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Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos, Islandijos, Lichtenšteino ir 
Norvegijos susitarimo dėl 2009–2014 m. EEE finansinio mechanizmo, Europos Sąjungos 
ir Norvegijos susitarimo dėl 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo, Europos 
ekonominės bendrijos ir Islandijos susitarimo papildomo protokolo dėl specialių 
nuostatų, taikomų tam tikroms į Europos Sąjungą importuojamoms žuvims ir 
žuvininkystės produktams 2009–2014 m., ir Europos ekonominės bendrijos ir 
Norvegijos susitarimo papildomo protokolo dėl specialių nuostatų, taikomų tam tikroms 
į Europos Sąjungą importuojamoms žuvims ir žuvininkystės produktams 2009–2014 m., 
sudarymo
(09902/2010) – C7-0225/2010 – 2010/0129(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (09902/2010),

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos susitarimą 
dėl 2009–2014 m. EEE finansinio mechanizmo, Europos Sąjungos ir Norvegijos 
susitarimą dėl 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo, Europos ekonominės 
bendrijos ir Islandijos susitarimo papildomą protokolą dėl specialių nuostatų, taikomų tam 
tikroms į Europos Sąjungą importuojamoms žuvims ir žuvininkystės produktams 2009–
2014 m., Europos ekonominės bendrijos ir Norvegijos susitarimo papildomą protokolą dėl 
specialių nuostatų, taikomų tam tikroms į Europos Sąjungą importuojamoms žuvims ir 
žuvininkystės produktams 2009–2014 m.

– atsižvelgdamas į Tarybos prašymą dėl pritarimo, pateiktą pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 217 straipsnį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą 
(C7-0225/2010),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 81 straipsnį ir 90 straipsnio 8 dalį,

– atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto rekomendaciją ir Žuvininkystės 
komiteto nuomonę (A7-.../2010),

1. Pritaria susitarimų ir papildomų protokolų sudarymui;

2. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei 
Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos parlamentams ir vyriausybėms.
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AIŠKINAMOJI DALIS

1. Bendrosios aplinkybės
EEE ELPA valstybės (šiuo metu tai Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija) nuo pat Europos 
ekonominės erdvės (EEE) susitarimo įsigaliojimo 1994 m. padėjo mažinti ekonominius ir 
socialinius skirtumus EEE šalyse. Jų įnašas visuomet buvo numatomas penkerių metų 
laikotarpiui.

Paskutinis finansinių šalių įnašų penkerių metų laikotarpis (2004–2009 m.) baigėsi 2009 m. 
balandžio 30 d.
Minėtu laikotarpiu bendras finansinis EEE ELPA šalių įnašas buvo 1,467 mlrd. eurų, dalis šių 
lėšų buvo skiriama per daugiašalį EEE susitarimu numatytą ir visų trijų EEE ELPA šalių 
finansuojamą EEE finansinį mechanizmą, kita dalis – per Norvegijos finansuojamą dvišalį 
Norvegijos finansinį mechanizmą.

Dėl 2004–2009 m. finansinio įnašo buvo deramasi vadovaujantis 2004 m. ir 2007 m. EEE 
plėtros susitarimais. Taip pat buvo susitarta dėl dviejų dvišalių susitarimų su Islandija ir 
Norvegija ir atitinkamų protokolų, kuriais nustatytos tam tikros lengvatos tiekti žuvis ir 
žuvininkystės produktus 2004–2009 m. ir nustatyta peržiūros sąlyga bei galutinis terminas, 
sutampantis su 2004–2009 m. finansinių mechanizmų galutiniu terminu.
Oficialios derybos su Islandija, Lichtenšteinu ir Norvegija dėl jų finansinio įnašo 2009–
2014 m. pradėtos 2008 m. rugsėjo 26 d. Tuo pačiu metu kaip ir minėtos derybos, tačiau 
nepriklausomai nuo jų, vadovaujantis su Islandija ir Norvegija pasirašytuose dvišaliuose 
protokoluose numatyta peržiūros sąlyga, buvo pradėtos derybos, kurios baigtos 2009 m. 
gruodžio 18 d.

2. Susitarimų turinys
Komisijos pasiūlyme pateikti keturi susitarimai.

– Du susitarimai dėl finansinių mechanizmų 2009–2014 m. laikotarpiu: ES ir Islandijos, 
Lichtenšteino ir Norvegijos susitarimas dėl EEE finansinio mechanizmo ir ES ir Norvegijos 
susitarimas dėl Norvegijos finansinio mechanizmo.
Šie susitarimai bendrai apima 1,8 mlrd. eurų, kuriuos sudaro EEE finansinis mechanizmas, 
padidėjęs 31 proc. palyginti su 2004–2009 m. laikotarpiu, ir 22 proc. padidėjęs Norvegijos 
finansinis mechanizmas. Tokie derybų rezultatai atitinka Tarybos derybų nurodymus, pagal 
kuriuos buvo reikalaujama gerokai padidinti lėšas. Atsižvelgiant į Islandiją ištikusią finansinę 
krizę, buvo nuspręsta nedidinti Islandijos įnašo į EEE finansinį mechanizmą absoliučiosios 
vertės.
EEE lėšos bus skiriamos 12 naujausių valstybių narių ir Graikijai, Portugalijai bei Ispanijai.
Prioritetiniai sektoriai apima aplinkos apsaugą, klimato kaitą ir atsinaujinančių šaltinių 
energiją, pilietinę visuomenę, žmogaus ir socialinę raidą ir kultūros paveldo apsaugą.

Norvegijos lėšos bus skiriamos 12 naujausių valstybių narių. Prioritetiniai sektoriai apima 
anglies dioksido surinkimą ir saugojimą, ekologinės pramonės inovacijas, mokslinius tyrimus 
ir stipendijas, žmogaus ir socialinę raidą, teisingumą ir vidaus reikalus, tinkamų darbo vietų 
kūrimą ir trišalį dialogą.

– Du protokolai dėl specialių lengvatų, taikomi Islandijos ir Norvegijos žuvininkystės 
sektoriui 2009–2014 m.
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Šiuose protokoluose numatoma atnaujinti buvusius 2004–2009 m. protokolus nekeičiant 
Islandijai nustatytų lengvatų ir šiek tiek padidinant lengvatas Norvegijai, kuriomis remdamasi 
Norvegija atnaujins žuvų tranzito susitarimą, kuris taip pat baigė galioti 2009 m. balandžio 
30 d. 

3. Pranešėjo komentarai
Dėl pasiūlymo atsiranda galimybė padidinti EEE ELPA valstybių įnašą ekonominiams ir 
socialiniams skirtumams Europos ekonominėje erdvėje mažinti. Tuo pačiu metu nekeičiamos 
Islandijai nustatytos lengvatos ir šiek tiek padidinamos lengvatos Norvegijai. 

Pranešėjas prašo Europos Parlamento pritarti Tarybos sprendimo projektui. 
Atskirai pranešėjas primena, kad vis dar labai skiriasi ES, Islandijos ir Norvegijos politika dėl 
jūros gyvybės formų valdymo, ypač banginių medžioklės. Taigi, pranešėjas norėtų 
pasinaudoti šia galimybe ir paraginti rengti daugiau diskusijų šiuo klausimu siekiant uždrausti 
banginių medžioklę ir prekybą produktais iš banginių.


