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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ 
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Γνώµη της Επιτροπής σχετικά µε την αίτηση προσχώρησης της Ισλανδίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

α) Αίτηση προσχώρησης 

Στις 17 Ιουλίου 2009, η Ισλανδία υπέβαλε αίτηση προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Κατόπιν αυτού, στις 27 Ιουλίου, το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζήτησε από την 
Επιτροπή να υποβάλει τη γνώµη της σχετικά µε την αίτηση, σύµφωνα µε τη διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 49 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο ορίζει: «Κάθε 
ευρωπαϊκό κράτος το οποίο σέβεται τις αξίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 και δεσµεύεται να 
τις προάγει, µπορεί να ζητήσει να γίνει µέλος της Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα 
εθνικά κοινοβούλια ενηµερώνονται για την αίτηση αυτή. Το αιτούν κράτος απευθύνει την 
αίτησή του στο Συµβούλιο, το οποίο αποφασίζει οµόφωνα, αφού ζητήσει τη γνώµη της 
Επιτροπής και µετά από έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο αποφασίζει µε την 
πλειοψηφία των µελών από τα οποία απαρτίζεται. Λαµβάνονται υπόψη τα κριτήρια 
επιλεξιµότητας που συµφωνεί το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο». 

Το άρθρο 2 ορίζει ότι «η Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασµού της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δηµοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και 
του σεβασµού των ανθρώπινων δικαιωµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων των 
προσώπων που ανήκουν σε µειονότητες. Οι αξίες αυτές είναι κοινές στα κράτη µέλη εντός 
κοινωνίας που χαρακτηρίζεται από τον πλουραλισµό, την απαγόρευση των διακρίσεων, την 
ανοχή, τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και την ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών». 

Στην Κοπεγχάγη, τον Ιούνιο του 1993, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κατέληξε στο συµπέρασµα 
ότι:  

Η προσχώρηση πραγµατοποιείται όταν η χώρα είναι σε θέση να αναλάβει τις υποχρεώσεις 
που απορρέουν από την ιδιότητα µέλους, εφόσον πληροί τις οικονοµικές και πολιτικές 
προϋποθέσεις.  

Για την ιδιότητα µέλους απαιτείται: 

– η υποψήφια χώρα να έχει επιτύχει σταθερότητα των θεσµών που εγγυώνται τη 
δηµοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τον σεβασµό και την 
προστασία των µειονοτήτων· 

– λειτουργία οικονοµίας της αγοράς, καθώς και ικανότητα αντιµετώπισης της 
ανταγωνιστικής πίεσης και των δυνάµεων της αγοράς στα πλαίσια της ´Ένωσης·  

– η ικανότητα των υποψηφίων να αναλάβουν τις υποχρεώσεις του µέλους, µεταξύ των 
οποίων και την υιοθέτηση των στόχων της πολιτικής, οικονοµικής και νοµισµατικής 
ένωσης. 

Η ικανότητα της ´Ένωσης να απορροφήσει νέα µέλη, χωρίς να επιβραδυνθεί η ευρωπαϊκή 
ολοκλήρωση, συνιστά ένα άλλο σηµαντικό θέµα που αφορά τόσο την ´Ένωση όσο και τις 
υποψήφιες χώρες. 
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Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Μαδρίτης, τον ∆εκέµβριο του 1995, αναφέρθηκε στην ανάγκη 
«ώστε να δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις προοδευτικής και αρµονικής ένταξης αυτών των 
κρατών [που υποβάλλουν αίτηση προσχώρησης], ιδίως χάρη στην ανάπτυξη της οικονοµίας 
της αγοράς, στην προσαρµογή των διοικητικών τους δοµών και στη δηµιουργία ενός 
σταθερού οικονοµικού και νοµισµατικού περιβάλλοντος». 

Τον ∆εκέµβριο του 2006, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συµφώνησε ότι «η στρατηγική 
διεύρυνσης, που στηρίζεται στην εµπέδωση, την εκπλήρωση προϋποθέσεων, και την 
επικοινωνία, εν συνδυασµώ προς την ικανότητα της ΕΕ να ενσωµατώνει νέα µέλη, συνιστά 
τη βάση για µια νέα οµοφωνία όσον αφορά τη διεύρυνση». 

Στην παρούσα γνώµη, η Επιτροπή αναλύει την αίτηση της Ισλανδίας µε βάση την ικανότητα 
της χώρας να εκπληρώσει τα κριτήρια που έθεσε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κοπεγχάγης 
το 1993. Η µέθοδος που ακολουθήθηκε κατά τη διατύπωση της παρούσας γνώµης είναι, κατ' 
αναλογίαν, η ίδια που χρησιµοποιήθηκε και στις προηγούµενες γνώµες. Η Επιτροπή έχει 
αναλύσει τόσο την παρούσα κατάσταση όσο και τις µεσοπρόθεσµες προοπτικές. Για τους 
σκοπούς της παρούσας γνώµης, και χωρίς να προδικάζεται οποιαδήποτε µελλοντική 
ηµεροµηνία προσχώρησης, ως µεσοπρόθεσµη περίοδος ορίστηκε η τριετία.  

Σύµφωνα µε την ανανεωµένη συναίνεση για τη διεύρυνση, στην παρούσα γνώµη 
καθορίζονται βασικοί τοµείς πολιτικής που ενδέχεται να απαιτήσουν ιδιαίτερη προσοχή σε 
περίπτωση προσχώρησης της Ισλανδίας και γίνεται µια αρχική εκτίµηση του αντικτύπου σε 
βασικές πολιτικές και τοµείς. Η Επιτροπή θα προβεί σε λεπτοµερέστερη αξιολόγηση του 
αντικτύπου στους εν λόγω βασικούς τοµείς πολιτικής σε επόµενα στάδια της προενταξιακής 
διαδικασίας. Επιπλέον, η συνθήκη προσχώρησης της Ισλανδίας θα απαιτήσει τεχνική 
προσαρµογή των θεσµικών οργάνων της ΕΕ υπό το πρίσµα της συνθήκης της Λισαβόνας, 
καθώς και την αναγνώριση της ισλανδικής ως επίσηµης γλώσσας της ΕΕ.  

Η έκθεση µε τη λεπτοµερή ανάλυση στην οποία βασίζεται η γνώµη δηµοσιοποιείται ως 
χωριστό έγγραφό (Αναλυτική έκθεση για τη γνώµη σχετικά µε την αίτηση προσχώρησης της 
Ισλανδίας στην ΕΕ 1).  

β) Πρόσφατες εξελίξεις 

Τα δύο τελευταία χρόνια, η Ισλανδία αντιµετώπισε πολλές προκλήσεις. Στο πλαίσιο της 
παγκόσµιας χρηµατοπιστωτικής κρίσης, τον Οκτώβριο του 2008, το τραπεζικό της σύστηµα 
κατέρρευσε µε σοβαρές οικονοµικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Η κρίση οδήγησε σε 
σηµαντική συρρίκνωση της οικονοµίας, προκάλεσε σοβαρή δυσπραγία στον λαό της χώρας 
και σηµατοδότησε µια σειρά πολιτικών εξελίξεων. 

Τον Ιανουάριο του 2009, ο πρωθυπουργός παραιτήθηκε και προκηρύχθηκαν πρόωρες 
κοινοβουλευτικές εκλογές, οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν τον Απρίλιο του 2009 και 
οδήγησαν σε κυβέρνηση συνεργασίας µεταξύ της Κοινωνικής ∆ηµοκρατικής Συµµαχίας και 
της Κίνησης Αριστεράς – Πράσινων. Τον Ιούλιο του 2009, µετά από πρόταση της 
κυβέρνησης, το Ισλανδικό Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της αίτησης προσχώρησης στην ΕΕ. Η 
κοινή γνώµη και τα πολιτικά κόµµατα στην Ισλανδία είναι διχασµένα στο ζήτηµα της ένταξης 
στην ΕΕ.  

                                                 
1 SEC(2010)153. 
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Στις 5 Ιανουαρίου 2010, µετά από αίτηση που υπέγραψε το 25% του εκλογικού σώµατος, ο 
Ισλανδός Πρόεδρος αρνήθηκε να υπογράψει τον νόµο µε τον οποίο ρυθµίζεται η 
αποπληρωµή ενός δανείου ύψους 3,9 δισεκατοµµυρίων ευρώ στις κυβερνήσεις του 
Hνωµένου Βασιλείου και των Κάτω Χωρών, γνωστού ως Icesave bill2, που είχε ψηφίσει το 
Κοινοβούλιο στις 30 ∆εκεµβρίου 2009 µετά από µήνες έντονων συζητήσεων. Σύµφωνα µε το 
άρθρο 26 του συντάγµατος, προκηρύχθηκε δηµοψήφισµα σχετικά µε τον νόµο αυτό για τις 6 
Μαρτίου 2010.  

γ) Σχέσεις µεταξύ ΕΕ και Ισλανδίας  

Η Ισλανδία έγινε ανεξάρτητη δηµοκρατία στις 17 Ιουνίου 1944.  

Η Ισλανδία και η Ευρωπαϊκή Ένωση είχαν εκτεταµένη συνεργασία σε ευρύ φάσµα τοµέων 
κατά τα τελευταία σαράντα χρόνια.  

Το 1970, η Ισλανδία προσχώρησε στην Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών και 
συµµετείχε στη συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (ΕΟΧ) από την έναρξη 
ισχύος του το 1994. Στο πλαίσιο του ΕΟΧ πραγµατοποιούνται τακτικές σύνοδοι µεταξύ 
Ισλανδίας και ΕΕ σε πολιτικό επίπεδο, στις οποίες περιλαµβάνεται η σύνοδος του 
Συµβουλίου των υπουργών εξωτερικών του ΕΟΧ δύο φορές τον χρόνο.  

Συµµετέχοντας στην ενιαία αγορά πάνω από 15 χρόνια, µέσω της συµφωνίας για τον ΕΟΧ, η 
Ισλανδία έχει υιοθετήσει σηµαντικό µέρος της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 
Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ (ΕΑΕ) παρακολουθεί τακτικά τη συµµόρφωση της Ισλανδίας 
µε τη συµφωνία ΕΟΧ. Γενικότερα, η Ισλανδία έχει ικανοποιητικές επιδόσεις όσον αφορά την 
τήρηση των υποχρεώσεών της στον ΕΟΧ. ∆ιαπιστώθηκαν ορισµένες ανεπάρκειες, που θα 
πρέπει να αντιµετωπισθούν σε πρώτο στάδιο, ιδίως σε τοµείς όπως οι χρηµατοπιστωτικές 
υπηρεσίες, η ασφάλεια των τροφίµων και η ελεύθερη διακίνηση των κεφαλαίων, και οι 
οποίες περιγράφονται στα αντίστοιχα κεφάλαια, στο µέρος 3 της αναλυτικής έκθεσης. Στο 
πλαίσιο της χρηµατοπιστωτικής κρίσης, η Ισλανδία επικαλέστηκε τις εξαιρετικές 
διασφαλίσεις για το ισοζύγιο πληρωµών που επιτρέπονται στις χώρες εκτός Ευρωζώνης. 
Αυτές οι προσωρινές διασφαλίσεις -ορισµένες από τις οποίες έχουν αρθεί τον Νοέµβριο του 
2009- περιορίζουν τις ροές κεφαλαίων µεταξύ Ισλανδίας και µελών της ΕΕ/ΕΟΧ.  

Από το 1981, πραγµατοποιούνται τακτικές συσκέψεις µεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
της επιτροπής µελών των κοινοβουλίων των χωρών της ΕΖΕΣ. Από την έναρξη ισχύος της 
συµφωνίας ΕΟΧ, οι σχέσεις αυτές έχουν θεσµοθετηθεί µε τη σύσταση µικτής 
κοινοβουλευτικής επιτροπής του ΕΟΧ. Επιπλέον, πραγµατοποιούνται σε τακτική βάση 
διµερείς συναντήσεις µεταξύ Ισλανδών βουλευτών και µελών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.  

                                                 
2 Ο ‘Icesave bill’ επιτρέπει στον Ισλανδό υπουργό οικονοµικών, να παράσχει εκ µέρους του ∆ηµόσιου 

Ταµείου κρατική εγγύηση για τα δάνεια ύψους 3,9 δισεκατοµµυρίων ευρώ που χορήγησαν οι 
κυβερνήσεις του Ηνωµένου Βασιλείου και των Κάτω Χωρών στο Ταµείο Εγγυήσεων Καταθετών και 
Επενδυτών της Ισλανδίας. Σκοπός των δανείων αυτών είναι να επιστραφούν στη βρετανική και 
ολλανδική κυβέρνηση οι αποζηµιώσεις που καταβλήθηκαν σε πολίτες τους που είχαν λογαριασµούς 
ταµιευτηρίου στο Icesave, το διαδικτυακό τµήµα της Landsbanki Íslands hf.  
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Η Ισλανδία έχει συνδεθεί µε την ανάπτυξη των συµφωνιών του Σένγκεν από το 19963 και 
εφαρµόζει τις διατάξεις του από το 2001. Αυτό σηµαίνει ότι η Ισλανδία έχει καταργήσει τους 
συνοριακούς ελέγχους µε τα άλλα κράτη του χώρου του Σένγκεν. Εφαρµόζονται κοινοί 
κανόνες και διαδικασίες όσον αφορά τις θεωρήσεις βραχείας διαµονής και τους ελέγχους στα 
εξωτερικά σύνορα. Η Ισλανδία συµµετέχει στην εκτεταµένη συνεργασία και τον συντονισµό 
µεταξύ των αστυνοµικών υπηρεσιών και των δικαστικών αρχών εντός του χώρου του 
Σένγκεν.  

Η Ισλανδία έχει συνδεθεί µε τον κανονισµό του ∆ουβλίνου, ο οποίος θεσπίζει τα κριτήρια και 
τους µηχανισµούς για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων ασύλου 4.  

Όσον αφορά τις εµπορικές σχέσεις, η Ισλανδία έγινε µέλος της GATT το 1968 και αποτελεί 
ιδρυτικό µέλος του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου. Εκτός από τη συµµετοχή της στην 
Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) και τη συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό 
Οικονοµικό Χώρο (ΕΟΧ), η Ισλανδία έχει ελεύθερες εµπορικές σχέσεις -παράλληλα µε τις 
συµπληρωµατικές διµερείς συµφωνίες για τα βασικά γεωργικά προϊόντα- µε δεκαέξι τρίτες 
χώρες στο πλαίσιο της ΕΖΕΣ, και τέσσερεις επί πλέον, οι οποίες δεν έχουν ακόµη αρχίσει να 
ισχύουν. Επιπλέον, είναι σε ισχύ µια διµερής εµπορική συµφωνία και µια συµπληρωµατική 
συµφωνία µε την ΕΕ για βασικά αγροτικά προϊόντα σχετικά µε τη συµφωνία ΕΟΧ.  

Το 2008, πάνω από το 54% των εισαγωγών της Ισλανδίας προέρχονταν από την ΕΕ και το 
76% των εξαγωγών της προορίζονταν για την ΕΕ.  

Η Ισλανδία συµβάλλει στη µείωση των κοινωνικών και οικονοµικών ανισοτήτων στην 
Ευρώπη µέσω των επιχορηγήσεων του ΕΟΧ5. Για την περίοδο 2004-2009, η Ισλανδία 
διέθεσε περίπου 29 εκατοµµύρια ευρώ για τη χρηµατοδότηση έργων σε διάφορα κράτη-µέλη 
της ΕΕ µέσω των εν λόγω επιχορηγήσεων του ΕΟΧ.  

Κατόπιν της αίτησης προσχώρησης της Ισλανδίας, η Επιτροπή πρότεινε να περιληφθεί η 
χώρα αυτή στους δικαιούχους προενταξιακής χρηµατοδότησης βάσει του µηχανισµού 
προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ). Η εν λόγω στήριξη θα ευνοήσει τη δηµιουργία θεσµών και 
υποδοµών που θα επιτρέψουν την οµαλή εφαρµογή του κεκτηµένου, ειδικά σε τοµείς που δεν 
καλύπτει ο ΕΟΧ, κυρίως µε το Μέσο Τεχνικής Βοήθειας και Ανταλλαγής Πληροφοριών 
(TAIEX) και την αδελφοποίηση.  

                                                 
3 Η συµφωνία για τη σύνδεση της Ισλανδίας µε τη θέση σε ισχύ, την εφαρµογή και την περαιτέρω 

ανάπτυξη του κεκτηµένου Σένγκεν, βάσει της απόφασης 1999/439/EΚ του Συµβουλίου, της 17ης 
Μαΐου 1999, υπογράφηκε µεταξύ της Ισλανδίας και της ΕΕ στις 18 Μαΐου 1999. Η απόφαση 
2000/777/EΚ του Συµβουλίου της 1ης ∆εκεµβρίου 2000 προβλέπει την εφαρµογή των ρυθµίσεων του 
κεκτηµένου του Σένγκεν στις πέντε χώρες της Σκανδιναβικής Ένωσης ∆ιαβατηρίων, στις οποίες 
περιλαµβάνεται η Ισλανδία, από την 25η Μαρτίου 2001. 

4 Απόφαση 2001/258/EΚ του Συµβουλίου. 
5 Οι "επιχορηγήσεις ΕΟΧ και Νορβηγίας" αποτελούν τη συνεισφορά της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και 

της Νορβηγίας στις προσπάθειες για ευρύτερη ευρωπαϊκή συνοχή. Οι επιχορηγήσεις του ΕΟΧ 
αποτελούν συνεισφορές που χρηµατοδοτούν από κοινού η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία, 
ενώ οι επιχορηγήσεις της Νορβηγίας χρηµατοδοτούνται µόνον από τη Νορβηγία. 
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B. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ 

1. ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Η Ισλανδία είναι χώρα όπου λειτουργούν ισχυροί δηµοκρατικοί θεσµοί. Αποτελεί 
κοινοβουλευτική δηµοκρατία µε εδραιωµένες παραδόσεις αντιπροσωπευτικής δηµοκρατίας 
και χωρισµού των εξουσιών. Η συνταγµατική και έννοµη τάξη της και οι κυβερνητικοί 
θεσµοί είναι σταθεροί.  

Τηρείται ο χωρισµός µεταξύ της νοµοθετικής, της εκτελεστικής και της δικαστικής εξουσίας. 
Η κυβέρνηση υπόκειται σε ουσιαστικό κοινοβουλευτικό έλεγχο, ενώ οι υπουργοί είναι 
υπόλογοι για τις ενέργειές τους. Η αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης λειτουργούν 
αποτελεσµατικά.  

Η Ισλανδία διαθέτει υψηλού επιπέδου δικαστικό σώµα και εδραιωµένο δικαστικό σύστηµα. 
Εντούτοις, προβληµατισµό προκαλεί κατά πόσον η ανεξαρτησία των δικαστικών οργάνων 
είναι ουσιαστική, ιδιαίτερα η διαδικασία διορισµού των δικαστών.  

Η δηµόσια διοίκηση της Ισλανδίας είναι, γενικά, αποτελεσµατική και απαλλαγµένη από 
πολιτικές παρεµβάσεις. Τον Οκτώβριο του 2009 ξεκίνησε διαδικασία µεταρρύθµισης της 
δηµόσιας διοίκησης.  

Συνεπεία της χρηµατοοικονοµικής κρίσης, τέθηκαν ορισµένα ζητήµατα όσον αφορά το 
ενδεχόµενο σύγκρουσης συµφερόντων στη δηµόσια ζωή της Ισλανδίας, όπως αυτό της 
διαπλοκής µεταξύ πολιτικής και επιχειρηµατικής κοινότητας, ιδίως λαµβάνοντας υπόψη το 
µικρό µέγεθος του πληθυσµού της χώρας και την αποµονωµένη γεωγραφική θέση της. 
Αµέσως µετά την κρίση, συστήθηκε ειδική εξεταστική επιτροπή και ειδική εισαγγελική αρχή 
προκειµένου να ερευνήσουν και να ασκήσουν διώξεις για τις εικαζόµενες εγκληµατικές 
ενέργειες στο πλαίσιο της κατάρρευσης των τραπεζών. Οι έρευνες είναι υπό εξέλιξη. Στο 
πλαίσιο αυτό, θα πρέπει, όπου ενδείκνυται, να ενισχυθούν οι µηχανισµοί ώστε να περιοριστεί 
το πεδίο σύγκρουσης συµφερόντων.  

Η Ισλανδία διαθέτει ολοκληρωµένο σύστηµα διασφάλισης των θεµελιωδών δικαιωµάτων και 
υπάρχει συνεργασία υψηλού επιπέδου µε τους διεθνούς οργανισµούς για την προστασία των 
ανθρώπινων δικαιωµάτων.  

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Η Ισλανδία έχει µικρή ανοικτή οικονοµία και αποτελεί µέλος του ΕΟΧ από το 1994. Ως 
µέλος του ΕΟΧ, η Ισλανδία έχει ενσωµατωθεί ικανοποιητικά στην οικονοµία της ΕΕ. Στη 
διάρκεια της δεκαετίας του 1990 και κατά το µεγαλύτερο µέρος της προηγούµενης δεκαετίας, 
προέβη σε αναδιάρθρωση της οικονοµίας της, κυρίως µε κατάργηση των κανονιστικών 
ρυθµίσεων και ελευθέρωση των διαφόρων κλάδων. Η οικονοµία της, που βασιζόταν κυρίως 
στην αλιεία, µετεξελίχθηκε σε πιο διαφοροποιηµένη, µε ευρύ και ανοικτό χρηµατοπιστωτικό 
κλάδο. Λόγω του βαθµού έκθεσης των ισλανδικών τραπεζών και της έλλειψης κατάλληλης 
εποπτείας του χρηµατοπιστωτικού κλάδου, στο πλαίσιο της παγκόσµιας χρηµατοπιστωτικής 
αναταραχής, ο τραπεζικός κλάδος της Ισλανδίας κατέρρευσε το 2008, παρασύροντας την 
οικονοµία σε µια νοµισµατική και χρηµατοπιστωτική κρίση, που οδήγησε σε βαθιά ύφεση. Η 
κυβέρνηση, κατόπιν αυτού, ζήτησε τη βοήθεια της διεθνούς κοινότητας, ιδίως του ∆ΝΤ, για 
τη στήριξη του νοµίσµατός της και την αποκατάσταση βιώσιµης µακροοικονοµικής 
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σταθερότητας. Η συµφωνία stand-by του ∆ΝΤ για πόσο 1,4 δισεκατοµµυρίων ευρώ δίνει 
έµφαση στη νοµισµατική σταθερότητα, τη δηµοσιονοµική εξυγίανση και την αναδιάρθρωση 
του τραπεζικού κλάδου.  

Η σοβαρότητα της οικονοµικής κρίσης και η πολιτική κατάσταση που επικράτησε συνεπεία 
αυτής στην Ισλανδία, καθυστέρησε την εφαρµογή του προγράµµατος του ∆ΝΤ. Ωστόσο, από 
το καλοκαίρι του 2009, επιτεύχθηκε ευρεία συναίνεση σχετικά µε τα βασικά στοιχεία της 
ανάκαµψης. Οι αρχές έχουν λάβει σηµαντικά µέτρα οικονοµικής σταθεροποίησης, µε στόχο 
την δηµοσιονοµική εξυγίανση, τη σταθεροποίηση των συναλλαγµατικών ισοτιµιών και την 
αναδιάρθρωση του χρηµατοπιστωτικού κλάδου. Τα πρώτα θετικά αποτελέσµατα των µέτρων 
αυτών αρχίζουν να γίνονται αισθητά. Η Ισλανδία έχει µια σχετικά ελαστική αγορά εργασίας 
µε υψηλά ποσοστά συµµετοχής, σχετικά νεαρό ενεργό πληθυσµό και καλή διαχείριση των 
αξιόλογων φυσικών της πόρων. 

Εντούτοις, η µακροοικονοµική σταθεροποίηση δεν είναι ακόµη πλήρης. Συνεπεία της κρίσης 
και της εξαγοράς από το ∆ηµόσιο των τραπεζών που πτώχευσαν, το δηµοσιονοµικό έλλειµµα 
ανήλθε σε 14,4% του ΑΕΠ κατά το 2009. Τον ίδιο χρόνο, το ακαθάριστο δηµόσιο χρέος 
έφθασε το 130% του ΑΕΠ, το ένα τρίτο του οποίου οφείλεται στα χρέη της Icesave. Βασική 
πρόκληση παραµένει η δηµοσιονοµική εξυγίανση. Για να είναι δυνατή η ανάκαµψη, 
απαιτείται εκτεταµένη και βιώσιµη αναδιάρθρωση του δηµόσιου και ιδιωτικού χρέους. 
Μεταξύ των βασικών προκλήσεων που πρέπει να αντιµετωπιστούν βραχυπρόθεσµα είναι η 
ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης του χρηµατοπιστωτικού κλάδου, καθώς και η ουσιώδης 
βελτίωση του κανονιστικού και εποπτικού θεσµικού πλαισίου και των σχετικών πρακτικών. 
Περαιτέρω διαφοροποίηση της οικονοµίας και η εφαρµογή σειράς διαρθρωτικών 
µεταρρυθµίσεων θα συνέβαλαν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας.  

3. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ  

Η ικανότητα της Ισλανδίας να αναλάβει της επιµέρους υποχρεώσεις του µέλους 
αξιολογήθηκε σύµφωνα µε τους ακόλουθους δείκτες:  

– υποχρεώσεις στο πλαίσιο της συµφωνίας ΕΟΧ· 

– επίπεδο ευθυγράµµισης, εφαρµογής και επιβολής του κεκτηµένου εκτός της συµφωνίας 
ΕΟΧ.  

Γενικά, η Ισλανδία έχει ικανοποιητικές επιδόσεις στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών της στο 
πλαίσιο του ΕΟΧ.  

Σύµφωνα µε την εποπτεύουσα αρχή της ΕΖΕΣ (ΕΑΕ), το ποσοστό της νοµοθεσίας περί 
εσωτερικής αγοράς που έχει µεταφερθεί στην εθνική νοµοθεσία, όπως απαιτείται µέχρι τον 
Ιούλιο του 2009, είναι στο ίδιο επίπεδο µε τον µέσο όρο των κρατών µελών της ΕΕ. Ο 
συνολικός αριθµός των διαδικασιών παράβασης6 που έχουν κινηθεί κατά της Ισλανδίας 
µειώθηκε σηµαντικά τους τελευταίους µήνες. Η έρευνα της ΕΑΕ για τα νοµοθετικά και άλλα 
επείγοντα µέτρα που έλαβε η Ισλανδία λόγω της τραπεζικής κατάρρευσης, ιδίως για το 
συµβιβάσιµό τους µε τη νοµοθεσία ΕΟΧ, συνεχίζεται.  

                                                 
6 Για περιπτώσεις µη τήρησης ή εσφαλµένης εφαρµογής των διατάξεων του ΕΟΧ, καθώς και νοµοθεσίας 

που δεν έχει ενσωµατωθεί ή δεν έχει ενσωµατωθεί πλήρως. 



 

EL 8   EL 

Η Ισλανδία είναι στο σύνολό της καλά προετοιµασµένη να αναλάβει τις υποχρεώσεις του 
µέλους στους περισσότερους τοµείς, ιδίως στους τοµείς που καλύπτει ο ΕΟΧ.  

Η Ισλανδία πρέπει να καταβάλει σοβαρές προσπάθειες για την ευθυγράµµιση της νοµοθεσίας 
της µε το κεκτηµένο και/ή για την αποτελεσµατική εφαρµογή και επιβολή του 
µεσοπρόθεσµα, ώστε να πληροί σε εύθετο χρόνο τα κριτήρια ένταξης, στους ακόλουθους 
τοµείς: αλιεία· γεωργία και ανάπτυξη της υπαίθρου· περιβάλλον· ελεύθερη διακίνηση 
κεφαλαίων· χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες· καθώς και τελωνειακή ένωση· φορολογία· 
στατιστικές· ασφάλεια τροφίµων, κτηνιατρική και φυτοϋγειονοµική πολιτική· περιφερειακή 
πολιτική και συντονισµός των διαρθρωτικών µέσων· δηµοσιονοµικός έλεγχος.  

Γ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 

Η Ισλανδία αποτελεί κοινοβουλευτική δηµοκρατία µε εδραιωµένες παραδόσεις 
αντιπροσωπευτικού συστήµατος. Τα θεσµικά της όργανα είναι αποτελεσµατικά και τηρούν τα 
όρια των αρµοδιοτήτων τους. Η συνταγµατική και έννοµη τάξη της Ισλανδίας είναι σταθερές 
και υπάρχουν εγγυήσεις για το κράτος δικαίου και τον σεβασµό των ανθρώπινων 
δικαιωµάτων. Οι ισλανδικές αρχές πρέπει να καταβάλουν περαιτέρω προσπάθειες για την 
ενίσχυση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, ειδικά όσον αφορά τη διαδικασία διορισµού των 
δικαστών. Οι µηχανισµοί πρόληψης των συγκρούσεων συµφερόντων πρέπει να ενισχυθούν. 
Γενικότερα, η Επιτροπή θεωρεί ότι η χώρα πληροί τα πολιτικά κριτήρια που έχει θέσει το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κοπεγχάγης το 1993. 

Όσον αφορά τα οικονοµικά κριτήρια, µπορεί να θεωρηθεί ότι στην Ισλανδία λειτουργεί 
οικονοµία αγοράς. Η λειτουργία των αγορών έχει επηρεαστεί σοβαρά από µακροοικονοµικές 
ανισορροπίες και ορισµένες διαρθρωτικές και ρυθµιστικές αδυναµίες, που επιδεινώθηκαν από 
την παγκόσµια οικονοµική και χρηµατοπιστωτική κρίση. Για να αντιµετωπιστούν τα 
υπάρχοντα τρωτά σηµεία, θα πρέπει να εφαρµοστούν αυστηρά τα συµφωνηθέντα µέτρα 
µεταρρυθµίσεων και οι προσαρµογές πολιτικής. Πριν από την κρίση, η χώρα αποδείχθηκε 
ικανή να αντισταθεί στις ανταγωνιστικές πιέσεις και τις δυνάµεις της αγοράς εντός του 
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ). Λαµβάνοντας υπόψη αυτό, η Ισλανδία θα είναι σε 
θέση να αντιµετωπίσει τις ανταγωνιστικές πιέσεις και τις δυνάµεις της αγοράς εντός της 
Ένωσης µεσοπρόθεσµα, υπό τον όρο ότι θα εφαρµόσει γρήγορα τα αναγκαία µέτρα πολιτικής 
και τις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις. 

Η χώρα έχει γενικά ικανοποιητικές επιδόσεις όσον αφορά την τήρηση των υποχρεώσεών της 
το πλαίσιο του ΕΟΧ, του οποίου αποτελεί µέλος από το 1994. Η Ισλανδία είναι κατάλληλα 
προετοιµασµένη για να αναλάβει τις υποχρεώσεις του µέλους, ιδιαίτερα στους τοµείς που 
καλύπτει ο ΕΟΧ και, εν όψει της ένταξης, η Ισλανδία πρέπει να συνεχίσει να τις τηρεί. Οι 
προσπάθειες για ευθυγράµµιση της νοµοθεσίας της µε το κεκτηµένο και για εφαρµογή και 
επιβολή του πρέπει να συνεχιστούν. Σοβαρές προσπάθειες θα απαιτηθούν ιδιαίτερα στους 
τοµείς της αλιείας, της γεωργίας και της ανάπτυξης της υπαίθρου, του περιβάλλοντος, της 
ελεύθερης διακίνησης των κεφαλαίων και των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, προκειµένου 
να πληρούνται τα κριτήρια ένταξης. 

Η προσχώρηση της Ισλανδίας αναµένεται να έχει περιορισµένο συνολικό αντίκτυπο στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θα επηρεάσει την ικανότητα της τελευταίας να διατηρήσει και να 
εµβαθύνει την ανάπτυξη της. 
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Με βάση τις εκτιµήσεις αυτές, η Επιτροπή συνιστά την έναρξη διαπραγµατεύσεων µε την 
Ισλανδία για την προσχώρησή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 




