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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' Ftehim bejn l-Unjoni 
Ewropea, l-Islanda, il-Liechtenstein u n-Norveġja dwar Mekkaniżmu Finanżjarju taż-
ŻEE għall-perijodu 2009-2014, Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u n-Norveġja dwar 
Mekkaniżu Finanzjarju Norveġiż għall-2009-2014, Protokoll Addizzjonali għall-Ftehim 
bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u l-Islanda, li jikkonċerna dispożizzjonijiet 
speċjali applikabbli għall-importazzjoni lejn l-Unjoni Ewropea ta' ċertu ħut u prodotti 
tas-sajd għall-perijodu 2009-2014, u Protokoll Addizzjonali għall-Ftehim bejn il-
Komunità Ekonomika Ewropea u n-Norveġja, li jikkonċerna dispożizzjonijiet speċjali 
aplikabbli għall-importazzjoni lejn l-Unjoni Ewropea ta' ċertu ħut u prodotti tas-sajd 
għall-perijodu 2009-2014
(09902/2010) – C7-0225/2010 – 2010/0129(NLE))

(Approvazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-abbozz ta’ deċiżjoni tal-Kunsill (09902/2010),

– wara li kkunsidra l-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea, l-Islanda, il-Liechtenstein u n-
Norveġja dwar Mekkaniżmu Finanzjarju taż-ŻEE għall-2009-2014, il-Ftehim bejn l-
Unjoni Ewropea u n-Norveġja dwar Mekkaniżmu Finanzjarju Norveġiż għall-2009-2014, 
il-Protokoll Addizzjonali għall-Ftehim bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u l-Islanda 
li jikkonċerna dispożizzjonijiet speċjali applikabbli għall-importazzjoni lejn l-Unjoni 
Ewropea ta’ ċertu ħut u prodotti tas-sajd għall-perjodu 2009-2014 u l-Protokoll 
Addizzjonali għall-Ftehim bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u n-Norveġja li 
jikkonċerna dispożizzjonijiet speċjali applikabbli għall-importazzjoni lejn l-Unjoni 
Ewropea ta’ ċertu ħut u prodotti tas-sajd għall-perjodu 2009-2014 (09899/2010),

– wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni preżentata mill-Kunsill skont l-Artikoli 217 u 
218(6), it-tieni subparagrafu, punt (a) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea (C7-0225/2010),

– wara li kkunsidra l-Artikoli 81 u 90(8) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali u l-
opinjoni tal-Kumitat għas-Sajd (A7 .../2010),

1. Jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim;

2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri 
u tal-Islanda, tal-Liechtenstein u tan-Norveġja.
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NOTA SPJEGATTIVA

1. Il-kuntest
Sa mid-dħul fis-seħħ tal-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea (iz-ŻEE) fl-1994, l-Istati 
tal-EFTA taż-ŻEE (issa l-Islanda, il-Liechtenstein u n-Norveġja) ikkontribwew biex itaffu d-
disparitajiet ekonomiċi u soċjali fiż-ŻEE. Dawn il-kontribuzzjonijiet dejjem ġew miftiehma 
għal perjodi ta' ħames snin.

Il-perjodu ta' ħames snin ta' kontribuzzjonijiet finanzjarji l-aktar riċenti , li jkopri l-2004-2009, 
skada fit-30 ta' April 2009. Matul il-perjodu, il-kontribuzzjoni finanzjarja ġenerali mill-Istati 
tal-EFTA taż-ŻEE kienet EUR 1.467 biljun, allokati parzjalment permezz ta' mekkaniżmu 
finanzjarju multilaterali taż-ŻEE għall-Ftehim taż-ŻEE, finanzjat mit-tliet Stati tal-EFTA taż-
ŻEE, u parzjalment permezz ta' mekkaniżmu finanzjarju bilaterali Norveġiż, finanzjat 
esklussivament min-Norveġja.

Il-kontribuzzjonijiet finanzjarji 2004-2009 ġew negozjati fil-kuntest tal-Ftehimiet tat-Tkabbir 
taż-ŻEE tal-2004 u tal-2007. F'dak il-kuntest, żewġ ftehimiet/protokolli bilaterali mal-Islanda 
u man-Norveġja li jagħtu ċerti konċessjonijiet fir-rigward tal-aċċess għas-suq għall-ħut u 
għall-prodotti tas-sajd ġew negozjati wkoll għall-istess perjodu 2004-2009, bi klawsola ta' 
reviżjoni, li tistipula limitu taż-żmien li jikkonċidi mal-iskadenza tal-mekkaniżmi finanzjarji 
2004-2009. 

Negozjati formali mal-Islanda, mal-Liechtenstein u man-Norveġja dwar il-kontribuzzjonijiet 
finanzjarji tagħhom għall-perjodu bejn l-2009 u l-2014 infetħu fis-26 ta' Settembru 2008. 
B'mod parallel għal dawk in-negozjati, imma indipendentement minnhom, ingħataw bidu 
wkoll negozjati fuq il-bażi tal-klawsola ta' reviżjoni taż-żewġ protokolli bilaterali dwar il-ħut 
mal-Islanda u n-Norveġja, u ġew konklużi fit-18 ta’ Diċembru 2009.

2. Kontenut tal-ftehimiet
Il-proposta tal-Kummissjoni tinkludi erba’ ftehimiet:
- Żewġ ftehimiet dwar il-mekkaniżmi finanzjarji għall-perjodi 2009-2014: wieħed bejn l-UE, 
l-Islanda, il-Liechtenstein u n-Norveġja (Mekkaniżmu Finanzjarju taż-ŻEE) u ieħor bejn l-UE 
u n-Norveġja (Mekkaniżmu Finanzjarju Norveġiż).
Dawn il-ftehimiet jipprovdu pakkett globali ta’ EUR 1.8 biljun, magħmula minn żieda ta’ 
31% fil-mekkaniżmu finanzjarju taż-ŻEE u żieda ta’ 22% fil-mekkaniżmu finanzjarju 
Norveġiż, meta mqabbla mal-perjodu 2004-2009. Dan ir-riżultat jirrifletti d-direttivi ta' 
negozjar maqbula mill-Kunsill, li talab "żieda sostanzjali" fil-fondi. Minħabba fil-kriżi 
finanzjarja tagħha, kien mifthiem li l-kontribuzzjoni tal-Islanda għall-mekkaniżmu finanzjarju 
taż-ŻEE ma għandux jiżdied f'termini assoluti. 

Il-fondi taż-ŻEE se jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tat-12-il stat membru l-aktar riċenti kif 
ukoll tal-Greċja, tal-Portugal u ta’ Spanja. Is-setturi prijoritarji jinkludu l-ħarsien tal-ambjent, 
it-tibdil fil-klima u l-enerġija li tiġġedded, is-soċjetà ċivili, l-iżvilupp uman u soċjali u l-
ħarsien tal-wirt kulturali.

Il-fondi Norveġiżi se jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tat-12-il stat membru l-aktar riċenti. Is-
setturi prijoritarji jinkludu l-qbid u l-ħżin tal-karbonju, l-innovazzjoni industrijali ekoloġika, 
ir-riċerka u l-istudju, l-iżvilupp uman u soċjali, il-ġustizzja u l-intern, il-promozzjoni ta’ 
xogħol diċenti u d-djalogu tripartitiku.
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- Żewġ protokolli adizzjonali rigward ċerti konċessjonijiet tas-sajd għall-Islanda u għan-
Norveġja għall-perjodu 2009-2014.
Dawn il-protokolli jipprovdu tiġdid tal-protokolli 2004-2009 preċedenti bil-konċessjonijiet 
mhux mibdula għall-Islanda u żieda relattivament modesta fil-konċessjonijiet għan-Norveġja, 
li abbażi tagħhom in-Norveġja ser iġġedded l-arranġament għat-tranżitu tal-ħut, li kien skada 
wkoll fit-30 ta' April 2009.

3. Kummenti tar-Rapporteur
Din il-proposta tagħti l-opportunità li jissaħħaħ il-kontribut tal-istati EFTA taż-ŻEE lejn it-
tnaqqis tad-disparitajiet ekonomiċi u soċjali fiż-Żona Ekonomika Ewropea. Sadanittant, il-
konċessjonijiet tas-sajd mhux se jinbidlu għall-Islanda u se jiżdiedu modestament għan-
Norveġja. 
Ir-rapporteur tistieden lill-Parlament Ewropew biex jagħti l-approvazzjoni tiegħu lill-abbozz 
ta’ deċiżjoni tal-Kunsill.
Fuq nota separata, ir-rapporteur tfakkar li għad hemm differenzi serji bejn l-UE, l-Islanda u n-
Norveġja fi kwistjonijiet li għandhom x’jaqsmu mall-immaniġġjar tal-ħajja tal-baħar, l-aktar 
dwar il-kaċċa tal-balieni. Għaldaqstant, ir-rapporteur tixtieq tieħu din l-opportunità biex 
tappella għal diskussjonijiet aktar wesgħin dwar dan is-suġġett, bil-ħsieb li jitwaqqfu l-kaċċa 
tal-balieni u l-kummerċ fi prodotti mill-balieni.


