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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Den Europæiske Union, 
Island, Liechtenstein og Norge om en EØS-finansieringsmekanisme for 2009-2014, en 
aftale mellem Den Europæiske Union og Norge om en norsk finansieringsmekanisme for 
perioden 2009-2014, en tillægsprotokol til overenskomsten mellem Det Europæiske 
Økonomiske Fællesskab og Island om de særlige bestemmelser, der gælder for indførsel 
i Den Europæiske Union af visse former for fisk og fiskevarer for perioden 2009-2014, 
og en tillægsprotokol til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske 
Fællesskab og Norge om de særlige bestemmelser, der gælder for indførsel i Den 
Europæiske Union af visse former for fisk og fiskevarer for perioden 2009-2014
(KOM09902/2010 – C7-0225/2010 – 2010/0129(NLE))

(Godkendelsesprocedure)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til forslag til Rådets afgørelse (KOM09902/2010),

– der henviser til aftalen mellem Den Europæiske Union, Island, Liechtenstein og Norge om 
en EØS-finansieringsmekanisme for 2009-2014, en aftale mellem Den Europæiske Union 
og Norge om en norsk finansieringsmekanisme for perioden 2009-2014, en 
tillægsprotokol til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og 
Island om de særlige bestemmelser, der gælder for indførsel i Den Europæiske Union af 
visse former for fisk og fiskevarer for perioden 2009-2014, og en tillægsprotokol til 
overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Norge om de 
særlige bestemmelser, der gælder for indførsel i Den Europæiske Union af visse former 
for fisk og fiskevarer for perioden 2009-2014 (09899/2010),

– der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 217 og 
artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (C7-0225/2010),

– der henviser til forretningsordenens artikel 81 og artikel 90, stk. 8,

– der henviser til henstilling fra Udvalget om International Handel og udtalelse fra 
Fiskeriudvalget (A7-0000/2010),

1. godkender indgåelsen af aftalen;

2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes og Islands, Liechtensteins og Norges regeringer og parlamenter.
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BEGRUNDELSE

1. Baggrund
Siden aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) trådte i kraft i 1994, 
har EØS-/EFTA-staterne (nu Island, Liechtenstein og Norge) bidraget til at mindske de 
økonomiske og sociale uligheder i EØS. Bidragene er altid blevet aftalt for en periode på fem 
år ad gangen.

Den seneste femårige periode for finansielle bidrag, der gik fra 2004 til 2009, udløb den 30. 
april 2009. I den periode beløb det samlede finansielle bidrag fra EØS-/EFTA-staterne sig til 
1,467 mia. EUR og blev for en dels vedkommende fordelt gennem en multilateral EØS-
finansieringsmekanisme inden for EØS-aftalen finansieret af alle tre EØS-/EFTA-stater og for 
restens vedkommende gennem en bilateral norsk finansieringsmekanisme finansieret 
udelukkende af Norge.

De finansielle bidrag for perioden 2004-2009 blev forhandlet på plads i forbindelse med EØS-
udvidelsesaftalerne i 2004 og 2007. I den forbindelse blev der også indgået to bilaterale 
aftaler/protokoller med Island og Norge om indrømmelse af visse koncessioner for adgang til 
markedet for fisk og fiskevarer for den samme femårige periode 2004-2009 tilføjet en 
revisionsklausul med en frist, der var sammenfaldende med udløbet af 
finansieringsmekanismerne for perioden 2004-2009. 

Den 26. september 2008 blev der indledt formelle forhandlinger med Island, Liechtenstein og 
Norge om deres finansielle bidrag for perioden 2009-2014. Parallelt med disse forhandlinger, 
men uafhængigt af dem blev der desuden igangsat forhandlinger med Island og Norge på 
baggrund af revisionsklausulen i de to bilaterale fiskeriprotokoller. Disse forhandlinger blev 
afsluttet den 18. december 2009.

2. Aftalernes indhold
Kommissionens forslag omfatter fire aftaler:
- To aftaler om finansieringsmekanismerne for perioden 2004-2009: en mellem EU, Island, 
Liechtenstein og Norge (EØS-finansieringsmekanismen) og en mellem EU og Norge (den 
norske finansieringsmekanisme).
Disse aftaler udgør en samlet pakke på 1,8 mia. EUR bestående af en forøgelse på 31 % af 
EØS-finansieringsmekanismen og en forøgelse på 22 % af den norske 
finansieringsmekanisme i forhold til perioden 2004-2009. Dette resultat afspejler de 
forhandlingsdirektiver, som Rådet har fastlagt, og hvori det kræver en væsentlig forøgelse af 
midlerne. På grund af finanskrisen blev det aftalt, at Islands bidrag til EØS-
finansieringsmekanismen ikke skulle stige i absolutte tal. 

EØS-midlerne vil blive stillet til rådighed for de 12 nyeste medlemslande samt Grækenland, 
Portugal og Spanien. Prioriterede sektorer omfatter miljøbeskyttelse, klimaændringer og 
vedvarende energi, civilsamfundet, menneskelig og social udvikling og beskyttelse af 
kulturarven.

De norske midler vil blive stillet til rådighed for de 12 nyeste medlemsstater. Prioriterede 
sektorer omfatter kulstofopsamling og -lagring, grøn innovation inden for industrien, 
forskning og stipendier, menneskelig og social udvikling, retlige og indre anliggender, 
fremme af anstændigt arbejde og trepartsdialog.
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- To protokoller om visse fiskerikoncessioner for Island og Norge for perioden 2009-2014.
Disse protokoller udgør en fornyelse af de hidtidige protokoller for 2004-2009 med uændrede 
koncessioner for Island og en forholdsvis beskeden stigning i koncessionerne for Norge, som 
Norge vil benytte som grundlag for at forny den transitordning for fisk, som også udløb den 
30. april 2009.

3. Ordførerens kommentarer
Dette forslag giver ordføreren mulighed for at styrke EØS- og EFTA-landes bidrag til 
mindskelsen af de økonomiske og sociale uligheder i Det Europæiske Økonomiske 
Samarbejdsområde. I mellemtiden forbliver fiskeriindrømmelser uændrede for Island og er let 
øget for Norge. 

Ordføreren opfordrer Europa-Parlamentet til at give sit samtykke til udkastet til Rådets 
afgørelse.

Ordføreren ønsker desuden at minde om, at der fortsat er alvorlige divergenser mellem EU, 
Island og Norge i spørgsmål vedrørende forvaltning af livet i havet, især hvalfangst. 
Ordføreren vil derfor gerne benytte lejligheden til at opfordre til bredere drøftelser om dette 
spørgsmål i lyset af afskaffelsen af hvalfangst og handel med hvalprodukter.


