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B7-0000/2012

Az Európai Parlament állásfoglalása az Izland által elért eredményekről szóló 2012. évi 
jelentésről
(2012/2863(RSP))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Tanács 2010. június 17-i határozatára az Izlanddal folytatandó 
csatlakozási tárgyalások megnyitásáról,

– tekintettel az Izlanddal folytatott csatlakozási konferencia eredményeire,

– tekintettel a Bizottság „Bővítési stratégia és a legfontosabb kihívások 2012–2013” című, 
az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett közleményére és a 2012. október 10-én 
elfogadott, az Izland által elért eredményekről szóló 2012. évi jelentésre 
(COM(2012)0600),

– tekintettel az Izlandról szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen 2010. július 7-i 
állásfoglalásra Izland európai uniós tagság iránti kérelméről, 2011. április 7-i 
állásfoglalására az Izlandról szóló 2010-es országjelentésről, és 2012. március 14-i 
állásfoglalására az Izland által elért haladásról szóló 2011. évi jelentésről,

– tekintettel az EU–Izland Parlamenti Vegyes Bizottság üléseire,

– tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel Izland teljesíti a koppenhágai kritériumokat, és a Tanács jóváhagyását követően 
2010. július 27-én megkezdődtek az országgal a csatlakozási tárgyalások;

B. mivel 21 tárgyalási fejezet megnyitására került sor, amelyből 10 fejezetet ideiglenesen 
lezártak;  

C. mivel, ahogy a megújított bővítési konszenzus is hangsúlyozza, minden ország uniós 
tagság felé tett előrelépése az érdemeken alapul;

D. mivel Izland az Európai Gazdasági Térség, a Schengeni Megállapodás és a Dublini 
Rendelet tagjaként jelenleg is szorosan együttműködik az Európai Unióval, és már átvette 
a közösségi vívmányok jelentős részét;

E. mivel Izland az Európai Gazdasági Térség pénzügyi mechanizmusa révén hozzájárul az 
európai kohézióhoz és szolidaritáshoz, és együttműködik az Unióval békefenntartó és 
válságkezelési műveletek során;

F. mivel az uniós hatóságok kinyilvánított célja egy végleges tárgyalási csomag 
előterjesztése, amely figyelembe veszi Izland sajátosságait és elvárásait, ugyanakkor teljes 
mértékben biztosítja az Unió elveinek és vívmányainak fenntartását;

Általános megjegyzések
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1. emlékeztet arra, hogy az EU-hoz való csatlakozás alapját a koppenhágai kritériumok és az 
Európai Unió befogadóképessége adják;

2. üdvözli, hogy számos tárgyalási fejezet megnyitására sor került, ami a csatlakozási 
folyamat megfelelő előrehaladását jelzi; ösztönzi Izlandot a munka folytatására a 
vonatkozó fejezetek záró kritériumainak teljesítése érdekében; fontosnak tartja a feltételek 
megteremtését a tárgyalások lezárásához, amennyiben mindkét fél készen áll erre, illetve a 
fennmaradó fejezetek alapos átvizsgálását követően, a sikeres csatlakozás biztosítása 
érdekében;

Politikai kritériumok

3. üdvözli, hogy kilátás van egy olyan ország új uniós tagállammá válására, amely jól 
működő demokratikus hagyományokkal, erős intézményekkel és polgári kultúrával 
rendelkezik;

4. tudomásul veszi az Alkotmányos Tanács alkotmánytervezetre vonatkozó javaslatáról 
2012. október 20-án tartott véleménynyilvánító szavazás eredményét, amely során az 
izlandi nép többsége kifejezésre juttatta abbéli akaratát, hogy a Tanács javaslata legyen az 
új alkotmánytervezet alapja;

5. elismerését fejezi ki Izlandnak az emberi jogok védelme, valamint az emberi jogok 
védelmét célzó nemzetközi mechanizmusokkal való szoros együttműködés területén elért 
eredményeiért; elégedetten veszi tudomásul az ember jogok tiszteletben tartására irányuló 
nemzeti cselekvési terv kidolgozását;

6. úgy véli, hogy Izlandon hatékony és független igazságszolgáltatási rendszer működik, és 
üdvözli a korrupcióellenes intézkedések terén, valamint a rendkívüli vizsgálóbizottság 
ajánlásainak végrehajtása terén elért haladást; üdvözli továbbá a pénzügyi felügyeleti 
hatóság megerősítését;

7. megismétli az izlandi hatóságoknak szóló kérését, hogy harmonizálják az uniós polgárok 
jogait az izlandi helyi választásokon való szavazáshoz való joguk tekintetében;

8. ismét hangot ad aggodalmának a kormány és az egyes pártok belső politikai 
megosztottsága miatt az uniós tagság kérdésében, és kifejezi reményét a konstruktív vita 
iránt a közelgő, 2013 tavaszára tervezett parlamenti választási kampány során;

9. örömmel veszi tudomásul, hogy az izlandiak jelentős hányada támogatja a csatlakozási 
tárgyalások folytatását; üdvözli, hogy a kormány átlátható és inkluzív módon folytatja a 
tárgyalásokat, valamint hogy támogatja az uniós csatlakozásról folytatott vitát, továbbá az 
izlandi társadalom bevonását az uniós tagságról folyó vitába;

Gazdasági kritériumok

10. üdvözli Izland és az EU szoros gazdasági kapcsolatait; hangsúlyozza, hogy az EU Izland 
legnagyobb kereskedelmi partnere, és a közvetlen külföldi befektetések fő forrása;

11. méltatja, hogy Izland általában kielégítő eredményt ért el az EGT-vel kapcsolatos 
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kötelezettségei teljesítése terén; megjegyzi, hogy az EFTA Felügyeleti Hatóság több 
esetben eljárást kezdeményezett Izland ellen az EFTA-Bíróságon;

12. örömmel veszi tudomásul Izland sikeres gazdasági fejlődését a gazdasági és pénzügyi 
válság óta; tudomásul veszi a reál GDP növekedését, és a költségvetési politika 
konszolidálását, amely lehetővé tette az inflációs ráta fokozatos csökkentését; tudomásul 
veszi továbbá a munkanélküliségi ráta fokozatos csökkenését;

13. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy Izland lassan, és mérsékelt sikerrel hajtja végre a 
tőkekorlátozás feloldására vonatkozó stratégiát, és emlékeztet arra, hogy a tőkekorlátozás 
feloldása fontos feltétele az ország uniós csatlakozásának; üdvözli ebben a tekintetben az 
izlandi tőkekorlátozás feloldásával foglalkozó eseti munkacsoport létrehozását, amely az 
izlandi kormány és a Bizottság képviselőiből áll, az Európai Központi Bank és a 
Nemzetközi Valutaalap részvételével, és várakozással tekint munkájuk eredménye elé;

Képesség a tagsággal járó kötelezettségeknek való megfelelésre

14. megjegyzi, hogy Izland megfelelő általános képességgel rendelkezik a tagsággal járó 
kötelezettségek teljesítésére;

15. üdvözli a megújuló energiaforrásokról szóló új törvényt, és Izland eddigi eredményeit 
ezen a téren; úgy véli, hogy a megújuló energiaforrások terén Izland – tapasztalatának 
köszönhetően – értékes hozzájárulást nyújthat az uniós politikákhoz; meg van győződve 
továbbá arról, hogy a szorosabb együttműködés ezen a téren ösztönző hatással lehet a 
beruházásokra, és így Izland és az Unió gazdasági és foglalkoztatási helyzetére, ezért 
ösztönzi az olyan kezdeményezéseket, mint az Izland és az európai kontinens 
villamosenergia-rendszerének tengeralatti kábel révén történő összekapcsolása 
lehetőségének vizsgálata;

16. emlékeztet arra, hogy az Icesave-ügy egyelőre megoldatlan marad, és az EFTA 
Felügyeleti Hatóság  keresete nyomán az EFTA-Bíróság eljárást indított Izland ellen az 
EGT-megállapodás megsértése miatt; üdvözli azonban a Landsbanki Íslands hf felszámoló 
bizottsága által eszközölt három részleges kifizetést az elsőbbségi hitelezők felé a 
Landsbanki Íslands hf felszámolása során; tudomásul veszi, hogy a Bizottság közbenjárt 
az EFTA-Bíróságnál; hangsúlyozza, hogy az Icesave-ügyet a csatlakozási tárgyalásoktól 
függetlenül kell megoldani, és nem jelenthet akadályt Izland csatlakozási folyamatában;

17. megjegyzi, hogy néhány területen lemaradás tapasztalható, például a pénzügyi 
szolgáltatások, az élelmiszer-biztonság és a tőke szabad mozgása terén; hangsúlyozza a 
piacra lépés előtti gátak lebontásának szükségességét a gazdaság egyes ágazataiban;

18. üdvözli az izlandi hatóságok előkészületeit a mezőgazdasági és vidékpolitika területén, 
amelyek során stratégiát alakítottak ki a 11. fejezet (Mezőgazdaság és vidékfejlesztés) 
szerinti közösségi vívmányoknak a csatlakozás időpontjáig való teljes megfelelés 
biztosítása érdekében, tekintettel az izlandi mezőgazdaság sajátosságaira, amely révén 
teljesítették a fejezet megnyitásának kritériumait;

19. figyelembe véve, hogy mind a közös halászati politika, mind az izlandi halászati politika 
jelenleg felülvizsgálat alatt áll, arra szólítja fel Izlandot és az Uniót, hogy a csatlakozási 
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tárgyalások e fejezetét illetően konstruktív megközelítést alkalmazzanak annak érdekében, 
hogy kölcsönösen kielégítő megoldásokat találjanak a vonatkozó vívmányok keretében a 
halászati erőforrások fenntartható kezelésére és kiaknázására, valamint a nem fenntartható 
halászati gyakorlatok megelőzésére;

20. melegen üdvözli a 31. fejezet (Kül-, biztonság- és védelmi politika) ideiglenes lezárását, 
amely fontos szimbolikus pillanat Izland uniós csatlakozásának folyamatában, mivel jelzi, 
hogy az Európai Unióról szóló szerződés közös biztonság- és védelempolitikáról szóló 
rendelkezései nem sértik Izland biztonság- és védelempolitikájának abból fakadó 
különleges jellegét, hogy az ország nem rendelkezik fegyveres erőkkel; üdvözli Izland 
folyamatos támogatását a polgári KBVP műveleteket illetően, és azt, hogy egyetért a 
KKBP területén tett legtöbb nyilatkozattal és határozattal;

°
°      °

21. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 
Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a 
tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint az izlandi parlament elnökének és 
az izlandi kormánynak.


