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Europaparlamentets resolution om 2010 års framstegsrapport om Island

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning av den 31 maj 2010 om att 
lägga till Island i förteckningen över de länder som kommer i fråga för 
EU:s föranslutningsstöd som ska hjälpa kandidatländerna att anpassa den egna 
lagstiftningen till unionens lagstiftning,

– med beaktande av kommissionens yttrande av den 24 februari 2010 om Islands ansökan 
om medlemskap i Europeiska unionen (SEK(2010)0153),

– med beaktande av Europeiska rådets beslut av den 17 juni 2010 om att inleda 
anslutningsförhandlingar med Island,

– med beaktande av EU:s allmänna ståndpunkt och den isländska regeringens allmänna 
ståndpunkt, som antogs vid det ministermöte som inledde regeringskonferensen om 
Islands anslutning till Europeiska unionen den 27 juli 2010,

– med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet med titeln 
”Strategi för utvidgningen och huvudfrågorna 2010–2011” (KOM(2010)0660) och 
2010 års framstegsrapport om Island, som antogs den 9 november 2010,

– med beaktande av sin resolution av den 26 november 2009 om 2009 års strategidokument 
för utvidgningen gällande länderna på västra Balkan, Island och Turkiet,

– med beaktande av sin resolution av den 7 juli 2010 om Islands ansökan om medlemskap i 
Europeiska unionen,

– med beaktande av rekommendationerna från det första sammanträdet för den 
gemensamma parlamentarikerkommittén EU–Island, som antogs i oktober 2010,

– med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Island uppfyller Köpenhamnskriterierna, och anslutningsförhandlingarna med Island 
inleddes den 27 juli 2010 efter rådets godkännande.

B. Genomgången av regelverket inleddes den 15 november 2010 och förväntas fortgå till och 
med den 17 juni 2011. 

C. I det förnyade samförståndet om utvidgningen understryks det att varje lands framsteg i 
riktning mot medlemskap i Europeiska unionen baseras på de resultat som landet uppnår. 

D. Som medlem i Europeiska ekonomiska området (EES) och part i Schengenavtalen och 
Dublinförordningen bedriver Island redan ett nära samarbete med EU och har därför redan 
införlivat en stor del av unionens regelverk. 
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E. Island bidrar till sammanhållningen och solidariteten i Europa genom 
EES finansieringsmekanism och samarbetar med EU i fredsbevarande insatser och 
krishanteringsinsatser.

1. Europaparlamentet ser positivt på att anslutningsförhandlingarna med Island inleddes i 
juli 2010. Parlamentet anser att det är väsentligt att skapa de villkor som krävs för att 
fullborda anslutningsprocessen med Island och garantera att landets anslutning blir 
framgångsrik.

Politiska kriterier

2. Europaparlamentet välkomnar utsikten att ett land med en stark demokratisk tradition och 
medborgarkultur ansluter sig till EU. Parlamentet betonar att Islands anslutning ytterligare 
kommer att stärka unionens roll som företrädare för och försvarare av mänskliga 
rättigheter och grundläggande friheter runt om i världen.

3. Europaparlamentet lovordar Island för dess goda renommé när det gäller de mänskliga 
rättigheterna och för dess omfattande samarbete med internationella mekanismer för 
skydd av mänskliga rättigheter.

4. Europaparlamentet välkomnar inrättandet av den gemensamma parlamentarikerkommittén 
EU–Island i oktober 2010 och är övertygat om att detta forum kommer att bidra till att öka 
samarbetet mellan Alltinget och Europaparlamentet under anslutningsprocessen.

5. Europaparlamentet uppmuntrar med kraft de isländska myndigheterna att harmonisera 
EU-medborgarnas rättigheter vad gäller deras rätt att rösta i lokala val i Island. 

6. Europaparlamentet noterar de betydande framsteg som har gjorts för att stärka 
rättsväsendets oberoende och välkomnar de åtgärder som vidtogs av de isländska 
myndigheterna i maj 2010 för att åtgärda den dominerande ställning som justitieministern 
intar vid utnämningen av höga poster inom rättsväsendet, liksom de ändringar som gjordes 
till den rättsliga ramen och som stärker rättsväsendets oberoende. Parlamentet 
understryker dock samtidigt behovet av ett grundligt genomförande av dessa åtgärder.

7. Europaparlamentet välkomnar det arbete som det särskilda åklagarämbetet utfört liksom 
rapporten från den särskilda undersökningskommissionen, som det isländska parlamentet 
inrättade i december 2008 för att undersöka och analysera de processer som ledde till 
banksystemets kollaps. Parlamentet välkomnar också de framsteg som har gjorts för att ta 
itu med de politiska, institutionella och administrativa konsekvenserna av det isländska 
banksystemets kollaps, men konstaterar samtidigt att genomförandet av 
undersökningskommissionens rekommendationer fortfarande låter vänta på sig och att 
dessa rekommendationer måste genomföras kompromisslöst.

Ekonomiska kriterier 

8. Europaparlamentet gläder sig åt att Island i allmänhet uppvisar tillfredsställande resultat 
när det gäller att uppfylla de skyldigheter som medlemskapet i EES medför, liksom 
landets kapacitet att stå emot konkurrensen och marknadskrafternas påtryckningar från 
EU. 
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9. Europaparlamentet noterar dock att Eftas senaste resultattavla visar att Islands 
eftersläpning med införlivandet ökat något och att Island, med sina 1,3 procent, låg över 
det interimistiska enprocentsmålet, även om eftersläpningen minskat.

10. Europaparlamentet välkomnar det avtal som ingåtts mellan företrädare för Islands, 
Nederländernas och Förenade Kungarikets regeringar om Icesave, särskilt när det gäller 
ersättning av de kostnader som uppstått i samband med utbetalningarna av 
insättningsgarantin till insättare i Landsbanki Íslands filialer i Förenade kungariket och i 
Nederländerna. Parlamentet uppmuntrar det isländska parlamentet att vidta 
lagstiftningsåtgärder för att göra det möjligt för Islands regering att underteckna avtalet 
och därmed avsluta det överträdelseförfarande som Eftas övervakningsmyndighet inledde 
mot Islands regering den 26 maj 2010.

11. Europaparlamentet ser positivt på att de institutionella bristerna i finanssektorn har 
åtgärdats och välkomnar de framsteg som har gjorts för att förbättra lagstiftnings- och 
tillsynsmetoderna inom banksektorn, särskilt i fråga om finansinspektionens befogenheter.

12. Europaparlamentet noterar att kommissionen har uppmanat Island att lämna in sitt 
första ekonomiska program inför anslutningen. 

13. Europaparlamentet välkomnar den fjärde positiva översynen av IMF:s stand-by program, 
som genomfördes nyligen och som redogör för viktiga utvecklingar i Island när det gäller 
budgetkonsolidering och ekonomisk konsolidering. Parlamentet gläder sig även åt att 
Islands ekonomi, efter att ha minskat under sju kvartal i följd, nu tagit sig ur recessionen 
och åt att bruttonationalprodukten har visat en tillväxt på 1,2 procent under 
perioden juli-september 2010 i jämförelse med föregående kvartal. 

14. På längre sikt är Islands ekonomiska välstånd beroende av att landets ekonomi 
diversifieras ytterligare, och Europaparlamentet välkomnar politiska initiativ i denna 
riktning.

15. Europaparlamentet noterar Islands ståndpunkt i fråga om att ansluta sig till euroområdet, 
ett mål som kan bli verklighet efter det att landet har anslutit sig till EU och uppfyllt alla 
de nödvändiga villkoren.

16. Europaparlamentet är oroat över den höga arbetslösheten på Island, i synnerhet bland 
unga, och över nedgången i investeringar och i den inhemska konsumtionen till följd av 
den ekonomiska och finansiella krisen, även om parlamentet sett tecken på förbättringar 
inom vissa av dessa områden. 

17. Europaparlamentet lovordar Island för den höga takten i landets investeringar i utbildning, 
forskning och utveckling och för dess stöd till och engagemang för Lissabonstrategin, 
däribland antagandet av en isländsk 2020-strategi som betonar vikten av utbildning, 
forskning och utveckling och inbegriper ett utkast till mätbara mål. 

Förmåga att påta sig de skyldigheter som ett medlemskap medför

18. Europaparlamentet konstaterar att Island, som EES-medlem, har kommit långt när det 
gäller att uppfylla kraven i tio av förhandlingskapitlen och att landet till viss del uppfyller 
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kraven i ytterligare elva kapitel. Parlamentet understryker att ett viktigt villkor för 
anslutningsförhandlingarna är att Island uppfyller sina skyldigheter enligt EES-avtalet.

19. Europaparlamentet uppmanar Island att intensifiera förberedelserna för anpassningen till 
EU:s regelverk, särskilt på de områden som inte omfattas av EES-avtalet, och att se till att 
regelverket genomförts och tillämpas senast vid anslutningen.

20. Europaparlamentet uppmanar Island att förbereda sig inför deltagandet i EU:s politik för 
jordbruk och landsbygdsutveckling och att särskilt öka sina ansträngningar för att införa 
de administrativa strukturer som behövs för att genomföra denna politik senast vid 
anslutningen. 

21. Eftersom den gemensamma fiskeripolitiken för närvarande är under översyn och 
regelverket kan komma att ändras före Islands anslutning, uppmanar Europaparlamentet 
Island och EU att ta sig an detta förhandlingskapitel på ett konstruktivt sätt för att finna en 
ömsesidigt tillfredsställande lösning i fråga om en hållbar förvaltning och ett hållbart 
utnyttjande av fiskeresurserna.

22. Europaparlamentet noterar Islands goda resultat när det gäller att förvalta fiskeresurserna 
på ett hållbart sätt och på grundval av vetenskapliga bedömningar.

23. Europaparlamentet uppmanar de isländska myndigheterna att ägna särskild 
uppmärksamhet åt regelverket för den inre marknaden i fråga om etableringsrätten och 
rätten att tillhandahålla tjänster samt kapitalets fria rörlighet inom fiskeriproduktions- och 
bearbetningssektorerna för att anpassa sig till regelverket när det gäller den gemensamma 
fiskeripolitiken. 

24. Europaparlamentet uppmanar Island och EU att inta en konstruktiv hållning till den 
gemensamma förvaltningen av fisket efter makrill, och uppmuntrar Island att återuppta 
förhandlingarna i denna fråga, särskilt när det gäller ett system för kvotdelning som är 
hållbart på lång sikt.

25. Europaparlamentet konstaterar att Island kan ge ett värdefullt bidrag till EU:s politik till 
följd av landets erfarenheter av förnybara energikällor, särskilt jordvärmeenergi, 
miljöskydd och åtgärder för att ta itu med klimatförändringarna.

26. Europaparlamentet konstaterar dock att allvarliga meningsskiljaktigheter kvarstår mellan 
EU och Island om frågor i samband med förvaltningen av det marina livet, särskilt när det 
gäller valfångst, och efterlyser bredare diskussioner om avskaffandet av valfångst och 
handel med valprodukter.

27. Europaparlamentet noterar att Island saknar eget försvar och att landet inte har någon 
vapentillverkning. Parlamentet ser positivt på Islands fortsatta stöd till civila 
GSFP-uppdrag och landets anpassning till de flesta deklarationer och beslut inom 
EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik.
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Regionalt samarbete 

28. Europaparlamentet ser Islands anslutning till EU som en strategisk möjlighet för EU att 
spela en mer aktiv och konstruktiv roll i – och att även bidra till – den multilaterala 
styrningen av den arktiska regionen, eftersom den europeiska närvaron därmed förankras 
ytterligare i Arktiska rådet. 

29. Europaparlament understryker behovet av en samordnad arktiskt politik på EU-nivå och 
anser att Islands anslutning till EU skulle stärka den nordatlantiska dimensionen av 
unionens externa politik.

Den allmänna opinionen och stöd för utvidgningen

30. Europaparlamentet uppmuntrar de isländska myndigheterna att bredda den offentliga 
debatten om anslutning till EU och att beakta att det krävs ett fast åtagande för att 
förhandlingarna ska bli framgångsrika. Parlamentet lovordar Island för den interaktiva 
offentliga webbplatsen eu.mfa.is och välkomnar de växande och alltmer balanserade 
diskussionerna i isländska medier om för- och nackdelarna med ett EU-medlemskap.

31. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bistå de isländska myndigheterna, om de 
så begär, med material och tekniskt stöd för att hjälpa dem att förbättra insynen i och 
ansvarstagandet för anslutningsprocessen, och att bidra till att organisera en grundlig och 
omfattande informationskampanj i hela landet om konsekvenserna av ett EU-medlemskap, 
så att det isländska folket kan fatta ett välgrundat beslut vid en framtida folkomröstning 
om anslutning.

32. Europaparlamentet hoppas dessutom, vid sidan av olika politiska ståndpunkter, att en 
informerad allmänhet kan ha en positiv inverkan på de isländska myndigheternas 
engagemang för ett EU-medlemskap.

33. För Europaparlamentet är det mycket viktigt att EU:s medborgare ges klar och fullständig 
faktabaserad information om konsekvenserna av en isländsk anslutning. Parlamentet 
uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att vidta åtgärder i detta syfte, och menar 
att det är lika viktigt att ta till sig och bemöta medborgarnas oro och frågor samt att 
reagera på de synpunkter och behov som uttrycks.

*

* *

34. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes 
frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament samt 
Alltingets talman och Islands regering.


