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Euroopa Parlamendi resolutsioon Islandi 2011. aasta eduaruande kohta

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 17. juuni 2010. aasta otsust alustada Islandiga 
ühinemisläbirääkimisi,

– võttes arvesse 27. juunil 2010. aastal ja 27. juunil 2011. aastal Islandiga ministrite tasandil 
toimunud ühinemiskonverentside tulemusi, samuti 19. oktoobril 2011. aastal Islandiga 
asetäitjate tasandil toimunud ühinemiskonverentsi,

– võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Laienemisstrateegia 
ja peamised ülesanded 2011. ja 2012. aastal” (KOM(2011)0666) ning 12. oktoobril 2011. 
aastal vastu võetud Islandi 2011. aasta eduaruannet (SEK(2011)1202 lõplik),

– võttes arvesse sõelumisprotsessi tulemusi (november 2010–juuni 2011),

– võttes arvesse Islandi ühinemiseelse abi rahastamisvahendi (IPA) programmi, mis võeti 
vastu 2011. aasta oktoobris ja mille eelarve on 12 miljonit eurot, 

– võttes arvesse oma 7. juuli 2010. aasta resolutsiooni Islandi Euroopa Liidu liikmeks 
astumise avalduse kohta1 ja oma 7. aprilli 2011. aasta resolutsiooni Islandi 2010. aasta 
eduaruande kohta2,

– võttes arvesse ELi ja Islandi parlamentaarse ühiskomisjoni kohtumisi,

– võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et Island täidab Kopenhaageni kriteeriume ning ühinemisläbirääkimised 
Islandiga avati 27. juulil 2010. aastal pärast nõukogult heakskiidu saamist;

B. arvestades, et ühinemisläbirääkimiste käigus on siiani avatud ja ajutiselt suletud neli 
peatükki (2.peatükk – töötajate liikumisvabadus, 7. peatükk – intellektuaalomandit 
käsitlevad õigusaktid, 25. peatükk – teadus- ja uurimistegevus, 26. peatükk – haridus ja 
kultuur) ning avatud on veel kaks peatükki (5. peatükk – riigihanked ja 10. peatükk –
infoühiskond ja meedia);

C. arvestades, et iga riigi liikumine Euroopa Liidu liikmeks saamise suunas põhineb 
saavutustel, nagu on rõhutatud uuendatud konsensuses laienemise küsimuses;

D. arvestades, et Island teeb Euroopa Majanduspiirkonna (EMP), Schengeni lepingute ja II 
Dublini määruse osalisena juba tihedat koostööd ELiga ning on juba vastu võtnud olulise 
osa ühenduse õigustikust;

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0278.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA-PROV(2011)0150.
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E. arvestades, et arvesse tuleks võtta Islandi iseärasusi, kuid samal ajal kaitsta täielikult ELi 
põhimõtteid ja õigustikku;

F. arvestades, et Island aitab Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi kaudu oluliselt 
kaasa Euroopa ühtekuuluvusele ja solidaarsusele ning teeb ELiga koostööd rahuvalve- ja 
kriisiohjamisoperatsioonides;

G. arvestades, et majanduse tugevdamine ja eelarve konsolideerimine on õigel kursil, Islandi 
majandus paraneb vähehaaval ja SKP peaks aeglaselt taastuma;

Üldised märkused

1. tuletab meelde, et Kopenhaageni kriteeriumid ja liidu integreerimisvõime on ELiga 
ühinemise üldiseks aluseks;

2. tunneb heameelt ühinemisläbirääkimiste käigus kuue peatüki avamise üle ja neist nelja 
peatüki ajutise sulgemise üle; peab oluliseks luua vajalikud tingimused, et 
ühinemisprotsess Islandiga lõpule viia ja tagada selle ühinemise edukus;

Poliitilised kriteeriumid

3. tunneb heameelt väljavaate üle, et uueks ELi liikmesriigiks saab riik, millel on tugev 
demokraatlik traditsioon ja kodanikukultuur;

4. võtab teadmiseks käimasoleva Islandi põhiseaduse läbivaatamise protsessi, mis on 
suunatud demokraatlike tagatiste suurendamisele, kontrollimehhanismide tugevdamisele, 
riiklike institutsioonide toimimise parandamisele ja nende vastavate rollide ja volituste 
paremale määratlemisele; 

5. avaldab Islandile kiitust selle eest, et ta on edukalt kaitsnud inimõigusi ning taganud 
kõrgetasemelise koostöö inimõiguste kaitseks loodud rahvusvaheliste mehhanismidega; 
rõhutab, et Islandi ühinemine ELiga tugevdab veelgi liidu rolli inimõiguste ja 
põhivabaduste edendaja ja kaitsjana kogu maailmas;

6. märgib suuri edusamme kohtusüsteemi sõltumatuse ja tõhususe tugevdamisel, samuti
korruptsioonivastase poliitikaraamistiku tõhustamisel;

7. tunneb heameelt 20. aprillil 2011. aastal Islandi parlamendi (Alþingi) poolt vastu võetud 
uue meediaseaduse üle; innustab 2011. aasta suvel nimetatud asjaomaseid Euroopa 
Parlamendi komisjone tegelema kõnealuse valdkonna õigusraamistiku täiendamisega 
seoses omandi koondumisega Islandi meediaturul ja Islandi riikliku ringhäälingu rolliga 
reklaamiturul;

8. kutsub korduvalt Islandi ametivõime ühtlustama ELi kodanike õigusi seoses nende 
hääleõigusega Islandi kohalikel valimistel;

9. tunneb muret ELi liikmesust puudutavate poliitiliste erimeelsuste pärast valitsuses ja 
soovitab ELiga ühinemise laiaulatuslike strateegiate vastuvõtmist teatud valdkondades, 
eelkõige nendes, mida EMP ei hõlma;
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10. nendib rahuloluga, et oluline osa islandlasi on ühinemisläbirääkimiste jätkumise poolt; 
tunneb heameelt selle üle, et valitsus toetab hästi informeeritud ja tasakaalustatud arutelu 
ühinemisprotsessi kohta ja et Islandi ühiskond osaleb ELi liikmesuse teemalistes avalikes 
aruteludes;

11. peab väga oluliseks anda ELi kodanikele Islandi ühinemise tagajärgede kohta selget ja 
põhjalikku faktipõhist teavet; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tegema selle nimel 
jõupingutusi ning peab sama oluliseks kodanike murede ja küsimuste ärakuulamist ja 
nendega tegelemist, samuti kodanike huvidele ja seisukohtadele reageerimist;

Majanduslikud kriteeriumid

12. tunneb heameelt asjaolu üle, et Island on üldiselt rahuldavalt täitnud oma Euroopa 
Majanduspiirkonna kohustused ning on edukalt talunud pingelist konkurentsi ja 
turujõudude survet ELis;

13. innustab Islandi ametivõime tegelema ikka veel ulatusliku riikliku sekkumisega 
pangandussektoris ja sellistes majandusharudes nagu energia, lennundus, transport ja 
kalandus, mida kaitstakse jätkuvalt välismaise konkurentsi eest;

14. avaldab Islandile kiitust selle eest, et ta on IMFiga edukalt lõpule viinud majanduse 
elavdamise kava, mille eesmärk oli eelarve konsolideerimine ja majanduse tugevdamine;

15. nendib rahuloluga juba saavutatud häid majandustulemusi ja rahandussektoris toimuvaid 
ulatuslikke ümberkorraldusi ja reforme; nõuab täiendavate jõupingutuste tegemist
tööpuuduse, eelkõige noorte tööpuuduse taseme vähendamiseks;

16. kutsub Islandi ametivõime jätkama majandus- ja finantskriisist tulenevate avaliku ja 
erasektori investeeringute madalate määrade ning kõrge inflatsioonimäära probleemi 
lahendamist; 

17. võtab teadmiseks, et Alþingi kiitis heaks kapitalikontrolli meetmete kaotamist käsitleva 
muudetud strateegia, mille Islandi ametivõimud koostasid IMFiga konsulteerides, ja et 
Islandi ja ELi vahel on peetud selles valdkonnas konstruktiivset dialoogi; tuletab meelde, 
et kapitalikontrolli meetmete kaotamine on oluline nõue riigi ühinemisel Euroopa Liiduga;

18. tuletab meelde, et Icesave’i vaidlus on siiani lahendamata; võtab teadmiseks Islandi 
vastuse EFTA järelevalveameti põhjendatud arvamusele ja Islandi ülemkohtu otsuse, 
millega kinnitati 6. oktoobril 2008. aastal vastu võetud erakorralise seaduse jõusse 
jäämine; hindab Islandi ametivõimude jätkuvat aktiivset tegutsemist selle vaidluse 
lahendamisel ja loodab, et kõik hoiustajate nõuded Landsbanki vastu kaetakse täiel määral 
ja nõuetekohaselt;

Võime täita liikmesusest tulenevaid kohustusi

19. kutsub Islandit üles tõhustama ettevalmistusi oma õigustiku vastavusse viimiseks ELi 
õigustikuga eelkõige valdkondades, mida EMP ei hõlma, ning tagama selle rakendamise 
ja jõustamise ühinemiskuupäevaks;
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20. võtab teadmiseks sõelumisprotsessi tulemused; tunneb heameelt Islandi poolt väljendatud 
eesmärgi üle avada kõik läbirääkimispeatükid Taani eesistumise ajal, rõhutades samas 
vajadust täita peatükkide avamiskriteeriumid peatükkide 11 (põllumajanduse ja maaelu 
arendamine) ja 22 (regionaalpoliitika ja struktuurivahendite kooskõlastamine) puhul;

21. tunnistades Islandi haldusasutuste tõhusust ja professionaalsust, kutsub Islandi valitsust 
üles jätkama ministeeriumide kavakohast konsolideerimist, üldise eesmärgiga tõhustada 
ministeeriumide haldussuutlikkust ja kooskõlastamisvõimet, samuti tugevdada nende 
poliitika kujundamise võimet;

22. tunneb heameelt jõupingutuste üle rahandussektori institutsiooniliste puudujääkidega 
tegelemisel ja edusammude üle panganduse reguleeriva ja järelevalvealase tegevuse 
tugevdamisel;

23. võttes arvesse asjaolu, et nii ELi ühine kalanduspoliitika kui ka Islandi kalanduspoliitika 
on praegu läbivaatamisel, kutsub Islandit ja ELi üles lähenema kõnealusele läbirääkimiste 
peatükile konstruktiivselt, et jõuda vastastikku rahuldava lahenduseni kalavarude säästva 
majandamise ja kasutamise osas;

24. peab oluliseks haldusstruktuuride loomist põllumajandusvaldkonnas, tunnistades samas 
Islandi põllumajanduse eripärasid ja käimasolevat ELi ühise põllumajanduspoliitika 
reformi protsessi;

25. kutsub Islandit ja teisi rannikuäärseid riike üles jätkama läbirääkimisi, et jõuda 
makrellivarude küsimuses kokkuleppele selliste realistlike ettepanekute alusel, mis 
kindlustavad varude tuleviku, aitavad kaitsta ja säilitada töökohti pelaagilise püügi 
sektoris ning tagavad pikaajalise ja jätkusuutliku kalanduse;

26. on veendunud, et Island, kes saab peaaegu kogu oma energia taastuvatest 
energiaallikatest, võib anda väärtusliku panuse ELi poliitikavaldkondadesse tänu oma 
kogemusele taastuvenergia valdkonnas, eelkõige geotermilise energia kasutamise, 
keskkonnakaitse ja selliste meetmete osas, mille eesmärk on tulla toime kliimamuutusega;

27. märgib siiski, et ELi ja Islandi vahel püsivad lahkarvamused mereelustiku haldamise, eriti 
vaalapüügiga seotud küsimustes; juhib tähelepanu asjaolule, et vaalapüügi keeld on ELi 
õigustiku osa, ning nõuab laiemat mõttevahetust vaalapüügi ja vaalatoodetega kauplemise 
lõpetamise teemal;

28. tunneb heameelt Islandi jätkuva toetuse üle ÜJKP tsiviiloperatsioonidele ning selle üle, et 
Island on saavutanud vastavuse suurema osa ÜVJP valdkonna deklaratsioonide ja 
otsustega; rõhutab, et ühinemiseelse protsessi osana oodatakse Islandilt, et ta 
kooskõlastaks oma seisukohad ELiga kõigis rahvusvahelistes organisatsioonides, 
sealhulgas WTOs;

Piirkondlik koostöö

29. on seisukohal, et Islandi ühinemine ELiga suurendaks liidu väljavaateid täita Põhja-
Euroopas ja Arktika piirkonnas aktiivsemat ja konstruktiivsemat rolli ning anda oma 
panus selle piirkonna mitmepoolsesse haldamisse ja jätkusuutlikesse poliitilistesse 
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lahendustesse, kuna Arktika keskkonnaprobleemid on ühine mure; on veendunud, et 
Islandist võiks saada strateegiline tugiala selles piirkonnas ja tema ühinemine ELiga 
tugevdaks veelgi Euroopa esindatust Arktika Nõukogus;

30. peab positiivseks Islandi osalemist Põhjamaade Nõukogus ning ELi põhjamõõtme 
poliitikas, Barentsi Euroarktilises Nõukogus ja Arktika Nõukogus; on seisukohal, et 
Alþingi poolt 2011. aasta märtsis vastu võetud Islandi Kaug-Põhja alade poliitikat käsitlev 
resolutsioon tugevdas Islandi valmidust täita aktiivset rolli Arktika piirkonnas üldiselt;

31. rõhutab vajadust Euroopa Liidu tulemuslikuma ja kooskõlastatud Arktika-poliitika järele 
ning väljendab arvamust, et Islandi ühinemine ELiga tugevdaks nii ELi mõju Arktikas kui 
ka liidu välispoliitika Põhja-Atlandi dimensiooni;

°
°      °

32. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, 
liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Alþingi esimehele ja Islandi valitsusele.


