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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в
проекта на акт.)
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета за сключване на споразумение 
между Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за финансов 
механизъм на ЕИП за периода 2009—2014 г., на споразумение между Европейския 
съюз и Норвегия за финансов механизъм на Норвегия за периода 2009—2014 г., на 
допълнителен протокол към Споразумението между Европейската икономическа 
общност и Исландия във връзка със специалните разпоредби, приложими за вноса 
в Европейския съюз на някои видове риба и продукти на рибарството за периода 
2009—2014 г. и на допълнителен протокол към Споразумението между 
Европейската икономическа общност и Норвегия във връзка със специалните 
разпоредби, приложими за вноса в Европейския съюз на някои видове риба и 
продукти на рибарството за периода 2009—2014 г.
(09902/2010) – C7-0225/2010 – 2010/0129(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението за решение на Съвета (09902/2010)),

– – като взе предвид споразумението между Европейския съюз, Исландия, 
Лихтенщайн и Норвегия за финансов механизъм на ЕИП за периода 2009—2014 г., 
споразумение между Европейския съюз и Норвегия за финансов механизъм на 
Норвегия за периода 2009—2014 г., допълнителния протокол към Споразумението 
между Европейската икономическа общност и Исландия във връзка със 
специалните разпоредби, приложими за вноса в Европейския съюз на някои видове 
риба и продукти на рибарството за периода 2009—2014 г. и допълнителния 
протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и 
Норвегия във връзка със специалните разпоредби, 
приложими за вноса в Европейския съюз на някои видове риба и продукти на 
рибарството за периода 2009—2014 г. (09899/2010),

– като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с 
член 217, както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) от Договора за 
функционирането на Европейския съюз (C7-0225/2010),

– като взе предвид член 81 и член 90, параграф 8 от своя правилник,

– като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия и 
становището на комисията по рибно стопанство (A7-..../2010),

1. дава своето одобрение за сключване на споразуменията и на допълнителните 
протоколи;

2. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите-
членки, на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.



PE450.691v01-00 6/7 PR\834086BG.doc

BG

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

1. Контекст на предложението
От влизането в сила на Споразумението за Европейското икономическо пространство 
(ЕИП) през 1994 г. държавите от ЕАСТ, участващи в ЕИП (понастоящем Исландия, 
Лихтенщайн и Норвегия) дават своя принос за намаляване на икономическите и 
социалните различия в ЕИП. Този принос винаги е бил съгласуван за периоди от пет 
години.
Най-скорошният петгодишен период на финансов принос, обхващащ периода 2004—
2009 г., изтече на 30 април 2009 г. За посочения период общият финансов принос на 
държавите от ЕАСТ, участващи в ЕИП, възлиза на 1,467 млрд. евро, разпределени 
отчасти посредством многостранния финансов механизъм на ЕИП към Споразумението 
за ЕИП, финансиран от всичките три държави от ЕАСТ, участващи в ЕИП, и отчасти 
посредством двустранния финансов механизъм на Норвегия, финансиран 
изключително от Норвегия.

Финансовото участие за периода 2004—2009 г. беше договорено в контекста на 
споразуменията за разширяване на ЕИП от 2004 г. и 2007 г. В същия контекст бяха 
договорени и две двустранни споразумения/протоколи с Исландия и Норвегия за 
установяване на определени отстъпки по отношение на достъпа до пазара за риба и 
продукти на рибарството за същия период 2004—2009 г., в които се съдържа клауза за 
преразглеждане, която определя срокът им да съвпада с изтичането на финансовите 
механизми за периода 2004—2009 г. 
Официалните преговори с Исландия, Лихтенщайн и Норвегия относно техния 
финансов принос за периода 2009—2014 г. започнаха на 26 септември 2008 г. 
Успоредно с тези преговори, но независимо от тях, бяха започнати преговори въз 
основа на клаузата за преразглеждане в двата двустранни протокола с Исландия и 
Норвегия за рибата, които преговори приключиха на 18 декември 2009 г.

2. Съдържание на споразуменията
Предложението на Комисията включва четири споразумения:

- Две споразумения за финансови механизми за периода 2009 - 2014 г.: едното между 
ЕС, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия (финансов механизъм на ЕИП) и другото 
между ЕС и Норвегия (финансов механизъм на Норвегия).
Тези споразумения предвиждат общ пакет в размер от 1,8 милиарда евро, съставен от 
31% увеличение във финансовия механизъм на ЕИП и 22% увеличение във финансовия 
механизъм на Норвегия, в сравнение с периода 2004 - 2009 г. Този резултат отразява 
указанията за водене на преговори на Съвета, който поиска „съществено увеличаване“ 
на средствата. Поради разразилата се в Исландия финансова криза беше решено, че 
нейното участие във финансовия механизъм на ЕИП не следва да бъде увеличено в 
абсолютна стойност. 

Финансовите средства на ЕИП ще бъдат предоставени на 12-те най-скоро 
присъединили се държави-членки, както и на Гърция, Португалия и Испания. 
Приоритетните сектори включват опазване на околната среда, изменение на климата и 
възобновяеми енергийни източници, гражданско общество, човешко и социално 
развитие и опазване на културното наследство.
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Финансовите средства на Норвегия ще бъдат предоставени на 12-те най-скоро 
присъединили се държави-членки.  Приоритетните сектори включват улавяне и 
съхранение на въглерод, иновации за екологосъобразна промишленост, 
изследователска дейност и академични стипендии, човешко и социално развитие, 
правосъдие и вътрешни работи, насърчаване на достойния труд и тристранния диалог.
- Два протокола във връзка с някои отстъпки за продукти на рибарството за 
Исландия и Норвегия за периода 2009—2014 г.
Тези протоколи предвиждат подновяване на предходните протоколи за периода 2004—
2009 г., като отстъпките за Исландия остават непроменени, а тези за Норвегия 
отбелязват сравнително слабо увеличение, въз основа на което Норвегия ще поднови 
договореността за транзита на риба, чийто срок също изтече на 30 април 2009 г.

3. Забележки на докладчика
Настоящото предложение дава възможност за увеличаване на приноса на държавите от 
ЕАСТ, участващи в ЕИП, за намаляването на икономическите и социалните различия в 
Европейското икономическо пространство. Междувременно отстъпките за продукти на 
рибарството остават непроменени за Исландия и леко се увеличават за Норвегия. 

Докладчикът приканва Европейския парламент да даде одобрението си за 
проекторешението на Съвета.

С отделна бележка докладчикът припомня, че между ЕС, Исландия и Норвегия 
продължава да има сериозни различия по въпроси, свързани с управлението на 
морската флора и фауна, особено във връзка с китолова. Следователно докладчикът би 
желал да се възползва от възможността да призове за по-широко обсъждане по тази 
тема, с оглед премахването на китолова и търговията с китови продукти.


