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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas 
Savienību, Islandi, Lihtenšteinu un Norvēģiju par EEZ finanšu mehānismu laikposmam 
no 2009. gada līdz 2014. gadam, Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Norvēģiju par 
Norvēģijas finanšu mehānismu laikposmam no 2009. gada līdz 2014. gadam, 
Papildprotokolu Nolīgumam starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Islandi par īpašiem 
noteikumiem, kas piemērojami dažu zivju un zivsaimniecības produktu importam 
Eiropas Savienībā laikposmā no 2009. gada līdz 2014. gadam, un Papildprotokolu 
Nolīgumam starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Norvēģiju par īpašiem noteikumiem, 
kas piemērojami dažu zivju un zivsaimniecības produktu importam Eiropas Savienībā 
laikposmā no 2009. gada līdz 2014. gadam
(09902/2010 – C7-0225/2010 – 2010/0129(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā projektu Padomes lēmumam (09902/2010),

– ņemot vērā Nolīgumu starp Eiropas Savienību, Islandi, Lihtenšteinu un Norvēģiju par 
EEZ finanšu mehānismu laikposmam no 2009. gada līdz 2014. gadam, Nolīgumu starp 
Eiropas Savienību un Norvēģiju par Norvēģijas finanšu mehānismu laikposmam no 
2009. gada līdz 2014. gadam, Papildprotokolu Nolīgumam starp Eiropas Ekonomikas 
kopienu un Islandi par īpašiem noteikumiem, kas piemērojami dažu zivju un 
zivsaimniecības produktu importam Eiropas Savienībā laikposmā no 2009. gada līdz 
2014. gadam, un Papildprotokolu Nolīgumam starp Eiropas Ekonomikas kopienu un 
Norvēģiju par īpašiem noteikumiem, kas piemērojami dažu zivju un zivsaimniecības 
produktu importam Eiropas Savienībā laikposmā no 2009. gada līdz 2014. gadam 
(09899/2010),

– ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 217. pantu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunktu 
(C7-0225/2010),

– ņemot vērā Reglamenta 81. pantu un 90. panta 8. punktu,

– ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ieteikumu un Zivsaimniecības komitejas 
atzinumu (A7-.../2010),

1. sniedz piekrišanu nolīgumu un papildprotokolu noslēgšanai;

2. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai, dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem, kā arī Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas valdībai un 
parlamentam.
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PASKAIDROJUMS

1. Priekšlikuma konteksts
Kopš Līguma par Eiropas Ekonomikas zonu (EEZ) spēkā stāšanās 1994. gadā EEZ EBTA 
valstis (pašlaik Islande, Lihtenšteina un Norvēģija) ir veikušas iemaksas EEZ ekonomisko un 
sociālo atšķirību mazināšanai. Iemaksas, savstarpēji vienojoties, vienmēr tikušas noteiktas 
piecu gadu laikposmam.

Pēdējais piecu gadu laikposms, kas ietvēra iemaksas no 2004. gada līdz 2009. gadam, beidzās 
2009. gada 30. aprīlī. Šajā laikposmā kopējā iemaksu summa no EEZ EBTA valstīm bija 
EUR 1,467 miljardi, un daļa šīs summas tika piešķirta atbilstoši EEZ līguma daudzpusējam 
EEZ finanšu mehānismam, kuru finansē visas trīs EEZ EBTA valstis, un daļa atbilstoši 
divpusējam Norvēģijas finanšu mehānismam, ko finansē tikai Norvēģija.
Vienošanās par iemaksām laikposmam no 2004. gada līdz 2009. gadam tika panākta saistībā 
ar 2004. gada un 2007. gada EEZ paplašināšanās nolīgumu. Tādēļ attiecībā uz to pašu 
laikposmu, proti, no 2004. gada līdz 2009. gadam, tika panākta vienošanās arī par diviem 
divpusējiem nolīgumiem/protokoliem ar Islandi un Norvēģiju, kuros piešķirtas konkrētas 
koncesijas par piekļuvi tirgum attiecībā uz zivīm un zivsaimniecības produktiem, un 
protokolos ietverta pārskatīšanas klauzula, paredzot pārskatīšanas termiņu, kas atbilst 2004.-
2009. gada finanšu mehānismu beigu termiņam. 

Oficiālas sarunas ar Islandi, Lihtenšteinu un Norvēģiju par iemaksām laikposmam no 
2009. gada līdz 2014. gadam sākās 2008. gada 26. septembrī. Vienlaikus ar šīm sarunām, taču 
neatkarīgi no tām, tika sāktas arī sarunas, pamatojoties uz pārskatīšanas atrunu abos 
divpusējos zivsaimniecības protokolos ar Islandi un Norvēģiju, un šīs sarunas noslēdzās 
2009. gada 18. decembrī.

2. Nolīgumu saturs
Komisijas priekšlikumā iekļauti četri nolīgumi:
– divi nolīgumi par finanšu mehānismiem 2009.–2014. gadam: viens starp ES, Islandi, 
Lihtenšteinu un Norvēģiju (EEZ Finanšu mehānisms) un otrs starp ES un Norvēģiju 
(Norvēģijas finanšu mehānisms).
Šie nolīgumi nodrošina kopējo līdzekļu paketi EUR 1,8 miljardu apmērā, tostarp 31 % 
palielinājumu EEZ Finanšu mehānismam un 22 % palielinājumu Norvēģijas finanšu 
mehānismam salīdzinājumā ar 2004.–2009. gadu. Šāds rezultāts atbilst Padomes pieņemtajām 
sarunu norādēm, kurās bija ietverta prasība “ievērojami palielināt” līdzekļus. Ņemot vērā 
finanšu krīzi valstī, tika panākta vienošanās, ka Islandes iemaksa EEZ finanšu mehānismā 
absolūtos skaitļos nepalielināsies. 

EEZ finansējums būs pieejams 12 jaunākajām dalībvalstīm un Grieķijai, Portugālei un 
Spānijai. Prioritārās jomas ir vides aizsardzība, klimata pārmaiņas un atjaunojamie enerģijas 
avoti, pilsoniskā sabiedrība, humānā un sociālā attīstība, kā arī kultūras mantojuma 
aizsardzība.

Norvēģijas fondu resursi būs pieejami 12 jaunākajām dalībvalstīm. Prioritārās jomas ir 
oglekļa uztveršana un uzglabāšana, inovācijas ekonozarei labvēlīgas rūpniecības jomās, 
pētniecība un stipendijas, humānā un sociālā attīstība, tieslietas un iekšlietas, pienācīga darba 
un trīspusēja dialoga veicināšana.
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– divi protokoli par dažām zivsaimniecības koncesijām Islandei un Norvēģijai laikposmam no 
2009. līdz 2014. gadam.
Ar šiem protokoliem atjauno iepriekšējos protokolus laikposmam no 2009. līdz 2014. gadam, 
Islandes koncesijas saglabājot iepriekšējā apmērā un Norvēģijai tikai nedaudz palielinot 
koncesijas, uz kuru pamata Norvēģija savukārt pārjaunos zivju tranzīta nolīgumu, kam 
termiņš arī beidzās 2009. gada 30. aprīlī.

3. Referentes nostāja
Priekšlikums dod iespēju stiprināt EEZ EBTA valstu ieguldījumu ekonomisko un sociālo 
atšķirību mazināšanā Eiropas Ekonomiskajā zonā. Starplaikā Islandes koncesijas netiek 
mainītas un Norvēģijai tās pieaug tikai nedaudz. 

Referente aicina Eiropas Parlamentu sniegt piekrišanu Padomes lēmuma projektam.
Atsevišķi referente atgādina par vērā ņemamajām viedokļu atšķirībām starp ES, Islandi un 
Norvēģiju jautājumā par jūras resursu pārvaldību, jo īpaši attiecībā uz vaļu medībām. Tādēļ 
referente izmanto šo izdevību, lai mudinātu sākt plašāku diskusiju par šo tēmu ar nolūku 
aizliegt vaļu medīšanu un tirdzniecību ar vaļu produktiem.


