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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea unui acord între 
Uniunea Europeană, Islanda, Liechtenstein şi Norvegia cu privire la un mecanism 
financiar SEE 2009-2014, a unui acord între Uniunea Europeană şi Norvegia cu privire 
la un mecanism financiar norvegian pentru perioada 2009-2014, a unui protocol 
adiţional la Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană şi Islanda privind 
dispoziţiile speciale aplicabile importurilor în Uniunea Europeană de anumite specii de 
peşti şi produse pescăreşti în perioada 2009-2014, precum şi a unui protocol adiţional la 
Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană şi Norvegia privind dispoziţiile 
speciale aplicabile importurilor în Uniunea Europeană de anumite specii de peşti şi 
produse pescăreşti în perioada 2009-2014
(09902/2010) – C7-0225/2010 – 2010/0129(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

– având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (09902/2010),

– având în vedere Acordul dintre Uniunea Europeană, Islanda, Liechtenstein şi Norvegia cu 
privire la un mecanism financiar SEE 2009-2014, Acordul dintre Uniunea Europeană şi 
Norvegia cu privire la un mecanism financiar norvegian pentru perioada 2009-2014, 
Protocolul adiţional la Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană şi Islanda 
privind dispoziţiile speciale aplicabile importurilor în Uniunea Europeană de anumite 
specii de peşti şi produse pescăreşti în perioada 2009-2014, precum şi Protocolul adiţional 
la Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană şi Norvegia privind dispoziţiile 
speciale aplicabile importurilor în Uniunea Europeană de anumite specii de peşti şi 
produse pescăreşti în perioada 2009-2014 (09899/2010),

– având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 
217 şi articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene (C7-0225/2010),

– având în vedere articolul 81 şi articolul 90 alineatul (8) din Regulamentul său de 
procedură,

– având în vedere recomandarea Comisiei pentru comerţ internaţional şi avizul Comisiei 
pentru pescuit (A7–…/2010),

1. aprobă încheierea acordurilor şi a protocoalelor adiţionale;

2. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite poziţia Parlamentului Consiliului şi 
Comisiei, precum şi guvernelor şi parlamentelor statelor membre şi ale Islandei, 
Liechtensteinului şi Norvegiei.
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EXPUNERE DE MOTIVE

1. Istoricul dosarului
De la intrarea în vigoare a Acordului privind Spaţiul Economic European (SEE) în 1994, 
statele AELS din SEE (în prezent Islanda, Liechtenstein şi Norvegia) au contribuit la 
reducerea discrepanţelor economice şi sociale din SEE. Aceste contribuţii au fost convenite 
întotdeauna pentru perioade de cinci ani.

Cea mai recentă perioadă de cinci ani de contribuţii financiare, care acoperă intervalul 2004-
2009, a expirat la 30 aprilie 2009. În perioada respectivă, contribuţia financiară globală a 
statelor AELS din SEE a fost de 1,467 miliarde EUR, alocate parţial printr-un mecanism 
financiar multilateral SEE prevăzut în Acordul privind SEE, finanţat de toate cele trei state 
AELS din SEE, şi parţial printr-un mecanism financiar norvegian bilateral, finanţat exclusiv 
de Norvegia.

Contribuţiile financiare pentru perioada 2004-2009 au fost negociate în contextul acordurilor 
de extindere a SEE din 2004 şi 2007. În acest context, pentru aceeaşi perioadă 2004-2009 au 
fost negociate, de asemenea, două acorduri/protocoale bilaterale cu Islanda şi Norvegia prin 
care au fost oferite anumite concesii referitoare la accesul pe piaţă în cazul anumitor specii de 
peşti şi produse pescăreşti, cu o clauză de revizuire care prevede un termen ce coincide cu 
expirarea mecanismelor financiare 2004-2009. 

Negocierile oficiale cu Islanda, Liechtenstein şi Norvegia privind contribuţiile financiare ale 
acestora în perioada 2009-2014 au fost lansate la 26 septembrie 2008. În paralel cu aceste 
negocieri, însă independent de ele, au fost lansate, de asemenea, negocieri în temeiul clauzei 
de revizuire a celor două protocoale bilaterale încheiate cu Islanda şi Norvegia în domeniul 
pescuitului, negocieri care s-au încheiat la 18 decembrie 2009.

2. Conţinutul acordurilor
Propunerea Comisiei cuprinde patru acorduri:
- două acorduri privind mecanismele financiare pentru perioada 2009-2014: un acord între 
UE, Islanda, Liechtenstein şi Norvegia (mecanismul financiar SEE) şi un acord între UE şi 
Norvegia (mecanismul financiar norvegian).
Aceste acorduri prevăd un pachet global de 1,8 miliarde EUR, care include o creştere de 31% 
a mecanismului financiar SEE şi o creştere de 22% a mecanismului financiar norvegian, 
comparativ cu perioada 2004-2009. Acest rezultat reflectă directivele de negociere aprobate 
de Consiliu, care a solicitat o „creştere substanţială” a fondurilor. Din cauza crizei financiare 
din Islanda, s-a convenit să nu fie majorată în termeni absoluţi contribuţia acestei ţări la 
mecanismul financiar SEE. 

Fondurile SEE vor fi puse la dispoziţia celor 12 state membre care au aderat cel mai recent, 
precum şi la dispoziţia Greciei, Portugaliei şi Spaniei. Printre sectoarele prioritare se numără 
protecţia mediului, schimbările climatice şi energiile regenerabile, societatea civilă, 
dezvoltarea umană şi socială şi protecţia patrimoniului cultural.

Fondurile norvegiene vor fi puse la dispoziţia celor 12 state membre care au aderat cel mai 
recent. Printre sectoarele prioritare se numără captarea şi stocarea carbonului, inovaţiile 
ecologice în industrie, cercetarea şi bursele, dezvoltarea umană şi socială, justiţia şi afacerile 
interne, promovarea muncii decente şi dialogul tripartit.
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- două protocoale cu privire la anumite concesii în domeniul produselor pescăreşti pentru 
Islanda şi Norvegia în perioada 2009-2014.

Aceste protocoale prevăd reînnoirea protocoalelor anterioare aferente perioadei 2004-2009, 
fără modificarea concesiilor pentru Islanda, precum şi o creştere relativ nesemnificativă a 
concesiilor pentru Norvegia, pe baza căreia Norvegia va reînnoi dispoziţiile privind tranzitul 
peştelui, care au expirat, de asemenea, la 30 aprilie 2009.

3. Observaţiile raportoarei
Propunerea oferă ocazia de a consolida contribuţia statelor AELS din SEE la reducerea 
discrepanţelor economice şi sociale din Spaţiul Economic European. Deocamdată, concesiile 
cu privire la produsele pescăreşti rămân neschimbate pentru Islanda şi cresc nesemnificativ 
pentru Norvegia. 
Raportoarea invită Parlamentul European să aprobe proiectul de decizie a Consiliului.

Pe de altă parte, raportoarea reaminteşte faptul că există în continuare divergenţe importante 
între UE, Islanda şi Norvegia cu privire la aspecte legate de gestionarea vieţii marine, 
îndeosebi cu privire la vânarea balenelor. Raportoarea ar dori, aşadar, să profite de această 
ocazie pentru a solicita organizarea unor dezbateri mai ample pe această temă, având drept 
obiectiv interzicerea vânării balenelor şi a comerţului cu produse derivate de balenă.


