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B7-0000/2012

Resolução do Parlamento Europeu sobre o relatório de acompanhamento de 2012 
relativo à Islândia
(2012/0000(RSP))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a decisão do Conselho Europeu, de 17 de junho de 2010, de dar início às 
negociações de adesão com a Islândia,

– Tendo em conta os resultados das Conferências de Adesão com a Islândia,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
intitulada "Estratégia de Alargamento e Principais Desafios para 2012-2013" e o relatório 
de acompanhamento de 2012 relativo à Islândia de 10 de outubro de 2012, 
(COM(2012)0600),

– Tendo as conta as suas resoluções anteriores sobre a Islândia, em particular a Resolução, 
de 7 de julho de 2010, sobre a candidatura da Islândia à adesão à União Europeia, a 
Resolução, de 7 de abril de 2011, sobre o relatório de acompanhamento de 2010 relativo à 
Islândia e a Resolução, de 14 de março de 2012, sobre o relatório de acompanhamento de 
2011 relativo à Islândia,

– Tendo em conta as reuniões da Comissão Parlamentar Mista UE-Islândia,

– Tendo em conta o artigo 110.º, n.º 2, do seu Regimento,

A. Considerando que a Islândia cumpre os critérios de Copenhaga e que as negociações de 
adesão com a Islândia foram iniciadas em 27 de julho de 2010, após aprovação pelo 
Conselho;

B. Considerando que 21 capítulos foram abertos às negociações, tendo 10 deles sido 
encerrados a título provisório; 

C. Considerando que, como sublinha o consenso renovado em torno do alargamento, os 
progressos de cada país na via da adesão à UE se baseiam no mérito;

D. Considerando que a Islândia já coopera estreitamente com a UE enquanto membro do 
Espaço Económico Europeu (EEE), dos Acordos de Schengen e do Regulamento Dublim 
II e que, por conseguinte, já adotou uma parte significativa do acervo comunitário;

E. Considerando que a Islândia contribui para a coesão e a solidariedade europeias, através 
do Mecanismo Financeiro no contexto do Espaço Económico Europeu (EEE), e coopera 
com a UE em operações de manutenção da paz e de gestão de crises;

F. Considerando que o objetivo declarado das autoridades da UE consiste em apresentar um 
pacote de negociação final que terá em conta as especificidades e expectativas da Islândia,
salvaguardando simultaneamente os princípios e o acervo da UE na sua totalidade; 
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Observações gerais

1. Lembra que os critérios de Copenhaga e a capacidade de integração da União constituem 
a base para a adesão à UE;

2. Congratula-se com a abertura de um número significativo de capítulos de negociação, 
assinalando os progressos positivos alcançados no processo de adesão; incentiva a Islândia 
a prosseguir os seus esforços no sentido de cumprir os critérios de referência que 
encerram os capítulos aplicáveis; considera importante criar as condições necessárias à 
conclusão das negociações num momento oportuno para ambas as partes e após uma 
análise exaustiva de todos os restantes capítulos, a fim de assegurar o êxito da adesão;

Critérios políticos

3. Acolhe com agrado a perspetiva de ter como novo Estado-Membro da UE um país com 
uma tradição democrática eficaz, instituições fortes e uma sociedade civil sólida;

4. Toma nota dos resultados do referendo realizado em 20 de outubro de 2012 sobre as 
propostas do Conselho Constitucional para um projeto de Lei Constitucional, no qual a 
maioria da população islandesa expressou a sua vontade de usar o trabalho do Conselho 
como base para um novo projeto de constituição;

5. Felicita a Islândia pelos bons resultados obtidos na defesa dos direitos humanos e por 
assegurar um elevado nível de cooperação com os mecanismos internacionais de proteção 
dos direitos humanos; regista com agrado a preparação de um Plano de Ação Nacional em 
matéria de Respeito pelos Direitos Humanos;

6. Considera que a Islândia beneficia de um sistema judicial eficiente e independente e saúda 
os progressos alcançados no domínio das políticas anticorrupção e na aplicação das 
recomendações da comissão especial de inquérito; saúda ainda o reforço da Autoridade de 
Supervisão Financeira;

7. Relembra o seu convite às autoridades islandesas para harmonizarem os direitos dos 
cidadãos da UE em matéria de exercício do direito de voto nas eleições locais islandesas;

8. Refere uma vez mais com preocupação a divisão política dentro do governo e dos partidos 
políticos relativamente à adesão à UE e faz votos de que seja realizado um debate 
construtivo durante a campanha para as próximas eleições para o Parlamento, previstas 
para 2013;

9. Constata com agrado que um número significativo dos islandeses se mostra favorável à 
continuação das negociações de adesão; acolhe com satisfação a conduta transparente e 
inclusiva do governo face ao processo de negociação e o seu apoio ao debate sobre a 
adesão à UE, bem como o envolvimento da sociedade islandesa nos debates públicos 
sobre esta questão;

Critérios económicos

10. Saúda os laços económicos estreitos entre a Islândia e a UE; realça que a UE é o maior 
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parceiro comercial e principal fonte de investimento direto estrangeiro da Islândia;

11. Felicita a Islândia pelos resultados globalmente satisfatórios no que diz respeito ao 
cumprimento das obrigações decorrentes do Acordo EEE; constata que o Órgão de 
Fiscalização da EFTA deu início a uma ação judicial contra a Islândia no âmbito de uma 
série de processos no Tribunal da EFTA;

12. Regozija-se com os progressos económicos substanciais alcançados pela Islândia desde a 
crise económica e financeira; toma nota da tendência para o crescimento real do PIB e da 
consolidação da política orçamental, a qual esteve na base de uma redução progressiva da 
taxa de inflação; regista ainda a redução gradual da taxa de desemprego;

13. Manifesta a sua preocupação pelo facto de a estratégia da Islândia para a supressão do 
controlo de capitais ter registado progressos lentos e um êxito limitado, e recorda que a 
supressão do controlo de capitais constitui um requisito importante para a adesão do país à 
UE; saúda, neste contexto, a criação de um Grupo Ad Hoc para a Supressão do Controlo 
de Capitais da Islândia composto por representantes do governo islandês e da Comissão, 
com a participação do Banco Central Europeu e do Fundo Monetário internacional, e 
aguarda com expectativa os resultados do seu trabalho;

Capacidade para cumprir as obrigações inerentes à adesão

14. Observa que a Islândia demonstra uma capacidade geral favorável ao cumprimento das 
obrigações inerentes à adesão;

15. Acolhe com satisfação a nova lei sobre as fontes de energia renovável e os resultados 
obtidos pela Islândia neste domínio; está convicto de que a Islândia pode prestar um 
contributo precioso para as políticas da UE graças à sua experiência; crê igualmente que 
uma cooperação mais estreita neste domínio pode ter um impacto positivo no 
investimento e, portanto, na situação económica e do emprego na Islândia e na UE e 
encoraja, por conseguinte, iniciativas como o estudo da possibilidade de ligar as redes 
elétricas islandesa e da Europa continental por meio de um cabo submarino;

16. Recorda que, nesta fase, o litígio relativamente ao Icesave continua por resolver e que o 
processo da AES contra a Islândia por infração ao Acordo EEE está pendente no Tribunal 
da EFTA; saúda, no entanto, os primeiros três pagamentos parciais efetuados pelo Comité 
de Resolução do Landsbanki Íslands hf aos credores prioritários no quadro da sua 
liquidação; toma nota da intervenção da Comissão perante o Tribunal da EFTA; realça 
que a questão do Icesave tem de ser resolvida fora do âmbito das negociações de adesão e 
não deve ser um obstáculo ao processo de adesão da Islândia;

17. Verifica que persistem algumas insuficiências em áreas como os serviços financeiros, a 
segurança alimentar e a livre circulação de capitais; salienta a necessidade de reduzir os 
entraves à entrada no mercado em alguns setores da economia;

18. Congratula-se com os trabalhos de preparação das autoridades islandesas no domínio da 
Agricultura e da Política Rural, nomeadamente a formulação de uma estratégia com vista 
a assegurar a plena conformidade com o acervo no âmbito do Capítulo 11 (Agricultura e 
Desenvolvimento Rural) à data da adesão, tendo em conta as especificidades da 
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agricultura na Islândia, tendo assim cumprido o critério de referência para a abertura deste 
capítulo;

19. Convida a Islândia e a UE, tendo em conta a revisão em curso da Política Comum das 
Pescas e da política de pescas islandesa, a abordar este capítulo das negociações de forma 
construtiva, com vista a obter uma solução mutuamente satisfatória para a gestão e a 
exploração sustentável dos recursos haliêuticos, bem como para a prevenção das práticas 
de pesca insustentáveis no âmbito do acervo aplicável na altura;

20. Acolhe com agrado o encerramento provisório do Capítulo 31 (Política Externa, de 
Segurança e de Defesa) como importante momento simbólico no processo de adesão da 
Islândia à UE, pelo facto de assinalar que as disposições do Tratado da União Europeia 
que regem a Política Comum de Segurança e de Defesa não prejudicam a natureza 
específica da política de segurança e de defesa da Islândia por ser um país sem forças 
armadas; congratula-se com o apoio constante da Islândia às operações civis da PESD e 
saúda o seu alinhamento com a maioria das declarações e decisões no domínio da PESC;

°
°      °

21. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, à 
Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante da União para os Negócios Estrangeiros 
e a Política de Segurança, aos governos e parlamentos dos Estados-Membros, ao 
Presidente do Althingi e ao governo da Islândia.


