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Avtalen om Det europeiske 
økonomiske samarbeidsområde 
 
EØS-komiteen 
 
 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING 
 

nr. 35/95 
av 19. mai 1995 

 
om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire 

friheter 
 
 
EØS-KOMITEEN HAR - 
 
under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, justert ved 
protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, 
heretter kalt avtalen, særlig artikkel 86 og 98, og 
 
ut fra følgende betraktninger: 
 
Avtalens protokoll 31 er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 11/94 av 12. august 1994 
om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire 
friheter(1). 
 
Samarbeidet mellom avtalepartene bør utvides til også å omfatte Fellesskapets tredje 
handlingsprogram for funksjonshemmede (Helios II 1993-1996) (rådsbeslutning 
93/136/EØF(2) og rådsbeslutning 94/782/EF(3)). 
 
Avtalens protokoll 31 artikkel 5 bør derfor endres for å gjøre et slikt utvidet samarbeid mulig 
- 
 
BESLUTTET FØLGENDE: 
 
 

Artikkel 1 
 
 
Avtalens protokoll 31 artikkel 5 endres i samsvar med artikkel 2 og 3 i denne beslutning. 

                                                 
(1) EFT nr. L 253 av 29.9.1994, s. 34, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 36 av 29.9.1994, s. 3. 
(2) EFT nr. L 56 av 9.3.1993, s. 30. 
(3) EFT nr. L 316 av 9.12.1994, s. 42. 
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Artikkel 2 

 
Nr. 4 og 5 erstattes med følgende: 
 
“4.  EFTA-statene skal i 1995 delta i Fellesskapets tiltak for å støtte funksjonshemmede i 

samsvar med arbeidsprogrammet i tillegg 1 til denne protokoll. I denne perioden skal 
EFTA-statene bidra finansielt i samsvar med avsnittet om “Budsjettspørsmål” i nevnte 
arbeidsprogram. 

 
5.  EFTA-statene skal fra 1. januar 1996 delta i Fellesskapets programmer og tiltak nevnt 

i nr. 8. 
 
6.  Fra denne dato skal EFTA-statene bidra finansielt til programmene og tiltakene nevnt 

i nr. 8 i samsvar med avtalens artikkel 82 nr. 1 bokstav a). 
 
7.  EFTA-statene skal, fra det tidspunkt samarbeidet om programmene og tiltakene nevnt 

i nr. 8 innledes, delta fullt ut i de EF-komiteer som bistår Kommisjonen i 
forvaltningen og utviklingen av nevnte programmer og tiltak. 

 
8.  Avtalepartene skal særlig gå inn for å styrke samarbeidet i forbindelse med 

Fellesskapets virksomhet innenfor rammen av følgende fellesskapsrettsakter: 
 

- 393 D 0136: Rådsbeslutning 93/136/EØF av 25. februar 1993 om fastsettelse 
av Fellesskapets tredje handlingsprogram for funksjonshemmede (Helios II 
1993 til 1996) (EFT nr. L 56 av 9.3.1993, s. 30) 

 
- 394 D 0782: Rådsbeslutning 94/782/EF av 6. desember 1994 om videreføring 

av Handynet-systemet innen rammen av den virksomhet som hittil er utført i 
forbindelse med den første modulen “tekniske hjelpemidler” (EFT nr. L 316 
av 9.12.1994, s. 42)”. 

 
Artikkel 3 

 
Nr. 4 og 5 blir henholdsvis nr. 9 og 10. 
 

Artikkel 4 
 
Et tillegg tilføyes til protokoll 31 som fastsatt i vedlegget til denne beslutning. 
 

Artikkel 5 
 
Denne beslutning trer i kraft 1. juni 1995, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle 
meddelelser i henhold til avtalens artikkel 103 nr. 1.
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Artikkel 6 

 
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til De Europeiske 
Fellesskaps Tidende. 
 
 
Utferdiget i Brussel, 19. mai 1995. 
 
      For EØS-komiteen 
      Formann 
 
       
 
      P. Benavides 
         
 
 
      EØS-komiteens sekretærer 
 
       
 
      P.K. Mannes                        M. Sucker 
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“TILLEGG 1 TIL PROTOKOLL 31 

 
HELIOS II - ARBEIDSPROGRAM 

 
1995 

 
1.  DE RÅDGIVENDE ORGANER(4) 
 

Full deltakelse på samme vilkår som EFs medlemsstater, unntatt med hensyn til 
eventuelle framgangsmåter for avstemning og punktene omhandlet i avsnittet 
“Budsjettspørsmål” i dette arbeidsprogram. 

 
1.1. DEN RÅDGIVENDE KOMITÉ - tre møter 
 
 - to regjeringsrepresentanter for hver EFTA-stat. 
 
1.2. DET EUROPEISKE FORUM FOR FUNKSJONSHEMMEDE - tre møter 
 

- tolv eksisterende europeiske NGO-er skal ivareta interessene til 
funksjonshemmede og de funksjonshemmedes organisasjoner i EFTA-statene, 

 
- to nåværende representanter for arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene 

skal ivareta interessene til partene i arbeidslivet i EFTA-statene, 
 
- en representant for nasjonale NGO-er eller nasjonale råd for 

funksjonshemmede utpekes av hver EFTA-stat. 
 

1.3. KONTAKTUTVALGENE - tre møter 
 

- en regjeringsrepresentant for hver EFTA-stat, 
 
- en representant for NGO-er og nasjonale råd for funksjonshemmede i EFTA 

som er medlemmer av forumet. 
 
2. ARBEIDSGRUPPENE(5) 
 
 Full deltakelse på samme vilkår som EFs medlemsstater, unntatt med hensyn til 

eventuelle framgangsmåter for avstemning og punktene omhandlet i avsnittet 
“Budsjettspørsmål” i dette arbeidsprogram. 

 
2.1. DEN TEKNISKE HANDYNET-SAMORDNINGSGRUPPE - tre møter 
 
 - en representant for hvert nasjonale samordningssenter. 
                                                 
(4) Rådsbeslutning 93/136/EØF av 25. februar 1993 om fastsettelse av Fellesskapets tredje handlingsprogram for 
funksjonshemmede (EFT nr. L 56 av 9.3.1993, s. 30). 
(5) Rådsbeslutning 94/782/EF av 6. desember 1994 om videreføring av Handynet-systemet innen rammen av den 
virksomhet som hittil er utført i forbindelse med den første modulen “tekniske hjelpemidler” (EFT nr. L 316 av 
9.12.1994, s. 42). 
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2.2. HANDYNET-STUDIEGRUPPEN PÅ THESAURUS-OMRÅDET - tre møter 
 
 - en representant for hver EFTA-stat. 
 
2.3. HELIOS-ARBEIDSGRUPPEN FOR INTEGRASJON PÅ OMRÅDET 

UTDANNING - tre møter 
 
 - to regjeringsrepresentanter for hver EFTA-stat. 
 
2.4. HELIOS-ARBEIDSGRUPPEN PÅ OMRÅDET YRKESMESSIG ATTFØRING - tre 

møter 
 
 - en regjeringsrepresentant for hver EFTA-stat. 
 
2.5. HELIOS-ARBEIDSGRUPPEN FOR ET SELVSTENDIG LIV 
 

- Idrett - to møter 
 
 to representanter for den nasjonale komité for idrett for funksjonshemmede i 

hver EFTA-stat 
 
- Mobilitet og transport - to møter 
 
 to regjeringsrepresentanter for hver EFTA-stat 
 
- Reiseliv - to møter 
 
 tre representanter for NGO-er/reiselivsorganisasjoner i hver EFTA-stat. 

 
3. UTVEKSLINGSVIRKSOMHET(6) 
 
3.1. Kommisjonen skal gi hver EFTA-stat informasjon om prioriterte temaer, om det 

arbeid som utføres i den forbindelse og om resultatene. 
 
3.2. EFTA-statene skal innbys til å utpeke deltakere til seminarene/konferansene som vil 

bli arrangert for representanter for de ulike “aktivitetene”, for å trekke slutninger av 
det arbeid som er utført i løpet av året. 

 
3.3. Planlegging og forberedelse med sikte på å innarbeide “aktiviteter” i EFTA-statene i 

programmet fra 1. januar 1996, herunder følgende: 
 

a. EFTA-statenes regjeringer skal innen 30. september 1995 fremme forslag om 
“aktiviteter” på fire områder: funksjonell rehabilitering, utdanningsmessig 
integrasjon, økonomisk integrasjon, sosial integrasjon/et selvstendig liv 
(antallet “aktiviteter” er ennå ikke fastsatt). 

                                                 
(6) Rådsbeslutning 93/136/EØF av 25. februar 1993 om fastsettelse av Fellesskapets tredje handlingsprogram for 
funksjonshemmede (EFT nr. L 56 av 9.3.1993, s. 30). 
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b. Et første møte (symposium) i forbindelse med “aktivitetene” på hvert område 

og beslutninger om deltakelse med hensyn til bestemte temaer. 
 

4. HANDYNET(7) 
 

Full deltakelse på samme vilkår som EFs medlemsstater, med det siktemål at 
databasen skal inneholde fullstendige opplysninger for alle EFTA-stater innen 1. 
januar 1996: 

 
- De nasjonale samordningssentrene skal samle inn opplysninger og oversende 

dem til ekspertgruppen Helios. 
 
- Ekspertgruppen Helios skal innarbeide informasjonen i CD-ROM og sende ut 

ajourførte versjoner av CD-ROM (tre ganger i året) - uten omkostninger for de 
nasjonale samordningssentre og datainnsamlingssentre. 

 
- Informasjons- og rådgivningssentrene skal gi funksjonshemmede tilgang til 

opplysninger om CD-ROM gjennom nett o.l. 
 
5. SAMARBEID MED IKKE- STATLIGE ORGANISASJONER(7) 
 
5.1. Kommisjonen skal gi hver EFTA-stat informasjon om temaene og tidspunktet for 

arrangementer som organiseres av NGO-er, og som mottar tilskudd (høyst 50 %, inntil 
en øvre grense) innenfor rammen av Helios II-programmet (europrogrammer foreslått 
av hver av de tolv europeiske NGO-ene i forumet). 

 
5.2. Representanter fra EFTA-statene, NGO-er mv. skal innbys til å delta på arrangementer 

som ikke er begrenset til en bestemt eller flere bestemte organisasjoner. 
 
5.3. De europeiske NGO-ene skal vurdere anmodninger om å innarbeide i 

europrogrammene for 1996 arrangementer som organiseres av og finner sted i EFTA-
statene, og avgi en uttalelse til Kommisjonen med sikte på et endelig vedtak. 
(Europrogrammer mottar tilskudd på inntil 50 % av de samlede kostnadene, inntil en 
øvre grense.) 

                                                 
(7) Rådsbeslutning 93/136/EØF av 25. februar 1993 om fastsettelse av Fellesskapets tredje handlingsprogram for 
funksjonshemmede (EFT nr. L 56 av 9.3.1993, s. 30). 
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6.  BEVISSTGJØRING AV OFFENTLIGHETEN 
 
6.1. Kommisjonen skal på anmodning distribuere Helioscope (Helios Review), Helios 

Flash og annen dokumentasjon til organisasjoner og enkeltpersoner i EFTA-statene. 
 
6.2. De funksjonshemmedes dag (3. desember hvert år) - organisasjoner og enkeltpersoner 

i EFTA-statene skal innbys til å delta på arrangementer på europeisk plan. 
 
6.3. Konkurranser og premier i Helios-programmet - deltakelse på den årlige konferansen. 
 
6.4. Informasjonsstander (konferanser, messer ol.) 
 

Det skal vurderes om det årlige programmet skal omfatte møtesteder i EFTA-statene. 
 
6.5. Helios-programmets nasjonale informasjonsdag.
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1996 

 
1 & 2 RÅDGIVENDE ORGANER OG ARBEIDSGRUPPER 
 

Deltakelse som for 1995, men Kommisjonen skal dekke deltakernes utgifter på 
følgende grunnlag: 
 
Regjeringsrepresentanter: reiseutgifter 
 
Andre: reise- og oppholdsutgifter samt godtgjøring for tilknyttede utgifter. 
 
Dersom en deltaker har en annen person som reisefølge på grunn av sin 
funksjonshemning, skal vedkommendes utgifter dekkes på samme grunnlag som for 
deltakeren. 

 
3. UTVEKSLINGSVIRKSOMHET 
 

Full deltakelse på samme vilkår som EFs medlemsstater, herunder deltakelse ved 
representanter for utvalgte “aktiviteter” i forbindelse med: 

 
- studiebesøk, opplæringprogrammer ol. som organiseres omkring bestemte 

temaer - alle kostnader skal dekkes av Kommisjonen, inntil et maksimumbeløp 
for hver “aktivitet”, og 

 
- seminarer/konferanser som avholdes på slutten av hvert år. Alle kostnader skal 

dekkes av Kommisjonen. 
 
4. HANDYNET - som for 1995. 
 
5. SAMARBEID MED NGO-ER 
 
 Full deltakelse på samme vilkår som EFs medlemsstater, herunder følgende: 
 
5.1. Nasjonale NGO-er og nasjonale råd for funksjonshemmede som er medlemmer av 

forumet, skal: 
 

- organisere en nasjonal konferanse med europeisk dimensjon i tilknytning til et 
prioritert tema i Helios II - Kommisjonen skal dekke 50 % av utgiftene inntil 
en øvre grense, 

 
- delta på den nasjonale informasjonsdag - Kommisjonen skal dekke 100 % av 

utgiftene inntil en øvre grense. 
 
5.2. Europeiske NGO-er: europrogrammene skal omfatte arrangementer som organiseres 

av og finner sted i EFTA-statene. 
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6. BEVISSTGJØRING AV OFFENTLIGHETEN 
 
6.1. Som for 1995. 
 
6.2. Konkurranse og premier i Helios-programmet: 
 

- et jurymedlem skal utpekes av EFTA-statene, 
 
- prosjekter foreslått av organisasjoner i EFTA-statene skal kunne premieres, 
 
- full deltakelse i den årlige konferansen, der kostnadene skal dekkes på samme 

grunnlag som for EFs medlemsstater. 
 

 
HELIOS II - ARBEIDSPROGRAM 

BUDSJETTSPØRSMÅL 
1995 

 
Ingen direkte bidrag til EFs budsjett. 
 
EFTA-statene skal betale: 
 
- alle egne kostnader i tilknytning til sin deltakelse, 
 
- alle kostnader i tilknytning til nødvendige tjenester som ytes av ekspertgruppen 

Helios, herunder de sakkyndiges lønn, reiseutgifter og utgifter til utstyr som oppstår 
som følge av at programmet utvides til å omfatte EFTA-statene, 

 
- alle kostnader for tilleggspersonale som utnevnes særskilt for å bistå i forbindelse med 

EFTA-statenes deltakelse. 
 
Forslag med hensyn til tilleggspersonale: 
 
Det utnevnes to sakkyndige til ekspertgruppen Helios i Brussel som skal bistå med aktiviteter 
i forbindelse med Handynet, samt en sekretær som skal bistå dem i deres arbeid. 
 
Merk: 
 
Budsjettsakkyndige fra EF og EFTA-statene vil forberede budsjettet for regnskapsåret 1996 i 
første halvdel av 1995 etter framgangsmåten fastsatt i avtalens protokoll 32. Disse drøftelsene 
vil føre fram til endelige vedtak om EFTA-statenes finansielle bidrag til EFs budsjett, og vil 
også ta for seg spørsmålet om tilleggspersonale.
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1996 

 
Fullt bidrag til EFs budsjett (i samsvar med avtalens artikkel 82 nr. 1 bokstav a)).” 


