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B7-0000/2012

Europa-Parlamentets beslutning om statusrapport for Island 2012
(2012/0000(RSP))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Det Europæiske Råds afgørelse af 17. juni 2010 om at indlede 
tiltrædelsesforhandlinger med Island,

– der henviser til resultaterne af tiltrædelseskonferencerne med Island,

– der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om 
"Udvidelsesstrategi og vigtigste udfordringer 2012-2013" (COM(2012)0600) samt til 
statusrapport for Island 2012,

– der henviser til sine tidligere beslutninger om Island, og navnlig beslutningen af 7. juli 
2010 om Islands ansøgning om medlemskab af Den Europæiske Union, beslutningen af 7. 
april 2011 om statusrapport for Island 2010 og beslutningen af 14. marts 2012 om 
statusrapport for Island 2011,

– der henviser til møderne i Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Island,

– der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at Island opfylder Københavnskriterierne, og at der blev indledt 
tiltrædelsesforhandlinger med Island den 27. juli 2010 efter Rådets godkendelse;

B. der henviser til, at der er åbnet 21 kapitler til forhandling, hvoraf 10 er blevet foreløbigt 
lukket;

C. der henviser til, at ethvert lands fremskridt i retning af EU-medlemskab er baseret på 
resultater, hvilket er blevet understreget i den nye konsensus om udvidelse;

D. der henviser til, at Island allerede samarbejder tæt med EU som medlem af Det 
Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), Schengen-aftalerne og Dublin II-
forordningen og allerede har indført en betydelig del af EU's regelværk;

E. der henviser til, at Island bidrager til europæisk samhørighed og solidaritet gennem 
finansieringsmekanismen under Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) 
og samarbejder med EU om fredsbevarende operationer og krisestyringsoperationer;

F. der henviser til, at EU-myndighedernes erklærede mål er at fremlægge en endelig 
forhandlingspakke, som vil tage hensyn til Islands særlige forhold og forventninger, 
samtidig med at Unionens principper og gældende EU-ret sikres fuldt ud;

Generelle bemærkninger

1. minder om, at Københavnskriterierne og Unionens integrationskapacitet danner 
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grundlaget for tiltrædelse af EU;

2. glæder sig over åbningen af et betydeligt antal forhandlingskapitler, hvilket er udtryk for 
de gode fremskridt, der gøres i tiltrædelsesprocessen; tilskynder Island til fortsat at arbejde 
hen imod at opfylde de afsluttende benchmarks for de relevante kapitler; anser det for 
vigtigt at få skabt betingelserne for at afslutte forhandlingerne, når begge parter er parate 
og efter en grundig gennemgang af alle de resterende kapitler, for at sikre, at Islands 
tiltrædelse bliver vellykket;

Politiske kriterier

3. glæder sig over udsigten til at få et land med en velfungerende demokratisk tradition, 
stærke institutioner og et stærkt civilsamfund som ny EU-medlemsstat;

4. noterer sig resultaterne af den vejledende folkeafstemning den 20. oktober 2012 om 
Forfatningsrådets forslag om udkast til forfatningslov, hvor et flertal af den islandske 
befolkning gav udtryk for deres vilje til at anvende Forfatningsrådets arbejde som 
udgangspunkt for et nyt udkast til forfatning;

5. roser Island for dets gode omdømme med hensyn til at beskytte menneskerettighederne og 
sikre en høj grad af samarbejde med internationale mekanismer til beskyttelse af 
menneskerettighederne; bemærker med tilfredshed udarbejdelsen af en national 
handlingsplan for overholdelse af menneskerettighederne;

6. finder, at Island nyder godt af et effektivt og uafhængigt retssystem, og glæder sig over de 
fremskridt, der er gjort med hensyn til antikorruptionspolitikker og gennemførelse af 
henstillingerne fra det særlige undersøgelsesudvalg; glæder sig endvidere over styrkelsen 
af Finanstilsynet;

7. minder om sin opfordring til de islandske myndigheder om at harmonisere EU-borgeres 
rettigheder, hvad angår deres ret til at stemme ved lokalvalg i Island;

8. gør på ny opmærksom på sin bekymring over den politiske splittelse i regeringen og i de 
politiske partier vedrørende EU-medlemskab og udtrykker håb om en konstruktiv debat i 
den kommende parlamentsvalgkamp, som forventes at finde sted i foråret 2013;

9. konstaterer med tilfredshed, at et betydeligt antal islændinge er for en fortsættelse af 
tiltrædelsesforhandlingerne; glæder sig over regeringens gennemsigtige og inklusive 
varetagelse af forhandlingsprocessen og dens støtte til en debat om tiltrædelse af EU samt 
inddragelsen af det islandske samfund i offentlige drøftelser om EU-medlemskab;

Økonomiske kriterier

10. glæder sig over Islands nære økonomiske bånd med EU; fremhæver, at EU er Islands 
største handelspartner og hovedleverandør af direkte udenlandske investeringer;

11. roser Island for dets generelt tilfredsstillende præstationer med hensyn til gennemførelse 
af dets EØS-forpligtelser; bemærker, at EFTA-Tilsynsmyndigheden har indledt 
procedurer mod Island ved EFTA-Domstolen i en række sager;
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12. bemærker med tilfredshed de gode økonomiske fremskridt, Island har gjort; siden den 
økonomiske og finansielle krise indtraf; noterer sig det mønster af realvækst i BNP og 
konsolidering af finanspolitikken, som har understøttet en gradvis sænkning af 
inflationsraten; noterer sig desuden det gradvise fald i arbejdsløshedsraten;

13. er bekymret over, at gennemførelsen af Islands strategi for afskaffelsen af
kapitalrestriktioner kun er skredet langsomt frem og med begrænset succes, og minder 
om, at afskaffelsen af kapitalrestriktioner er en vigtig betingelse for landets tiltrædelse af 
EU; glæder sig i denne forbindelse over etableringen af en ad hoc-gruppe for afskaffelse 
af Islands kapitalrestriktioner, som består af repræsentanter for Islands regering og for 
Kommissionen med deltagelse fra Den Europæiske Centralbank og Den Internationale 
Valutafond, og imødeser resultaterne af dens arbejde;

Evne til at påtage sig forpligtelserne ved medlemskab

14. bemærker, at Island har en god overordnet kapacitet til at påtage sig forpligtelserne ved et 
medlemskab;

15. glæder sig over den nye lov om vedvarende energikilder og Islands resultater på dette 
område; mener, at Island grundet dets erfaringer kan yde et værdifuldt bidrag til EU's 
politikker; er ligeledes overbevist om, at et tættere samarbejde på dette område kan få 
positiv indvirkning på investeringer og dermed på den økonomiske situation og 
beskæftigelsessituationen i Island og i EU, og tilskynder derfor til initiativer, som f.eks. at 
undersøge muligheden for at forbinde det islandske energiforsyningssystem med det 
europæiske fastlands via et undersøisk kabel;

16. minder om, at striden om Icesave på nuværende tidspunkt stadig ikke er løst, og at den 
europæiske tilsynsmyndigheds sag mod Island for brud på EØS-aftalen verserer ved 
EFTA-Domstolen; glæder sig dog over de tre afdrag, som afviklingsudvalget for 
Landsbanki Islands hf har betalt til prioriterede kreditorer i forbindelse med afviklingen af 
Landsbanki Islands hf; noterer sig Kommissionens intervention ved EFTA-Domstolen;
understreger, at Icesave-problematikken skal løses uden for tiltrædelsesforhandlingerne og 
ikke må være en hindring for Islands tiltrædelsesproces;

17. bemærker, at der stadig er mangler på områder såsom finansielle tjenesteydelser, 
fødevaresikkerhed og kapitalens frie bevægelighed; understreger behovet for at mindske 
hindringerne for markedsadgang til visse økonomiske sektorer;

18. glæder sig over de islandske myndigheders forberedelser inden for politikken for landbrug 
og landdistrikter gennem udarbejdelsen af en strategi med henblik på at sikre fuldstændig 
overholdelse af gældende EU-ret under kapitel 11 (Landbrug og udvikling af 
landdistrikterne) inden tiltrædelsesdatoen under hensyntagen til de særlige vilkår for 
landbrug i Island, hvorved de har opfyldt dette kapitels åbningsbenchmark;

19. opfordrer, i betragtning af at både den fælles fiskeripolitik og den islandske fiskeripolitik i 
øjeblikket er ved at blive revideret, Island og EU til at gribe dette kapitel i forhandlingerne 
konstruktivt an for at nå frem til en gensidigt tilfredsstillende løsning på bæredygtig 
forvaltning og udnyttelse af fiskeressourcerne og forebyggelse af ikke-bæredygtige 
fiskerimetoder inden for den til den tid gældende EU-ret;
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20. udtrykker stor tilfredshed med den foreløbige lukning af kapitel 31 (Udenrigs-, 
sikkerheds- og forsvarspolitik), som udgør et symbolsk øjeblik i Islands EU-
tiltrædelsesproces, eftersom det markerer, at de bestemmelser i traktaten om Den 
Europæiske Union, der regulerer den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik, ikke påvirker 
den særlige karakter af Islands sikkerheds- og forsvarspolitik som et land uden væbnede 
styrker; glæder sig over Islands fortsatte støtte til civile FSFP-operationer og dets 
tilpasning til hovedparten af erklæringerne og afgørelserne inden for den fælles udenrigs-
og sikkerhedspolitik;

°
°      °

21. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden 
i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og 
sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, formanden for Altinget og 
Islands regering.


