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Резолюция на Европейския парламент относно доклада за напредъка на Исландия 
за 2012 г.
(2012/0000(RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид решението на Европейския съвет от 17 юни 2010 г. за откриване на 
присъединителни преговори с Исландия,

– като взе предвид резултатите от присъединителните конференции с Исландия,

– като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета, озаглавено „Стратегия за разширяване и основни предизвикателства през 
периода 2012—2013 г.“, и доклада за напредъка на Исландия за 2012 г., приет на 10 
октомври 2012 г. (COM(2012)0600),

– като взе предвид предишните си резолюции относно Исландия, и по-конкретно 
резолюцията от 7 юли 2010 г. относно кандидатурата на Исландия за членство в 
Европейския съюз, резолюцията от 7 април 2011 г. относно доклада за напредъка на 
Исландия за 2010 г. и резолюцията от 14 март 2012 г. относно доклада за напредъка 
на Исландия за 2011 г.,

– като взе предвид заседанията на съвместния парламентарен комитет ЕС—Исландия,

– като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че Исландия изпълнява критериите от Копенхаген и че 
преговорите за присъединяване на Исландия бяха открити на 27 юли 2010 г. след 
одобрение от Съвета;

Б. като има предвид, че 21 глави са отворени за преговори и 10 от тях са 
предварително затворени;

В. като има предвид, че както беше подчертано от възобновения консенсус относно 
разширяването, напредъкът на всяка страна към членство в ЕС се основава на 
заслуженото от нея,

Г. като има предвид, че Исландия вече си сътрудничи тясно с ЕС като член на 
Европейското икономическо пространство (ЕИП), Шенгенските споразумения и 
Регламента Дъблин ІІ и следователно вече е приела значителна част от 
достиженията на правото на ЕС;

Д. като има предвид, че Исландия допринася за европейското сближаване и 
солидарност чрез финансовия механизъм в рамките на Европейското икономическо 
пространство (ЕИП) и сътрудничи с ЕС в мироопазващи операции и операции за 
управление на кризи;
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Е. като има предвид, че набелязаната от органите на ЕС цел е да представят 
окончателен преговорен пакет, който да отчита спецификите и очакванията на 
Исландия, като същевременно гарантира изцяло принципите и достиженията на 
правото на Съюза;

Общи бележки

1. припомня, че критериите от Копенхаген и интеграционният капацитет на Съюза 
представляват базата за присъединяване към ЕС;

2. приветства отварянето на значителен брой преговорни глави, което показва 
съществения напредък в процеса на присъединяване; насърчава Исландия да 
продължава да работи, за да постигне целевите показатели за затваряне на 
приложимите глави; счита, че е важно да се създадат условията за приключване на 
преговорите, когато и двете страни са подготвени и след надлежно разглеждане на 
всички останали глави, така че да се гарантира успешно присъединяване;

Политически критерии

3. приветства перспективата страна с добре функционираща демократична традиция, 
силни институции и гражданско общество да стане нов член на ЕС;

4. отбелязва резултатите от консултативния референдум, проведен на 20 октомври 
2012 г. относно предложенията на Конституционния съвет за проектозакон за 
промени в конституцията, в който мнозинството от населението на Исландия изрази 
желание да използва работата на този съвет като основа за нов проект на основен 
закон;

5. поздравява Исландия за добрите й резултати по отношение на защитата на правата 
на човека и гарантирането на високо равнище на сътрудничество с международните 
механизми за защита на правата на човека; отбелязва със задоволство изготвянето 
на Национален план за действие за спазване на правата на човека;

6. счита, че Исландия се ползва с ефикасна и независима съдебна система, и 
приветства напредъка в политиките за борба с корупцията и за изпълнение на 
препоръките на специалната анкетна комисия;  приветства още укрепването на 
финансовия надзорен орган;

7. припомня отправената от него покана към исландските държавни органи да 
хармонизират правата на гражданите на ЕС по отношение на правото им да гласуват 
на местни избори в Исландия;

8. отбелязва отново своята загриженост във връзка с политическото разделение в 
правителството и в политическите партии по отношение на членството в ЕС и 
изразява надежда за конструктивен дебат в предстоящата предизборна кампания за 
парламентарните избори, насрочени за пролетта на 2013 г.;

9. със задоволство отбелязва, че значителна част от исландците се обявяват за 
продължаване на преговорите за присъединяване; приветства прозрачния и 
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приобщаващ начин, по който правителството води преговорния процес, и неговата 
подкрепа за дебат относно присъединяването към ЕС, както и участието на 
исландското общество в обществените дискусии за членството в ЕС;

Икономически критерии

10. приветства тесните икономически връзки на Исландия с ЕС; подчертава, че ЕС е 
най-големият търговски партньор на Исландия и неин основен източник на преки 
чуждестранни инвестиции;

11. поздравява Исландия за като цяло удовлетворителния начин, по който изпълнява 
своите задължения в рамките на ЕИП; отбелязва, че в редица случаи Надзорният 
орган на ЕАСТ е образувал производства срещу Исландия в Съда на ЕАСТ;

12. със задоволство отбелязва напредъка на исландската икономика от икономическата 
и финансова криза насам; отбелязва тенденцията към действителен растеж на БВП и 
консолидирането на бюджетната политика, което допринесе за постепенен спад на 
инфлацията; отбелязва още постепенния спад на безработицата;

13. изразява загриженост относно бавния напредък и ограничения успех в 
изпълнението на стратегията на Исландия за премахване на капиталовия контрол и 
припомня, че премахването на капиталовия контрол е важно изискване за 
присъединяването на страната към ЕС; приветства в това отношение сформирането 
на ad hoc група за премахване на капиталовия контрол в Исландия, съставена от 
представители на исландското правителство и Комисията и с участието на 
Европейската централна банка и Международния валутен фонд, и очаква с надежда 
резултатите от нейната работа;

Капацитет за поемане на задълженията, свързани с членството

14. отбелязва, че Исландия има добър общ капацитет за поемане на задълженията, 
свързани с членството;

15. приветства приемането на новия закон за възобновяемите енергийни източници и 
репутацията на Исландия в тази област; вярва, че Исландия може да даде ценен 
принос към политиките на ЕС благодарение на своя опит; убеден е също, че по-
тясното сътрудничество в тази област може да има положително въздействие върху 
инвестициите и оттам — върху икономическото положение и заетостта в Исландия 
и ЕС, и следователно насърчава инициативи като например проучването на 
възможността за свързване на исландската електропреносна мрежа с тази на 
континентална Европа чрез кабел под морето;

16. припомня, че спорът за Icesave остава неразрешен на този етап и че делото на 
Европейския надзорен орган срещу Исландия за нарушение на споразумението за 
ЕИП се гледа в Съда на ЕАСТ; приветства обаче трите частични плащания, 
извършени от оздравителния комитет на Landsbanki Islands hf към приоритетните 
кредитори в контекста на закриването на Landsbanki Islands hf; отбелязва 
становището, изразено от Комисията пред Съда на ЕАСТ; подчертава, че проблемът 
с Icesave трябва да се разреши извън рамките на преговорите за присъединяване и 
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не трябва да бъде препятствие пред процеса на присъединяване на Исландия;

17. отбелязва, че все още са налице някои слабости в области като финансовите услуги, 
безопасността на храните и свободното движение на капитала; подчертава 
необходимостта от намаляване на пречките за влизане на пазара в някои отрасли на 
икономиката;

18. приветства подготовката на исландските органи в областта на селскостопанската 
политика и политиката за селските райони с формулирането на стратегия за 
гарантиране на пълно спазване на достиженията на правото по глава 11 (Земеделие 
и развитие на селските райони) до датата на присъединяването, като при това се 
отчитат специфичните за исландското земеделие обстоятелства, с което са 
изпълнени целевите показатели за отваряне на тази глава;

19. като отчита факта, че в момента текат прегледи както на общата политика в 
областта на рибарството, така и на исландската политика в тази област, призовава 
Исландия и ЕС да подходят към тази преговорна глава по конструктивен начин, за 
да постигнат взаимно удовлетворително решение за устойчивото управление и 
експлоатиране на рибните ресурси и превенцията на неустойчивите риболовни 
практики в рамките на тогава приложимото право;

20. горещо приветства предварителното затваряне на глава 31 (Външна политика, 
политика на сигурност и отбрана) като важен символичен момент в 
присъединяването на Исландия към процеса на ЕС, тъй като то отбелязва, че 
разпоредбите на Договора за Европейския съюз, уреждащи общата политика на 
сигурност и отбрана, не засягат специфичния характер на политиката за сигурност и 
отбрана на Исландия като страна без въоръжени сили; приветства непрекъснатата 
подкрепа от страна на Исландия за гражданските операции в рамките на ОПСО и 
привеждането й в съответствие с по-голямата част от декларациите и решенията в 
областта на ОВППС;

°
°      °

21. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 
Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на 
Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на 
правителствата и парламентите на държавите членки, на председателя на Алтинг и 
на правителството на Исландия.


