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MNENJE
Odbora za ribištvo

za Odbor za mednarodno trgovino

o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma med Evropsko unijo, Islandijo, 
Lihtenštajnom in Norveško o finančnem mehanizmu EGP za obdobje 2009–
2014, sporazuma med Evropsko unijo in Norveško o norveškem finančnem 
mehanizmu za obdobje 2009–2014, dodatnega protokola k sporazumu med 
Evropsko gospodarsko skupnostjo in Islandijo glede posebnih določb, ki se 
uporabljajo za uvoz nekaterih rib in ribiških proizvodov v Evropsko unijo, za 
obdobje 2009–2014 ter dodatnega protokola k sporazumu med Evropsko 
gospodarsko skupnostjo in Norveško glede posebnih določb, ki se uporabljajo 
za uvoz nekaterih rib in ribiških proizvodov v Evropsko unijo, za obdobje 
2009–2014
(09902/2010 – C7-0225/2010 – 2010/0129(NLE))

Pripravljavec mnenja: Pat »the Cope« Gallagher
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KRATKA OBRAZLOŽITEV

1. Povzetek predloga Komisije

Od začetka veljavnosti sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (EGP) leta 1994 so 
države EGP Efte (zdaj Islandija, Lihtenštajn in Norveška) prispevale k zmanjšanju 
ekonomskih in socialnih razlik v Evropskem gospodarskem prostoru. Dogovor o teh 
prispevkih se zmeraj sprejme za petletno obdobje. Dogovor o finančnih prispevkih za obdobje 
2004–2009 je bil sprejet v okviru sporazumov o širitvi EGP iz let 2004 in 2007. 

Za to obdobje sta bila sprejeta tudi dva dvostranska protokola z Islandijo in Norveško o 
odobritvi nekaterih ugodnosti za dostop do trga z ribami in ribiškimi proizvodi z revizijsko 
klavzulo, v kateri je določen rok, ki se ujema z iztekom finančnih mehanizmov za obdobje 
2004–2009. 

Uradna pogajanja z Islandijo, Lihtenštajnom in Norveško o njihovih finančnih prispevkih za 
obdobje 2009–2014 so se začela 26. septembra 2008. Vzporedno s temi pogajanji, a 
neodvisno od njih, so se začela tudi posvetovanja in nato pogajanja na podlagi revizijske 
klavzule za dvostranska protokola o ribah in ribiških proizvodih z Islandijo in Norveško, ki 
državama omogočata nekatere ugodnosti na področju ribištva z letnimi brezcarinskimi 
tarifnimi kvotami za proizvode s poreklom iz teh dveh držav.

Pogajanja so pogajalci zaključili 18. decembra 2009. Rezultat pogajanj o dveh dvostranskih 
protokolih na področju ribištva med EU ter Islandijo oziroma Norveško za obdobje 2009–
2014 je bil zlasti obnovitev protokolov iz obdobja 2004–2009 z nespremenjenimi ugodnostmi 
za Islandijo in relativno skromnim povečanjem ugodnosti za Norveško, na podlagi katerih bo 
Norveška obnovila sporazum o prometu z ribami, ki je potekel 30. aprila 2009.

Kar zadeva finančni mehanizem EGP in norveški finančni mehanizem, je bil dosežen dogovor 
o skupnem svežnju v višini 1,8 milijarde EUR za obdobje 2009–2014, ki v primerjavi z 
obdobjem 2004–2009 pomeni 31-odstotno povečanje v finančnem mehanizmu EGP in 22-
odstotno povečanje v norveškem finančnem mehanizmu. Zaradi finančne krize je bilo 
dogovorjeno, da naj se prispevek Islandije k finančnem mehanizmu EGP na splošno ne bi 
povečal. 

Zaradi zamud pogajanja do 18. decembra 2009 še niso bila končana, zato je bilo treba za 
nemoteno delovanje EGP zagotoviti, da lahko začnejo zgoraj navedeni sporazumi veljati 
začasno, dokler pogajanja ne bodo dokončno zaključena. 

Pri spreminjanju posebnih elementov veljavnih mednarodnih sporazumov je splošna praksa, 
da se zadevni členi PDEU predlagajo kot pravna podlaga za osnutke sklepov, v tem primeru 
člen 207 za spremembe protokolov na področju ribištva.

2. Pripombe pripravljavca mnenja

Pripravljavec mnenja želi Odboru za ribištvo priporočiti, naj izda pozitivno mnenje k 
predlogu Komisije COM(2010)234, pri čemer je upošteval izide omenjenih pogajanj, tj. 
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precejšnje povečanje v finančnem mehanizmu z nespremenjenimi ugodnostmi za Islandijo in 
relativno skromnim povečanjem ugodnosti za Norveško.

******

Odbor za ribištvo poziva Odbor za mednarodno trgovino kot odgovorni odbor, naj Parlamentu 
predlaga odobritev predloga.
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