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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting van een Overeenkomst 
tussen de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen betreffende een 
financieel mechanisme van de EER voor de periode 2009-2014, een Overeenkomst 
tussen de Europese Unie en Noorwegen betreffende een financieel mechanisme van 
Noorwegen voor de periode 2009-2014, een Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst 
tussen de Europese Economische Gemeenschap en IJsland betreffende bepaalde vis en 
visserijproducten voor de periode 2009-2014 en een Aanvullend Protocol bij de 
Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en Noorwegen tot 
vaststelling van bijzondere bepalingen betreffende de invoer in de Europese Unie van 
bepaalde vis en visserijproducten voor de periode 2009-2014
(09902/2010 – C7-0225/2010 – 2010/0129(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

– gezien het ontwerp van besluit van de Raad (09902/2010),

– gezien de Overeenkomst tussen de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen 
betreffende een financieel mechanisme van de EER voor de periode 2009-2014, de 
Overeenkomst tussen de Europese Unie en Noorwegen betreffende een financieel 
mechanisme van Noorwegen voor de periode 2009-2014, het Aanvullend Protocol bij de 
Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en IJsland betreffende 
bepaalde vis en visserijproducten voor de periode 2009-2014 en het Aanvullend Protocol 
bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en Noorwegen tot 
vaststelling van bijzondere bepalingen betreffende de invoer in de Europese Unie van 
bepaalde vis en visserijproducten voor de periode 2009-2014(09899/2010),

– gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 217 en 
artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (C7-0225/2010),

– gelet op artikel 81 en artikel 90, lid 8, van zijn Reglement,

– gezien de aanbeveling van de Commissie internationale handel en het advies van de 
Commissie visserij (A7-0000/2010),

1. hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomsten en aanvullende protocollen;

2. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en 
IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.
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TOELICHTING

1. Achtergrond
Sinds de inwerkingtreding van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische 
Ruimte (EER) in 1994 dragen de EER-EVA-staten (tegenwoordig IJsland, Liechtenstein en 
Noorwegen) bij aan de vermindering van economische en sociale verschillen binnen de EER. 
Deze bijdragen worden steeds overeengekomen voor een periode van vijf jaar.

De meest recente periode voor deze financiële bijdragen bestreek de jaren 2004–2009 en is 
verstreken op 30 april 2009. De totale financiële bijdrage van de EER-EVA-staten voor die 
periode bedroeg 1,467 miljard euro. Dit bedrag werd toegewezen deels via een multilateraal 
financieel mechanisme van de EER, dat door alle drie de EER-EVA-staten werd gefinancierd, 
en deels via een bilateraal financieel mechanisme voor Noorwegen, dat uitsluitend door 
Noorwegen werd gefinancierd.

De financiële bijdragen voor 2004–2009 werden overeengekomen in het kader van de EER-
uitbreidingsovereenkomsten van 2004 en 2007. In die context werd tevens onderhandeld over 
twee bilaterale overeenkomsten/protocollen met IJsland en Noorwegen waarbij bepaalde 
concessies werden verleend betreffende markttoegang voor vis en visserijproducten voor 
eveneens de periode 2004–2009. Deze bevatten een herzieningsclausule met een termijn die 
samenvalt met de verstrijkingsdatum van de financiële mechanismen voor 2004–2009. 

Op 26 september 2008 zijn met IJsland, Liechtenstein en Noorwegen formele 
onderhandelingen geopend over hun financiële bijdragen voor de periode 2009–2014. 
Gelijktijdig met deze onderhandelingen, maar daarvan onafhankelijk, zijn onderhandelingen 
geopend op grond van de herzieningsclausule van de twee bilaterale visserijprotocollen met 
IJsland en Noorwegen, en afgerond op 18 december 2009.

2. Inhoud van de overeenkomsten
Het Commissievoorstel omvat vier overeenkomsten:
- twee overeenkomsten betreffende een financieel mechanisme voor de periode 2009-2014: 
een tussen de EU, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen (financieel mechanisme van de EER) 
en een tussen de EU en Noorwegen (financieel mechanisme van Noorwegen).
Deze overeenkomsten voorzien in een pakket van in totaal 1,8 miljard euro, bestaande uit een 
verhoging van het financieel mechanisme van de EER met 31% en een verhoging van het 
financiële mechanismen van Noorwegen met 22%, vergeleken met de periode 2004–2009. Dit 
resultaat is in overeenstemming met de onderhandelingsrichtsnoeren van de Raad, waarin om 
een aanzienlijke verhoging van de middelen werd gevraagd. In verband met de financiële 
crisis werd afgesproken dat de bijdrage van IJsland aan het financieel mechanisme van de 
EER in absolute termen niet zou worden verhoogd. 
De EER-gelden worden ter beschikking gesteld van de 12 jongste lidstaten, alsmede 
Griekenland, Portugal en Spanje. Prioritaire sectoren zijn milieubescherming, bestrijding van 
klimaatverandering en hernieuwbare energie, maatschappelijke organisaties, menselijke en 
sociale ontwikkeling en bescherming van het cultureel erfgoed.
De gelden uit Noorwegen worden ter beschikking gesteld van de 12 jongste lidstaten. 
Prioritaire sectoren zijn afvang en opslag van koolstofdioxide, groene industriële innovatie, 
onderzoek en wetenschap, menselijke en sociale ontwikkeling, justitie en binnenlandse zaken, 
bevordering van fatsoenlijk werk en driepartijenoverleg.
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- twee aanvullende protocollen betreffende bepaalde visserijconcessies voor IJsland en 
Noorwegen voor de periode 2009–2014.
Deze protocollen voorzien in een verlenging van de protocollen voor 2004–2009 zonder 
wijziging van de concessies voor IJsland en met een relatief bescheiden uitbreiding van de 
concessies voor Noorwegen. Op basis daarvan zal Noorwegen de doorvoerregeling voor vis, 
die eveneens op 30 april 2009 was verstreken, verlengen.

3. Opmerkingen van de rapporteur
Dit voorstel biedt een gelegenheid om de bijdragen van de EER-EVA-staten aan de 
vermindering van de economische en sociale verschillen in binnen de Europese Economische 
Ruimte te verhogen. Tegelijkertijd blijven de visserijconcessies ongewijzigd voor IJsland, en 
worden licht uitgebreid voor Noorwegen. 
De rapporteur verzoekt het Europees Parlement zijn goedkeuring te hechten aan het ontwerp 
van besluit van de Raad.
Daarnaast herinnert de rapporteur eraan dat er nog steeds sprake is van ernstige 
meningsverschillen tussen de EU, IJsland en Noorwegen, over onderwerpen in verband met 
het beheer van dierlijk leven in zee, met name de walvissenjacht.  Daarom wil de rapporteur 
graag bij deze gelegenheid oproepen tot een bredere discussie over dit onderwerp, met het oog 
op de afschaffing van de walvissenjacht en de handel in walvisproducten.


