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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående av ett avtal mellan Europeiska unionen, 
Island, Liechtenstein och Norge om en finansiell mekanism för EES för perioden 
2009-2014, ett avtal mellan Europeiska unionen och Norge om en norsk finansiell 
mekanism för perioden 2009–2014, ett tilläggsprotokoll till avtalet mellan Europeiska 
ekonomiska gemenskapen och Island om de särskilda bestämmelser som ska tillämpas 
på import till Europeiska unionen av viss fisk och vissa fiskeriprodukter för perioden 
2009–2014 samt ett tilläggsprotokoll till avtalet mellan Europeiska ekonomiska 
gemenskapen och Norge om de särskilda bestämmelser som ska tillämpas på import till 
Europeiska unionen av viss fisk och vissa fiskeriprodukter för perioden 2009–2014
(09902/2010 – C7-0225/2010 – 2010/0129(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av utkastet till rådets beslut (09902/2010),

– med beaktande av avtalet mellan Europeiska unionen, Island, Liechtenstein och Norge om 
en finansiell mekanism för EES för perioden 2009–2014, ett avtal mellan Europeiska 
unionen och Norge om en norsk finansiell mekanism för perioden 2009–2014, ett 
tilläggsprotokoll till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Island om 
de särskilda bestämmelser som ska tillämpas på import till Europeiska unionen av viss 
fisk och vissa fiskeriprodukter för perioden 2009–2014 samt ett tilläggsprotokoll till 
avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Norge om de särskilda 
bestämmelser som ska tillämpas på import till Europeiska unionen av viss fisk och vissa 
fiskeriprodukter för perioden 2009–2014 (09899/2010),

– med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med 
artiklarna 217 och 218.6 andra stycket led a i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (C7-0225/2010),

– med beaktande av artiklarna 81 och 90.8 i arbetsordningen,

– med beaktande av rekommendationen från utskottet för internationell handel och yttrandet 
från fiskeriutskottet (A7-.../2010).

1. Europaparlamentet godkänner att avtalen och tilläggsprotokollen ingås. 

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet 
och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Island, 
Liechtenstein och Norge.
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MOTIVERING

1. Bakgrund

Sedan avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) trädde i kraft 1994 har 
Eftastaterna i EES (för närvarande Island, Liechtenstein och Norge) bidragit till att minska de 
ekonomiska och sociala skillnaderna inom EES. Dessa ekonomiska bidrag har alltid 
överenskommits för perioder om fem år.

Den senaste femårsperioden omfattade åren 2004–2009 och löpte ut den 30 april 2009. Under 
den perioden uppgick det sammanlagda ekonomiska bidraget från Eftastaterna i EES till 
1,467 miljarder euro, och det fördelades dels genom en multilateral finansiell mekanism för 
EES inom ramen för EES-avtalet som finansierades av alla tre Eftastaterna i EES, dels genom 
en bilateral norsk finansiell mekanism som finansierades enbart av Norge.

De ekonomiska bidragen för perioden 2004–2009 förhandlades fram mot bakgrund av 2004 
och 2007 års avtal om utvidgning av EES. I anslutning till detta förhandlades också två 
bilaterala avtal (protokoll) fram med Island och Norge för samma femårsperiod, genom vilka 
vissa medgivanden gavs avseende marknadstillträde för fisk och fiskeriprodukter. De innehöll 
en översynsklausul vars tidsfrist sammanföll med utgången av de finansiella mekanismerna 
för perioden 2004–2009.

Formella förhandlingar med Island, Liechtenstein och Norge om deras ekonomiska bidrag för 
perioden 2009–2014 inleddes den 26 september 2008. Parallellt med, men oberoende av, 
dessa förhandlingar inleddes också förhandlingar på grundval av klausulen om översyn av de 
två bilaterala protokollen med Island och Norge rörande fisk och fiskeriprodukter och dessa 
förhandlingar avslutades den 18 december 2009.

2. Innehållet i avtalen

Kommissionens förslag innehåller fyra avtal:

– Två avtal om finansiella mekanismer för perioden 2009–2014: ett mellan EU, Island, 
Liechtenstein och Norge (finansiell mekanism för EES) och ett mellan EU och Norge (norsk 
finansiell mekanism).

Dessa avtal tillhandahåller ett sammanlagt paket på 1,8 miljarder EUR bestående av en 
31-procentig ökning för den finansiella mekanismen för EES och en 22-procentig ökning för 
den norska finansiella mekanismen jämfört med perioden 2004–2009. Detta resultat 
överensstämmer med de förhandlingsdirektiv som rådet enats om, i vilka det krävdes en 
avsevärd ökning av finansieringen. På grund av finanskrisen på Island kom man överens om 
att Islands bidrag till den finansiella mekanismen för EES inte skulle öka i absoluta tal.

EES-medlen kommer att bli tillgängliga för de 12 medlemsstater som senast anslutit sig till 
EU samt för Grekland, Portugal och Spanien. Bland de prioriterade områdena ingår 
miljöskydd, klimatförändringar och förnybar energi, civilsamhället, mänsklig och social 
utveckling samt skydd av kulturarvet.

De norska medlen kommer att göras tillgängliga för de 12 medlemsstater som senast anslutit 
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sig. Bland de prioriterade områdena ingår avskiljning och lagring av koldioxid, innovation 
inom miljövänlig industri, forskning och stipendier, mänsklig och social utveckling, rättsliga 
och inrikes frågor samt främjande av anständigt arbete och trepartsdialog.

– Två protokoll rörande vissa medgivanden för Island och Norge avseende fisk och 
fiskeriprodukter för perioden 2009–2014.

Dessa protokoll föreskriver en förlängning av de tidigare protokollen för perioden 2004–2009 
med oförändrade medgivanden för Island och med en relativt måttlig ökning av 
medgivandena för Norge, på vars grundval Norge kommer att förnya ordningen för 
transitering av fisk som också löpte ut den 30 april 2009.

3. Föredragandens synpunkter

Detta förslag ger möjlighet att öka bidraget från Eftastaterna i EES för att minska de 
ekonomiska och sociala skillnaderna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 
Samtidigt förblir medgivandena för Island avseende fisk och fiskeriprodukter oförändrade och 
de ökar måttligt för Norge.

Föredraganden uppmanar Europaparlamentet att godkänna förslaget till rådets beslut.
Vid sidan av detta påminner föredraganden om att betydande meningsskiljaktigheter kvarstår 
mellan EU, Island och Norge om frågor i samband med förvaltningen av det marina livet, 
särskilt när det gäller valfångst. Föredraganden skulle därför vilja ta tillfället i akt och 
uppmana till bredare diskussioner om denna fråga i syfte att avskaffa valfångsten och handeln 
med valprodukter.


