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B7-0000/2012

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την έκθεση προόδου του 2012 για 
την Ισλανδία
[2012/0000 (RSP)].

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2010 για την 
έναρξη διαπραγματεύσεων προσχώρησης με την Ισλανδία,

– έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα των διασκέψεων για την προσχώρηση Ισλανδία,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο με τίτλο «Στρατηγική διεύρυνσης και κυριότερες προκλήσεις για την περίοδο 
2012-2013» (COM(2012)0660) και την έκθεση προόδου του 2012 για την Ισλανδία η 
οποία εγκρίθηκε στις 9 Οκτωβρίου 2012,

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του της 7ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την 
αίτηση προσχώρησης της Ισλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της 7ης Απριλίου 2011 
σχετικά με την έκθεση προόδου 2010 της Ισλανδίας για το 2010 και της 14ης Μαρτίου 
2012 σχετικά με την έκθεση προόδου 2010 της Ισλανδίας για το 2011,

– έχοντας υπόψη τις συνεδριάσεις της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΕ-Ισλανδίας,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ισλανδία πληροί τα κριτήρια της Κοπεγχάγης και ότι 
διαπραγματεύσεις προσχώρησης με την Ισλανδία ξεκίνησαν στις 27 Ιουλίου 2010 μετά 
από έγκριση του Συμβουλίου,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι 21 κεφάλαια έχουν ανοίξει για διαπραγματεύσεις, 10 εκ των 
οποίων είχαν προσωρινά κλείσει·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως υπογραμμίστηκε στην ανανεωμένη συναίνεση σχετικά με 
τη διεύρυνση, η πρόοδος κάθε χώρας στην πορεία ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
βασίζεται στην αξία της,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ισλανδία ήδη συνεργάζεται στενά με την ΕΕ ως μέλος του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), των Συμφωνιών του Σένγκεν και του 
Κανονισμού Δουβλίνου ΙΙ, και ότι έχει ήδη υιοθετήσει ένα σημαντικό μέρος του 
κοινοτικού κεκτημένου,

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ισλανδία συμβάλλει στην ευρωπαϊκή συνοχή και αλληλεγγύη 
μέσω του Χρηματοπιστωτικού Μηχανισμού στο πλαίσιο του ΕΟΧ και συνεργάζεται με 
την ΕΕ στις επιχειρήσεις διατήρησης της ειρήνης και διαχείρισης κρίσεων,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι δεδηλωμένος στόχος των αρχών της ΕΕ είναι η υποβολή μιας 
τελικής δέσμης διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο της οποίας θα λαμβάνονται υπόψη οι 
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ιδιομορφίες και οι προσδοκίες της Ισλανδίας, διαφυλάσσοντας όμως πλήρως τις αρχές και 
το κεκτημένο της Ένωσης·

Γενικές παρατηρήσεις

1. υπενθυμίζει ότι τα κριτήρια της Κοπεγχάγης και η δυναμικότητα ολοκλήρωσης της 
Ένωσης παρέχουν τη γενική βάση για ένταξη στην ΕΕ·

2. χαιρετίζει το άνοιγμα σημαντικού αριθμού κεφαλαίων προς διαπραγμάτευση, 
επισημαίνοντας την επαρκή πρόοδο στο πλαίσιο της διαδικασίας προχώρησης· 
ενθαρρύνει την Ισλανδία να συνεχίσει να εργάζεται για την τήρηση των κριτηρίων 
αναφοράς κλεισίματος για τα κεφάλαια εφαρμογής· θεωρεί σημαντική τη δημιουργία των 
προϋποθέσεων για συμπλήρωση των διαπραγματεύσεων όταν αμφότερες οι πλευρές θα 
είναι προετοιμασμένες και κατόπιν ενδελεχούς εξέτασης όλων των υπολοίπων 
κεφαλαίων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιτυχία σε σχέση με την προσχώρηση της 
χώρας αυτής· 

Πολιτικά κριτήρια

3. χαιρετίζει την προοπτική της προσχώρησης ως νέου κράτους μέλους της ΕΕ μιας χώρας 
με μια δημοκρατική παράδοση χαρακτηριζόμενη από εύρυθμη λειτουργία, ισχυρούς 
θεσμούς και κοινωνία των πολιτών· 

4. λαμβάνει γνώση των αποτελεσμάτων του δημοψηφίσματος συμβουλευτικού χαρακτήρα 
που πραγματοποιήθηκε στις 20 Οκτωβρίου 2012 επί των προτάσεων εκ μέρους του 
Συνταγματικού Συμβουλίου για τη σύνταξη σχεδίου Συνταγματικής πράξης, στο πλαίσιο 
του οποίου η πλειοψηφία του πληθυσμού της Ισλανδίας εξέφρασε τη βούλησή της να 
χρησιμοποιήσει τις εργασίες του Συμβουλίου ως βάση για ένα νέο σχέδιο συντάγματος· 

5. επιδοκιμάζει την Ισλανδία για τις θετικές επιδόσεις της στη διασφάλιση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και στην εξασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου συνεργασίας με διεθνείς 
μηχανισμούς για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· επισημαίνει με 
ικανοποίηση την εκπόνηση ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης για το Σεβασμό των 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·

6. θεωρεί ότι η Ισλανδία θα ωφεληθεί από ένα αποτελεσματικό και ανεξάρτητο δικαστικό 
σύστημα και χαιρετίζει την πρόοδο σε σχέση με τις πολιτικές κατά της διαφθοράς και με 
στόχο την εφαρμογή των συστάσεων της Ειδικής Εξεταστικής Επιτροπής· χαιρετίζει 
επιπλέον την ενδυνάμωση της Αρχής Δημοσιονομικού Ελέγχου· 

7. υπενθυμίζει την έκκλησή του προς τις ισλανδικές αρχές να εναρμονίσουν τα δικαιώματα 
των πολιτών της ΕΕ όσον αφορά το δικαίωμά τους να ψηφίζουν στις τοπικές εκλογές 
στην Ισλανδία·

8. επισημαίνει και πάλι την ανησυχία του για τις πολιτικές έριδες εντός της κυβέρνησης και 
των πολιτικών κομμάτων όσον αφορά την ένταξη στην ΕΕ και εκφράζει την ελπίδα του 
για μια εποικοδομητική συζήτηση στο πλαίσιο της επερχόμενης προεκλογικής 
εκστρατείας για τις κοινοβουλευτικές εκλογές που προβλέπονται για την άνοιξη του 2013·
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9. επισημαίνει με ικανοποίηση ότι σημαντικό μερίδιο των Ισλανδών τάσσονται υπέρ της 
συνέχισης των ενταξιακών διαπραγματεύσεων· χαιρετίζει την χαρακτηριζόμενη από 
διαφάνεια και περιεκτική διεξαγωγή εκ μέρους της κυβέρνησης της διαπραγματευτικής 
διαδικασίας και τη στήριξη που παρέχει για μια συζήτηση σχετικά με την προσχώρηση 
στην ΕΕ, καθώς και τη συμμετοχή της κοινωνίας της Ισλανδίας στις δημόσιες συζητήσεις 
σχετικά με την προσχώρηση στην ΕΕ· 

Οικονομικά κριτήρια

10. χαιρετίζει τους στενούς οικονομικούς δεσμούς της Ισλανδίας με την ΕΕ· τονίζει ότι η ΕΕ 
είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ισλανδίας και ο κύριος πάροχος εξωτερικών 
άμεσων επενδύσεων·

11. εξαίρει την Ισλανδία για τις γενικά ικανοποιητικές επιδόσεις όσον αφορά την εφαρμογή 
των υποχρεώσεών της στα πλαίσια του ΕΟΠ· επισημαίνει ότι η εποπτεύουσα αρχή της 
ΕΖΕΣ έχει κινήσει διαδικασίες κατά της Ισλανδίας ενώπιον του Δικαστηρίου ΕΖΕΣ σε 
ορισμένες υποθέσεις· 

12. επισημαίνει με ικανοποίηση την καλή οικονομική πρόοδο της Ισλανδίας μετά την 
οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση· λαμβάνει γνώση του πλαισίου της πραγματικής 
αύξησης του ΑΕΠ και ενοποίησης της δημοσιονομικής πολιτικής που στήριξη μια 
σταδιακή μείωση του πληθωρισμού· επισημαίνει επιπλέον τη σταδιακή μείωση του 
ποσοστού ανεργίας· 

13. εκφράζει την ανησυχία τους γιατί η εφαρμογή της στρατηγικής της Ισλανδίας για την 
άρση των ελέγχων κεφαλαίου παρουσίασε ασθενή πρόοδο και με περιορισμένη επιτυχία 
και υπενθυμίζει ότι η άρση των ελέγχων κεφαλαίου αποτελεί σημαντική απαίτηση για την 
προσχώρηση της χώρας στην ΕΕ· χαιρετίζει σχετικά τη σύσταση μιας Ad Hoc Ομάδας για 
την άρση των ελέγχων κεφαλαίου της Ισλανδίας που συγκροτείται από εκπροσώπους της 
Ισλανδικής κυβέρνησης και της Επιτροπής με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και προσβλέπει στα αποτελέσματα 
των εργασιών της Ομάδας αυτής· 

Ικανότητα υιοθέτησης των υποχρεώσεων ένταξης

14. επισημαίνει ότι η Ισλανδία είναι γενικώς ικανή να τηρήσει της υποχρεώσεις της σε σχέση 
με την ένταξη στην ΕΕ· 

15. χαιρετίζει τον νέον νόμο για τις ανανεώσιμες πηγές ενεργείας και τις επιδόσεις της 
Ισλανδίας στον τομέα αυτό· πιστεύει ότι η Ισλανδία μπορεί να συμβάλει σημαντικά στις 
πολιτικές της ΕΕ λόγω της εμπειρίας της· είναι επίσης πεπεισμένο ότι στενότερη 
συνεργασία στον τομέα αυτό μπορεί να έχει θετικές επιπτώσεις στις επενδύσεις και ως εκ 
τούτου στην οικονομία και την απασχόληση στην Ισλανδία και την ΕΕ και ενθαρρύνει 
επομένως πρωτοβουλίες όπως εκείνη στο πλαίσιο της οποίας θα μελετηθούν οι 
δυνατότητες σύνδεσης του ισλανδικού συστήματος παραγωγής ενέργειας με την 
ηπειρωτική Ευρώπη μέσω ενός υποθαλάσσιου αγωγού ·

16. υπενθυμίζει ότι η αντιδικία σχετικά με την Icesave δεν έχει ακόμη διευθετηθεί στο παρόν 
στάδιο και ότι η προσφυγή του ΕΟΧ κατά της Ισλανδίας για παραβίαση της συμφωνίας 
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ΕΟΧ βρίσκεται ενώπιον του Δικαστηρίου της ΕΖΕΣ· χαιρετίζει ωστόσο τις τρείς εν μέρει 
πληρωμές εκ μέρους της επιτροπής εξυγίανσης της εταιρείας Landsbanki Islands hf σε 
πιστωτές με προτεραιότητα στο πλαίσιο της εκκαθάρισης της Landsbanki Íslands hf· 
λαμβάνει γνώση της παρέμβασης της Επιτροπής ενώπιον του Δικαστηρίου της ΕΖΕΣ· 
τονίζει ότι η υπόθεση Icesave πρέπει να επιλυθεί εκτός του πλαισίου των ενταξιακών 
διαπραγματεύσεων και δεν πρέπει να αποτελέσει εμπόδιο στη διαδικασία προσχώρησης 
της Ισλανδίας·

17. επισημαίνει ότι παραμένουν κάποιες ανεπάρκειες σε τομείς όπως οι οικονομικές 
υπηρεσίες, η ασφάλεια των τροφίμων , η ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων· τονίζει την 
ανάγκη μείωσης των φραγμών στην αγορά σε ορισμένους τομείς της οικονομίας· 

18. χαιρετίζει τις προετοιμασίες εκ μέρους των αρχών της Ισλανδίας στον τομέα της γεωργίας 
και της πολιτικής για την ύπαιθρο με τη διατύπωση μιας στρατηγικής προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωση με το κεκτημένο βάσει του κεφαλαίου 11 (Γεωργία 
και Ανάπτυξη της Υπαίθρου) έως την ημερομηνία προσχώρησης, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ιδιάζουσες καταστάσεις για τη γεωργία στην Ισλανδία με την οποία άνοιξαν τα σημεία 
αναφοράς για το κεφάλαιο αυτό· 

19. λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τόσο η Κοινή Αλιευτική Πολιτική όσο και η 
ισλανδική αλιευτική πολιτική βρίσκονται τελούν σήμερα υπό αναθεώρηση, καλεί την 
Ισλανδία και την ΕΕ να προσεγγίσουν αυτό το κεφάλαιο των διαπραγματεύσεων με 
εποικοδομητικό τρόπο και με στόχο την επίτευξη αμοιβαία ικανοποιητικής λύσης για την 
αειφόρο διαχείριση και την εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων εντός του τότε 
εφαρμοστέου κεκτημένου·

20. χαιρετίζει θερμά το προσωρινό κλείσιμο του κεφαλαίου 31 (Εξωτερική πολιτική και 
πολιτική για την ασφάλεια και την άμυνα) ως σημαντική συμβολική στιγμή στη 
διαδικασία προσχώρησης της Ισλανδίας στην ΕΕ δεδομένου ότι τονίζεται ότι οι διατάξεις 
στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση που διέπουν την ΚΕΠΠΑ δεν θίγουν τον ειδικό 
χαρακτήρα της αμυντικής πολιτικής και της πολιτικής ασφαλείας της Ισλανδίας ως χώρας 
χωρίς ένοπλες δυνάμεις· εκφράζει ικανοποίηση για την συνεχιζόμενη υποστήριξη της 
Ισλανδίας σε μη στρατιωτικού χαρακτήρα επιχειρήσεις ΚΠΑΑ και την ευθυγράμμισή της 
με τις περισσότερες διακηρύξεις και αποφάσεις στον τομέα της ΚΕΠΠΑ·

°
°      °

21. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για 
Εξωτερικές Υποθέσεις και Πολιτική Ασφάλειας, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια 
των κρατών μελών, στον Πρόεδρο του Althingi και στην κυβέρνηση της Ισλανδίας.


