
  

 

Samningur um Evrópska  
efnahagssvæðið 
 
Sameiginlega EES-nefndin 
 
 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 
 

nr. 35/95 
frá 19. maí 1995 

 
um breytingu á bókun 31 við EES-samninginn 

um samvinnu á sérstökum sviðum utan marka fjórþætta frelsisins 
 
 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 
 
með hliðsjón af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, eins og hann var aðlagaður með 
bókun um breytingu á samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist hér á eftir 
samningurinn, einkum 86. og 98. gr., 
 
og að teknu tilliti til eftirfarandi: 
 
Bókun 31. við samninginn var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 11/94 
frá 12. ágúst 1994 um breytingu á bókun 31 við EES-samninginn 
um samvinnu á sérstökum sviðum utan marka fjórþætta frelsisins(1). 
 
Auka ber samvinnu samningsaðilanna þannig að hún taki einnig til þriðju aðgerðaáætlunar 
bandalagsins um aðstoð við fatlaða (Önnur Helios-áætlunin 1993 til 1996) (ákvörðun ráðsins 
93/136/EBE(2) og ákvörðun ráðsins 94/782/EB(3)).  
 
Því ber að breyta 5. gr. í bókun 31 við samninginn til að koma á þessari auknu  samvinnu.  
 
 
ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI: 
 

1. gr. 
 
Breyta ber 5. gr. í bókun 31 við samninginn eins og sett er fram í 2. og 3. gr. þessarar 
ákvörðunar. 

                                                           
(1 ) Stjtíð. EB nr. L 253, 29. 9. 1994, bls. 34. og EES-viðbætir við Stjtíð. EB nr. 36, 29. 9. 1994, bls. 3. 
(2) Stjtíð. EB nr. L 56, 9. 3. 1993, bls. 30. 
(3) Stjtíð. EB nr. L 316, 9. 12. 1994, bls. 42.   



   

 2 

 
2. gr. 

 
Í stað 4. og 5. mgr. komi eftirfarandi: 
 
,,4.  EFTA-ríkin skulu árið 1995 taka þátt í aðgerðum bandalagsins til að aðstoða fatlaða 

samkvæmt vinnuáætluninni í 1. viðbæti við þessa bókun. EFTA-ríkin skulu leggja 
fram fé á þessu tímabili í samræmi við þann þátt í vinnuáætluninni sem ber 
yfirskriftina ,,Fjármálaáætlun“.   

       
5. EFTA-ríkin skulu frá 1. janúar 1996 taka þátt í áætlunum og aðgerðum bandalagsins 

sem um getur í 8. mgr.  
 
6. Frá þeim degi skulu EFTA-ríkin leggja fram fé til þeirra áætlana og aðgerða sem um 

getur í 8. mgr. í samræmi við a-lið 1. mgr. 82. gr. samningsins. 
       
7.  EFTA-ríkin skulu, frá því að samvinna hefst í áætlunum og aðgerðum sem um getur í 

8. mgr., taka fullan þátt í EB-nefndum sem aðstoða framkvæmdastjórnina við stjórnun 
eða mótun þessara áætlana og aðgerða.   

  
8. Samningsaðilar skulu einkum leitast við að styrkja samvinnu innan ramma starfsemi 

bandalagsins sem kann að fylgja í kjölfar eftirfarandi gerða bandalagsins: 
    
   -  393 D 0136: Ákvörðun ráðsins 93/136/EBE frá 25. febrúar 1993 um  þriðju 

aðgerðaáætlun bandalagsins um aðstoð við fatlaða (Önnur Helios- áætlunin 1993 til 
1996) (Stjtíð. EB nr. L 56, 9. 3. 1993, bls. 30). 

 
 -  394 D 0782: Ákvörðun ráðsins 94/782/EB frá 6. desember 1994 um  frekari 

þróun Handynet-kerfisins innan ramma þeirrar starfsemi sem nú fer  fram í tengslum 
við fyrstu eininguna varðandi tæknileg hjálpartæki (Stjtíð.  EB nr. L 316, 9. 12. 
1994, bls. 42).“. 

  
3. gr. 

 
4. og 5. mgr. í hinni upprunalegu gerð verði annars vegar 9. og  hins vegar 10. mgr. 

  
4. gr. 

 
Viðbætir bætist við bókun 31 eins og sett er fram í viðaukanum við þessa ákvörðun. 
 

5. gr. 
 
Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 1. júní 1995, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 
1. mgr. 103. gr. samningsins hafi verið sendar sameiginlegu EES-nefndinni.  



   

 3 

 
6. gr. 

 
Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild og EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins. 
 
  
Gjört í Brussel 19. maí 1995. 
 
 
 
    Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 
    Formaður 
     
 
    P. Benavides 
                                                  
                                         
 
    Ritarar 
    sameiginlegu EES-nefndarinnar 
 
      
     P.K. Mannes              M. Sucker 
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,,1. VIÐBÆTIR VIÐ BÓKUN 31 

 
HELIOS II - VINNUÁÆTLUN 

 
1995 

 
1.   SAMRÁÐSNEFNDIR(1) 
 
 Full þátttaka með sömu skilyrðum og EB-aðildarríki, nema hvað varðar hugsanlega 

tilhögun atkvæðagreiðslu og málefni sem um er fjallað í þeim þætti  vinnuáætlunarinnar 
sem ber yfirskriftina ,,Fjármálaáætlun“.   

       
 
1.1.  RÁÐGJAFARNEFND - þrír fundir 
 
 -  tveir ríkisstjórnarfulltrúar frá hverju EFTA-ríki.  
 
1.2.  EVRÓPSKUR UMRÆÐUHÓPUR UM MÁLEFNI FATLAÐRA  - þrír fundir. 
 
 -  tólf starfandi evrópsk frjáls félagasamtök (NGO) sem eru málsvarar  fatlaðra og 

samtaka fatlaðra í EFTA-ríkjunum, 
 
 -  tveir starfandi fulltrúar aðila vinnumarkaðarins sem eru málsvarar aðila 

 vinnumarkaðarins í EFTA-ríkjunum, 
  
 -  einn fulltrúi innlendra frjálsra félagasamtaka (NGO) eða landsráðs  fatlaðra 

sem tilnefndur er af hverju EFTA-ríki. 
 
1.3.  SAMRÁÐSHÓPUR - þrír fundir 
 
 -  einn ríkisstjórnarfulltrúi frá hverju EFTA-ríki, 
 
 -  einn aðili sem er málsvari innlendra frjálsra félagasamtaka (NGO)   
 og landsráða fatlaðra sem eiga aðild að umræðuhópnum. 
 

                                                           
(1)  Ákvörðun ráðsins 93/136/EBE frá 25. febrúar 1993 um þriðju aðgerðaáætlun bandalagsins um aðstoð við 
fatlaða (Stjtíð. EB nr. L 56, 9. 3. 1993, bls. 30).  
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2.  VINNUHÓPAR(1) 
 
 Full þátttaka með sömu skilyrðum og EB-aðildarríki, nema hvað varðar  hugsanlega 
tilhögun atkvæðagreiðslu og málefni sem um er fjallað í þeim þætti  vinnuáætlunarinnar 
sem ber yfirskriftina ,,Fjármálaáætlun“.  
 
2.1.  HANDYNET-HÓPUR SEM ANNAST TÆKNILEGA SAMRÆMINGU - þrír 
 fundir 
 
 - einn fulltrúi frá sérhverri innlendri samræmingarstöð (NCC) 
 
2.2.  HANDYNET-ÍÐORÐAHÓPUR -  þrír fundir 
 
 -  einn fulltrúi frá hverju EFTA-ríki. 
  
2.3.  HELIOS-VINNUHÓPUR UM BLÖNDUN Á SVIÐI MENNTUNAR - þrír  
 fundir 
 
 -  tveir ríkisstjórnarfulltrúar frá hverju EFTA-ríki. 
  
2.4.  HELIOS-VINNUHÓPUR UM ATVINNUMÁL - þrír fundir 
 
 -  einn ríkisstjórnarfulltrúi frá hverju EFTA-ríki. 
 
2.5.  HELIOS-VINNUHÓPAR UM SJÁLFSTÆTT LÍFERNI 
 
 -  Íþróttir - tveir fundir 
 
   tveir fulltrúar frá innlendri íþróttanefnd fyrir fatlaða í hverju EFTA-ríki 
 
 -  Hreyfanleiki og flutningar - tveir fundir 
 
   tveir ríkisstjórnarfulltrúar frá hverju EFTA-ríki 
 
 -  Ferðamál - tveir fundir 
 
   þrír fulltrúar frjálsra félagasamtaka (NGO) og ferðasamtaka í hverju  EFTA-ríki. 

                                                           
(1) Ákvörðun ráðsins 94/782/EB frá 6. desember 1994 um frekari þróun Handynet-kerfisins innan ramma þeirrar 
starfsemi sem nú fer fram í tengslum við fyrstu eininguna varðandi tæknileg hjálpartæki (Stjtíð. EB nr. L 316, 9. 
12. 1994, bls. 42). 
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3.  SAMSKIPTAAÐGERÐIR(1)  
 
3.1.   Framkvæmdastjórnin skal láta hverju EFTA-ríki í té upplýsingar um forgangsþemu, 

vinnu sem tengist þeim og niðurstöður. 
 
3.2.  EFTA-ríkjum skal boðið að tilnefna aðila til að taka þátt í námskeiðum með 

samræðusniði eða ráðstefnum sem haldnar verða fyrir fulltrúa ,,aðgerðanna“ til að draga 
ályktanir af því sem áunnist hefur á árinu. 

 
3.3.  Skipulagning og undirbúningur vegna innfellingar á ,,aðgerðum“ í EFTA-ríkjunum í 

áætlunina frá 1. janúar 1996, sem eru: 
 
a.  Tilnefning ,,aðgerða“ af hálfu stjórnvalda EFTA-ríkjanna fyrir 30. september 1995 - 

fjögur svið: endurhæfing fatlaðra, blöndun á sviði menntunar, efnahags- og félagsleg 
blöndun og sjálfstætt líferni (fjöldi ,,aðgerða“ hefur ekki verið ákveðinn). 

 
b.  Upphafsfundur (samræðufundur) vegna ,,aðgerða“ á hverju sviði og ákvarðanir um 

þátttöku í einstaka þemaverkefnum. 
 
4.  HANDYNET(1) 
 
 Full þátttaka með sömu skilyrðum og EB-aðildarríki með það að markmiði að láta 

gagnagrunninn taka til ítarlegra upplýsinga sem varða öll EFTA-ríkin fyrir 1. janúar 
1996: 

  
 -  Innlendu samræmingarstöðvarnar (NCC) skulu safna upplýsingum og  senda þær 

til Helios-sérfræðingahópsins. 
 
 -  Helios-sérfræðingahópurinn skal setja upplýsingarnar inn á  lesgeisladiskinn 

(CD-ROM) og senda út uppfærða lesgeisladiska (þrisvar  sinnum á árinu) - innlendu 
samræmingarstöðvunum og  gagnasöfnunarstöðvunum (DCC) að kostnaðarlausu. 

 
 -  Upplýsinga- og ráðgjafastöðvarnar (IAC) skulu veita fötluðum aðgang að 

 lesgeisladiskum, gegnum netkerfi, o.s.frv. 

                                                           
(1) Ákvörðun ráðsins 93/136/EBE frá 25. febrúar 1993 um þriðju aðgerðaáætlun bandalagsins um aðstoð við 
fatlaða (Stjtíð. EB nr. L 56, 9. 3. 1993, bls 30).  
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5.  SAMSTARF VIÐ FRJÁLSU FÉLAGASAMTÖKIN (NGO)(1)  
 
5.1.  Framkvæmdastjórnin skal láta hverju EFTA-ríki í té upplýsingar um efni og 

tímasetningu viðburða sem frjálsu félagasamtökin skipuleggja og sem fá fjárstuðning 
(allt að 50%, með fyrirvara um ákveðið hámark) samkvæmt annarri Helios-áætluninni 
(Evrópuáætlanir sem lagðar eru til af sérhverri hinna tólf evrópsku frjálsu 
félagasamtaka í umræðuhópnum). 

 
5.2.  Fulltrúum EFTA-ríkjanna, frjálsra félagasamtaka, o.s.frv. skal boðið að vera viðstaddir 

viðburði sem takmarkast ekki við sérstök samtök. 
 
5.3.  Frjálsu evrópsku félagasamtökin skulu meta beiðnir um að fella inn í Evrópuáætlanirnar 

fyrir árið 1996 viðburði sem verða skipulagðir og haldnir í EFTA-ríkjum og kynna 
framkvæmdastjórninni álit sem lagt verður fram til endanlegrar ákvörðunar. (Viðburðir 
samkvæmt Evrópuáætluninni fá styrk sem nemur allt að 50% af heildarkostnaði, með 
fyrirvara um ákveðið hámark). 

  
6.  AÐGERÐIR TIL AÐ EFLA VITUND ALMENNINGS  
 
6.1.  Framkvæmdastjórnin skal dreifa Helioscope (Helios-tímarit), Helios Flash og öðrum 

gögnum til samtaka og einstaklinga í EFTA-ríkjunum samkvæmt beiðni. 
 
6.2.  Árlegur dagur fatlaðra (3. desember ár hvert) - samtökum og einstaklingum í EFTA-

ríkjunum skal boðið að taka þátt í viðburðum á evrópskum vettvangi. 
 
6.3.  Helios-samkeppni og verðlaun - þátttaka í árlegu ráðstefnunni. 
 
6.4.  Upplýsingastandar (ráðstefnur, sýningar, o.s.frv.) 
 Staðir í EFTA-ríkjunum sem íhuga skal hvort eigi að fella inn í ársáætlunina. 
 
6.5.  Innlendur Helios-upplýsingadagur. 
  

                                                           
(1) Ákvörðun ráðsins 93/136/EBE frá 25. febrúar 1993 um þriðju aðgerðaáætlun bandalagsins um aðstoð við 
fatlaða (Stjtíð. EB nr. L 56, 9. 3. 1993, bls 30). 
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1996 

 
1 & 2 SAMRÁÐSNEFNDIR OG VINNUHÓPAR 
 
 Þátttaka eins og árið 1995, en framkvæmdastjórnin skal greiða kostnað  þátttakenda á 

eftirfarandi grundvelli: 
 
 Ríkisstjórnarfulltrúar - ferðakostnaður 
 
 Aðrir - ferðakostnaður, dvalarstyrkur og styrkur vegna ófyrirsjáanlegra útgjalda. 
 
 Ef þátttakandi er í fylgd annars einstaklings vegna fötlunar sinnar mun kostnaður í 

tengslum við hann greiddur á sama grundvelli og kostnaður fyrir þátttakanda. 
 
3.  SAMSKIPTAAÐGERÐIR 
 
 Full þátttaka með sömu skilyrðum og EB-aðildarríkin, þar með talin þátttaka fulltrúa 

tiltekinna ,,aðgerða“ í: 
 
 -  skoðunarferðum, þjálfunarnámskeiðum o.s.frv. sem eru skipulögð til að 

 fylgja eftir ákveðnum þemaverkefnum - framkvæmdastjórnin skal greiða  allan 
 kostnað, með fyrirvara um hámarksfjárhæð, fyrir hverja ,,aðgerð“,  og 

 
 -  námskeiðum með samræðusniði eða ráðstefnum sem eru haldnar í árslok. 

 Framkvæmdastjórnin skal greiða allan kostnað.   
 
  
4.  HANDYNET - sama og fyrir árið 1995. 
 
5.  SAMSTARF VIÐ FRJÁLSU FÉLAGASAMTÖKIN (NGO) 
 
 Full þátttaka með sömu skilyrðum og EB-aðildarríkin, þar með taldir eftirfarandi aðilar:  
 
5.1.  Fulltrúar frjálsra félagasamtaka (NGO) og landsráð fatlaðra sem eru aðilar að 

umræðuhópunum sem skulu:   
 
 -  skipuleggja innlenda ráðstefnu sem varðar hagsmuni Evrópu um 

 forgangsþema annarrar Helios-áætlunarinnar - framkvæmdastjórnin  greiðir 
50% af kostnaði, með fyrirvara um ákveðið hámark, 

 
 -  taka þátt í innlendum upplýsingadegi - framkvæmdastjórnin greiðir allan  

 kostnað, með fyrirvara um ákveðið hámark, 
 
 
5.2.  Evrópsk frjáls félagasamtök (NGO) - Evrópuáætlanir sem skulu taka til viðburða sem 

eru skipulagðir og haldnir í EFTA-ríkjunum. 
 
 



   

 9 

6.  AÐGERÐIR TIL AÐ EFLA VITUND ALMENNINGS 
 
6.1.  Sama og fyrir árið 1995. 
 
6.2.  Helios-samkeppni og verðlaun:   
 
 -  hvert EFTA-ríki skal tilnefna einn aðila dómnefndar, 
 
 -  verkefni samtaka í EFTA-ríkjum sem koma til greina við     
 verðlaunaafhendingu, 
 
 - full þátttaka í árlegri ráðstefnu og kostnaður skal greiddur á sama   
 grundvelli og fyrir EB-aðildarríkin. 
 
  

HELIOS II - VINNUÁÆTLUN 
FJÁRMÁLAÁÆTLUN  

1995 
 
 Engin bein fjárframlög frá EB. 
 
 EFTA-ríkin skulu greiða: 
 
 -  allan kostnað varðandi þátttöku sína, 
 
 -  allan kostnað sem tengist nauðsynlegri þjónustu sem Helios-

 sérfræðingahópurinn veitir, svo sem launa-, ferða- og tækjakostnað sem 
 sérfæðingar þurfa að greiða í kjölfar útvíkkunar áætlunarinnar til EFTA-
 ríkjanna, 

 
 -  allan kostnað vegna viðbótarstarfsliðs sem er tilnefnt sérstaklega til að 

 aðstoða við þátttöku EFTA-ríkjanna. 



   

 10 

 
 Tillögur vegna viðbótarstarfsliðs: 
 
 tveir sérfræðingar skulu tilnefndir í Helios-sérfræðingahópinn í Brussel til að aðstoða 

við aðgerðir sem tengjast Handynet, ásamt einum ritara þeim til aðstoðar. 
 
 Athugasemd: 
 
 Fjármálasérfræðingar EB- og EFTA-ríkjanna munu fyrri hluta ársins 1995 taka til við 

að semja áætlun fyrir fjárhagsárið 1996, samkvæmt reglum bókunar 32 í samningnum. 
Þessar umræður munu leiða til lokaákvarðana um fjárframlög EFTA-ríkjanna til 
almennu fjárhagsáætlunar EB og munu einnig taka til viðbótarstarfsliðs. 

 
 
 1996 
 
 Full fjárframlög til fjárhagsáætlunar EB (í samræmi við a-lið 1. mgr. 82. gr. 

samningsins).   
  
 
 
 


