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Europaparlamentets resolution om 2012 års framstegsrapport om Island
(2012/2863(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av Europeiska rådets beslut av den 17 juni 2010 om att inleda 
anslutningsförhandlingar med Island,

– med beaktande av resultaten av anslutningskonferenserna med Island,

– med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet om en 
strategi för utvidgningen och huvudfrågor 2012–2013 (COM(2012)0600) och 2010 års 
framstegsrapport om Island, som antogs den 10 oktober 2012,

– med beaktande av sina tidigare resolutioner om Island, i synnerhet resolutionen av den 
7 juli 2010 om Islands ansökan om medlemskap i Europeiska unionen, resolutionen av 
den 7 april 2011 om 2010 års framstegsrapport om Island och resolutionen av den 
14 mars 2012 om 2011 års framstegsrapport om Island,

– med beaktande av sammanträdena med den gemensamma parlamentarikerkommittén 
EU-Island,

– med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Island uppfyller Köpenhamnskriterierna, och anslutningsförhandlingarna med Island 
inleddes den 27 juli 2010 efter rådets godkännande.

B. Hittills har 21 kapitel öppnats för förhandlingar och tio av dessa har preliminärt stängts. 

C. Såsom understryks i det förnyade samförståndet om utvidgningen gäller att varje lands 
framsteg i riktning mot medlemskap i EU är beroende av de resultat som landet självt kan 
uppvisa.

D. Eftersom Island är medlem av Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och är 
part i Schengenavtalet och Dublin II-förordningen har landet redan ett nära samarbete med 
EU och har redan antagit en stor del av unionens regelverk.

E. Island bidrar till sammanhållningen och solidariteten i Europa genom 
EES finansieringsmekanism, och landet samarbetar med EU i fredsbevarande insatser och 
krishanteringsinsatser.

F. Det angivna målet för EU:s myndigheter är att presentera ett slutgiltigt förhandlingspaket 
som beaktar Islands särdrag och önskemål, samtidigt som man till fullo värnar om 
EU:s principer och regelverk.
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Allmänna kommentarer

1. Europaparlamentet påminner om att Köpenhamnskriterierna och unionens 
integrationsförmåga utgör grundvalen för anslutning till EU.

2. Europaparlamentet välkomnar att ett betydande antal förhandlingskapitel har öppnats, 
vilket visar på de goda framsteg som gjorts i anslutningsprocessen. Parlamentet 
uppmuntrar Island att fortsätta arbeta för att uppnå stängningsriktmärkena för tillämpliga 
kapitel. Parlamentet anser det viktigt att förutsättningar skapas för att förhandlingarna ska 
kunna slutföras när båda sidor är förberedda och efter en noggrann genomgång av 
samtliga återstående kapitel, så att landets anslutning blir framgångsrik.

Politiska kriterier

3. Europaparlamentet ser positivt på utsikten att få en ny EU-medlemsstat med en väl 
fungerande demokratisk tradition och ett starkt civilsamhälle.

4. Europaparlamentet noterar resultaten från den rådgivande folkomröstningen den 
20 oktober 2012 om konstitutionsrådets förslag till grundlagsförfattning, enligt vilken 
majoriteten av Islands befolkning ville utgå från konstitutionsrådets arbete vid 
utarbetandet av en ny författning.

5. Europaparlamentet lovordar Island för landets goda renommé när det gäller garantier för 
de mänskliga rättigheterna och för dess omfattande samarbete med internationella 
mekanismer för skydd av mänskliga rättigheter. Parlamentet noterar med tillfredsställelse 
att det har utarbetats en nationell handlingsplan som ser till att de mänskliga rättigheterna 
respekteras.

6. Europaparlamentet anser att Island gynnas av ett effektivt och oberoende rättsväsende och 
välkomnar de framsteg som gjorts i fråga om åtgärder mot korruption och genomförandet 
av rekommendationerna från den särskilda utredningskommissionen. Parlamentet 
välkomnar även att finansinspektionen stärks.

7. Europaparlamentet påminner om sin tidigare uppmaning till de isländska myndigheterna 
att harmonisera EU-medborgarnas rättigheter när det gäller deras rätt att rösta i lokala val i 
Island.

8. Europaparlamentet uttrycker återigen sin oro över den politiska splittringen inom 
regeringen och inom de politiska partierna i fråga om EU-medlemskapet och hoppas på en 
konstruktiv debatt under den förestående parlamentsvalkampanjen som planeras våren 
2013.

9. Europaparlamentet konstaterar med tillfredsställelse att många islänningar anser att 
anslutningsförhandlingarna ska fortsätta. Parlamentet välkomnar det öppna och 
inkluderande sätt som regeringen driver förhandlingsprocessen på och välkomnar att 
regeringen stöder en debatt om anslutning till EU och att det isländska samhället deltar i 
den offentliga debatten om EU-medlemskap.
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Ekonomiska kriterier

10. Europaparlamentet välkomnar Islands nära ekonomiska förbindelser med EU och 
framhåller att EU är Islands största handelspartner och den huvudsakliga källan till 
utländska direktinvesteringar.

11. Europaparlamentet lovordar Island för landets i allmänhet tillfredsställande resultat när det 
gäller att uppfylla de skyldigheter som EES-medlemskapet medför. Parlamentet 
konstaterar att Eftas övervakningsmyndighet i flera fall har inlett förfaranden mot Island i 
Efta-domstolen.

12. Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse de positiva ekonomiska framsteg som 
Island gjort sedan den ekonomiska och finansiella krisen. Parlamentet ser ett samband 
mellan real BNP-tillväxt och konsolidering av budgetpolitiken å ena sidan och en gradvis 
sänkning av inflationstakten å andra sidan. Dessutom konstaterar parlamentet att 
arbetslösheten successivt har minskat.

13. Europaparlamentet är oroat över att genomförandet av Islands strategi för att avskaffa 
kapitalkontroller gått för långsamt och att avskaffandet genomförts med begränsad 
framgång. Parlamentet påminner om att avskaffandet av kapitalkontroller är ett viktigt 
krav för landets anslutning till EU. Parlamentet välkomnar i detta avseende att man tillsatt 
en ad hoc-grupp för avskaffandet av Islands kapitalkontroller som består av företrädare för 
Islands regering och kommissionen med deltagande av Europeiska centralbanken och 
Internationella valutafonden. Parlamentet ser fram emot resultatet av dess arbete.

Förmåga att påta sig de skyldigheter som ett medlemskap medför

14. Europaparlamentet konstaterar att Island har en allmänt god förmåga att påta sig de 
skyldigheter som ett medlemskap medför.

15. Europaparlamentet välkomnar den nya lagen om förnybara energikällor och de resultat 
som Island uppvisat på detta område. Parlamentet anser att Island kan ge ett värdefullt 
bidrag till EU:s politik till följd av landets erfarenheter. Parlamentet är även övertygat om 
att ett närmare samarbete inom detta område kan ha en positiv inverkan på investeringar 
och därigenom på den ekonomiska situationen och sysselsättningsläget i Island och EU. 
Parlamentet uppmuntrar därför sådana initiativ som att undersöka möjligheterna att länka 
samman det isländska kraftsystemet med det på Europas fastland via en ledning under 
vatten.

16. Europaparlamentet påminner om att Icesave-tvisten ännu inte har lösts och att den 
europeiska tillsynsmyndighetens ärende mot Island för brott mot EES-avtalet tas upp i 
Efta-domstolen. Parlamentet välkomnar dock de tre delbetalningar som gjorts av 
rekonstruktionskommittén för Landsbanki Íslands filialer till prioriterade fordringsägare i 
likvidationen av bankens filialer. Parlamentet noterar kommissionens ingripande i 
Efta-domstolen och betonar att Icesave-frågan måste lösas utanför 
anslutningsförhandlingarna. Frågan inte får utgöra ett hinder i Islands anslutningsprocess.

17. Europaparlamentet konstaterar att det återstår vissa brister inom några områden, till 
exempel inom finansiella tjänster, livsmedelssäkerhet och fri rörlighet för kapital. 
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Parlamentet betonar vikten av att minska antalet hinder för marknadstillträde inom vissa 
delar av näringslivet.

18. Europaparlamentet välkomnar de isländska myndigheternas förberedelser inom jordbruks-
och landsbygdspolitiken, där man har utarbetat en strategi för att kunna efterleva 
regelverket i kapitel 11 (jordbruks- och landsbygdsutveckling) fullt ut vid 
anslutningsdatumet, med beaktande av de särskilda jordbruksförhållanden som råder på 
Island. Därigenom har landet även uppnått öppningsriktmärket för detta kapitel.

19. Med tanke på att både den gemensamma fiskeripolitiken och Islands fiskeripolitik för 
närvarande ses över uppmanar Europaparlamentet Island och EU att närma sig detta 
förhandlingskapitel på ett konstruktivt sätt, i syfte att finna en ömsesidigt tillfredsställande 
lösning i fråga om en hållbar förvaltning och ett hållbart utnyttjande av fiskbestånden, och 
att förhindra ohållbara fiskemetoder inom det då gällande regelverket.

20. Europaparlamentet välkomnar varmt att kapitel 31 (utrikes-, säkerhets- och 
försvarspolitik) tillfälligt stängs som en viktig symbolisk händelse i Islands 
anslutningsprocess till EU. Detta markerar nämligen att bestämmelserna om den 
gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP) i fördraget om Europeiska unionen 
inte påverkar säkerhets- och försvarspolitikens särskilda karaktär i Island, som är ett land 
utan försvarsmakt. Parlamentet välkomnar Islands fortsatta stöd till civila GSFP-uppdrag 
och landets anpassning efter flertalet deklarationer och beslut på området för Gusp.

°
°      °

21. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes 
frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, Alltingets talman 
samt till Islands regering.


