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LÜHISELGITUS

1. Komisjoni dokumendi põhisisu

Alates Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) lepingu jõustumisest 1994. aastal on EMP EFTA 
riigid (praegu Island, Liechtenstein ja Norra) osalenud sotsiaalse ja majandusliku ebavõrdsuse 
leevendamise rahastamises Euroopa Majanduspiirkonnas. Kõnealuses rahastamises on alati 
kokku lepitud viieaastaste perioodide kaupa. 2004.–2009. aasta osamaksed lepiti kokku 2004. 
ja 2007. aasta EMP laienemislepingute raames. 

Selles kontekstis sõlmiti Islandi ja Norraga perioodiks 2004–2009 ka kaks kahepoolset 
protokolli, mis käsitlesid kalade ja kalatoodete turulepääsule teatavate soodustuste tegemist. 
Protokollides nähti ette ka läbivaatamisklausel, milles sätestati 2004.–2009. aasta 
finantsmehhanismi kehtivuse lõppemisega kattuv tähtaeg. 

Perioodi 2009–2014 osamaksete suurust käsitlevad ametlikud läbirääkimised Islandi, 
Liechtensteini ja Norraga avati 26. septembril 2008. Paralleelselt kõnealuste läbirääkimistega, 
kuid neist sõltumatult, alustati Islandi ja Norraga konsultatsioone ning hiljem ka läbirääkimisi, 
tuginedes läbivaatamisklauslile kahes kahepoolses kalandusprotokollis, mis käsitlevad Islandi 
ja Norra kalatoodetele teatavate soodustuste tegemist ning näevad ette tollimaksuvabad 
aastakvoodid neist riikidest pärinevatele teatavatele kalatoodetele.

Erinevad läbirääkimised viidi läbirääkijate tasandil lõpule 18. detsembril 2009. 
Läbirääkimised, mis käsitlesid kahepoolseid kalandusprotokolle ELi ja vastavalt Islandi ja 
Norra vahel aastateks 2009–2014, lõppesid sellega, et põhimõtteliselt uuendati eelmisi, 
aastaid 2004–2009 hõlmanud protokolle. Uute protokollidega jäeti muutmata Islandile 
tehtavad soodustused ja suurendati mõõdukalt Norrale tehtavaid soodustusi. Kõnealuste 
soodustuste alusel uuendab Norra ka oma kalatransiidikorda, mis kaotas kehtivuse 30. aprillil 
2009.

EMP ja Norra finantsmehhanismid hõlmavad ajavahemikuks 2009–2014 kokku 1,8 miljardit 
eurot; võrreldes eelmise perioodiga (2004–2009) on EMP finantsmehhanismi vahendid 
suurenenud 31 % ja Norra finantsmehhanismi vahendid 22 %. Islandi kehva majandusliku 
olukorra tõttu lepiti kokku, et Islandi osamakset EMP finantsmehhanismi absoluutarvudes ei 
suurendata.

Kuna läbirääkimistel esines viivitusi ning nendega jõuti lõpule alles 18. detsembril 2009, oli 
EMP sujuvaks toimimiseks vaja tagada, et eespool nimetatud lepingud saaksid jõustuda 
ajutiselt, tingimusel et nad sõlmitakse hiljem. 

Üldise tava kohaselt kasutatakse kehtivate rahvusvaheliste lepingute konkreetsete sätete 
muutmisel otsuse eelnõu õigusliku alusena Euroopa Liidu toimimise lepingu vastavaid 
artikleid, täpsemalt artiklit 207 muudetud kalandusprotokollide puhul.

2. Arvamuse koostaja märkused

Arvamuse koostaja, võttes arvesse eelnimetatud läbirääkimiste tulemusi, st 
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finantsmehhanismi vahendite märkimisväärset suurendamist, seevastu Islandile tehtavate 
soodustuste muutmata jätmist ning Norrale tehtavate soodustuste mõõdukat suurendamist, 
teeb ettepaneku, et kalanduskomisjon annaks positiivse arvamuse komisjoni ettepaneku 
KOM(2010)234 kohta.

******

Kalanduskomisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil teha Euroopa 
Parlamendile ettepanek anda nõusolek.
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