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B7-0000/2012

Uznesenie Európskeho parlamentu o správe o pokroku Islandu za rok 2012
(2012/0000 (RSP))

Európsky parlament,

– so zreteľom na rozhodnutie Európskej rady zo 17. júna 2010 o začatí prístupových 
rokovaní s Islandom,

– so zreteľom na výsledky prístupových konferencií s Islandom,

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom Stratégia 
rozširovania a hlavné výzvy v rokoch 2012 – 2013 a na správu o pokroku Islandu 
za rok 2012 prijatú 10. októbra 2012 (COM(2012)0600),

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Islande a najmä na uznesenie zo 7. júla 
2010 o žiadosti Islandu o členstvo v Európskej únii, na uznesenie zo 7. apríla 2011 
o správe o pokroku Islandu za rok 2010 a na uznesenie zo 14. marca 2012 o správe 
o pokroku Islandu za rok 2011,

– so zreteľom na schôdze spoločného parlamentného výboru EÚ – Island,

– so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže Island spĺňa kodanské kritériá a 27. júla 2010 boli po schválení Radou otvorené 
prístupové rokovania s Islandom;

B. keďže bolo otvorených 21 kapitol, z ktorých bolo 10 predbežne uzavretých;

C. keďže, ako sa zdôrazňuje v obnovenom konsenze o rozšírení, pokrok každej krajiny 
na ceste k členstvu v EÚ je založený na výsledkoch;

D. keďže Island úzko spolupracuje s EÚ ako člen Európskeho hospodárskeho priestoru 
(EHP), v rámci Schengenských dohôd a Dublinského nariadenia II a už prijal podstatnú 
časť acquis;

E. keďže Island prispieva k európskej súdržnosti a solidarite prostredníctvom finančného 
mechanizmu v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a spolupracuje s EÚ 
v oblasti operácií zameraných na udržanie mieru a krízové riadenie;

F. keďže ohlásený cieľ orgánov EÚ je predložiť záverečný rokovací balík, v ktorom sa 
zohľadnia osobitosti a očakávania Islandu, pričom sa v plnom rozsahu zabezpečenia 
zásady a acquis Únie;

Všeobecné poznámky

1. pripomína, že základom pristúpenia k EÚ sú kodanské kritériá a integračná kapacita Únie;
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2. víta otvorenie značného počtu rokovacích kapitol, čo je prejavom toho, že sa 
v prístupovom procese dosiahol dobrý pokrok; nabáda Island, aby pokračoval v práci 
s cieľom dosiahnuť splnenie záverečných kritérií týkajúcich sa príslušných kapitol; 
považuje za dôležité, aby sa vytvorili podmienky na uzatvorenie rokovaní, keď budú obe 
strany pripravené a po dôkladnom preskúmaní všetkých zostávajúcich kapitol, aby sa 
zabezpečilo, že jeho pristúpenie bude úspešné;

Politické kritériá

3. víta vyhliadky na to, že sa novým členským štátom EÚ stane krajina s dobre fungujúcou 
demokratickou tradíciou, silnými inštitúciami a občianskou spoločnosťou;

4. berie na vedomie výsledky poradného referenda konaného 20. októbra 2012 o návrhoch 
Ústavnej rady týkajúcich sa nového ústavného zákona, v ktorom väčšina obyvateľov 
Islandu vyjadrila vôľu, aby sa práca tejto rady použila ako základ nového návrhu ústavy;

5. vyzdvihuje Island pre jeho dobré výsledky v oblasti záruk dodržiavania ľudských práv 
a zabezpečenia vysokej úrovne spolupráce s medzinárodnými mechanizmami na ochranu 
ľudských práv; berie s uspokojením na vedomie prípravu národného akčného plánu 
na dodržiavanie ľudských práv;

6. domnieva sa, že Island požíva výhody z efektívneho a nezávislého súdneho systému, 
a víta pokrok dosiahnutý v oblasti protikorupčnej politiky a pri vykonávaní odporúčaní 
osobitného vyšetrovacieho výboru; okrem toho víta posilnenie úradu pre finančný dohľad;

7. pripomína svoju výzvu islandským orgánom, aby harmonizovali práva občanov EÚ 
vo vzťahu k ich právu voliť v miestnych voľbách na Islande;

8. s obavami opätovne konštatuje politické rozdelenie vnútri vlády a politických strán, 
pokiaľ ide o členstvo v EÚ, a vyjadruje nádej, že v rámci nadchádzajúcej volebnej 
kampane v súvislosti s parlamentnými voľbami naplánovanými na jar 2013 sa uskutoční 
konštruktívna diskusia;

9. s potešením víta skutočnosť, že veľký počet Islanďanov podporuje pokračovanie 
prístupových rokovaní; víta transparentné a inkluzívne uskutočnenie rokovacieho procesu 
zo strany vlády a jej podporu rozpravy o pristúpení k EÚ, ako aj zapojenie islandskej 
spoločnosti do verejnej diskusie o členstve v EÚ;

Hospodárske kritériá

10. víta úzke hospodárske väzby medzi Islandom a EÚ; zdôrazňuje, že EÚ je najväčším 
obchodným partnerom Islandu a hlavným nositeľom priamych zahraničných investícií;

11. vyjadruje uznanie Islandu za všeobecne uspokojivé výsledky dosiahnuté pri plnení 
záväzkov v rámci EHS; poznamenáva, že vo viacerých veciach začal Dozorný úrad EZVO 
konania proti Islandu na Súde EZVO;

12. s potešením konštatuje, že od hospodárskej a finančnej krízy dosiahol Island dobré 
hospodárske výsledky; berie na vedomie schému rastu reálneho HDP a konsolidácie 
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rozpočtovej politiky, čo podporilo postupné znižovanie miery inflácie; okrem toho berie 
na vedomie postupné znižovanie miery nezamestnanosti;

13. je znepokojený tým, že vykonávanie stratégie Islandu na zrušenie kontroly kapitálu 
postupuje pomaly a je úspešné iba čiastočne, a pripomína, že zrušenie kontroly kapitálu je 
dôležitou požiadavkou z hľadiska pristúpenia krajiny k EÚ; v tejto súvislosti víta 
zriadenie ad hod skupiny pre zrušenie islandskej kontroly kapitálu, ktorú tvoria 
zástupcovia islandskej vlády a Komisie za účasti Európskej centrálnej banky 
a Medzinárodného menového fondu, a zo záujmom očakáva výsledky jej práce;

Schopnosť prevziať záväzky vyplývajúce z členstva

14. poznamenáva, že Island má dobrú všeobecnú kapacitu prijať záväzky vyplývajúce 
z členstva;

15. víta nové právne predpisy o obnoviteľných zdrojoch energie a výsledky Islandu v tejto 
oblasti; je presvedčený, že vďaka svojim skúsenostiam môže Island poskytnúť cenný 
príspevok k politikám EÚ; je tiež presvedčený, že užšia spolupráca v tejto oblasti môže 
mať pozitívny účinok na investície a teda na hospodársku situáciu a na situáciu v oblasti 
zamestnanosti na Islande a v EÚ, a podporuje preto iniciatívy ako tú, ktorá sa týka 
zváženie možnosti prepojenia islandského energetického systému s pevninskou Európou 
prostredníctvom podmorského kábla;

16. pripomína, že kauza Icesave zostáva nateraz nevyriešená a na Súde EZVO prebieha 
konanie vo veci ESA vedené proti Islandu za porušenie Dohody o EHS; víta však tri 
čiastkové platby uskutočnené Výborom na riešenie problémov banky Landsbanki Islands 
hf pre prednostných veriteľov pri likvidácii banky Landsbanki Íslands hf; berie 
na vedomie zásah Komisie pred Súdom EZVO; zdôrazňuje, že kauza Icesave sa musí 
vyriešiť mimo rámca prístupových rokovaní a nesmie sa stať prekážkou v prístupovom 
procese Islandu;

17. poznamenáva, že existujú nedostatky v oblasti finančných služieb, bezpečnosti potravín 
a voľného pohybu kapitálu; zdôrazňuje potrebu odstrániť prekážky vstupu na trh 
v niektorých odvetviach hospodárstva;

18. víta prípravy islandských orgánov v oblasti poľnohospodárskej a vidieckej politiky spolu 
s formulovaním stratégie s cieľom zabezpečiť úplný súlad s acquis v rámci kapitoly 11 
(Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka) do termínu pristúpenia, s prihliadnutím na osobitné 
okolnosti pre poľnohospodárstvo na Islande, do ktorého musia splniť úvodné kritéria 
pre túto kapitolu;

19. zohľadňuje skutočnosť, že spoločná politika rybného hospodárstva a politika rybného 
hospodárstva Islandu sa v súčasnosti revidujú, a vyzýva Island a EÚ, aby k tejto kapitole 
rokovaní pristupovali konštruktívnym spôsobom s cieľom dosiahnuť vzájomne uspokojivé 
riešenie týkajúce sa udržateľného riadenia a využívania rybolovných zdrojov 
a predchádzania neudržateľným rybolovným praktikám v rámci v tom čase platného 
acquis;

20. s potešením víta predbežné uzavretie kapitoly 31 (Zahraničná, bezpečnostná a obranná 
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politika) ako dôležitý symbolický moment v procese pristúpenia Islandu k EÚ, pretože to 
znamená, že sa ustanovenia Zmluvy o Európskej únii upravujúce spoločnú bezpečnostnú 
a obrannú politiku nedotýkajú osobitného charakteru bezpečnostnej a obrannej politiky 
Islandu ako krajiny bez ozbrojených síl; víta pokračujúcu podporu Islandu smerom 
k civilným operáciám SBOP a jeho pripojenie sa k väčšine vyhlásení a rozhodnutí 
v oblasti SZBP;

°
°      °

21. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke 
Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam 
a parlamentom členských štátov, predsedníčke islandského parlamentu Althingi 
a islandskej vláde.


