
RE\917858RO.doc PE500.397v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Document de şedinţă

13.11.2012 B7-0000/2012

PROPUNERE DE REZOLUŢIE
depusă pe baza declarației Comisiei

în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

referitoare la raportul de țară pentru 2012 privind Islanda
(2012/0000(RSP))

Cristian Dan Preda
în numele Comisiei pentru afaceri externe



PE500.397v01-00 2/5 RE\917858RO.doc

RO

B7-0000/2012

Rezoluția Parlamentului European referitoare la raportul de țară pentru 2012 privind 
Islanda
(2012/0000(RSP))

Parlamentul European,

– având în vedere decizia Consiliului European din 17 iunie 2010 de a deschide negocierile 
de aderare cu Islanda,

– având în vedere rezultatele conferințelor privind aderarea, cu participarea Islandei,

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu, intitulată 
„Strategia de extindere și principalele provocări în perioada 2012-2013” 
(COM(2012)0660) și raportul de țară pentru 2012 privind Islanda, adoptat la 10 octombrie 
2012,

– având în vedere rezoluțiile anterioare privind Islanda, îndeosebi rezoluția din 7 iulie 2010 
referitoare la cererea Islandei de aderare la Uniunea Europeană, rezoluția din 7 aprilie 
2011 referitoare la raportul de țară pentru 2010 privind Islanda și rezoluția din 14 martie 
2012 referitoare la raportul de țară pentru 2011 privind Islanda,

– având în vedere reuniunile Comisiei parlamentare mixte UE-Islanda,

– având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât Islanda îndeplinește criteriile de la Copenhaga, iar negocierile de aderare cu 
Islanda au fost începute la 27 iulie 2010, în urma aprobării de către Consiliu;

B. întrucât 21 de capitole au fost deschise negocierilor, din care 10 au fost închise în mod 
provizoriu; 

C. întrucât, conform consensului reînnoit cu privire la extindere, înaintarea fiecărei țări spre  
aderarea la Uniunea Europeană se bazează pe merite;

D. întrucât Islanda cooperează, deja, îndeaproape cu UE, în calitate de membru al Spațiului 
Economic European (SEE), al Acordurilor de la Schengen și al Regulamentului Dublin II 
și a adoptat, deja, o parte semnificativă a acquis-ului;

E. întrucât Islanda contribuie la coeziunea și solidaritatea europeană prin intermediul 
mecanismului financiar din cadrul Spațiului Economic European (SEE) și cooperează cu 
UE în cadrul operațiunilor de menținere a păcii și de gestionare a crizelor;

F. întrucât obiectivul declarat al autorităților UE este de a prezenta un pachet final de 
negociere care va ține seama de specificitatea și așteptările Islandei, protejând, în același 
timp, principiile și acquis-ul Uniunii;

Observații generale
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1. reamintește că criteriile de la Copenhaga și capacitatea de integrare a Uniunii constituie 
temeiul pentru aderarea la UE;

2. salută deschiderea unui număr semnificativ de capitole de negociere, fapt ce marchează 
bunele progrese realizate în procesul de aderare; încurajează Islanda să depună eforturi în 
continuare pentru a atinge criteriile necesare închiderii capitolelor aferente; consideră că 
este important să fie create condițiile pentru a încheia negocierile atunci când ambele părți 
sunt pregătite și în urma unei examinări aprofundate a tuturor capitolelor rămase, pentru 
ca aderarea să constituie un succes;

Criteriile politice

3. salută perspectiva de a avea ca nou stat membru o țară cu o tradiție democratică ce 
funcționează bine, cu instituții și o societate civilă puternice;

4. ia act de rezultatele referendumului consultativ care s-a desfășurat la 20 octombrie 2012 
cu privire la propunerile Consiliului constituțional referitoare la proiectul de act 
constituțional, în care majoritatea populației Islandei și-a exprimat dorința de a folosi 
activitatea Consiliului ca bază a unui nou proiect de constituție;

5. felicită Islanda pentru bunele sale rezultate în protejarea drepturilor omului și asigurarea 
unui înalt nivel de cooperare cu mecanismele internaționale de protecție a drepturilor 
omului; ia act cu satisfacție de pregătirea unui plan național de acțiune pentru respectarea 
drepturilor omului;

6. consideră că Islanda beneficiază de un sistem judiciar eficient și independent și salută 
progresele realizate în materie de politici anticorupție și în vederea implementării 
recomandărilor Comisiei speciale de anchetă; salută, de asemenea, întărirea Autorității de 
supraveghere financiară;

7. reamintește invitația adresată autorităților islandeze de a armoniza drepturile cetățenilor 
UE referitoare la dreptul acestora de a vota la alegerile locale din Islanda;

8. evocă, din nou, preocuparea sa cu privire la diviziunile politice din cadrul guvernului și al 
partidelor politice cu privire la statutul de membru al UE și își exprimă speranța că în 
viitoarea campanie electorală pentru Parlament, prevăzută să aibă loc în primăvara anului 
2013, se va desfășura o campanie constructivă în acest sens;

9. ia act cu satisfacție de faptul că o mare parte din islandezi sunt în favoarea continuării 
negocierilor de aderare; salută cadrul transparent și incluziv asigurat de guvern procesului 
de negociere și sprijinul acestuia pentru o dezbatere privind aderarea la UE, precum și 
implicarea societății islandeze în dezbaterile publice referitoare la statutul de membru al 
UE;

Criteriile economice

10. salută legăturile economice strânse dintre Islanda și UE; subliniază faptul că UE este cel 
mai important partener comercial al Islandei și principala sursă de investiții directe 
străine;



PE500.397v01-00 4/5 RE\917858RO.doc

RO

11. felicită Islanda pentru bilanțul său în general satisfăcător înregistrat în punerea în aplicare 
a obligațiilor ce îi revin în cadrul SEE; ia act de faptul că Autoritatea de supraveghere a 
AELS a inițiat proceduri împotriva Islandei în fața Curții AELS într-o serie de cauze;

12. ia act cu satisfacție de bunele progrese economice realizate de Islanda de la începutul 
crizei economice și financiare; ia act de tendința spre o creștere reală a PIB-ului și de 
consolidarea politicii bugetare care a sprijinit o scădere treptată a ratei inflației; observă, 
de asemenea, diminuarea treptată a ratei șomajului;

13. este preocupat de faptul că implementarea strategiei Islandei pentru înlăturarea 
controalelor asupra capitalurilor avansează încet și cunoaște succese limitate și 
reamintește că înlăturarea controalelor asupra capitalurilor constituie o cerință importantă 
pentru aderarea țării la UE; salută, în acest sens, crearea unui grup ad-hoc pentru 
înlăturarea controalelor islandeze asupra capitalurilor compus din reprezentanți ai 
guvernului islandez și ai Comisiei, cu participarea Băncii Centrale Europene și Fondului 
Monetar Internațional și așteaptă cu interes rezultatele activităților acestuia;

Capacitatea de asumare a obligațiilor care decurg din calitatea de stat membru

14. observă că Islanda are o bună capacitate generală de asumare a obligațiilor ce decurg din 
calitatea de stat membru;

15. salută noua lege privind sursele de energie regenerabile și realizările Islandei în acest 
domeniu; consideră că, grație experienței acumulate, Islanda poate aduce o contribuție 
prețioasă la politicile UE; este convins, de asemenea, că o colaborare mai strânsă în acest 
domeniu poate avea un impact pozitiv asupra investițiilor și, prin urmare, asupra situației 
economice și a ocupării forței de muncă în Islanda și în UE și încurajează, astfel, 
inițiativele precum cea privind  studierea posibilității de a conecta sistemul energetic al 
Islandei cu cel din Europa continentală prin intermediul unui cablu submarin;

16. reamintește că litigiul privind Icesave este, în această etapă, încă nesoluționat iar cauza 
Autorității de supraveghere a AELS împotriva Islandei referitoare la încălcarea de către 
aceasta a acordului SEE este încă pendinte în fața Curții AELS; salută, totuși, cele trei 
plăți parțiale efectuate de Comitetul de soluționare al Landsbanki Islands hf către 
creditorii prioritari în procesul de lichidare a Landsbanki Islands hf; ia act de intervenția 
Comisiei în fața Curții AELS; subliniază faptul că problema Icesave trebuie rezolvată în 
afara negocierilor de aderare și că ea nu trebuie să constituie un obstacol în calea 
procesului de aderare a Islandei;

17. observă că există, încă, anumite lipsuri în domenii precum serviciile financiare, siguranța 
alimentară și libera circulație a capitalurilor; subliniază necesitatea diminuării obstacolelor 
ce împiedică intrarea pe piață în anumite sectoare ale economiei;

18. salută pregătirile autorităților islandeze în domeniul politicii agricole și rurale, cu 
elaborarea unei strategii vizând să asigure respectarea deplină a acquis-ului din cadrul 
capitolului 11 (Agricultura și dezvoltarea rurală) până la data aderării, ținând seama de 
condițiile specifice ale agriculturii islandeze, prin care acestea au îndeplinit criteriile de 
referință pentru deschiderea acestui capitol;
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19. ținând seama de faptul că atât politica comună în domeniul pescuitului, cât și politica 
privind sectorul pescuitului din Islanda sunt, în prezent, în curs de revizuire, invită Islanda 
și UE să abordeze acest capitol de negociere în mod constructiv, în scopul găsirii unei 
soluții reciproc satisfăcătoare pentru gestionarea și exploatarea sustenabilă a resurselor 
halieutice și pentru împiedicarea practicilor de pescuit nesustenabile  în cadrul acquis-ului 
aplicabil la acel moment;

20. salută călduros închiderea în mod provizoriu a capitolului 31 (Politica externă, de 
securitate și apărare) ca un moment simbolic important în procesul de aderare a Islandei la 
UE, deoarece aceasta demonstrează faptul că dispozițiile Tratatului privind Uniunea 
Europeană ce guvernează politica de securitate și apărare comună nu afectează caracterul 
specific al politicii de securitate și apărare a Islandei, în calitatea sa de țară ce nu dispune 
de forțe armate; salută sprijinul constant acordat de Islanda operațiunilor civile din cadrul 
politicii de securitate și apărare comune (PSAC) și ralierea sa la majoritatea declarațiilor și 
deciziilor din domeniul politicii externe și de securitate comune (PESC);

°
°      °

21. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, 
Vicepreședintelui Comisiei/Înalt Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica 
de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, președintelui Althingi precum 
și guvernului Islandei.


