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Usnesení Evropského parlamentu o zprávě o pokroku Islandu za rok 2012
(2012/0000(RSP))

Evropský parlament,

– s ohledem na rozhodnutí Evropské rady o zahájení přístupových jednání s Islandem přijaté 
dne 17. června 2010,

– s ohledem na výsledky přístupových konferencí s Islandem,

– s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě nazvané „Strategie rozšíření 
a hlavní výzvy v letech 2012–2013“ a na zprávu o pokroku Islandu za rok 2012 přijatou 
dne 10. října 2012 (COM(2012)0600),

– s ohledem na svá předchozí usnesení o Islandu, zejména na usnesení ze dne 7. července 
2010 o žádosti Islandu o členství v Evropské unii, ze dne 7. dubna 2011 o zprávě 
o pokroku Islandu za rok 2010 a ze dne 14. března 2012 o zprávě o pokroku Islandu za 
rok 2011,

– s ohledem na schůze Smíšeného parlamentního výboru EU-Island,

– s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že Island splňuje kodaňská kritéria a že dne 27. července 2010 s ním 
byla na základě souhlasu Rady zahájena přístupová jednání;

B. vzhledem k tomu, že v rámci jednání bylo dosud otevřeno 21 kapitol, z nichž 10 bylo 
předběžně uzavřeno; 

C. vzhledem k tomu, že jak je zdůrazněno v obnoveném konsenzu o rozšiřování, pokrok 
každé země usilující o členství v EU se hodnotí podle jejích výsledků;

D. vzhledem k tomu, že Island jakožto člen Evropského hospodářského prostoru (EHP), 
Schengenských dohod a nařízení Dublin II úzce spolupracuje s EU již dnes a že již přijal 
podstatnou část acquis;

E. vzhledem k tomu, že Island přispívá k soudržnosti a solidaritě v Evropě prostřednictvím 
finančního mechanismu v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP) a že s EU 
spolupracuje při mírových operacích a řešení krizí;

F. vzhledem k tomu, že stanoveným cílem orgánů EU je předložit závěrečný vyjednávací 
balíček, který bude zohledňovat specifické charakteristiky a očekávání Islandu a zároveň 
plně ochrání zásady a acquis Unie;

Obecné poznámky

1. připomíná, že základ pro přistoupení k EU poskytují kodaňská kritéria a integrační 
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kapacita Unie;

2. vítá otevření vysokého počtu kapitol jednání, které je znakem podstatného pokroku 
v procesu přistoupení; vybízí Island, aby nadále pracoval na splnění kritérií pro ukončení 
jednání o příslušných kapitolách; domnívá se, že je důležité vytvořit takové podmínky, 
aby bylo jednání ukončeno teprve tehdy, až budou obě strany připraveny, a po důkladném 
posouzení všech zbývajících kapitol, aby bylo zajištěno, že přistoupení Islandu bude 
úspěchem;

Politická kritéria

3. vítá skutečnost, že EU může získat nový členský stát s dobře fungující demokratickou 
tradicí, silnými institucemi a občanskou společností;

4. bere na vědomí výsledky poradního referenda, které se uskutečnilo dne 20. října 2012 
k návrhům k předloze ústavního aktu předloženým ústavní radou a v němž se většina 
obyvatel Islandu vyslovila pro použití práce rady za základ nového návrhu ústavy;

5. oceňuje Island za dobré výsledky v oblasti dodržování lidských práv a za zajištění vysoké 
úrovně spolupráce s mezinárodními mechanismy na ochranu lidských práv; s uspokojením 
bere na vědomí přípravu národního akčního plánu pro dodržování lidských práv;

6. domnívá se, že Island těží z účinného a nezávislého soudního systému, a vítá pokrok 
dosažený v oblasti politik zaměřených na boj proti korupci a v rámci úsilí o realizaci 
doporučení zvláštního vyšetřovacího výboru; dále vítá posílení orgánu finančního 
dohledu;

7. připomíná svou výzvu adresovanou islandským orgánům, aby harmonizovaly práva 
občanů EU, pokud jde o právo hlasovat ve volbách do místních zastupitelstev na Islandu;

8. opět poukazuje na své znepokojení nad politickými rozpory uvnitř vlády a politických 
stran, co se týče členství země v EU, a vyjadřuje naději, že nadcházející kampaň pro volby 
do parlamentu plánovaná na jaro roku 2013 přinese konstruktivní diskusi;

9. s potěšením konstatuje, že významné procento Islanďanů je nakloněno pokračování 
přístupových jednání; vítá skutečnost, že vláda vede jednání o přistoupení transparentním 
a inkluzivním způsobem a že podporuje debatu o přistoupení k EU i zapojení islandské 
společnosti do veřejných diskusí o členství v EU;

Hospodářská kritéria

10. vítá úzké ekonomické vazby mezi Islandem a EU; zdůrazňuje, že EU je největším 
obchodním partnerem Islandu a hlavním zdrojem přímých zahraničních investic;

11. oceňuje Island za jeho celkově uspokojivé výsledky při plnění povinností v rámci EHS; 
konstatuje, že Kontrolní úřad ESVO zahájil proti Islandu v několika případech řízení 
u Soudního dvora ESVO;

12. s potěšením bere na vědomí značný hospodářský pokrok, jehož Island dosáhl od 
hospodářské a finanční krize; bere na vědomí strukturu skutečného růstu HDP 
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a konsolidace rozpočtové politiky, která podporuje postupné snižování míry inflace; dále 
bere na vědomí postupné snižování míry nezaměstnanosti;

13. je znepokojen skutečností, že provádění strategie Islandu pro odstranění kontrol kapitálu 
pokračuje pomalu a s omezeným úspěchem, a připomíná, že odstranění kontrol kapitálu je 
důležitou podmínkou pro přistoupení země k EU; vítá v této souvislosti zřízení skupiny ad 
hoc pro odstranění kontrol kapitálu na Islandu, která sestává ze zástupců islandské vlády 
a Komise za účasti Evropské centrální banky a Mezinárodního měnového fondu, a s 
netrpělivostí očekává výsledky jejich práce;

Schopnost převzít závazky vyplývající z členství

14. konstatuje, že Island má obecně dobrou schopnost převzít závazky vyplývající ze členství;

15. vítá nové právní předpisy v oblasti zdrojů obnovitelné energie a výsledky Islandu v této 
oblasti; domnívá se, že Island může na základě svých zkušeností cenným způsobem 
přispět k politikám EU; současně je přesvědčen o tom, že užší spolupráce v této oblasti se 
může pozitivně promítnout do investic, a tím i do hospodářské situace a zaměstnanosti na 
Islandu a v EU, a podporuje proto iniciativy, jako je prozkoumání možnosti propojit 
energetickou soustavu Islandu se soustavou kontinentální Evropy pomocí podmořského 
kabelu;

16. připomíná, že spor ohledně banky Icesave zůstává v této fázi nevyřešen a že před 
Soudním dvorem ESVO nyní probíhá řízení proti Islandu pro porušení Dohody o EHP, jež 
inicioval Kontrolní úřad ESVO; vítá však tři částečné platby přednostním věřitelům, které 
provedla Rada pro řešení problémů Landsbanki Íslands hf. v rámci procesu likvidace 
Landsbanki Íslands hf.; bere na vědomí zásah Komise u Soudního dvora ESVO; 
zdůrazňuje, že tato kauza musí být vyřešena nezávisle na přístupových jednáních a že se 
nesmí stát překážkou v procesu přistoupení Islandu;

17. konstatuje, že přetrvávají určité nedostatky v oblastech, jako jsou finanční služby, 
bezpečnost potravin a volný pohyb kapitálu; zdůrazňuje, že je zapotřebí omezit 
v některých odvětvích hospodářství překážky pro vstup na trh;

18. vítá přípravy islandských orgánů v oblasti zemědělské politiky a politiky venkova, v rámci 
nichž byla formulována strategie, jež si klade za cíl zajistit plný soulad s acquis podle 
kapitoly 11 (Zemědělství a rozvoj venkova) k datu přistoupení, přičemž je přihlíženo ke 
specifickým podmínkám zemědělství na Islandu, čímž je splněno úvodní kritérium této 
kapitoly;

19. vzhledem k tomu, že právě probíhá revize společné rybářské politiky i rybářské politiky 
Islandu, vyzývá Island a EU, aby o této kapitole přístupových jednání vedly konstruktivní 
dialog s cílem dosáhnout oboustranně uspokojivého výsledku z hlediska udržitelného 
řízení a využívání rybolovných zdrojů, stejně jako prevence neudržitelných rybolovných 
postupů, a to v rámci platného acquis;

20. velmi vítá prozatímní uzavření kapitoly 31 (Zahraniční, bezpečnostní a obranná politika) 
coby důležitý symbolický okamžik v rámci procesu přistoupení Islandu k EU, neboť je 
známkou toho, že ustanovení Smlouvy o Evropské unii upravující společnou bezpečnostní 
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a obrannou politiku nejsou na úkor zvláštního charakteru bezpečnostní a obranné politiky 
Islandu, který je zemí bez ozbrojených sil; vítá skutečnost, že Island soustavně podporuje 
civilní operace v rámci SBOP a že se řídí většinou deklarací a rozhodnutí v oblasti SZBP;

°
°      °

21. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni 
Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám 
a parlamentům členských států, předsedkyni islandského parlamentu a vládě Islandu.


