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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sprawozdania o postępach Islandii w 
2012 r.
(2012/0000(RSP))

Parlament Europejski,

– uwzględniając decyzję Rady Europejskiej z dnia 17 czerwca 2010 r. o rozpoczęciu 
negocjacji akcesyjnych z Islandią,

– uwzględniając wyniki konferencji akcesyjnych z Islandią,

– uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady zatytułowany 
„Strategia rozszerzenia i najważniejsze wyzwania na lata 2012-2013” (COM(2012)0600) 
oraz sprawozdanie w sprawie postępów Islandii w 2012 r. przyjęte w dniu 10 października 
2012 r.,

– uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje dotyczące Islandii, zwłaszcza rezolucję z 
dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie wniosku Islandii o członkostwo w Unii Europejskiej, 
rezolucję z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie sprawozdania o postępach Islandii w 2010 r. 
oraz rezolucję z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania o postępach Islandii w 
2011 r.,

– uwzględniając posiedzenia wspólnej komisji parlamentarnej UE-Islandia,

– uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że Islandia spełnia kryteria kopenhaskie oraz że w dniu 27 lipca 2010 r., 
po zatwierdzeniu przez Radę, rozpoczęto negocjacje akcesyjne z Islandią;

B. mając na uwadze, że otwarto 21 rozdziałów negocjacyjnych, z czego 10 tymczasowo 
zamknięto; 

C. mając na uwadze, że, jak podkreślono w nowym porozumieniu w sprawie rozszerzenia, 
postępy każdego państwa w dążeniu do przynależności do UE ocenia się na podstawie 
uzyskiwanych przez to państwo wyników;

D. mając na uwadze, że Islandia prowadzi już ścisłą współpracę z UE, będąc członkiem 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz stroną zarówno układów z Schengen, 
jak i rozporządzenia Dublin II, i przyjęła już znaczną część dorobku prawnego UE;

E. mając na uwadze, że Islandia przyczynia się do zwiększenia spójności i solidarności 
w Europie poprzez mechanizm finansowy w ramach Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (EOG) i współpracuje z UE w operacjach pokojowych i operacjach 
zarządzania kryzysowego;

F. mając na uwadze, że wyznaczonym celem organów UE jest przedstawienie ostatecznego 
pakietu negocjacyjnego uwzględniającego specyfikę i oczekiwania Islandii, a 
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jednocześnie w pełni gwarantującego zasady i dorobek Unii;

Uwagi ogólne

1. przypomina, że podstawę przystąpienia do UE stanowią kryteria kopenhaskie i zdolność 
UE do przyjęcia nowego członka;

2. z zadowoleniem przyjmuje otwarcie znacznej liczby rozdziałów negocjacyjnych, co 
świadczy o dużym postępie w procesie akcesyjnym; zachęca Islandię do kontynuowania 
prac z myślą o spełnieniu kryteriów zamknięcia odpowiednich rozdziałów; uważa, że 
należy stworzyć warunki zakończenia negocjacji, kiedy obie strony będą przygotowane i 
po dogłębnym przeanalizowaniu wszystkich pozostałych rozdziałów, aby zapewnić 
powodzenie przystąpienia;

Kryteria polityczne

3. z zadowoleniem przyjmuje perspektywę przyjęcia jako nowego państwa członkowskiego 
UE kraju, który charakteryzuje się utrwaloną tradycją dobrze funkcjonującej demokracji, 
silnymi instytucjami i społeczeństwem obywatelskim;

4. przyjmuje do wiadomości wyniki referendum doradczego przeprowadzonego dnia 20 
października 2012 r. na temat propozycji Rady Konstytucyjnej dotyczącej projektu aktu 
konstytucyjnego, podczas którego większość ludności Islandii opowiedziała się za 
wykorzystaniem prac Rady jako podstawy nowego projektu konstytucji;

5. wyraża uznanie dla Islandii za dobre wyniki w dziedzinie ochrony praw człowieka 
i wysoki poziom współpracy z organami międzynarodowymi na rzecz ochrony praw 
człowieka; z zadowoleniem odnotowuje przygotowanie krajowego planu działania na 
rzecz poszanowania praw człowieka;

6. uważa, że Islandia dysponuje skutecznym i niezawisłym systemem sądowym, oraz z 
zadowoleniem przyjmuje postępy dokonane w odniesieniu do polityki antykorupcyjnej 
oraz w zakresie wdrażania zaleceń specjalnej komisji śledczej; ponadto z zadowoleniem 
przyjmuje umocnienie organu nadzoru finansowego;

7. nadal zachęca władze Islandii do ujednolicenia praw obywateli UE w zakresie prawa do 
głosowania w wyborach lokalnych w Islandii;

8. ponownie wyraża zaniepokojenie politycznymi podziałami w rządzie i w partiach 
politycznych w odniesieniu do członkostwa w UE oraz żywi nadzieję na konstruktywną 
debatę podczas nadchodzącej kampanii przed wyborami do Parlamentu, przewidzianymi 
na wiosnę 2013 r.;

9. z zadowoleniem zauważa, że znaczna część Islandczyków opowiada się za kontynuacją 
negocjacji akcesyjnych; z zadowoleniem przyjmuje przejrzysty i kompleksowy sposób 
prowadzenia negocjacji przez rząd oraz rządowe poparcie debaty na temat przystąpienia 
do UE, a także udział społeczeństwa islandzkiego w publicznych dyskusjach na temat 
członkostwa w UE;
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Kryteria gospodarcze

10. z zadowoleniem przyjmuje bliskie powiązania gospodarcze Islandii z UE; podkreśla, że 
UE jest największym partnerem handlowym Islandii i głównym źródłem bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych;

11. wyraża uznanie dla Islandii za ogólnie zadowalające osiągnięcia w wypełnianiu jej 
zobowiązań wynikających z Porozumienia EOG; odnotowuje fakt, że Urząd Nadzoru 
EFTA wszczął w Trybunale Sprawiedliwości EFTA postępowania przeciwko Islandii w 
kilku sprawach;

12. z zadowoleniem odnotowuje dobre wyniki gospodarcze osiągnięte przez Islandię od 
początku kryzysu gospodarczego i finansowego; zwraca uwagę na tendencję wzrostu 
realnego PKB i na konsolidację polityki budżetowej, co przyczyniło się do stopniowego 
obniżania stopy inflacji; ponadto zwraca uwagę na stopniowy spadek stopy bezrobocia;

13. wyraża zaniepokojenie powolnymi i niewielkimi postępami we wdrażaniu strategii 
Islandii na rzecz zniesienia kontroli przepływu kapitału i przypomina, że zniesienie 
kontroli przepływu kapitału jest ważnym warunkiem przystąpienia kraju do UE; w tym 
względzie z zadowoleniem przyjmuje powołanie grupy ad hoc ds. zniesienia kontroli 
przepływu kapitału, w której skład wchodzą przedstawiciele rządu Islandii i Komisji oraz 
Europejskiego Banku Centralnego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego, oraz 
oczekuje na wyniki jej prac;

Zdolność do podjęcia obowiązków wynikających z członkostwa

14. zwraca uwagę na ogólnie dobrą zdolność Islandii do podjęcia obowiązków wynikających 
z członkostwa;

15. z zadowoleniem przyjmuje nową ustawę o odnawialnych źródłach energii i postępy 
Islandii w tym zakresie; uważa, że Islandia może wnieść cenny wkład w politykę unijną 
dzięki swojemu doświadczeniu; jest również przekonany, że intensywniejsza współpraca 
w tym obszarze może pozytywnie wpłynąć na inwestycje, a co za tym idzie na sytuację 
gospodarczą i poziom zatrudnienia w Islandii oraz w UE i w związku z tym wspiera 
inicjatywy takie jak rozważenie możliwości połączenia islandzkiego systemu 
elektroenergetycznego z systemem kontynentalnej Europy za pomocą kabla 
podmorskiego;

16. przypomina, że na tym etapie nadal nierozstrzygnięty pozostaje spór dotyczący Icesave i 
że w Trybunale Sprawiedliwości EFTA toczy się postępowanie wszczęte przez Urząd 
Nadzoru EFTA przeciwko Islandii w związku z naruszeniem Porozumienia EOG; 
niemniej jednak z zadowoleniem przyjmuje trzy częściowe wypłaty dokonane przez 
komitet ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji Landsbanki Islands hf na rzecz 
priorytetowych wierzycieli w ramach likwidacji Landsbanki Íslands hf; odnotowuje 
interwencję Komisji przed Trybunałem Sprawiedliwości EFTA; podkreśla, że kwestia 
Icesave musi zostać rozwiązana niezależnie od negocjacji akcesyjnych i nie może być 
przeszkodą w procesie przystąpienia Islandii do UE;

17. zwraca uwagę na pewne braki wciąż odnotowywane w obszarach takich jak usługi 
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finansowe, bezpieczeństwo żywności oraz swobodny przepływ kapitału; podkreśla 
konieczność ograniczenia przeszkód we wchodzeniu na rynek w niektórych sektorach 
gospodarki;

18. z zadowoleniem przyjmuje czynione przez władze islandzkie przygotowania w obszarze 
polityki rolnictwa i obszarów wiejskich, w ramach których opracowano strategię mającą 
na celu zapewnienie do dnia przystąpienia pełnej zgodności z dorobkiem prawnym w 
rozdziale11 (Rolnictwo i rozwój wsi), z uwzględnieniem specyfiki rolnictwa w Islandii, i 
dzięki którym władze islandzkie spełniły kryteria otwarcia tego rozdziału;

19. biorąc pod uwagę fakt, że trwa obecnie przegląd wspólnej polityki rybołówstwa oraz 
islandzkiej polityki rybołówstwa, wzywa Islandię i UE do konstruktywnego podejścia do 
tego rozdziału negocjacji w celu znalezienia zadowalającego dla obu stron rozwiązania 
kwestii zrównoważonego zarządzania zasobami rybnymi i zrównoważonej eksploatacji 
tych zasobów oraz zapobiegania niezgodnym z zasadami trwałego rozwoju praktykom 
połowowym w ramach mającego zastosowanie dorobku prawnego;

20. z dużym zadowoleniem przyjmuje tymczasowe zamknięcie rozdziału 31 (Polityka 
zagraniczna, bezpieczeństwa i obrony) stanowiące ważny symboliczny moment w 
procesie przystępowania Islandii do UE, ponieważ potwierdza ono, że postanowienia 
Traktatu o Unii Europejskiej dotyczące wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony nie 
naruszają specjalnego charakteru polityki bezpieczeństwa i obrony Islandii – kraju 
niedysponującego siłami zbrojnymi; z zadowoleniem przyjmuje stałe wspieranie przez 
Islandię cywilnych operacji prowadzonych w ramach WPBiO oraz dostosowanie się do 
większości deklaracji i decyzji w ramach WPZiB;

°
°      °

21. zobowiązuje swego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw 
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, rządom i parlamentom państw członkowskich 
oraz przewodniczącemu parlamentu (Althing) i rządowi Islandii.


