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l-Unjoni Ewropea , l-Islanda, il-Liechtenstein u n-Norveġja dwar Mekkaniżmu 
Finanzjarju taż-ŻEE għall-2009-2014, Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u n-
Norveġja fuq Mekkaniżu Finanzjarju Norveġiż għall-2009-2014, Protokoll 
Addizzjonali għall-Ftehim bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u l-Islanda li 
jikkonċerna dispożizzjonijiet speċjali applikabbli għall-importazzjoni lejn l-
Unjoni Ewropea ta' ċertu ħut u prodotti tal-sajd bejn l-2009 u l-2014 u 
Protokoll Addizzjonali għall-Ftehim bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u 
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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

1. Sommarju tal-proposta tal-Kummissjoni

Minn mindu daħal fis-seħħ il-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE) fl-1994, l-
Istati taż-ŻEE fl-EFTA (issa l-Islanda, il-Liechtenstein u n-Norveġja) ikkontribwew biex 
itaffu d-diverġenzi ekonomiċi u soċjali fiż-ŻEE. Dawn il-kontribuzzjonijiet dejjem kienu 
maqbula għal perjodi ta' ħames snin. Il-kontribuzzjonijiet finanzjarji 2004-2009 ġew negozjati 
fil-kuntest tal-Ftehimiet tat-Tkabbir taż-ŻEE tal-2004 u tal-2007. 

F'dak il-kuntest, żewġ protokolli bilaterali mal-Islanda u man-Norveġja li jagħtu ċertu 
konċessjonijiet fir-rigward ta' aċċess għas-suq għall-ħut u prodotti tas-sajd kienu wkoll 
innegozjati għall- istess perjodu 2004-2009, bi klawsola ta' reviżjoni, li tistipula skadenza li 
tikkoinċidi mal-iskadenza tal-mekkaniżmu finanzjarju tal-2004-2009. 

In-negozjati formali mal-Islanda, il-Liechtenstein u n-Norveġja dwar il-kontribuzzjonijiet 
finanzjarji tagħhom għall-perjodu 2009-2014 infetħu fis-26 ta' Settemrbu 2008. B'mod 
parallel ma' dawk in-negozjati, iżda indipendentament minnhom, ġew varati wkoll 
konsultazzjonijiet u ssussegwentament negozjati abbażi tal-klawsola ta' reviżjoni taż-żewg 
protokolli bilaterali dwar il-ħut mal-Islanda u man-Norveġja, li jagħtuhom ċerti 
konċessjonijiet tas-sajd u li jiprovdu dwar kwoti tariffarji annwali ħielsa mid-dazju għal ċerti 
prodotti tas-sajd li joriġinaw f'dawn il-pajjiżi.

In-negozjati differetni ġew konklużi fil-livell tan-negozjaturi fit-18 ta' Diċembru 2009. Ir-
riżultat tan-negozjati dwar iż-żewġ protokolli bilaterali dwar is-sajd bejn l-UE, l-Islanda u n-
Norveġja rispettivament, għall-perjodu 2009-2014 kien essenzjalment tiġdid tal-protokolli 
preċedenti 2004-2009 b'konċessjonijiet mhux mibdula għall-Islanda u żieda relattivament 
modesta fil-konċessjonijiet għan-Norveġja, li fuq il-bażi tagħha n-Norveġja ser iġġedded l-
arranġament ta' tranżitu tal-ħut, li kien skada wkoll fit-30 ta' April 2009.

Sa fejn għandhom x'jaqsmu l-mekkaniżmi finanzjarji taż-ŻEE u tan-Norveġja, ir-riżultat 
huwa pakkett totali ta' EUR 1.8 biljun għall-perjodu bejn l-2009 u l-2014, magħmul minn 
żieda ta' 31 % fil-mekkaniżmu finanzjarju taż-ŻEE u żieda ta' 22 % fil-mekkaniżmu 
finanzjarju tan-Norveġja, mqabbla mal-perjodu bejn l-2004 u l-2009. Minħabba fil-kriżi 
finanzjarja tagħha, inqabel li l-kontribuzzjoni tal-Islanda għall-mekkaniżmu finanzjarju taż-
ŻEE ma għandux jiżdied f'termini assoluti. 

Minħabba li n-negozjati sfortunatament sofrew minn dewmien u damu ma tlestew sat-
18 ta' Diċembru 2009, għall-funzjonament tajjeb taż-ŻEE kien meħtieġ li jkun żgurat li l-
ftehimiet hawn fuq imsemmija jkunu jistgħu jidħlu fis-seħħ fuq bażi proviżorja, fl-istennija 
tal-konklużjoni finali tagħhom. 

Kif spiss isir meta jiġu modifikati elementi speċifiċi ta' ftehimiet internazzjonali eżistenti, l-
artikoli rilevanti tat-Trattat FUE jintużaw bħala l-bażi legali tal-abbozzi ta' deċiżjoni, 
speċifikament l-Artikolu 207 għall-protokolli tas-sajd emendati.

2. Kummenti tar-Rapporteur



PE448.757v02-00 4/5 AD\835402MT.doc

MT

Ir-rapporteur, fil-qies tal-eżitu tan-negozjati msemmija hawn fuq, jiġifieri minn naħa żieda 
sinifikanti tal-mekkaniżmu finanzjarju u min-naħa -oħra konċessjonijiet mhux mibdula għall-
Islanda u biss żieda modesta fil-konċessjonijiet għan-Norveġja, jissuġġerixxi li l-Kumitat 
għas-Sajd jagħti opinjoni favorevoli fuq il-proposta tal-Kummissjoni COM(2010)234.

******

Il-Kumitat għas-Sajd jistieden lill-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali, bħala l-kumitat 
responsabbli, biex jipproponi li l-Parlament jagħti l-kunsens tiegħu.
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