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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Unió, Izland, Liechtenstein és Norvégia között a 2009–2014 közötti időszakra 
vonatkozó EGT Finanszírozási Mechanizmusról létrejött megállapodás, az Európai 
Unió és Norvégia közötti 2009–2014 közötti időszakra vonatkozó Norvég Finanszírozási 
Mechanizmusról létrejött megállapodás, az Európai Gazdasági Közösség és Izland 
közötti megállapodás egyes halak és halászati termékek Európai Unióba történő 
behozatalára 2009–2014 között alkalmazandó különleges rendelkezésekről szóló 
kiegészítő jegyzőkönyvének, valamint az Európai Gazdasági Közösség és Norvégia 
közötti megállapodás egyes halak és halászati termékek Európai Unióba történő 
behozatalára 2009–2014 között alkalmazandó különleges rendelkezésekről szóló 
kiegészítő jegyzőkönyvének megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról
(09902/2010 – C7-0225/2010 – 2010/0129(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanács határozattervezetére (09902/2010),

– tekintettel az Európai Unió, Izland, Liechtenstein és Norvégia között a 2009–2014 közötti 
időszakra vonatkozó EGT Finanszírozási Mechanizmusról létrejött megállapodásra, az 
Európai Unió és Norvégia között a 2009–2014 közötti időszakra vonatkozó Norvég 
Finanszírozási Mechanizmusról létrejött megállapodásra, az Európai Gazdasági Közösség 
és Izland közötti megállapodás egyes halak és halászati termékek Európai Unióba történő 
behozatalára 2009–2014 között alkalmazandó különleges rendelkezésekről szóló 
kiegészítő jegyzőkönyvére, valamint az Európai Gazdasági Közösség és Norvégia közötti 
megállapodás egyes halak és halászati termékek Európai Unióba történő behozatalára 
2009–2014 között alkalmazandó különleges rendelkezésekről szóló kiegészítő 
jegyzőkönyvére (09899/2010),

– tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 217. cikkének és a 
218. cikk (6) bekezdése második albekezdés a) pontjának megfelelően benyújtott, 
egyetértésre irányuló kérelemre (C7–0225/2010),

– tekintettel eljárási szabályzata 81. cikkére és 90. cikkének (8) bekezdésére,

– tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság ajánlására és a Halászati Bizottság 
véleményére (A7-0000/2010),

1. egyetértését adja a megállapodások és a kiegészítő jegyzőkönyvek megkötéséhez;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a 
tagállamok, illetve Izland, Liechtenstein és Norvégia kormányainak és parlamentjeinek.
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1. Háttér
Az Európai Gazdasági Térségről (EGT) szóló megállapodás 1994-es hatálybalépése óta az 
EGT-hez tartozó EFTA-államok (jelenleg Izland, Liechtenstein és Norvégia) hozzájárulnak az 
EGT-n belüli gazdasági és szociális különbségek csökkentéséhez. Ezekről a hozzájárulásokról 
mindig ötéves időszakokra állapodnak meg.

A pénzügyi hozzájárulások legutóbbi ötéves periódusa, amely a 2004–2009 közötti időszakra 
vonatkozott, 2009. április 30-án járt le. Ebben az időszakban az EGT-hez tartozó EFTA-
államok teljes pénzügyi hozzájárulása 1,467 milliárd euró volt, melyet részben az EGT-
megállapodáshoz kapcsolódó, az EGT-hez tartozó mindhárom EFTA-állam által 
finanszírozott multilaterális EGT Finanszírozási Mechanizmuson keresztül, részben pedig a 
kizárólag Norvégia által finanszírozott kétoldalú Norvég Finanszírozási Mechanizmuson 
keresztül folyósítottak.
A 2004–2009 közötti pénzügyi hozzájárulásokról a 2004-es és 2007-es EGT-bővítési 
megállapodások kapcsán tárgyaltak. Ennek keretében szintén a 2004–2009 közötti időszakra 
két kétoldalú megállapodásról/jegyzőkönyvről is folytak tárgyalások Izlanddal és 
Norvégiával, amelyek bizonyos piacra lépési engedményeket adtak a halakkal és halászati 
termékekkel kapcsolatban, és amelyek felülvizsgálati záradéka a 2004–2009 közötti 
finanszírozási mechanizmusok lejárati idejével megegyező határidőről rendelkezik. 
Az Izlanddal, Liechtensteinnel és Norvégiával a 2009–2014 közötti időszakra vonatkozó 
pénzügyi hozzájárulásokról folytatott hivatalos tárgyalások 2008. szeptember 26-án 
kezdődtek. Ezekkel a tárgyalásokkal párhuzamosan, de tőlük függetlenül tárgyalások 
kezdődtek az Izlanddal és Norvégiával kötött két kétoldalú halászati jegyzőkönyv 
felülvizsgálati záradéka alapján is, amely tárgyalások 2009. december 18-án zárultak le.

2. A megállapodások tartalma
A bizottsági javaslat négy megállapodást ölel fel:

- Két megállapodás a 2009–2014 közötti időszakra vonatkozó finanszírozási 
mechanizmusokról: az egyik az EU, Izland, Liechtenstein és Norvégia között jön létre (EGT 
Finanszírozási Mechanizmus), a másik pedig az EU és Norvégia között (Norvég 
Finanszírozási Mechanizmus).
E megállapodások egy összességében 1,8 milliárd eurós csomagot irányoznak elő, amely a 
2004–2009 közötti időszakhoz képest az EGT Finanszírozási Mechanizmus 31%-os 
növeléséből, valamint a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 22%-os növeléséből tevődik 
össze. Ez az eredmény tükrözi a Tanács által megállapított tárgyalási irányelveket, amelyek az 
alapok „jelentős növelését” kérték. Az országot sújtó pénzügyi válság miatt arról állapodtak 
meg, hogy Izland hozzájárulásai az EGT Finanszírozási Mechanizmushoz abszolút értékben 
ne növekedjenek.
Az EGT forrásai a 12 új tagállam, valamint Görögország, Portugália és Spanyolország
számára állnak majd rendelkezésre. Az elsőbbséget élvező ágazatok között a 
környezetvédelem, az éghajlatváltozás és a megújuló energia, a civil társadalom, az emberi és 
társadalmi fejlődés, valamint a kulturális örökség védelme szerepel.
A norvég forrásokat a 12 új tagállam számára bocsátják majd rendelkezésre. Az elsőbbséget 
élvező ágazatok között a szén-dioxid-leválasztás és tárolás, a kutatás és ösztöndíjak, az 
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emberi és társadalmi fejlődés, az bel- és igazságügy, a tisztességes munka előmozdítása és a 
háromoldalú párbeszéd szerepel.

- Két jegyzőkönyv az Izland, illetve Norvégia részére nyújtott bizonyos halászati 
engedményekről a 2009–2014 közötti időszakban.
E jegyzőkönyvek az előző, 2004–2009 közötti időszakra vonatkozó jegyzőkönyvek 
megújításáról rendelkeznek, Izland esetében változatlan engedményekkel, Norvégia esetében 
az engedmények szerény bővítésével, amelynek alapján Norvégia meg fogja újítani a szintén 
2009. április 30-án lejárt halászati tranzitmegállapodást.

3. Az előadó észrevételei
E javaslat lehetőséget teremt arra, hogy bővítse az EGT-hez tartozó EFTA-államok 
hozzájárulását az Európai Gazdasági Térségen belüli gazdasági és társadalmi különbségek 
csökkentéséhez. A halászati engedmények eközben Izland esetében változatlanok maradnak, 
Norvégia esetében pedig szerény mértékben bővülnek.
Az előadó kéri az Európai Parlamentet, hogy adja egyetértését a tanácsi határozattervezethez.

Az előadó külön megjegyzésként emlékeztetni kíván arra, hogy az EU, Izland és Norvégia 
között komoly eltérések mutatkoznak a tengeri élet kezelésével kapcsolatos kérdésekben, 
különösen a bálnavadászat tekintetében. Az előadó ezért ezt az alkalmat is megragadva a 
bálnavadászat és a bálnatermékekkel való kereskedelem felszámolása érdekében a tárgyalások 
szélesítésére szólít fel.


