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Euroopa Parlamendi resolutsioon Islandi 2012. aasta eduaruande kohta
(2012/0000(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 17. juuni 2010. aasta otsust alustada Islandiga 
ühinemisläbirääkimisi,

– võttes arvesse Islandiga toimunud ühinemiskonverentside tulemusi,

– võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Laienemisstrateegia 
ja peamised ülesanded aastatel 2012–2013” ning 10. oktoobril 2012. aastal vastu võetud 
Islandi 2012. aasta eduaruannet (COM(2012)0600),

– võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Islandi kohta, eelkõige 7. juuli 2010. aasta 
resolutsiooni Islandi Euroopa Liidu liikmeks astumise avalduse kohta, 7. aprilli 2011. 
aasta resolutsiooni Islandi 2010. aasta eduaruande kohta ning 14. märtsi 2012. aasta 
resolutsiooni Islandi 2011. aasta eduaruande kohta,

– võttes arvesse ELi ja Islandi parlamentaarse ühiskomisjoni kohtumisi,

– võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et Island täidab Kopenhaageni kriteeriume ning ühinemisläbirääkimised 
Islandiga avati 27. juulil 2010. aastal pärast nõukogult heakskiidu saamist;

B. arvestades, et läbirääkimisteks on avatud 21 peatükki, millest 10 on ajutiselt suletud; 

C. arvestades, et iga riigi liikumine ELi liikmeks saamise suunas põhineb saavutustel, nagu 
on rõhutatud uuendatud konsensuses laienemise suhtes;

D. arvestades, et Island teeb Euroopa Majanduspiirkonna (EMP), Schengeni lepingute ja II 
Dublini määruse osalisena juba tihedat koostööd ELiga ning on juba vastu võtnud olulise 
osa liidu acquis’st;

E. arvestades, et Island annab Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi kaudu oma 
panuse Euroopa ühtekuuluvusse ja solidaarsusesse ning teeb ELiga koostööd rahuvalve- ja 
kriisiohjamisoperatsioonides;

F. arvestades, et ELi asutuste seatud eesmärk on esitada lõplik läbirääkimispakett, mis 
arvestab Islandi eripärade ja ootustega ning kaitseb täielikult liidu põhimõtteid ja 
acquis’d.

Üldised märkused

1. tuletab meelde, et ELiga ühinemise aluseks on Kopenhaageni kriteeriumid ja liidu 
integreerimisvõime;
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2. väljendab heameelt selle üle, et avatud on märkimisväärne arv läbirääkimispeatükke, mis 
näitab suurt edasiminekut ühinemisprotsessis; ergutab Islandit tööd jätkama, et täita 
kohaldatavate peatükkide sulgemise kriteeriumid; on seisukohal, et tähtis on luua 
tingimused selleks, et lõpetada läbirääkimised siis, kui kumbki pool on selleks valmis ja 
põhjalikult on läbi vaadatud kõik ülejäänud peatükid, et tagada Islandi ühinemise edukus;

Poliitilised kriteeriumid

3. hindab positiivselt väljavaadet, et uueks ELi liikmesriigiks saab riik, millel on hästi toimiv 
demokraatlik traditsioon, tugevad institutsioonid ja tugev kodanikuühiskond;

4. täheldab, et 20. oktoobril 2012 pandi Islandis rahvahääletusele põhiseaduse eelnõu 
ettepanekud, mis põhiseadusnõukogu oli esitanud, ning võtab teadmiseks nõuandva 
referendumi tulemused, mille kohaselt enamus Islandi rahvast väljendas oma tahet 
kasutada põhiseadusnõukogu tööd uue põhiseaduse eelnõu alusena;

5. avaldab Islandile kiitust selle eest, et ta on edukalt kaitsnud inimõigusi ning taganud 
kõrgetasemelise koostöö inimõiguste kaitseks loodud rahvusvaheliste mehhanismidega; 
võtab rahuloluga teatavaks, et ettevalmistamisel on riiklik tegevuskava inimõiguste 
järgimiseks;

6. on seisukohal, et Islandi suureks plussiks on tõhus ja sõltumatu kohtusüsteem, ning 
väljendab heameelt edusammude üle korruptsioonivastases poliitikas ja 
eriuurimiskomisjoni soovituste täitmisel; kiidab heaks finantsjärelevalveameti 
tugevdamise;

7. kordab oma nõudmist, et Islandi ametivõimud ühtlustaksid ELi kodanike õigusi seoses 
nende hääleõigusega Islandi kohalikel valimistel;

8. peab endiselt murettekitavaks ELi liikmesust puudutavaid poliitilisi erimeelsusi nii Islandi 
valitsuses kui ka parteides ning väljendab lootust, et 2013. aasta kevadel toimuvas 
parlamendivalimiste kampaanias toimub sellel teemal konstruktiivne debatt;

9. nendib rahuloluga, et oluline osa islandlasi on ühinemisläbirääkimiste jätkumise poolt; 
väljendab heameelt selle üle, et valitsus viib läbirääkimisi läbi läbipaistvalt ja kaasavalt 
ning toetab arutelu ELiga ühinemise üle, samuti peab kiiduväärseks Islandi ühiskonna 
osalemist avalikus arutelus ELi liikmesuse üle;

Majanduslikud kriteeriumid

10. tunneb heameelt asjaolu üle, et Islandil on ELiga tihedad majandussidemed; rõhutab, et 
EL on Islandi suurim kaubanduspartner ja välismaiste otseinvesteeringute põhiline 
lähtekoht;

11. avaldab Islandile tunnustust selle eest, et tulemused EMP kohustuste täitmisel on üldiselt 
rahuldavad; võtab teadmiseks, et EFTA järelevalveamet on EFTA kohtus algatanud 
Islandi vastu menetlused seoses mitme kohtuasjaga;

12. märgib rahuloluga häid majandustulemusi, mis Island on saavutanud pärast majandus- ja 
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finantskriisi; võtab teadmiseks suundumuse, mis näitab SKP reaalset kasvu ja 
eelarvepoliitika konsolideerimist, mis on aidanud järk-järgult vähendada 
inflatsioonimäära; märgib lisaks töötuse määra järkjärgulist langust;

13. peab murettekitavaks, et Islandi strateegiat kapitalikontrollide kaotamiseks on rakendatud 
aeglaselt ja vähese eduga, ning tuletab meelde, et kapitalikontrollide kaotamine on oluline 
nõue riigi ühinemisel Euroopa Liiduga; tervitab sellega seoses asjaolu, et Islandi 
kapitalikontrollide kõrvaldamiseks on loodud ajutine töörühm, kuhu kuuluvad Islandi 
valitsuse ja Euroopa Komisjoni esindajad ning mille töös osalevad Euroopa Keskpank ja 
Rahvusvaheline Valuutafond, ning jääb ootama nende töö tulemusi;

Võime täita liikmesusest tulenevaid kohustusi

14. märgib, et Islandil on hea üldine võime täita liikmesusest tulenevaid kohustusi;

15. kiidab heaks taastuvaid energiaallikaid käsitleva uue seaduse ja Islandi tulemused selles 
vallas; on veendunud, et Island saab anda väärtusliku panuse ELi poliitikasse tänu oma 
kogemustele; on ühtlasi veendunud, et tihedamal koostööl selles valdkonnas võib olla 
positiivne mõju investeerimisele ning seeläbi majanduse ja tööhõive olukorrale Islandis ja 
ELis, ning seepärast ergutab selliseid algatusi nagu võimaluste uurimine, kuidas ühendada 
Islandi elektrisüsteem merealuse kaabli abil Mandri-Euroopa elektrisüsteemiga;

16. tuletab meelde, et Icesave’i vaidlus on siiani lahendamata ning Euroopa järelevalveameti 
Islandi vastu algatatud kohtuasi EMP lepingu rikkumise pärast ootab EFTA kohtu otsust; 
väljendab siiski rahulolu, et Landsbanki Íslands hf likvideerimismenetluse raames on 
Landsbanki Íslands hf kriisilahenduskomitee teinud kolm osalist makset prioriteetsetele 
võlausaldajatele; võtab teadmiseks Euroopa Komisjoni sekkumise EFTA kohtu 
aruteludesse; rõhutab, et Icesave’i küsimus tuleb lahendada väljaspool 
ühinemisläbirääkimisi ja see ei tohi takistada Islandi ELiga ühinemise protsessi;

17. märgib, et teatavaid puudusi on sellistes valdkondades nagu finantsteenused, toiduohutus 
ja kapitali vaba liikumine; rõhutab vajadust vähendada turulepääsutakistusi mõningates 
majandussektorites;

18. hindab positiivselt Islandi ametiasutuste ettevalmistusi põllumajanduse ja maaelu arengu 
poliitika valdkonnas, kus on koostatud vastav strateegia, et ühinemiskuupäevaks tagada 
täielik kooskõla acquis’ga vastavalt 11. peatükile (põllumajandus ja maaelu areng), 
arvestades seejuures põllumajanduse eripära Islandis, sellega on Island täitnud kõnealuse 
peatüki avamiskriteeriumid;

19. võttes arvesse asjaolu, et nii ELi ühine kalanduspoliitika kui ka Islandi kalanduspoliitika 
on praegu läbivaatamisel, kutsub Islandit ja ELi üles lähenema sellele läbirääkimiste 
peatükile konstruktiivselt, et kohaldatava acquis raames jõuda vastastikku rahuldava 
lahenduseni kalavarude säästva majandamise ja kasutamise ning mittesäästlike 
kalastamistavade tõkestamise osas;

20. tervitab rõõmuga 31. peatüki (välis-, julgeoleku- ja kaitsepoliitika) ajutist sulgemist kui 
tähtsat sümboolset hetke Islandi ühinemisprotsessis ELiga, sest see näitab, et Euroopa 
Liidu lepingu sätted ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika kohta ei mõjuta Islandi kui 



RE\917858ET.doc 5/5 PE500.397v01-00

ET

relvajõududeta riigi julgeoleku- ja kaitsepoliitika eripära; tunneb heameelt Islandi jätkuva 
toetuse üle ÜJKP tsiviiloperatsioonidele ning selle üle, et ta on saavutanud vastavuse 
suurema osa ÜVJP valdkonna deklaratsioonide ja otsustega;

°
°      °

21. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, 
liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Alþingi esimehele ja Islandi valitsusele.


