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Euroopan parlamentin päätöslauselma Islantia koskevasta vuoden 2012 
edistymiskertomuksesta
(2012/0000(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston 17. kesäkuuta 2010 tekemän päätöksen aloittaa 
liittymisneuvottelut Islannin kanssa,

– ottaa huomioon Islannin liittymistä Euroopan unioniin koskeneiden konferenssien 
tulokset,

– ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
"Laajentumisstrategia sekä vuosien 2012 ja 2013 tärkeimmät haasteet" (COM(2012)0600) 
ja 10. lokakuuta 2012 hyväksytyn Islantia koskevan vuoden 2012 edistymiskertomuksen,

– ottaa huomioon aikaisemmat Islantia koskevat päätöslauselmansa ja erityisesti 
7. heinäkuuta 2010 antamansa päätöslauselman Islannin hakemuksesta Euroopan unionin 
jäseneksi, 7. huhtikuuta 2011 antamansa päätöslauselman Islantia koskevasta vuoden 2010 
edistymiskertomuksesta sekä 14. maaliskuuta 2012 antamansa päätöslauselman Islantia 
koskevasta vuoden 2011 edistymiskertomuksesta,

– ottaa huomioon EU:n ja Islannin parlamentaarisen sekavaliokunnan kokoukset,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Islanti täyttää Kööpenhaminan kriteerit ja että liittymisneuvottelut 
Islannin kanssa käynnistettiin 27. heinäkuuta 2010 neuvoston hyväksynnän jälkeen;

B. ottaa huomioon, että neuvotteluille on avattu 21 lukua, joista 10 lukua on suljettu 
toistaiseksi; 

C. ottaa huomioon, että EU:n jäsenyysprosessi etenee kunkin valtion saavutusten perusteella, 
kuten laajentumista koskevassa uudessa yksimielisyydessä korostetaan;

D. ottaa huomioon, että Islanti harjoittaa jo nyt tiivistä yhteistyötä EU:n kanssa Euroopan 
talousalueen (ETA) jäsenenä sekä Schengenin sopimusten ja Dublin II -asetuksen 
osapuolena ja että se on jo hyväksynyt merkittävän osan unionin säännöstöä;

E. ottaa huomioon, että Islanti edistää koheesiota ja yhteisvastuuta Euroopassa ETA:n 
rahoitusjärjestelmän kautta ja toimii yhteistyössä EU:n kanssa rauhanturvaamis- ja 
kriisinhallintaoperaatioissa;

F. ottaa huomioon, että EU:n viranomaisten tavoitteena on esittää lopullinen 
neuvottelupaketti, jonka yhteydessä Islannin erityispiirteet ja odotukset otetaan huomioon 
kaikilta osin samalla kun unionin periaatteet ja säännöstö turvataan kaikilta osin;



RE\917858FI.doc 3/5 PE500.397v01-00

FI

Yleisiä huomioita

1. muistuttaa, että Kööpenhaminan kriteerit ja unionin kyky ottaa vastaan uusia jäseniä 
muodostavat perustan EU:hun liittymiselle;

2. pitää myönteisenä, että neuvottelulukuja on avattu huomattava määrä,  mikä osoittaa, että 
liittymisprosessissa on edetty hyvin; kehottaa Islantia jatkamaan ponnistelujaan 
sovellettavia neuvottelulukuja koskevien päättämisedellytysten täyttämiseksi; pitää 
tärkeänä, että luodaan edellytykset saattaa neuvottelut päätökseen, kun molemmat 
osapuolet ovat valmiita ja  kun kaikkia jäljellä olevia neuvottelulukuja on tutkittu 
perusteellisesti, jotta voidaan varmistaa liittymisen onnistuminen; 

Poliittiset arviointiperusteet

3. pitää myönteisenä mahdollisuutta, että Euroopan unionin liittyy uusi jäsenvaltio, jossa on 
hyvin toimiva demokratia, vahvat instituutiot ja kansalaisyhteiskunta;

4. panee merkille perustuslakineuvoston ehdotuksesta perustuslaiksi 20. lokakuuta 2012 
pidetyn neuvoa-antaneen kansanäänestyksen tuloksen ja sen, että enemmistö Islannin 
kansalaisista kannatti perustuslakineuvoston ehdotuksen käyttämistä uuden perustuslain 
laatimisen perustana;

5. arvostaa Islannin hyvää mainetta ihmisoikeuksien turvaamisen alalla ja sitä, että Islanti on 
varmistanut kattavan yhteistyön ihmisoikeuksien suojaamisen alalla toimivien 
kansainvälisten mekanismien kanssa; panee tyytyväisenä merkille ihmisoikeuksien 
kunnioittamista koskevan kansallisen toimintasuunnitelman valmistelutyön;

6. katsoo, että Islannin etuja ovat tehokas ja riippumaton oikeuslaitos, ja pitää myönteisenä 
Islannin edistymistä korruption torjunnassa ja erityistutkintakomitean suositusten 
täytäntöönpanossa; pitää myönteisenä myös rahoitusvalvontaviranomaisen valtuuksien 
vahvistamista;

7. toistaa Islannin viranomaisille osoittamansa kehotuksen yhdenmukaistaa EU:n 
kansalaisten oikeudet, kun on kyse äänioikeudesta Islannin paikallisvaaleissa;

8. toistaa olevansa huolestunut EU-jäsenyyttä koskevasta hallituksen sisäisestä ja puolueiden 
sisäisestä poliittisesta erimielisyydestä ja toivoo, että keväällä 2013 pidettäväksi 
suunniteltujen parlamenttivaalien vaalikampanjan aikana käydään rakentavia keskusteluja; 

9. pitää myönteisenä, että merkittävä osa islantilaisista kannattaa liittymisneuvottelujen 
jatkamista; pitää myönteisenä jäsenyysneuvottelujen avoimuutta ja osallistavaa 
neuvotteluprosessia sekä sitä, että hallitus tukee EU-jäsenyyttä koskevaa keskustelua, ja 
pitää ilahduttavana Islannin kansalaisyhteiskunnan osallistumista EU-jäsenyyttä 
koskevaan julkiseen keskusteluun;

Taloudelliset arviointiperusteet

10. panee merkille Islannin tiiviit taloussiteet EU:hun; korostaa, että EU on Islannin suurin 
kauppakumppani ja tärkein suorien ulkomaisten sijoitusten lähde;
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11. katsoo, että yleensä ottaen Islanti on täyttänyt ETA-velvoitteensa tyydyttävästi; toteaa, 
että EFTAn valvontaviranomainen on muutamassa tapauksessa käynnistänyt menettelyn 
Islantia vastaan EFTAn tuomioistuimessa;

12. panee tyytyväisenä merkille, että Islannin talous on kehittynyt myönteisesti talous- ja 
rahoituskriisin jälkeen; panee merkille BKT:n reaalikasvun ja budjettipolitiikan 
vakauttamisen, joka on hidastanut inflaatiota; panee merkille myös, että työttömyys on 
vähitellen vähentynyt;

13. pitää huolestuttavana, että pääomaliikkeiden rajoitusten poistamista koskevan Islannin 
strategian täytäntöönpano on edistynyt hitaasti ja heikohkosti, ja muistuttaa, että 
pääomaliikkeiden rajoitusten poistaminen on tärkeä edellytys maan liittymiselle EU:hun; 
pitää tässä yhteydessä myönteisenä, että on perustettu Islannin pääomaliikkeiden 
rajoitusten poistamista käsittelevä työryhmä, joka koostuu Islannin hallituksen ja 
Euroopan komission edustajista ja jonka työhön osallistuvat myös Euroopan keskuspankki 
ja kansainvälinen valuuttarahasto, ja odottaa mielenkiinnolla työryhmän työn tuloksia;

Valmiudet täyttää jäsenyysvelvoitteet

14. panee merkille Islannin hyvät yleiset valmiudet täyttää jäsenyysvelvoitteet;

15. pitää myönteisenä uusiutuvaa energiaa koskevaa uutta lakia ja Islannin toimia mainitulla 
alalla; katsoo, että kokemuksensa ansiosta Islanti voi edistää EU:n toimia uusiutuvan 
energian alalla; on vakuuttunut myös siitä, että  alaa koskevalla läheisellä yhteistyöllä 
voidaan vaikuttaa myönteisesti investointeihin ja näin ollen myös Islannin ja EU:n talous-
ja työllisyystilanteeseen, ja kannattaa näin ollen aloitteita, jotka koskevat muun muassa 
mahdollisuutta liittää Islannin energiantuotantojärjestelmä merikaapelilla Manner-
Euroopan energiaverkkoon;

16. muistuttaa, että Icesave-kiista on edelleen ratkaisematta ja että EFTAn 
valvontaviranomainen on nostanut EFTAn tuomioistuimessa kanteen Islantia vastaan 
ETA-sopimuksen rikkomisesta; pitää kuitenkin myönteisinä Landsbanki Islands hf -
pankin kriisinratkaisukomitean suorittamia kolmea osamaksua ensisijaisille velkojille 
Landsbanki Islands hf -pankin selvitystilaan asettamisen yhteydessä; panee merkille, että 
komissio on vedonnut EFTA-tuomioistuimeen; korostaa, että Icesave-ongelmat on 
ratkaistava liittymisneuvottelujen ulkopuolella ja ettei se saa estää Islannin 
jäsenyysprosessin etenemistä;

17. toteaa, että joitakin puutteita on edelleen olemassa rahoituspalvelujen, elintarvikkeiden 
turvallisuuden ja pääoman vapaan liikkuvuuden kaltaisilla aloilla; korostaa markkinoille 
pääsyn esteiden poistamisen tarvetta tietyillä aloilla;

18. pitää myönteisinä Islannin viranomaisten valmistelevia toimia maatalouden ja maaseudun 
kehittämisen osa-alueella ja toteaa, että viranomaiset ovat laatineet strategian, jolla 
pyritään varmistamaan neuvotteluluvun 11 (maatalous ja maaseudun kehittäminen) 
mukaisten vaatimusten täydellinen noudattaminen liittymispäivämäärään mennessä siten, 
että otetaan huomioon Islannin maatalouden erityisolosuhteet, ja toteaa, että maa on näin 
toimiessaan täyttänyt tämän neuvotteluluvun avaamisedellytykset;
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19. ottaa huomioon, että sekä yhteistä kalastuspolitiikkaa että Islannin kalastuspolitiikkaa 
uudistetaan parhaillaan, ja kehottaa Islantia ja EU:ta lähestymään yhteistä 
kalastuspolitiikkaa koskevaa neuvottelulukua rakentavasti, jotta löydetään kumpaakin 
osapuolta tyydyttävä ratkaisu, joka varmistaa kalavarojen kestävän hoidon ja 
hyödyntämisen myöhemmässä vaiheessa sovellettavan säännöstön puitteissa;

20. pitää erityisen myönteisenä, että neuvotteluluku 31 (ulko-, tuvallisuus- ja 
puolustuspolitiikka) on suljettu toistaiseksi, ja toteaa, että tämä on symbolisesti tärkeä 
tapahtuma Islannin EU-jäsenyysprosessissa, koska se merkitsee sitä, että Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevat määräykset 
eivät vaikuta Islannin turvallisuus- ja puolustuspolitiikan erityisluonteeseen, joka johtuu
siitä, että maalla ei ole puolustusvoimia; pitää tervetulleena Islannin jatkuvaa tukea 
YTPP:n siviilioperaatioille ja sen sitoutumista useimpiin YUTP:n alan julistuksiin ja 
päätöksiin;

°
°      °

21. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 
komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle 
edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Islannin parlamentin 
puhemiehelle ja Islannin hallitukselle.


