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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

1. Περίληψη της πρότασης Επιτροπής

Μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας για τον ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο (ΕΟΧ) το 1994,
τα κράτη ΕΟΧ ΕΖΕΣ (σήμερα η Ισλανδία, το Λιχνενστάιν και η Νορβηγία) συνέβαλαν στην
άμβλυνση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων στον ΕΟΧ. Οι σχετικές συνεισφορές
συμφωνούνται ανέκαθεν για περιόδους πέντε ετών. Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές για την 
περίοδο 2004-2009 αποτέλεσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο των συμφωνιών
για τη διεύρυνση του ΕΟΧ του 2004 και του 2007. 

Στο ίδιο πλαίσιο και για την ίδια περίοδο 2004-2009, διεξήχθησαν επίσης διαπραγματεύσεις, 
με αντικείμενο δυο διμερή πρωτόκολλα με την Ισλανδία και τη Νορβηγία για τη θέσπιση
ορισμένων παραχωρήσεων σε σχέση με την πρόσβαση στην αγορά για τα ψάρια και τα
προϊόντα αλιείας, συμπεριλαμβανομένης ρήτρας αναθεώρησης, η οποία προέβλεπε
προθεσμία που συνέπιπτε με τη λήξη των χρηματοδοτικών μηχανισμών 2004-2009. 

Οι επίσημες διαπραγματεύσεις με την Ισλανδία, το Λιχνενστάιν και τη Νορβηγία σχετικά με 
τις χρηματοδοτικές συνεισφορές τους για την περίοδο 2009-2014 άρχισαν στις 26 
Σεπτεμβρίου 2008. Παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις αυτές, αν και ανεξάρτητα από αυτές, 
εγκαινιάστηκαν επίσης διαβουλεύσεις και ακολούθως διαπραγματεύσεις στη βάση της
ρήτρας αναθεώρησης των δύο διμερών πρωτοκόλλων για θέματα αλιείας με την Ισλανδία και
τη Νορβηγία, σχετικά με ορισμένες παραχωρήσεις στον τομέα της αλιείας που αφορούν 
δασμολογικές ποσοστώσεις άνευ δασμών για ορισμένα προϊόντα αλιείας που προέρχονται 
από αυτές τις χώρες. .

Οι διάφορες συζητήσεις ολοκληρώθηκαν σε επίπεδο διαπραγματευτών στις 18 Δεκεμβρίου
2009. Αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων για τα δύο διμερή πρωτόκολλα στον τομέα της
αλιείας μεταξύ της ΕΕ και της Ισλανδίας και Νορβηγίας, αντίστοιχα, για την περίοδο 2009-
2014 ήταν, στην ουσία, η ανανέωση της ισχύος των προηγούμενων πρωτοκόλλων 2004-2009, 
με αμετάβλητες παραχωρήσεις υπέρ της Ισλανδίας και με μια σχετικά μέτρια αύξηση των 
παραχωρήσεων υπέρ της Νορβηγίας, βάσει των οποίων η Νορβηγία θα ανανεώσει την ισχύ 
του καθεστώτος διαμετακόμισης προϊόντων αλιείας που είχε επίσης λήξει στις 30 Απριλίου 
2009. 

Σε ότι αφορά τους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς του ΕΟΧ και της Νορβηγίας, το
αποτέλεσμα που προκύπτει είναι ένα συνολικό "πακέτο" 1.8 δισεκατομμυρίων ευρώ για την 
περίοδο 2009-2014, που απαρτίζεται από αύξηση κατά 31 τοις εκατό του χρηματοδοτικού 
μηχανισμού ΕΟΧ και από αύξηση κατά 22 τοις εκατό του νορβηγικού χρηματοδοτικού 
μηχανισμού, σε σύγκριση με την περίοδο 2004-2009. Λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης,  
συμφωνήθηκε ότι η συνεισφορά της Ισλανδίας στο χρηματοδοτικό μηχανισμό ΕΟΧ δεν θα 
αυξηθεί σε απόλυτους όρους. 

Επειδή υπήρξαν ατυχείς καθυστερήσεις κατά τις διαπραγματεύσεις, οι οποίες 
ολοκληρώθηκαν μόλις στις 18 Δεκεμβρίου 2009, ήταν αναγκαίο για την απρόσκοπτη 
λειτουργία του ΕΟΧ, να διασφαλιστεί η θέση σε ισχύ των προαναφερθεισών συμφωνιών σε 
προσωρινή βάση, εν αναμονή της οριστικής σύναψής τους. 
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Σύμφωνα μα τη συνήθη πρακτική που ακολουθείται για την τροποποίηση επιμέρους
στοιχείων υφιστάμενων διεθνών συμφωνιών, τα συναφή άρθρα της ΣΛΕΕ χρησιμοποιούνται
ως νομική βάση για τα σχέδια απόφασης, και συγκεκριμένα το άρθρο 207 για τα
τροποποιημένα πρωτόκολλα αλιείας. 

2. Σχόλια του εισηγητή

Ο εισηγητής, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων που 
προαναφέρθηκαν, δηλαδή μια σημαντική αύξηση των χρηματοδοτικών μηχανισμών έναντι
αμετάβλητων παραχωρήσεων υπέρ της Ισλανδίας και με μέτρια αύξηση των παραχωρήσεων
υπέρ της Νορβηγίας, προτείνει στην Επιτροπή Αλιείας να γνωμοδοτήσει θετικά για την
πρόταση της Επιτροπής COM(2010)234.

******

Η Επιτροπή Αλιείας καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της
ουσίας, να προτείνει στο Κοινοβούλιο την έγκριση της πρότασης.
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