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Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no 
projecto de acto)
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de decisão do Conselho relativa à conclusão de um Acordo entre a 
União Europeia, a Islândia, o Liechtenstein e a Noruega sobre um mecanismo financeiro 
do EEE para o período 2009-2014, de um Acordo entre a União Europeia e a Noruega 
sobre um mecanismo financeiro da Noruega para o período 2009-2014, de um Protocolo 
Adicional ao Acordo entre a Comunidade Económica Europeia e a Islândia relativo às 
disposições especiais aplicáveis às importações na União Europeia de determinados 
peixes e produtos da pesca para o período 2009-2014 e de um Protocolo Adicional ao 
Acordo entre a Comunidade Económica Europeia e a Noruega relativo às disposições 
especiais aplicáveis às importações na União Europeia de determinados peixes e 
produtos da pesca para o período 2009-2014
(09902/2010 – C7-0225/2010 – 2010/0129(NLE))

(Aprovação)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o projecto de decisão do Conselho (09902/2010),

– Tendo em conta o Acordo entre a União Europeia, a Islândia, o Liechtenstein e a Noruega 
sobre um mecanismo financeiro do EEE para o período 2009-2014, de um Acordo entre a 
União Europeia e a Noruega sobre um mecanismo financeiro da Noruega para o período 
2009-2014, de um Protocolo Adicional ao Acordo entre a Comunidade Económica 
Europeia e a Islândia relativo às disposições especiais aplicáveis às importações na União 
Europeia de determinados peixes e produtos da pesca para o período 2009-2014 e de um 
Protocolo Adicional ao Acordo entre a Comunidade Económica Europeia e a Noruega 
relativo às disposições especiais aplicáveis às importações na União Europeia de 
determinados peixes e produtos da pesca para o período 2009-2014

– Tendo em conta o pedido de aprovação que o Conselho apresentou, nos termos do artigo 
217, bem como do n.º 6, segundo parágrafo, alínea a), do artigo 218.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia (C7-0225/2010),

– Tendo em conta o artigo 81.º e o n.º 8 do artigo 90.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Comércio Internacional e o parecer da 
Comissão das Pescas (A7-0000/2010),

1. Aprova a celebração do acordo e dos protocolos adicionais;

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à 
Comissão e aos governos e parlamentos dos Estados-Membros e da Islândia, do 
Liechtenstein e da Noruega.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

1. Antecedentes
Desde a entrada em vigor do Acordo sobre o Espaço Económico Europeu (EEE) em 1994, os
Estados EEE-EFTA (actualmente a Islândia, o Liechtenstein e a Noruega) contribuíram para 
reduzir as disparidades económicas e sociais no EEE. Estas contribuições foram sempre 
acordadas por períodos de cinco anos.

O período quinquenal de contribuições financeiras mais recente, que abrangeu os anos de 
2004 a 2009, terminou em 30 de Abril de 2009. Durante esse período, a contribuição 
financeira global dos Estados EEE-EFTA foi de 1 467 milhões de EUR, afectados, em parte, 
através de um mecanismo financeiro multilateral do EEE previsto no Acordo EEE, financiado 
pelos três Estados EEE-EFTA, e, em parte, através de um mecanismo financeiro bilateral da 
Noruega, financiado exclusivamente por este país.

As contribuições financeiras para o período 2004-2009 foram negociadas no contexto dos 
Acordos do EEE na sequência dos alargamentos de 2004 e 2007. Nesse contexto, foram 
também negociados dois acordos/protocolos bilaterais com a Islândia e a Noruega, que 
garantiam certas concessões relativamente ao acesso de determinados peixes e produtos da 
pesca ao mercado no mesmo período de 2004 a 2009, juntamente com uma cláusula de 
revisão, que previa um prazo coincidente com a extinção dos mecanismos financeiros para o 
período 2004-2009. 
As negociações formais com a Islândia, o Liechtenstein e a Noruega sobre as suas 
contribuições financeiras para o período 2009-2014 tiveram início em 26 de Setembro de 
2008. Paralelamente, mas independentemente destas negociações, foram também iniciadas e 
concluídas em 18 de Dezembro de 2009 negociações com base na cláusula de revisão dos dois 
protocolos bilaterais sobre o peixe com a Islândia e a Noruega.

2. Conteúdo dos acordos
A proposta da Comissão comporta quatro acordos:

- Dois acordos sobre mecanismos financeiros para o período 2009-2014: um entre a UE, a 
Islândia, o Liechtenstein e a Noruega (mecanismo financeiro do EEE) e outro entre a UE e a 
Noruega (mecanismo financeiro da Noruega).
Estes acordos prevêem um pacote global de 1 800 milhões de euros constituído por um 
aumento de 31 % do mecanismo financeiro do EEE e de um aumento de 22 % do mecanismo 
financeiro da Noruega em relação ao período de 2004 a 2009. Este resultado reflecte as 
directrizes de negociação acordadas pelo Conselho, em que se solicitava um «aumento 
considerável» dos recursos financeiros. Em virtude da crise financeira que a Islândia 
atravessa, foi acordado que a contribuição deste país para o mecanismo financeiro do EEE 
não aumentasse em termos absolutos. 

Os recursos financeiros do EEE serão colocados à disposição dos 12 Estados-Membros mais 
recentes, bem como da Grécia, Portugal e Espanha. Entre os domínios a financiar 
prioritariamente contam-se a protecção do ambiente, as alterações climáticas e as energias 
renováveis, a sociedade civil, o desenvolvimento humano e social e a defesa do património 
cultural.
Os recursos financeiros da Noruega serão colocados à disposição dos 12 Estados-Membros
mais recentes: Dos sectores prioritários fazem parte a captura e armazenagem de carbono, as 
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inovações na indústria ecológica, a investigação e bolsas de estudo, o desenvolvimento 
humano e social, a justiça e assuntos internos e a promoção do trabalho digno e do diálogo 
tripartido.
- Dois protocolos relativos a certas concessões de pesca para a Islândia e a Noruega no 
período 2009-2014.
Estes protocolos prevêem a renovação dos protocolos anteriores relativos a 2004-2009, tendo 
as concessões para a Islândia permanecido inalteradas e as destinadas à Noruega aumentado 
ligeiramente, o que servirá de base para a renovação do acordo de trânsito de pesca por este 
último país, que também tinha caducado em 30 de Abril de 2009.

3. Comentários da relatora de parecer
Esta proposta oferece a oportunidade de reforçar o contributo dos Estados EEE/EFTA para a 
redução das disparidades económicas e sociais no Espaço Económico Europeu. Entretanto, as 
concessões de pesca mantêm-se inalteradas no caso da Islândia e sofrem um ligeiro aumento 
no caso da Noruega. 

A relatora convida o Parlamento Europeu a aprovar o projecto de decisão do Conselho.
Numa nota à parte, a relatora lembra que subsistem sérias divergências entre a UE, a Islândia 
e a Noruega sobre questões relacionadas com a gestão da vida marinha, nomeadamente a caça 
à baleia. A relatora gostaria, por isso, de aproveitar esta oportunidade para lançar um apelo a 
discussões mais alargadas sobre este problema, na perspectiva da proibição da caça à baleia e 
do comércio de produtos extraídos da baleia.


