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Europos Parlamento rezoliucija dėl 2012 m. Islandijos pažangos ataskaitos
(2012/0000(RSP))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2010 m. birželio 17 d. Europos Vadovų Tarybos sprendimą pradėti 
derybas dėl Islandijos stojimo į ES,

– atsižvelgdamas į stojimo konferencijų su Islandija rezultatus,

– atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 10 d. Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir 
Tarybai „2011-2013 m. plėtros strategija ir pagrindiniai uždaviniai“ ir Islandijos 2012 m. 
pažangos ataskaitą (COM(2012) 0600),

– atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Islandijos, ypač į 2010 m. liepos 7 d. 
rezoliuciją dėl Islandijos paraiškos dėl narystės Europos Sąjungoje, į 2011 m. balandžio 
7 d. rezoliuciją dėl 2010 m. Islandijos pažangos ataskaitos ir į 2012 m. kovo 14 d. 
rezoliuciją dėl 2011 m. Islandijos pažangos ataskaitos,

– atsižvelgdamas į ES ir Islandijos jungtinio parlamentinio komiteto posėdžius,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi Islandija atitinka Kopenhagos kriterijus ir 2010 m. liepos 27 d., Tarybai pritarus, 
su Islandija pradėtos stojimo derybos;

B. kadangi derybos pradėtos dėl 21 skyriaus ir dėl 10 iš jų preliminariai užbaigtos;

C. kadangi, kaip pabrėžiama atnaujintame konsensuse dėl plėtros, kiekvienos šalies pažanga 
siekiant narystės ES grindžiama nuopelnais;

D. kadangi Islandija jau glaudžiai bendradarbiauja su ES kaip Europos ekonominės erdvės 
(EEE), Šengeno susitarimų ir Reglamento „Dublino II“ mechanizmų narė ir jau yra 
priėmusi didelę dalį Sąjungos acquis;

E. kadangi Islandija prisideda prie Europos sanglaudos ir solidarumo taikydama finansinį 
mechanizmą pagal Europos ekonominės erdvės principus ir bendradarbiauja su ES 
vykdydama taikos palaikymo ir krizių valdymo operacijas;

F. kadangi ES institucijų nurodomas siekis – pateikti galutinį derybų paketą, kuriame būtų 
atsižvelgta į Islandijos ypatumus bei lūkesčius ir kartu visapusiškai apsaugomi Sąjungos 
principai ir acquis;

Bendrosios pastabos

1. primena, kad Kopenhagos kriterijai ir Sąjungos integracijos pajėgumai yra stojimo į ES 
pagrindas;
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2. palankiai vertina tai, kad pradėta derėtis dėl didelio skaičiaus derybų skyrių, o tai rodo 
didelę pažangą stojimo procese; ragina Islandiją toliau dėti pastangas siekiant atitikti 
atitinkamų derybų skyrių uždarymo kriterijus; mano, kad svarbu sukurti palankias sąlygas 
užbaigti derybas, kai abi šalys bus tam pasirengusios ir atidžiai išnagrinėti visi likę skyriai, 
kad būtų užtikrintas sėkmingas šalies stojimas į ES;

Politiniai kriterijai

3. džiaugiasi perspektyva, kad nauja ES valstybė narė bus šalis, turinti gerai veikiančias 
demokratijos tradicijas, tvirtas institucijas ir pilietinę visuomenę;

4. atkreipia dėmesį į 2012 m. spalio 20 d. įvykusio patariamojo referendumo dėl 
Konstitucinės tarybos pasiūlymų dėl Konstitucinio akto projekto rezultatus; per šį 
referendumą Islandijos gyventojų dauguma pareiškė valią, kad Tarybos darbas turėtų būti 
panaudotas kaip naujos Konstitucijos projekto pagrindas;

5. gerai vertina Islandijos laimėjimus saugant žmogaus teises ir užtikrinant aukšto lygio 
bendradarbiavimą su tarptautinėmis žmogaus teisių apsaugos organizacijomis; su 
džiaugsmu pažymi, kad rengiamas nacionalinis pagarbos žmogaus teisėms veiksmų
planas;

6. mano, kad Islandijai palanku turėti veiksmingą ir nepriklausomą teismų sistemą, ir 
palankiai vertina pažangą, padarytą kovos su korupcija politikos srityje ir siekiant 
įgyvendinti Specialiojo tyrimų komiteto rekomendacijas; be to, palankiai vertina tai, kad 
stiprinama finansų priežiūros institucija;

7. primena savo raginimą Islandijos valdžios institucijoms sulyginti ES piliečių teises –
suteikti jiems teisę balsuoti Islandijos vietos rinkimuose;

8. dar kartą išreiškia susirūpinimą dėl politinio susiskaldymo vyriausybėje ir politinėse 
partijose ES narystės klausimu ir tikisi, kad per būsimų parlamento rinkimų, numatytų 
2013 m. pavasarį, kampaniją vyks konstruktyvios diskusijos;

9. su džiaugsmu pažymi, jog nemažai Islandijos gyventojų pritaria tam, kad būtų tęsiamos 
stojimo derybos; palankiai vertina tai, kad vyriausybė vykdo skaidrų ir įtraukų derybų 
procesą ir remia diskusijas stojimo į ES klausimu, taip pat palankiai vertina Islandijos 
visuomenės dalyvavimą viešose diskusijose dėl narystės ES;

Ekonominiai kriterijai

10. džiaugiasi dėl glaudžių Islandijos ekonominių ryšių su ES; pabrėžia, kad ES – didžiausia 
Islandijos prekybos partnerė ir pagrindinė tiesioginių užsienio investicijų tiekėja;

11. gerai vertina Islandiją dėl jos apskritai gerų rezultatų įgyvendinant EEE įsipareigojimus; 
pažymi, kad ELPA priežiūros institucija ELPA Teisme pradėjo procesą prieš Islandiją dėl 
kelių bylų;

12. džiaugiasi galėdamas atkreipti dėmesį į nemažą ekonominę pažangą, kurią Islandija 
padarė nuo ekonomikos ir finansų krizės pradžios; atkreipia dėmesį į realiojo BVP augimo 
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tendencijas ir biudžeto politikos konsolidavimą – tai padėjo palaipsniui sumažinti 
infliacijos lygį; be to, pažymi, kad tolygiai mažėjo nedarbo lygis;

13. išreiškia susirūpinimą dėl to, kad Islandijos kapitalo kontrolės panaikinimo strategija 
įgyvendinama iš lėto ir ne itin sėkmingai, ir primena, jog kapitalo kontrolės panaikinimas 
– svarbus reikalavimas šaliai siekiant narystės ES; atsižvelgdamas į tai, palankiai vertina 
tai, kad sukurta ad hoc grupė Islandijos kapitalo kontrolės panaikinimo klausimu, kurią 
sudaro Islandijos vyriausybės ir Komisijos atstovai ir kurios veikloje dalyvauja Europos 
Centrinis Bankas ir Tarptautinis valiutos fondas, ir laukia jų veiklos rezultatų;

Pajėgumas prisiimti narystės įsipareigojimus

14. pažymi, kad Islandija turi gerų bendrų pajėgumų prisiimti narystės įsipareigojimus;

15. palankiai vertina naują įstatymą dėl atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir džiaugiasi dėl 
Islandijos rezultatų šioje srityje; yra įsitikinęs, kad, turėdama tokią patirtį, Islandija gali 
labai prisidėti prie ES politikos įgyvendinimo; taip pat yra įsitikinęs, kad glaudesnis 
bendradarbiavimas šioje srityje gali daryti teigiamą poveikį investicijoms, taigi 
ekonominei ir užimtumo padėčiai Islandijoje ir ES, todėl skatina tokias iniciatyvas, kaip 
galimybės sujungti Islandijos ir žemyninės Europos elektros energijos sistemas 
povandeniniu kabeliu tyrimą;

16. primena, kad šiuo etapu lieka neišspręstas „Icesave“ ginčas ir kad ELPA priežiūros 
institucijos byla prieš Islandiją dėl EEE susitarimo pažeidimo šiuo metu svarstoma ELPA 
Teisme; tačiau džiaugiasi dėl to, kad banko „Landsbanki Íslands hf“ pertvarkymo 
komitetas, likviduodamas banką, atliko tris dalinius mokėjimus prioritetiniams 
kreditoriams; atkreipia dėmesį į Komisijos dalyvavimą ELPA Teisme; pabrėžia, kad 
„Icesave“ klausimas turi būti išspręstas ne stojimo derybose ir kad šis klausimas negali 
tapti Islandijos stojimo į ES proceso kliūtimi;

17. atkreipia dėmesį į tam tikrus išliekančius trūkumus tokiose srityse, kaip finansinės 
paslaugos, maisto sauga ir laisvas kapitalo judėjimas; pabrėžia, kad reikia mažinti kliūtis 
patekti į rinką kai kuriuose ekonomikos sektoriuose;

18. palankiai vertina parengiamuosius Islandijos valdžios institucijų veiksmus žemės ūkio ir 
kaimo politikos srityje ir parengtą strategiją, siekiant iki stojimo datos užtikrinti visišką 
atitiktį acquis pagal 11 skyrių (žemės ūkis ir kaimo plėtra) ir atsižvelgiant į specifines 
Islandijos žemės ūkio ypatybes, nes priėmusi tokią strategiją Islandija įvykdė derybų 
skyriaus atidarymo kriterijų;

19. atsižvelgdamas į tai, kad šiuo metu persvarstoma ir bendra žuvininkystės politika, ir 
Islandijos žuvininkystės politika, ragina Islandiją ir ES konstruktyviai spręsti šio derybų 
skyriaus klausimus siekiant rasti abi šalis tenkinantį sprendimą, kaip tvariai valdyti ir 
naudoti žuvų išteklius ir išvengti netausios žvejybos praktikos vadovaujantis acquis, kuris 
bus taikomas;

20. labai džiaugiasi dėl to, kad preliminariai baigtos derybos dėl 31 skyriaus (užsienio, 
saugumo ir gynybos politika) – tai labai svarbus įvykis Islandijos stojimo į ES procese, 
nes parodoma, jog Europos Sąjungos sutarties nuostatos, kuriomis reglamentuojama 
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bendra saugumo ir gynybos politika, nedaro poveikio specifiniam Islandijos (šalies, 
neturinčios ginkluotųjų pajėgų) saugumo ir gynybos politikos pobūdžiui; teigiamai vertina 
Islandijos nuolatinę paramą civilinėms BSGP operacijoms ir jos pritarimą daugumai 
deklaracijų ir sprendimų BUSP srityje;

°
°      °

21. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko 
pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, 
valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Islandijos parlamento pirmininkui ir 
Islandijos vyriausybei.


