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Uznesenie Európskeho parlamentu o správe o pokroku Islandu za rok 2011

Európsky parlament,

– so zreteľom na rozhodnutie Európskej rady zo 17. júna 2010 o začatí prístupových 
rokovaní s Islandom,

– so zreteľom na výsledky prístupových konferencií na ministerskej úrovni s Islandom 
konaných 27. júna 2010 a 27. júna 2011, ako aj prístupovej konferencie s Islandom na 
úrovni poslancov konanej 19. októbra 2011, 

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom Stratégia 
rozširovania a hlavné výzvy v rokoch 2011 – 2012 (KOM(2010)0666) a na správu 
o pokroku Islandu za rok 2010 prijatú 12. októbra 2011 (SEC(2011)1202 v konečnom 
znení),

– so zreteľom na výsledky skríningu (november 2010 – jún 2011),

– so zreteľom na národný program IPA Islandu prijatý v októbri 2011 s rozpočtom vo výške 
12 miliónov EUR,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 7. júla 2010 o žiadosti Islandu o členstvo v Európskej 
únii1 a uznesenie zo 7. apríla 2011 o správe o pokroku Islandu za rok 20102,

– so zreteľom na schôdze spoločného parlamentného výboru EÚ – Island,

– so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže Island spĺňa kodanské kritériá a keďže 27. júla 2010 boli po schválení Radou 
otvorené prístupové rokovania s Islandom;

B. keďže dosiaľ boli počas prístupových rokovaní otvorené a predbežne uzatvorené štyri 
kapitoly (kapitola 2 – voľný pohyb pracovníkov, kapitola 7 – právne predpisy v oblasti 
duševného vlastníctva, kapitola 25 – veda a výskum, kapitola 26 – vzdelanie a kultúra) a 
ďalšie dve boli otvorené ( kapitola 5 – verejné obstarávanie a kapitola 10 – informačná 
spoločnosť a médiá);

C. keďže ako sa zdôrazňuje v obnovenom konsenze o rozšírení, pokrok každej krajiny na 
ceste k členstvu v Európskej únii sa hodnotí podľa jej výsledkov;

D. keďže Island úzko spolupracuje s EÚ ako člen Európskeho hospodárskeho priestoru 
(EHP), v rámci Schengenských dohôd a Dublinského nariadenia II a už prijal podstatnú 
časť acquis;

                                               
1 Prijaté texty, P7_TA(2010)0278.
2 Prijaté texty, P7_TA-PROV(2011)0150.
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E. keďže je potrebné brať do úvahy špecifiká Islandu, pričom by sa mali riadne dodržiavať 
zásady a acquis EÚ;

F. keďže Island prispieva k európskej súdržnosti a solidarite prostredníctvom finančného 
mechanizmu v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru a spolupracuje s EÚ v oblasti 
operácií zameraných na udržanie mieru a krízové riadenie;

G. keďže hospodárska a fiškálna konsolidácia sa rozbehla, hospodárstvo Islandu sa mierne 
zlepšuje a očakáva sa pomalé obnovenie HDP;

Všeobecné poznámky

1. pripomína, že základom prístupu k EÚ sú kodanské kritériá a integračná kapacita Únie,

2. víta otvorenie šiestich rokovacích kapitol a predbežné uzatvorenie štyroch z nich počas 
prístupových rokovaní; domnieva sa, že je dôležité vytvoriť podmienky na dokončenie 
prístupového procesu s Islandom a zabezpečiť, aby jeho pristúpenie bolo úspešné;

Politické kritériá

3. víta, že EÚ môže získať nový členský štát, ktorým môže byť krajina so silnou 
demokratickou tradíciou a občianskou kultúrou;

4. berie na vedomie proces preskúmavania islandskej ústavy, ktorého cieľom je posilnenie 
demokratických záruk, kontroly a rovnováhy, zlepšenie fungovania štátnych inštitúcií a 
vymedzenia ich úloh a právomocí;

5. vyzdvihuje Island pre jeho dobré výsledky v oblasti záruk dodržiavania ľudských práv 
a zabezpečenia vysokej úrovne spolupráce s medzinárodnými mechanizmami na ochranu 
ľudských práv; zdôrazňuje, že pristúpenie Islandu k EÚ ešte viac posilní úlohu Únie ako 
subjektu, ktorý presadzuje a bráni ľudské práva a základné slobody na celosvetovej 
úrovni;

6. berie na vedomie podstatný pokrok v oblasti posilňovania nezávislosti a efektívnosti 
súdnictva, ako aj posilnenie rámca politiky na boj s korupciou;

7. víta nový mediálny zákon, ktorý prijal islandský parlament 20. apríla 2011; podporuje 
príslušné parlamentné výbory, ktoré boli v lete 2011 poverené prácou na legislatívnom 
rámci v tejto oblasti, v oblasti koncentrácie vlastníctva na islandskom mediálnom trhu a 
úlohy islandského štátneho vysielania na reklamnom trhu;

8. opakovane nabáda islandské orgány, aby harmonizovali práva občanov EÚ vo vzťahu 
k volebnému právu v miestnych voľbách na Islande;

9. je znepokojený politickým rozdvojením vlády v otázke členstva v EÚ a v súvislosti s 
pristúpením k EÚ podporuje prijatie komplexných stratégií v určitých oblastiach, najmä v 
oblastiach, ktoré nie sú pokryté v rámci EHP; 

10. s potešením víta skutočnosť, že väčšina Islanďanov podporuje pokračovanie prístupových 
rokovaní; víta skutočnosť, že vláda podporuje organizovanie vyvážených diskusií o 
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prístupovom procese, ktoré sa opierajú o dostatok informácií, a zapojenie islandskej 
spoločnosti do verejných diskusií o členstve v EÚ;

11. domnieva sa, že je veľmi dôležité poskytnúť občanom EÚ jasné a komplexné informácie 
založené na faktoch o dôsledkoch pristúpenia Islandu; vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby v tomto smere vyvíjali úsilie, a považuje za rovnako dôležité vypočuť si obavy a 
otázky občanov a zaoberať sa nimi, ako aj reagovať na ich názory a záujmy;

Hospodárske kritériá

12. víta všeobecne uspokojivé výsledky Islandu, pokiaľ ide o plnenie jeho povinností v rámci 
EHP a schopnosť odolávať konkurenčnému tlaku a trhovým silám v EÚ;

13. pobáda islandské orgány, aby sa zaoberali pokračujúcim štátnym vplyvom v bankovom 
sektore a niektorých odvetviach, ako sú energetika, letecká doprava a rybolov, ktoré sú 
ďalej chránené pred konkurenciou iných krajín;

14. vyzdvihuje Island za úspešné ukončenie programu hospodárskej obnovy s podporou 
MMF, ktorého cieľom bola fiškálna a hospodárska konsolidácia;

15. s potešením zaznamenáva dobré hospodárske výsledky, ktoré dosiahol, a rozsiahlu 
reštrukturalizáciu a reformy vo finančnom sektore; pobáda k ďalšiemu úsiliu s cieľom 
znížiť úroveň nezamestnanosti, najmä nezamestnanosti mladých ľudí;

16. vyzýva islandské orgány, aby sa ďalej zaoberali nízkou úrovňou verejných a súkromných 
investícií a vysokou mierou inflácie po hospodárskej a finančnej kríze;

17. zaznamenáva, že islandský parlament prijal revidovanú stratégiu zrušenia regulácie 
kapitálu, ktorú pripravili islandské orgány spolu s MMF, a konštruktívny dialóg medzi 
Islandom a EÚ v tejto oblasti; pripomína, že zrušenie regulácie kapitálu je dôležitou 
požiadavkou v súvislosti s pristúpením krajiny do EÚ;

18. pripomína, že kauza Icesave zostáva nateraz nevyriešená; zaznamenáva odpoveď Islandu 
na odôvodnené stanovisko orgánu dohľadu EZVO a rozsudok najvyššieho islandského 
súdu, ktorým podporil akt o výnimočnej situácii zo 6. októbra 2008; oceňuje úsilie 
islandských orgánov pri riešení tejto kauzy a očakáva, že všetky nároky vkladateľov voči 
Landsbanki budú riadne v plnom rozsahu uspokojené;

Schopnosť prevziať záväzky vyplývajúce z členstva

19. vyzýva Island, aby zlepšil prípravy na dosiahnutie súladu s acquis EÚ, najmä v oblastiach, 
ktoré nie sú pokryté v rámci EHP, a aby zabezpečil jeho vykonávanie a presadzovanie 
pred dátumom pristúpenia;

20. berie na vedomie výsledky skríningu; víta cieľ Islandu otvoriť všetky rokovacie kapitoly 
počas dánskeho predsedníctva a zdôrazňuje, že je potrebné splniť počiatočné referenčné 
kritériá v kapitole 11 – poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a v kapitole 22 – regionálna 
politika a koordinácia štrukturálnych nástrojov;

21. vyzdvihuje efektívnosť a profesionalitu islandskej vlády a zároveň ju pobáda, aby ďalej 



RE\880512SK.doc 5/6 PE473.963v01-00

SK

podľa plánu konsolidovala ministerstvá a naplnila celkový cieľ posilniť ich 
administratívnu kapacitu a koordináciu, ako aj rozhodovacie kapacity na ministerstvách;

22. víta pokračujúce úsilie odstraňovať inštitucionálne nedostatky v odvetví finančníctva 
a pokrok pri posilňovaní postupov regulácie bánk a dohľadu nad nimi;

23. zohľadňuje skutočnosť, že spoločná politika rybolovu a politika rybolovu Islandu sa v 
súčasnosti prepracúva, a vyzýva Island a EÚ, aby k tejto kapitole rokovaní pristupovali 
konštruktívnym spôsobom s cieľom dosiahnuť vzájomne uspokojivé riešenie týkajúce sa 
udržateľného riadenia a využívania rybolovných zdrojov;

24. domnieva sa, že je dôležité vytvoriť administratívne štruktúry v oblasti poľnohospodárstva 
a zároveň uznať špecifiká islandského poľnohospodárstva a pokračujúcej reformy 
spoločnej poľnohospodárskej politiky;

25. pobáda Island a ďalšie pobrežné štáty, aby pokračovali v rokovaniach zameraných na 
vyriešenie sporu týkajúceho sa otázky lovu makrel, a to na základe realistických návrhov, 
ktoré zabezpečia budúcnosť populácie, ochránia a udržia pracovné miesta v odvetví 
pelagického rybolovu a zaistia dlhodobý a udržateľný rybolov;

26. je presvedčený, že Island, ktorý získava väčšinu stacionárnej energie z obnoviteľných 
zdrojov, môže hodnotne prispieť k politikám EÚ vzhľadom na svoje skúsenosti v oblasti 
energií z obnoviteľných zdrojov, najmä pokiaľ ide o využívanie geotermálnej energie, 
ochranu životného prostredia a opatrenia na boj proti zmene klímy;

27. poznamenáva však, že medzi EÚ a Islandom naďalej existujú rozdiely v otázkach 
týkajúcich sa riadenia morského života, najmä lovu veľrýb; upozorňuje, že zákaz lovu 
veľrýb je súčasťou acquis EÚ, a vyzýva na širšiu diskusiu o otázke zákazu lovu veľrýb 
a obchodovania s výrobkami z nich;

28. víta pokračujúcu podporu Islandu civilných operácií SBOP a jeho pripojenie sa k väčšine 
vyhlásení a rozhodnutí v oblasti SZBP; zdôrazňuje, že od Islandu sa očakáva, že bude v 
procese pred pristúpením koordinovať s EÚ svoju pozíciu na všetkých medzinárodných 
fórach vrátane WTO;

Regionálna spolupráca

29. domnieva sa, že pristúpením Islandu k EÚ by sa zlepšili možnosti Únie zohrávať 
aktívnejšiu a konštruktívnejšiu úlohu v severnej Európe a v arktickej oblasti a prispievať k 
mnohostrannému riadeniu a udržateľným politickým riešeniam v regióne, pretože 
naliehavé úlohy v súvislosti so životným prostredím arktickej oblasti sú spoločným 
problémom; je presvedčený, že Island by sa mal stať strategickým mostom v regióne a že 
pristúpením Islandu k EÚ sa ešte viac upevní európska prítomnosť v Arktickej rade;

30. pozitívne vníma účasť Islandu v Severskej rade, ako aj na politike Severnej dimenzie EÚ, 
v Barentsovej euro-arktickej rade a Arktickej rade; domnieva sa, že prijatím uznesenia o 
politike na ďalekom severe parlamentom v marci 2011 Island potvrdil svoj cieľ zohrávať 
aktívnu úlohu v arktickej oblasti vo všeobecnosti;
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31. zdôrazňuje, že je potrebné zefektívniť a koordinovať arktickú politiku Európskej únie, 
a vyjadruje názor, že pristúpením Islandu k EÚ by sa posilnil hlas EÚ v arktickej oblasti a 
severoatlantický rozmer vonkajších politík Únie;

°
°      °

32. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke 
Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam 
a parlamentom členských štátov, predsedníčke islandského parlamentu a vláde Islandu.


