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B7-0000/2012

Resolucija Evropskega parlamenta o poročilu o napredku Islandije za leto 2012
(2012/0000(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sklepa Evropskega sveta z dne 17. junija 2010, da začne pristopna 
pogajanja z Islandijo,

– ob upoštevanju rezultatov pristopnih konferenc z Islandijo,

– ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z naslovom 
"Strategija širitve in glavni izzivi za obdobje 2012─2013" in poročila o napredku Islandije 
za leto 2012, sprejetega 10. oktobra 2012 (COM(2012)0600),

– ob upoštevanju prejšnjih resolucij o Islandiji, predvsem resolucije z dne 7. julija 2010 o 
prošnji Islandije za članstvo v Evropski uniji, resolucije z dne 7. aprila 2011 o poročilu o 
napredku Islandije za leto 2010 in resolucije z dne 14. marca 2012 o poročilu o napredku 
Islandije za leto 2011,

– ob upoštevanju sej skupnega parlamentarnega odbora EU-Islandija,

– ob upoštevanju člena 110(2) Poslovnika,

A. ker Islandija izpolnjuje københavnska merila in ker so se po odobritvi Sveta pristopna 
pogajanja z Islandijo začela 27. julija 2010,

B. ker je bilo 21 poglavij odprtih za pogajanja, od katerih je bilo 10 začasno zaprtih, 

C. ker je v obnovljenem soglasju o širitvi poudarjeno, da napredek vsake države na poti k 
članstvu v Evropski uniji temelji na njeni uspešnosti,

D. ker Islandija že tesno sodeluje z EU kot članica evropskega gospodarskega prostora ter je 
podpisnica schengenskega sporazuma in dublinske uredbe II in je že sprejela velik del 
pravnega reda Unije,

E. ker Islandija prek finančnega mehanizma evropskega gospodarskega prostora prispeva k 
evropski koheziji in solidarnosti ter sodeluje z EU pri operacijah ohranjanja miru in 
kriznega upravljanja,

F. ker je zastavljeni cilj organov EU, da predstavijo končni pogajalski sveženj, ki bo 
vključeval islandske posebnosti in pričakovanja, hkrati pa varoval načela in pravni red 
Unije,

Splošne opombe

1. spominja, da københavnska merila in sposobnost Unije za sprejemanje novih držav tvorijo 
podlago za pristop k EU;
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2. pozdravlja odprtje številnih pogajalskih poglavij, ki kažejo opazen napredek v pristopnem 
procesu; vzpodbuja Islandijo, naj si še naprej prizadeva za izpolnitev meril za zaprtje 
ustreznih poglavij; meni, da je za zagotovitev uspešne pridružitve pomembno ustvariti 
pogoje, ki omogočajo zaključek pogajanj, ko sta na to pripravljeni obe strani in po 
podrobni preučitvi vseh preostalih poglavij;

Politična merila

3. pozdravlja obete, da bo EU pridobila novo državo članico z dobro delujočo demokratično 
tradicijo, močnimi institucijami in civilno družbo;

4. je seznanjen z rezultati posvetovalnega referenduma z dne 20. oktobra 2012 o predlogih 
ustavnega sveta za osnutek ustavnega zakona, na katerem je večina prebivalcev Islandije 
izrazila željo, da se delo sveta uporabi kot osnova novega osnutka ustave;

5. izraža pohvalo Islandiji za njeno uspešno varovanje človekovih pravic in zagotavljanje 
dobrega sodelovanja z mednarodnimi mehanizmi za varstvo teh pravic; z zadovoljstvom 
ugotavlja, da je v pripravi nacionalen akcijski načrt za spoštovanje človekovih pravic;

6. meni, da ima Islandija koristi od učinkovitega in neodvisnega sodnega sistema, ter 
pozdravlja napredek, dosežen na področju protikorupcijske politike in v smeri izvajanja 
priporočil posebnega preiskovalnega odbora; pozdravlja tudi krepitev organa za finančni 
nadzor;

7. ponovno poziva islandske oblasti, naj uskladijo pravice državljanov EU glede pravice do 
udeležbe na lokalnih volitvah v Islandiji;

8. ponovno izraža zaskrbljenost nad političnim razhajanjem znotraj vlade in političnih strank 
glede članstva v EU ter upa na konstruktivno razpravo med volilno kampanjo za 
parlamentarne volitve, ki so predvidene za pomlad 2013;

9. z zadovoljstvom ugotavlja, da dobršen delež Islandcev podpira nadaljevanje pristopnih 
pogajanj; pozdravlja pregledno ravnanje vlade in njen vključujoč odnos med pogajalskim 
postopkom, njeno podporo razpravi glede priključitve k EU, kot tudi sodelovanje 
islandske družbe v javni razpravi o članstvu v EU;

Gospodarska merila

10. izraža zadovoljstvo, da ima Islandija tesne gospodarske vezi z EU; poudarja, da je EU 
največji trgovinski partner Islandije in njen glavni vir tujih neposrednih naložb;

11. izraža pohvalo Islandiji za na splošno zadovoljivo izpolnjevanje njenih obveznosti v 
evropskem gospodarskem prostoru; ugotavlja, da je nadzorni organ EFTA v več primerih 
sprožil postopke proti Islandiji na Sodišču EFTA;

12. z zadovoljstvom spremlja gospodarski napredek, ki ga je Islandija dosegla od začetka 
gospodarske in finančne krize; je seznanjen z vzorcem realne rasti BDP in konsolidacijo 
proračunske politike, ki je pripomogla k postopnemu nižanju inflacijske stopnje; ugotavlja 
tudi, da se stopnja brezposelnosti postopno niža;
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13. je zaskrbljen, da je izvajanje islandske strategije za odpravo nadzora kapitala potekalo 
počasi in z omejenim uspehom, ter opominja, da je odprava nadzora kapitala pomembna 
zahteva za vstop države v EU; v zvezi s tem pozdravlja ustanovitev ad hoc skupine za 
odpravo nadzora kapitala, ki jo sestavljajo predstavniki islandske vlade in Komisije v 
sodelovanju z Evropsko centralno banko in Mednarodnim denarnim skladom, ter z 
zadovoljstvom pričakuje rezultate njenega dela;

Zmožnost za prevzetje obveznosti članstva

14. ugotavlja, da je Islandija na splošno zmožna prevzeti obveznosti članstva;

15. pozdravlja nov zakon o obnovljivi energiji in pretekle dosežke Islandije na tem področju; 
je prepričan, da lahko Islandija zaradi svojih izkušenj občutno prispeva k politiki EU; je 
prepričan tudi o tem, da ima lahko poglobljeno sodelovanje na tem področju pozitiven 
učinek na investicije in posledično na gospodarske razmere kot tudi zaposlovanje v 
Islandiji in EU, zato spodbuja pobude, kot je preučitev možnosti povezave islandskega 
energetskega sistema s celinsko Evropo s pomočjo podmorskega kabla;

16. opominja, da spor Icesave zaenkrat ostaja nerešen in da je primer nadzornega organa 
EFTA proti Islandiji zaradi kršitve sporazuma EGP na sodišču EFTA; pozdravlja pa tri 
delna plačila s strani odbora za reševanje banke Landsbanki Islands hf prednostnim 
upnikom v stečajnem postopku Landesbanki Islands hf; je seznanjen s posredovanjem 
Komisije pred sodiščem EFTA; poudarja, da je treba zadevo Icesave rešiti zunaj 
pristopnih pogajanj in da ne sme postati ovira za pristop Islandije;

17. ugotavlja. da na določenih področjih, kot so finančne storitve, varnost hrane in prosti 
pretok kapitala, še vedno obstajajo pomanjkljivosti; poudarja potrebo po zmanjšanju ovir 
za dostop do trga v nekaterih gospodarskih sektorjih;

18. pozdravlja priprave islandskih oblasti na področju kmetijske in podeželske politike z 
oblikovanjem strategije, ki zagotavlja popolno skladnost s pravnim redom Unije iz 
poglavja 11 (kmetijstvo in razvoj podeželja) do dneva pristopa, upoštevajoč posebne 
okoliščine za kmetijstvo v Islandiji, s katero so izpolnili merila za odprtje tega poglavja;

19. ob upoštevanju tega, da se skupna ribiška politika in islandska ribiška politika trenutno 
pregledujeta, poziva Islandijo in EU, naj se tega pogajalskega poglavja lotita 
konstruktivno, da bi dosegli vzajemno zadovoljivo rešitev za trajnostno upravljanje in 
izkoriščanje ribolovnih virov in preprečili netrajnostne ribolovne prakse v okviru takrat 
veljavnega pravnega reda;

20. toplo pozdravlja začasno zaprtje 31. poglavja (zunanja, varnostna in obrambna politika) 
kot pomemben simboličen trenutek v postopku pristopa Islandije k EU, saj dokazuje, da 
določbe Pogodbe o Evropski uniji, ki urejajo skupno varnostno in obrambno politiko, ne 
vplivajo na posebno naravo varnostne in obrambne politike Islandije kot države brez 
oboroženih sil; pozdravlja nenehno podporo Islandije civilnim operacijam misij skupne 
varnostne in obrambne politike ter njeno sprejetje večine deklaracij in sklepov na 
področju skupne varnostne in obrambne politike;
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21. naroča svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici 
Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in 
parlamentom držav članic, predsednici islandskega parlamenta in islandski vladi.


