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Oznake postopkov
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo, Islandijo, 
Lihtenštajnom in Norveško o finančnem mehanizmu EGP za obdobje 2009–2014, 
Sporazuma med Evropsko unijo in Norveško o norveškem finančnem mehanizmu za 
obdobje 2009–2014, Dodatnega protokola k Sporazumu med Evropsko gospodarsko 
skupnostjo in Islandijo glede posebnih določb, ki se uporabljajo za uvoz nekaterih rib in 
ribiških proizvodov v Evropsko unijo, za obdobje 2009–2014 ter Dodatnega protokola k 
Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Norveško glede posebnih določb, 
ki se uporabljajo za uvoz nekaterih rib in ribiških proizvodov v Evropsko unijo, za 
obdobje 2009–2014
(09902/2010) – C7-0225/2010 – 2010/0129(NLE))

(Odobritev) 

Evropski parlament,

– ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (09902/2010),

– ob upoštevanju Sporazuma med Evropsko unijo, Islandijo, Lihtenštajnom in Norveško o 
finančnem mehanizmu EGP za obdobje 2009–2014, Sporazuma med Evropsko unijo in 
Norveško o norveškem finančnem mehanizmu za obdobje 2009–2014, Dodatnega 
protokola k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Islandijo glede 
posebnih določb, ki se uporabljajo za uvoz nekaterih rib in ribiških proizvodov v 
Evropsko unijo, za obdobje 2009–2014 ter Dodatnega protokola k Sporazumu med 
Evropsko gospodarsko skupnostjo in Norveško glede posebnih določb, ki se uporabljajo 
za uvoz nekaterih rib in ribiških proizvodov v Evropsko unijo, za obdobje 2009–2014 
(09899/2010),

– ob upoštevanju zahteve za odobritev, ki jo je predložil Svet v skladu s členom 217 in 
točko (a) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C7-
0225/2010), 

– ob upoštevanju člena 81 in člena 90(8) svojega poslovnika,

– ob upoštevanju priporočila Odbora za mednarodno trgovino in mnenja Odbora za ribištvo 
(A7-.../2010),

1. odobri sklenitev sporazumov in dodatnih protokolov;

2. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji ter vladam 
in parlamentom držav članic, Islandije, Lihtenštajna in Norveške.
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OBRAZLOŽITEV

1. Ozadje
Od začetka veljavnosti Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (EGP) leta 1994 so 
države EGP Efte (zdaj Islandija, Lihtenštajn in Norveška) prispevale k zmanjšanju
ekonomskih in socialnih razlik v evropskem gospodarskem prostoru. O teh prispevkih se 
vedno sprejme dogovor za obdobje pet let.

Zadnje petletno obdobje finančnih prispevkov, ki zajema obdobje od leta 2004 do leta 2009, 
se je izteklo 30. aprila 2009. V tem obdobju je bil skupni finančni prispevek držav EGP Efte 
1,467 milijarde EUR, ki se je deloma dodelil prek večstranskega finančnega mehanizma EGP, 
ki ga financirajo vse tri države EGP Efte, deloma pa prek dvostranskega norveškega 
finančnega mehanizma, ki ga financira samo Norveška.
Dogovor o finančnih prispevkih za obdobje 2004–2009 je bil sprejet v okviru Sporazumov o 
širitvi EGP iz let 2004 in 2007. Za obdobje med leti 2004 in 2009 sta bila sklenjena tudi 
dvostranska sporazuma/protokola z Islandijo in Norveško o odobritvi nekaterih ugodnosti za 
dostop do trga z ribami in ribiškimi proizvodi z revizijsko klavzulo, v kateri je določen rok, ki 
sovpada z iztekom finančnih mehanizmov za obdobje 2004–2009. 

Uradna pogajanja z Islandijo, Lihtenštajnom in Norveško o njihovih finančnih prispevkih za 
obdobje 2009–2014 so se začela 26. septembra 2008. Vzporedno s temi pogajanji, a 
neodvisno od njih, so se začela tudi pogajanja na podlagi revizijske klavzule za dvostranska 
protokola o ribah in ribiških proizvodih z Islandijo in Norveško, ki sta bila sklenjena 18. 
decembra 2009.

2. Vsebina sporazumov
Predlog Komisije vključuje štiri sporazume:
– Sporazuma o finančnih mehanizmih za obdobje 2009–2014: sporazum med EU, Islandijo, 
Lihtenštajnom in Norveško (finančni mehanizem EGP) ter sporazum med EU in Norveško 
(norveški finančni mehanizem). 
Sporazuma zagotavljata skupni sveženj 1,8 milijarde EUR, ki ga tvorita 31-odstotno 
povečanje v finančnem mehanizmu EGP in 22-odstotno povečanje v norveškem finančnem 
mehanizmu glede na obdobje 2009–2014. V rezultatu se odražajo pogajalske direktive Sveta, 
v katerih se je zahtevalo „znatno povečanje“ sredstev. Zaradi finančne krize je bilo 
dogovorjeno, da naj bi se prispevek Islandije k finančnem mehanizmu EGP na splošno ne 
povečal. 

Sredstva EGP bodo na voljo 12 najnovejšim državam članicam in tudi Grčiji, Portugalski ter 
Španiji. Prednostni sektorji vključujejo varstvo okolja, podnebne spremembe in obnovljivo 
energijo, civilno družbo, človekov in socialni razvoj ter varstvo kulturne dediščine.
Norveška sredstva bodo na voljo 12 najnovejšim državam članicam. Prednostni sektorji 
vključujejo zajemanje in shranjevanje ogljikovega dioksida, inovacije na področju zelene 
industrije, raziskave in štipendije, človekov in socialni razvoj, pravosodje in notranje zadeve, 
spodbujanje dostojnega dela ter tristranski dialog.
– Protokola glede nekaterih ugodnosti na področju ribištva za Norveško za obdobje 2009–
2014.
Protokola zagotavljata obnovitev predhodnih protokolov iz obdobja 2004–2009 z 
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nespremenjenimi ugodnostmi za Islandijo in sorazmerno skromnim povečanjem ugodnosti za 
Norveško, na podlagi katerih bo Norveška obnovila sporazum o prometu z ribami, ki je tudi 
potekel 30. aprila 2009.

3. Pripombe poročevalke
Ta predlog nudi priložnost za okrepitev prispevka držav EGP Efte k zmanjšanju ekonomskih 
in socialnih razlik v Evropskem gospodarskem prostoru.  Medtem bodo ugodnosti na 
področju ribištva ostale nespremenjene za Islandijo in se bodo skromno povečale za 
Norveško. 

Vaša poročevalka poziva Evropski parlament, naj odobri osnutek sklepa Sveta.
Posebej vaša poročevalka opozarja, da so med EU, Islandijo in Norveško še vedno velika 
razhajanja glede vprašanj v zvezi z upravljanjem morskega življenja, zlasti lova na kite. 
Želela bi torej izkoristiti to priložnost za poziv k obsežnejši razpravi o tej zadevi, v 
pričakovanju odprave lova na kite in trgovine z izdelki iz kitov.


