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KORTFATTAD MOTIVERING

1. Sammanfattning av kommissionens förslag

Sedan avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) trädde i kraft 1994 har 
Eftastaterna i EES (för närvarande Island, Liechtenstein och Norge) bidragit till att minska de 
ekonomiska och sociala skillnaderna inom EES. Dessa ekonomiska bidrag har alltid 
överenskommits för perioder om fem år. De ekonomiska bidragen för perioden 2004–2009 
förhandlades fram mot bakgrund av 2004 och 2007 års avtal om utvidgning av EES.

I anslutning till detta förhandlades också två bilaterala protokoll fram med Island och Norge 
för samma femårsperiod, genom vilka vissa medgivanden gavs avseende marknadstillträde för 
fisk och fiskeriprodukter. De innehöll en översynsklausul vars tidsfrist sammanföll med 
utgången av de finansiella mekanismerna för perioden 2004–2009. 

Formella förhandlingar med Island, Liechtenstein och Norge om deras ekonomiska bidrag för 
perioden 2009–2014 inleddes den 26 september 2008. Parallellt med, men oberoende av, 
dessa förhandlingar inleddes samråd och senare också förhandlingar på grundval av klausulen 
om översyn av de två bilaterala protokollen med Island och Norge rörande fisk och 
fiskeriprodukter, genom vilka vissa medgivanden gavs avseende fisk och fiskeriprodukter, 
däribland årliga tullfria kvoter för vissa fiskeriprodukter från dessa länder.

De olika förhandlingarna avslutades på förhandlarnivå den 18 december 2009. 
Förhandlingarna om de två bilaterala fiskeprotokollen mellan EU och Island respektive Norge 
för perioden 2009–2014 resulterade i huvudsak i att de tidigare protokollen för 
perioden 2004–2009 förlängdes med oförändrade medgivanden för Island och med en relativt 
måttlig ökning av medgivandena för Norge, på vars grundval Norge kommer att förnya 
ordningen för transitering av fisk som också löpte ut den 30 april 2009.

Vad gäller de finansiella mekanismerna för EES och Norge ledde förhandlingarna till ett 
paket på sammanlagt 1,8 miljarder euro för perioden 2009–2014, i vilket ingår en ökning i 
förhållande till perioden 2004–2009 på 31 procent för EES-mekanismen och 22 procent för 
den norska mekanismen. På grund av finanskrisen på Island kom man överens om att Islands 
bidrag till den finansiella mekanismen för EES inte skulle öka i absoluta tal.

Eftersom förhandlingarna försenades och inte kunde slutföras förrän den 18 december 2009 
var det för att EES skulle fungera väl nödvändigt att se till att de ovan nämnda avtalen kunde 
träda i kraft på provisorisk basis, i avvaktan på deras slutliga ingående. 

I enlighet med gängse praxis när det gäller ändringar av specifika delar av gällande 
internationella avtal används de relevanta artiklarna i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt som rättslig grund för utkasten till beslut, d.v.s. artikel 207 för de ändrade 
fiskeprotokollen.

2. Föredragandens kommentarer

Med beaktande av resultatet av ovan nämnda förhandlingar, d.v.s. en betydande ökning av 
den finansiella mekanismen tillsammans med oförändrade medgivanden för Island och endast 
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en måttlig ökning av medgivandena för Norge, skulle föredraganden vilja föreslå att 
fiskeriutskottet stöder kommissionens förslag KOM(2010)0234.

******

Fiskeriutskottet uppmanar utskottet för internationell handel att som ansvarigt utskott föreslå 
att parlamentet ger sitt samtycke.
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