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B7-0000/2012

Resolutie van het Europees Parlement over het voortgangsverslag 2012 over IJsland
(2012/0000(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien het besluit van de Europese Raad van 17 juni 2010 om toetredingsonderhandelingen 
met IJsland te starten,

– gezien de resultaten van de toetredingsconferenties met IJsland,

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad met de titel 
"Uitbreidingsstrategie en voornaamste uitdagingen 2012-2013" (COM(2012)0600) en het op 
10 oktober 2012 aangenomen voortgangsverslag 2012 over IJsland,

– gezien de voorgaande resoluties over IJsland, en met name de resolutie van 7 juli 2010 over 
de IJslandse aanvraag tot lidmaatschap van de Europese Unie, de resolutie van 7 april 2011 
over het voortgangsverslag 2010 over IJsland en de resolutie van 14 maart 2012 over het 
voortgangsverslag 2011 over IJsland,

– gezien de vergaderingen van de Gemengde Parlementaire Commissie EU-IJsland,

– gezien artikel 110, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat IJsland aan de criteria van Kopenhagen voldoet en de 
toetredingsonderhandelingen met IJsland op 27 juli 2010 door de Raad werden geopend;

B. overwegende dat de onderhandelingen zijn geopend over 21 hoofdstukken, waarvan er 10 
voorlopig zijn afgesloten; 

C. overwegende dat de voortgang van ieder land in de richting van het EU-lidmaatschap 
gebaseerd is op verdienste, zoals benadrukt in de hernieuwde consensus over de uitbreiding 
van de EU;

D. overwegende dat IJsland reeds nauw met de EU samenwerkt als lid van de Europese 
Economische Ruimte (EER), de overeenkomsten van Schengen en de Dublin II-verordening, 
en reeds een beduidend deel van het acquis heeft aangenomen;

E. overwegende dat IJsland bijdraagt tot Europese cohesie en solidariteit via het financiële 
mechanisme in het kader van de Europese Economische Ruimte (EER) en met de EU 
samenwerkt bij vredesmissies en crisisbeheersing;

F. overwegende dat de EU-autoriteiten zich ten doel hebben gesteld een definitief 
onderhandelingspakket voor te leggen waarin rekening wordt gehouden met de specifieke 
kenmerken en verwachtingen van IJsland, terwijl de beginselen en het acquis van de Unie 
volledig worden gewaarborgd;

Algemene opmerkingen

1. herinnert eraan dat de criteria van Kopenhagen en het vermogen van de Unie nieuwe leden 
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op te nemen de basis vormen voor toetreding tot de EU;

2. is ingenomen met de opening van de onderhandelingen over een aanzienlijk aantal 
hoofdstukken, en wijst op de grote vorderingen in het toetredingsproces; moedigt IJsland aan 
zich te blijven inzetten voor het voldoen aan de sluitingscriteria voor de desbetreffende 
hoofdstukken; acht het van groot belang de omstandigheden te scheppen voor het afsluiten 
van de onderhandelingen wanneer beide zijden daar klaar voor zijn en na grondige 
bestudering van de resterende hoofdstukken, ten einde de toetreding tot een succes te maken;

Politieke criteria

3. is verheugd over het vooruitzicht een land met een goed functionerende democratische 
traditie, krachtige instellingen en maatschappelijke organisaties als nieuwe lidstaat op te 
nemen;

4. neemt kennis van de resultaten van het op 20 oktober 2012 gehouden raadgevend referendum 
over de voorstellen van de grondwettelijke raad voor een grondwettelijk ontwerpbesluit, 
waarbij de meerderheid van de IJslandse bevolking uitdrukking heeft gegeven aan de wens 
het werk van de Raad te gebruiken als basis voor een nieuwe ontwerpgrondwet;

5. prijst IJsland om zijn goede reputatie op het gebied van bescherming van de mensenrechten 
en het waarborgen van nauwe samenwerking met internationale mechanismen voor de 
bescherming van de mensenrechten; neemt met grote tevredenheid kennis van de 
voorbereiding van een nationaal actieplan voor de eerbiediging van de mensenrechten;

6. is van oordeel dat IJsland een doeltreffend en onafhankelijk juridisch systeem heeft en is 
verheugd over de geboekte vorderingen op het vlak van anticorruptiemaatregelen en de 
tenuitvoerlegging van de aanbevelingen van de bijzondere onderzoekscommissie; is voorts
verheugd over de versterking van de autoriteit voor financieel toezicht;

7. herhaalt zijn verzoek aan de IJslandse autoriteiten om de rechten van EU-burgers met 
betrekking tot het recht om tijdens lokale verkiezingen in IJsland te stemmen, te 
harmoniseren;

8. drukt opnieuw zijn zorgen uit over de politieke verdeeldheid in de regering en binnen de 
politieke partijen met betrekking tot het EU-lidmaatschap, en hoopt op een constructief debat 
tijdens de komende verkiezingscampagne voor het Parlement, die naar verwachting in het 
voorjaar van 2013 zal worden gevoerd;

9. neemt met voldoening kennis van het feit dat een groot aantal IJslanders voorstander is van 
de voortzetting van de toetredingsonderhandelingen; is ingenomen met de transparante en 
inclusieve uitvoering van het onderhandelingsproces door de IJslandse regering en haar steun 
voor een debat over de toetreding tot de EU, evenals de betrokkenheid van de IJslandse 
samenleving bij de publieke discussies over het EU-lidmaatschap;

Economische criteria

10. is verheugd over de nauwe economische banden van IJsland met de EU; benadrukt dat de EU 
de belangrijkste handelspartner van IJsland is en de voornaamste bron van directe 
buitenlandse investeringen;
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11. feliciteert IJsland met zijn over het algemeen bevredigende staat van dienst wat betreft de 
tenuitvoerlegging van de EER-verplichtingen; merkt op dat de Toezichthoudende Autoriteit 
van de EVA herhaaldelijk klachten over IJsland heeft ingediend bij het EVA-Hof;

12. is ingenomen met de goede economische vorderingen die IJsland sinds de economische en 
financiële crisis heeft geboekt; neemt kennis van het patroon van reële bbp-groei en van de 
consolidatie van het begrotingsbeleid, dat voor een geleidelijke afname van het 
inflatiepercentage heeft gezorgd; wijst bovendien op de geleidelijke afname van het 
werkloosheidspercentage;

13. maakt zich zorgen over de trage en weinig succesvolle vordering van de tenuitvoerlegging 
van de IJslandse strategie voor de afschaffing van de controle op kapitaalverkeer, en 
herinnert eraan dat dit een belangrijke vereiste is voor de toetreding van het land tot de EU; is 
in dit verband ingenomen met de oprichting van een ad-hocgroep voor de afschaffing van de 
IJslandse kapitaalcontroles, bestaande uit vertegenwoordigers van de IJslandse regering en de 
Commissie, met medewerking van de Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair 
Fonds, en kijkt uit naar de resultaten van hun werkzaamheden;

Vermogen de verplichtingen van het lidmaatschap na te komen

14. merkt op dat IJsland over het algemeen goed in staat is de verplichtingen van het 
lidmaatschap na te komen;

15. is ingenomen met de nieuwe wet betreffende hernieuwbare energiebronnen en de IJslandse 
staat van dienst op dit vlak; meent dat IJsland, gezien zijn ervaring, een waardevolle bijdrage 
kan leveren aan het EU-beleid; is er voorts van overtuigd dat nauwere samenwerking op dit 
gebied een positief effect kan hebben op de investeringen en dientengevolge op de 
economische en werkgelegenheidssituatie in IJsland en de EU, en moedigt daarom 
initiatieven aan zoals de bestudering van de mogelijkheid het IJslandse elektriciteitssysteem 
met dat van het continentale Europa te verbinden via een onderzeese kabel;

16. brengt in herinnering dat het Icesave-geschil in dit stadium nog niet is opgelost en dat de 
Toezichthoudende Autoriteit van de EVA een klacht tegen IJsland heeft ingediend bij het 
EVA-Hof wegens het schenden van de EER-overeenkomst; is echter verheugd over de drie 
gedeeltelijke betalingen van de resolutiecommissie van Landsbanki Íslands hf aan preferente 
schuldeisers bij de liquidatie van deze bank; neemt kennis van de interventie van de 
Commissie bij het EVA-Hof; benadrukt dat de Icesave-kwestie los van de 
toetredingsonderhandelingen moet worden opgelost en de IJslandse toetredingsprocedure 
niet in de weg mag staan;

17. merkt op dat er sprake blijft van enkele tekortkomingen op gebieden als financiële diensten, 
voedselzekerheid en het vrije verkeer van kapitaal; benadrukt dat de belemmeringen voor 
markttoegang in sommige sectoren van de economie moeten worden teruggedrongen;

18. is ingenomen met de voorbereidingen van de IJslandse autoriteiten op het gebied van 
landbouw en plattelandsbeleid, zoals de formulering van een strategie om met ingang van de 
datum van toetreding volledige eerbiediging van het acquis te waarborgen wat betreft 
hoofdstuk 11 (landbouw en plattelandsontwikkeling), rekening houdende met de specifieke 
landbouwomstandigheden in IJsland, waarmee zij aan de openingscriteria voor dit hoofdstuk 
voldoen;
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19. verzoekt IJsland en de EU, rekening houdende met het feit dat zowel het gemeenschappelijk 
visserijbeleid als het IJslands visserijbeleid momenteel worden herzien, dit hoofdstuk van de 
onderhandelingen op een constructieve manier te benaderen met het oog op een voor beide 
partijen bevredigende oplossing voor duurzaam beheer en exploitatie van de visbestanden en 
de voorkoming van niet-duurzame visserijmethoden binnen het op dat moment geldende 
acquis;

20. is zeer verheugd over de voorlopige sluiting van hoofdstuk 31 (buitenlands, veiligheids- en 
defensiebeleid) als een belangrijk symbolisch moment in de procedure van toetreding van 
IJsland tot de EU, aangezien dit inhoudt dat de bepalingen van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie met betrekking tot het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid niet 
in strijd zijn met het specifieke karakter van het veiligheids- en defensiebeleid van IJsland als 
land zonder strijdkrachten; spreekt zijn voldoening uit over het feit dat IJsland voortdurende 
steun biedt aan civiele GVDB-operaties en zich aansluit bij het merendeel van de 
verklaringen en besluiten op het gebied van het GBVB;

-o0o-

21. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de 
vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse 
zaken en veiligheidsbeleid, de regeringen en parlementen van de lidstaten, de voorzitter van 
het Althing en de regering van IJsland.


