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1. Komission ehdotuksen yhteenveto

Siitä lähtien, kun Euroopan talousalueesta (ETA) tehty sopimus tuli voimaan vuonna 1994, 
ETA:n EFTA-maat (tällä hetkellä Islanti, Liechtenstein ja Norja) ovat rahoittaneet 
taloudellisten ja sosiaalisten erojen kaventamista ETA:lla. Tästä rahoituksesta on sovittu aina 
viideksi vuodeksi kerrallaan. Vuosia 2004–2009 koskevasta rahoituksesta sovittiin vuosina 
2004 ja 2007 tehtyjen ETA:n laajentumissopimusten yhteydessä.

Tässä yhteydessä tehtiin myös samoiksi vuosiksi 2004–2009 Islannin ja Norjan kanssa kaksi 
kahdenvälistä pöytäkirjaa, jotka koskevat tiettyjä kalojen ja kalastustuotteiden 
markkinoillepääsyyn sovellettavia myönnytyksiä. Kyseisiin pöytäkirjoihin sisältyy 
tarkistuslauseke, jonka määräaika on sama kuin vuosia 2004–2009 koskevien 
rahoitusjärjestelmien päättymisajankohta.

Islannin, Liechtensteinin ja Norjan kanssa käynnistettiin 26. syyskuuta 2008 viralliset 
neuvottelut rahoituksesta, joka niiden on määrä myöntää vuosiksi 2009–2014. Samaan aikaan 
kyseisten neuvottelujen kanssa, mutta kuitenkin niistä täysin erillään, käynnistettiin Islannin 
ja Norjan kanssa tehtyjen kahden kahdenvälisen kalastuspöytäkirjan tarkistuslausekkeen 
perusteella myös kuulemiset ja myöhemmin neuvottelut tietyistä kalastusta koskevista 
myönnytyksistä ja näistä maista peräisin oleviin tiettyihin kalastustuotteisiin sovellettavista 
vuotuisista tullittomista tariffikiintiöistä.

Kaikki neuvottelut saatettiin neuvottelijoiden osalta päätökseen 18. joulukuuta 2009. 
Kahdessa EU:n sekä Islannin ja Norjan välillä vuosiksi 2009–2014 neuvotellussa 
kahdenvälisessä kalastuspöytäkirjassa kyseessä oli ennen kaikkea aikaisempien vuosia 2004–
2009 koskeneiden pöytäkirjojen uusiminen. Islantia koskeviin myönnytyksiin ei tehty 
muutoksia, ja Norjaa koskevia myönnytyksiä lisättiin vain hieman siten, että Norja ottaa 
uudestaan käyttöön kalojen ja kalastustuotteiden kauttakulkua koskevan järjestelyn, jonka 
soveltaminen päättyi 30. huhtikuuta 2009.

Vuosia 2009–2014 koskevien ETA:n ja Norjan rahoitusjärjestelmien yhteismäärä on 
1,8 miljardia euroa. ETA:n rahoitusjärjestelmän määrää on lisätty 31 prosentilla ja Norjan 
rahoitusjärjestelmän määrää 22 prosentilla vuosiin 2004–2009 verrattuna. Islantia kohdanneen 
rahoituskriisin vuoksi sovittiin, ettei Islannin myöntämän rahoituksen absoluuttista määrää 
ETA:n rahoitusjärjestelmässä koroteta.

Koska neuvottelut valitettavasti pitkittyivät niin, että ne saatiin päätökseen vasta 
18. joulukuuta 2009, ETA:n asianmukaisen toimivuuden varmistamiseksi oli välttämätöntä 
huolehtia siitä, että edellä mainitut sopimukset tulisivat voimaan väliaikaisesti jo ennen niiden 
lopullista tekemistä.

Voimassa olevien kansainvälisten sopimusten yksittäisten määräysten muuttamisen osalta 
vakiintuneen yleisen käytännön mukaisesti päätösluonnosten oikeusperustana käytetään 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen asiaa koskevia artikloja eli tässä 
207 artiklaa, kun muutetaan kalastuspöytäkirjoja.
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2. Lausunnon valmistelijan kanta

Kun otetaan huomioon edellä mainittujen neuvottelujen tulokset eli rahoitusjärjestelmän 
merkittävä lisäys myönnytysten pysyessä ennallaan Islannin tapauksessa ja pienin 
lisämyönnytyksin Norjan tapauksessa, lausunnon valmistelija suosittaa, että 
kalatalousvaliokunta antaa puoltavan lausunnon komission ehdotuksesta KOM(2010)234.

******

Kalatalousvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan valiokuntaa esittämään, 
että parlamentti antaa hyväksyntänsä.
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