
 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 270/2021 

av 24. september 2021 

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, 

heretter kalt EØS-avtalen, særlig artikkel 86 og 98, 

og ut fra følgende betraktninger: 

1) Samarbeidet mellom partene i EØS-avtalen bør utvides til å omfatte euro-

paparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/1057 av 24. juni 2021 om opp-

rettelse av Det europeiske sosialfond pluss (ESF+) og om oppheving av 

forordning (EU) nr. 1296/2013(1). 

2) EFTA-statene bør delta i aktivitetene som følger av forordning (EU) 

2021/1057, fra 1. januar 2021, uavhengig av når denne beslutning er truf-

fet, og uavhengig av om en eventuell meddelelse om oppfylte forfatnings-

rettslige krav har funnet sted etter 10. juli 2021. 

3) Enheter etablert i EFTA-statene bør ha rett til å delta i aktiviteter som star-

ter før denne beslutning trer i kraft. Kostnadene som påløper i forbindelse 

med aktiviteter med oppstart etter 1. januar 2021, kan anses som beretti-

gede på samme vilkår som de som anvendes for kostnader som enheter 

etablert i EU-medlemsstatene pådrar seg, forutsatt at denne beslutning trer 

i kraft før det aktuelle tiltaket avsluttes. 

4) Vilkårene for deltakelsen til EFTA-statene og deres institusjoner, foretak, 

organisasjoner og statsborgere i Den europeiske unions programmer er 

fastsatt i EØS-avtalen, særlig i artikkel 81. 

5) EØS-avtalens protokoll 31 bør derfor endres for å gjøre et slikt utvidet 

samarbeid mulig fra 1. januar 2021 – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens protokoll 31 artikkel 15 gjøres følgende endringer: 

1. I nr. 8 tilføyes følgende: 

”– 32021 R 1057: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/1057 

av 24. juni 2021 om opprettelse av Det europeiske sosialfond pluss 

  

(1)  EUT L 231 av 30.6.2021, s. 21. 



 

(ESF+) og om oppheving av forordning (EU) nr. 1296/2013 (EUT L 

231 av 30.6.2021, s. 21). 

Kostnadene som påløper i forbindelse med aktiviteter med oppstart etter 

1. januar 2021, kan anses som berettigede fra startdatoen for tiltaket 

fastsatt i den aktuelle tilskuddsavtalen eller tilskuddsbeslutningen, på de 

vilkår som er fastsatt der, forutsatt at EØS-komiteens beslutning nr. 

270/2021 av 24. september 2021 trer i kraft før tiltaket avsluttes. 

EFTA-statene skal bare delta i delen av programmet som gjelder syssel-

setting og sosial innovasjon. 

Liechtenstein skal være unntatt fra å delta i og bidra finansielt til dette 

programmet.” 

2. Teksten i nr. 5 skal lyde: 

”EFTA-statene skal delta i fellesskapsaktivitetene nevnt i nr. 8 første strek-

punkt fra 1. januar 1999, i aktivitetene nevnt i andre strekpunkt fra 1. januar 

2003, i aktivitetene nevnt i tredje strekpunkt fra 1. januar 2014 og i aktivite-

tene nevnt i fjerde strekpunkt fra 1. januar 2021.” 

Artikkel 2 

Denne beslutning trer i kraft dagen etter at alle meddelelser etter EØS-avtalens 

artikkel 103 nr. 1 er inngitt(). 

Den får anvendelse fra 1. januar 2021. 

Artikkel 3 

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel 24. september 2021. 

For EØS-komiteen 

Rolf Einar Fife 
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() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 


