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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD 
RESOLUTSIOONI PROJEKT,

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu, Islandi, 
Liechtensteini ja Norra vahelise lepingu EMP finantsmehhanismi kohta aastateks 2009–
2014, Euroopa Liidu ja Norra vahelise lepingu Norra finantsmehhanismi kohta 
aastateks 2009–2014, Euroopa Majandusühenduse ja Islandi vahelise Euroopa Liitu 
aastateks 2009–2014 suunatud teatavate kalade ja kalatoodete impordi suhtes 
kohaldatavaid erisätteid käsitleva lepingu lisaprotokolli ning Euroopa 
Majandusühenduse ja Norra vahelise Euroopa Liitu aastateks 2009–2014 suunatud 
teatavate kalade ja kalatoodete impordi suhtes kohaldatavaid erisätteid käsitleva 
lepingu lisaprotokolli sõlmimise kohta
(09902/2010 – C7-0225/2010 – 2010/0129(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (09902/2010);

– võttes arvesse Euroopa Liidu, Islandi, Liechtensteini ja Norra vahelist lepingut EMP 
finantsmehhanismi kohta aastateks 2009–2014, Euroopa Liidu ja Norra vahelist lepingut 
Norra finantsmehhanismi kohta aastateks 2009–2014, Euroopa Majandusühenduse ja 
Islandi vahelise Euroopa Liitu aastateks 2009–2014 suunatud teatavate kalade ja 
kalatoodete impordi suhtes kohaldatavaid erisätteid käsitleva lepingu lisaprotokolli ning 
Euroopa Majandusühenduse ja Norra vahelise Euroopa Liitu aastateks 2009–2014 
suunatud teatavate kalade ja kalatoodete impordi suhtes kohaldatavaid erisätteid käsitleva 
lepingu lisaprotokolli (09899/2010);

– võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklile 217 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktile a (C7-0225/2010);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 81 ja artikli 90 lõiget 8;

– võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni soovitust ja kalanduskomisjoni 
arvamust (A7-.../2010),

1. annab nõusoleku lepingute ja lisaprotokollide sõlmimiseks;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, 
komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Islandi, Liechtensteini ja 
Norra valitsusele ja parlamendile.
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SELETUSKIRI

1. Üldine taust
Alates Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) lepingu jõustumisest 1994. aastal on EMP EFTA 
riigid (praegu Island, Liechtenstein ja Norra) osalenud sotsiaalse ja majandusliku ebavõrdsuse 
leevendamise rahastamises Euroopa Majanduspiirkonnas. Kõnealuses rahastamises on alati 
kokku lepitud viieaastaste perioodide kaupa.

Kõige hiljutisem viieaastane rahastamisperiood, mis hõlmas ajavahemikku 2004–2009, lõppes 
30. aprillil 2009. Kõnealuse ajavahemiku jooksul oli EMP EFTA riikide rahaline kogupanus 
1,467 miljardit eurot, mida kasutati osaliselt kõigi kolme EMP EFTA riigi rahastatud EMP 
lepinguga seotud mitmepoolsete EMP finantsmehhanismide kaudu ning osaliselt kahepoolse 
Norra finantsmehhanismi kaudu, mida rahastas ainult Norra.
2004.–2009. aasta osamaksed lepiti kokku 2004. ja 2007. aasta EMP laienemislepingute 
raames. Selles kontekstis lepiti Islandi ja Norraga perioodiks 2004–2009 kokku ka kahe 
kahepoolse lepingu/protokolli sõlmimises, mis käsitlesid kalade ja kalatoodete turulepääsule 
teatavate soodustuste tegemist. Lepingutes/protokollides nähti ette ka läbivaatamisklausel, 
milles sätestati 2004.–2009. aasta finantsmehhanismi kehtivuse lõppemisega kattuv tähtaeg. 

Perioodi 2009–2014 osamaksete suurust käsitlevad ametlikud läbirääkimised Islandi, 
Liechtensteini ja Norraga avati 26. septembril 2008. Paralleelselt kõnealuste läbirääkimistega 
algatati Islandi ja Norraga kahe kahepoolse kalandusprotokolli läbivaatamisklausli alusel 
sõltumatud läbirääkimised, mis viidi lõpule 18. detsembril 2009.

2. Lepingute sisu
Komisjoni ettepanek sisaldab nelja lepingut.

– Kaks lepingut finantsmehhanismide kohta aastateks 2009–2014: ELi, Islandi, Liechtensteini 
ja Norra vaheline finantsmehhanism (EMP finantsmehhanism) ning ELi ja Norra vaheline 
finantsmehhanism (Norra finantsmehhanism).
Nende lepingutega nähakse ette kokku 1,8 miljardit eurot; võrreldes eelmise perioodiga 
(2004–2009) on EMP finantsmehhanismi vahendid suurenenud 31% ja Norra 
finantsmehhanismi vahendid 22%. Selline tulemus arvestab nõukogus heaks kiidetud 
läbirääkimisjuhistega, milles nõuti vahendite „olulist suurendamist”. Islandi kehva 
majandusliku olukorra tõttu lepiti kokku, et Islandi osamakset EMP finantsmehhanismi 
absoluutarvudes ei suurendata. 
EMP vahendid tehakse kättesaadavaks 12 kõige viimasena ELiga ühinenud liikmesriigile, 
samuti Kreekale, Portugalile ja Hispaaniale. Esmatähtsate valdkondade hulka kuuluvad 
keskkonnakaitse, kliimamuutused ja taastuvenergeetika, kodanikuühiskond, inim- ja 
sotsiaalne areng ning kultuuripärandi kaitse.
Norra vahendid tehakse kättesaadavaks 12 kõige viimasena ELiga ühinenud liikmesriigile. 
Esmatähtsate valdkondade hulka kuuluvad süsinikdioksiidi kogumine ja säilitamine, 
keskkonnasõbralik tööstusinnovatsioon, teadusuuringud ja stipendiumid, inim- ja sotsiaalne 
areng, justiits- ja siseküsimused, inimväärse töö edendamine ja kolmepoolne dialoog.
– Kaks aastateks 2009–2014 Islandi ja Norra kalatoodetele teatavate soodustuste tegemist 
käsitlevat protokolli.
Protokollidega uuendatakse eelmisi, aastaid 2004–2009 hõlmanud protokolle. Uute 
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protokollidega jäeti muutmata Islandile tehtavad soodustused ja suurendati mõõdukalt Norrale 
tehtavaid soodustusi. Kõnealuste soodustuste alusel uuendab Norra ka oma kalatransiidikorda, 
mis kaotas kehtivuse 30. aprillil 2009.

3. Raportööri märkused
Ettepanek annab võimaluse tugevdada EMP EFTA riikide panust sotsiaalse ja majandusliku 
ebavõrdsuse vähendamisse Euroopa Majanduspiirkonnas. Islandi kalatoodetele tehtavad 
soodustused jäävad muutmata ja Norra kalatoodetele tehtavaid soodustusi suurendatakse 
mõõdukalt. 

Raportöör palub Euroopa Parlamendil anda nõusolek nõukogu otsuse eelnõule.
Eraldi märkusena tuletab raportöör meelde, et ELi, Islandi ja Norra vahel püsivad 
märkimisväärsed lahkarvamused mereelustiku haldamise, eriti vaalapüügiga seotud 
küsimustes. Raportöör soovib seetõttu kasutada võimalust nõuda kõnealusel teemal laiemat 
mõttevahetust, et lõpetada vaalapüük ja vaalatoodetega kauplemine.


