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Eiropas Parlamenta rezolūcija par Islandes 2012. gada progresa ziņojumu
(2012/0000(RSP))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropadomes 2010. gada 17. jūnija lēmumu uzsākt pievienošanās sarunas ar 
Islandi,

– ņemot vērā rezultātus, kas gūti pievienošanās konferencē ar Islandi,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei „Paplašināšanās 
stratēģija un galvenie uzdevumi 2012.–2013. gadā” un Islandes 2012. gada progresa 
ziņojumu, kas pieņemts 2012. gada 10. oktobrī (COM(2012)0600),

– ņemot vērā Parlamenta iepriekšējās rezolūcijas par Islandi un jo īpaši 2010. gada 7. jūlija 
rezolūciju par Islandes pieteikumu dalībai Eiropas Savienībā, 2011. gada 7. aprīļa 
rezolūciju par Islandes 2010. gada progresa ziņojumu un 2012. gada 14. marta rezolūciju 
par Islandes 2011. gada progresa ziņojumu,

– ņemot vērā ES un Islandes Apvienotās parlamentārās komitejas sanāksmes,

– ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A. tā kā Islande ir izpildījusi Kopenhāgenas kritērijus un pievienošanās sarunas ar Islandi tika 
uzsāktas 2010. gada 27. jūlijā pēc Padomes piekrišanas;

B. tā kā sarunas sāka par 21 sadaļu, no kurām 10 sadaļas provizoriski tika slēgtas; 

C. tā kā — kā uzsvērts atjaunotajā konsensā par paplašināšanos — jebkuras valsts panākumi 
ceļā uz dalību Eiropas Savienībā balstās uz nopelniem;

D. tā kā Islande jau cieši sadarbojas ar ES kā Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ), Šengenas 
līgumu un Dublinas II regulas dalībniece un jau ir pārņēmusi ievērojamu daļu no acquis 
communautaire;

E. tā kā Islande sekmē Eiropas kohēzijas procesu un solidaritāti, izmantojot Eiropas 
Ekonomikas zonā (EEZ) paredzēto finanšu mehānismu, un sadarbojas ar ES miera 
uzturēšanas un krīžu pārvaldības operācijās;

F. tā kā ES iestādes ir noteikušas mērķi iesniegt galīgo sarunu dokumentu paketi, kurā būs 
ņemtas vērā Islandes īpatnības un plāni, vienlaikus pilnībā saglabājot Savienības principus 
un acquis,

Vispārīgi apsvērumi

1. atgādina, ka Kopenhāgenas kritēriji un Savienības integrācijas spējas ir pamats, uz kura 
balstās pievienošanās Eiropas Savienībai;



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

LV

2. atzinīgi vērtē sarunu sākšanu par daudzām sadaļām, kas liecina par pievienošanās 
procedūras gaitā panākto progresu; mudina Islandi turpināt darbu, lai izpildītu kritērijus, 
kas ļauj pabeigt sarunas par attiecīgajām sadaļām; uzskata, ka ir svarīgi radīt apstākļus, 
kuros sarunas varētu pabeigt tad, kad abas puses ir gatavas un rūpīgi izskatītas visas 
atlikušās sadaļas, lai Islandes pievienošanās būtu sekmīga;

Politiskie kritēriji

3. atzinīgi vērtē plānu uzņemt ES jaunu dalībvalsti ar labi funkcionējošām demokrātijas 
tradīcijām, spēcīgām institūcijām un pilsonisko sabiedrību;

4. atzīmē rezultātus, kas gūti 2012. gada 20. oktobra apspriešanās referendumā par 
Konstitucionālās padomes priekšlikumiem Konstitucionālā akta projektam, un norāda, ka 
referendumā lielāka daļa Islandes iedzīvotāju pauda gribu izmantot Konstitucionālās 
padomes darbu par pamatu jaunas konstitūcijas projektam;

5. pauž atzinību Islandei par tās gūtajiem panākumiem cilvēktiesību aizsardzības jomā un 
augsta līmeņa sadarbības nodrošināšanā ar starptautiskiem cilvēktiesību aizsardzības 
mehānismiem; ar gandarījumu konstatē, ka tiek gatavots Valsts rīcības plāns cilvēktiesību 
ievērošanai;

6. uzskata, ka Islandes priekšrocības ir efektīva un neatkarīga tiesu sistēma, un atzinīgi vērtē 
panākto progresu pretkorupcijas politikā un virzībā uz Īpašās izmeklēšanas komitejas 
ieteikumu īstenošanu; turklāt atzinīgi vērtē Finanšu uzraudzības iestādes nostiprināšanu;

7. atgādina par savu aicinājumu Islandes iestādēm nodrošināt saskaņotību ar ES pilsoņu 
tiesībām attiecībā uz tiesībām balsot pašvaldību vēlēšanās Islandē;

8. atkārtoti pauž bažas par politisko nevienprātību valdībā un politiskajās partijās attiecībā uz 
dalību Eiropas Savienībā un pauž cerību, ka notiks konstruktīvas debates 2013. gada 
pavasarī gaidāmo parlamenta vēlēšanu kampaņas laikā;

9. ir gandarīts, ka ievērojama daļa Islandes iedzīvotāju atbalsta pievienošanās sarunu 
turpināšanu; atzinīgi vērtē to, ka valdība sarunas ved pārredzamā un iekļaujošā veidā un 
ka tā atbalsta debates par pievienošanos ES, kā arī pauž atzinību par Islandes sabiedrības 
iesaistīšanu publiskās diskusijās par dalību ES;

Ekonomiskie kritēriji

10. atzinīgi vērtē Islandes ciešās ekonomiskās saites ar ES; uzsver, ka ES ir Islandes lielākā 
tirdzniecības partnere un galvenais tiešo ārvalstu ieguldījumu avots;

11. pauž atzinību Islandei, ka tā kopumā ir apmierinoši īstenojusi EEZ saistības; atzīmē, ka 
EBTA Uzraudzības iestāde vairākās lietās ir iesniegusi EBTA tiesā prasības pret Islandi;

12. ar gandarījumu konstatē lielo ekonomikas izaugsmi, ko Islande ir panākusi kopš 
ekonomikas un finanšu krīzes; atzīmē reālo IKP izaugsmes tendenci un budžeta politikas 
konsolidāciju, kas palīdzējis pakāpeniski samazināt inflācijas līmeni; turklāt atzīmē, ka 
pakāpeniski samazinās bezdarba līmenis;
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13. pauž bažas, ka Islande pārāk lēni un bez lieliem panākumiem īsteno kapitāla kontroles 
atcelšanas stratēģiju, un atgādina, ka kapitāla kontroles atcelšana ir būtiska prasība valstij, 
kura vēlas pievienoties ES; šajā ziņā atzinīgi vērtē Islandes kapitāla kontroles atcelšanas 
jautājumos izveidoto ad hoc grupu, kuras sastāvā ir Islandes valdības un Komisijas 
pārstāvji, piedaloties Eiropas Centrālajai bankai un Starptautiskajam Valūtas fondam, un 
ar nepacietību gaida grupas darba rezultātus;

Spēja uzņemties dalībvalsts pienākumus

14. atzīmē, ka Islande kopumā ir spējīga uzņemties dalībvalsts saistības;

15. atzinīgi vērtē jauno likumu par atjaunojamiem enerģijas avotiem un Islandes sasniegumu 
izklāstu šajā jomā; uzskata, ka savas pieredzes dēļ Islande var sniegt būtisku ieguldījumu 
ES politikā; ir arī pārliecināts, ka ciešāka sadarbība šajā jomā labvēlīgi ietekmē 
ieguldījumus un līdz ar to ekonomisko un nodarbinātības situāciju Islandē un ES, un tāpēc 
mudina īstenot tādas iniciatīvas kā pētījumi par iespēju Islandes enerģijas ieguves sistēmu 
savienot ar Eiropas kontinenta sistēmu, izmantojot zemūdens kabeli;

16. atgādina, ka Icesave strīds pagaidām nav izšķirts un ka EUI prasība pret Islandi par EEZ 
nolīguma pārkāpšanu ir iesniegta izskatīšanai EBTA tiesā; tomēr atzinīgi vērtē to, ka 
Landsbanki Islands hf Strīdu izšķiršanas komiteja ir veikusi trīs parciālus maksājumus 
galvenajiem kreditoriem saistībā ar Landsbanki Islands hf likvidāciju; atzīmē Komisijas 
iestāšanos lietas izskatīšanā EBTA tiesā; uzsver, ka Icesave jautājums ir jāatrisina ārpus 
pievienošanās sarunām un ka tas nedrīkst būt šķērslis Islandes pievienošanās procesā;

17. atzīmē, ka atsevišķas nepilnības pastāv tādās jomās kā finanšu pakalpojumi, pārtikas 
nekaitīgums un kapitāla brīva aprite; uzsver, ka atsevišķos ekonomikas sektoros ir 
jāsamazina šķēršļi iekļūšanai tirgū;

18. atzinīgi vērtē Islandes iestāžu veikto sagatavošanās darbu lauksaimniecības un lauku 
jomā, izstrādājot stratēģiju nolūkā līdz pievienošanās dienai nodrošināt pilnīgu atbilstību 
acquis 11. sadaļai (Lauksaimniecība un lauku attīstība), ņemot vērā Islandes 
lauksaimniecības īpatnības, un līdz ar to Islande ir izpildījusi kritēriju sarunu sākšanai par 
šo sadaļu;

19. ņemot vērā to, ka patlaban tiek pārskatīta gan kopējā zivsaimniecības politika, gan 
Islandes zivsaimniecības politika, aicina Islandi un ES konstruktīvi risināt sarunas par šo 
sadaļu, lai panāktu savstarpēji pieņemamu risinājumu zivsaimniecības resursu ilgtspējīgai 
pārvaldībai un izmantošanai un novērstu neilgtspējīgu zvejas praksi saskaņā ar 
piemērojamo acquis;

20. ļoti atzinīgi vērtē sarunu provizorisko slēgšanu par 31. sadaļu (Ārpolitika, drošības un 
aizsardzības politika) kā svarīgu simbolisku soli Islandes ceļā uz pievienošanos ES, jo tas 
liecina, ka Līguma par Eiropas Savienību noteikumus, ar kuriem reglamentē kopējo 
drošības un aizsardzības politiku, neskar Islandes drošības un aizsardzības politikas īpašā 
situācija, proti, Islande ir valsts bez bruņotajiem spēkiem; atzinīgi vērtē Islandes pastāvīgo 
atbalstu civilām KDAP operācijām un pielāgošanos lielākajai daļai deklarāciju un lēmumu 
KĀDP jomā;
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21. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja 
vietniecei/ Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, 
dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Altinga priekšsēdētājam un Islandes valdībai.


