (mars 2011).
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medlemsstaters

• Medlemsstaterna och kommissionen: Bygga vidare på resultaten från det
europeiska året 2010 för att omsätta den sociala integrationen i konkreta åtgärder.
• Det femte mötet mellan de berörda parterna i EU och i den rådgivande
kommittén.
• Slutlig övergripande rapport om det europeiska året.
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