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Euroopan parlamentin päätöslauselma 7. heinäkuuta 2010 Islannin hakemuksesta
Euroopan unionin jäseneksi 

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 31. toukokuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen, jossa Islanti on lisätty niiden maiden luetteloon, jotka ovat oikeutettuja EU:n 
liittymistä edeltävään tukeen, jonka tarkoituksena on auttaa hakijamaita
yhdenmukaistamaan lainsäädäntöään yhteisön säännöstön kanssa,

– ottaa huomioon komission lausunnon Islannin esittämästä Euroopan unionin 
jäsenhakemuksesta (SEC(2010)0153),

– ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston 17. kesäkuuta 2010 tekemän päätöksen aloittaa
liittymisneuvottelut Islannin kanssa,

– ottaa huomioon 26. marraskuuta 2009 antamansa päätöslauselman Länsi-Balkanin 
maita, Islantia ja Turkkia koskevasta komission vuoden 2009 laajentumisstrategia-
asiakirjasta1,

– ottaa huomioon 11. helmikuuta 2010 antamansa päätöslauselman ehdotuksesta 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi liittymistä valmistelevasta 
tukivälineestä 17. heinäkuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1085/2006 
muuttamisesta (KOM(2009)0588 – C7-0279/2009 – 2009/0163(COD))2,

– ottaa huomioon neuvoston ja komission lausunnot Islannin hakemuksesta Euroopan 
unionin jäseneksi,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 49 artiklan mukaan 
"jokainen Euroopan valtio [...] voi hakea unionin jäsenyyttä",

B. ottaa huomioon, että EU:n jäsenyysprosessi etenee kunkin valtion saavutusten ja 
liittymisperusteiden täyttämisen perusteella ja että samalla on otettava huomioon EU:n 
laajentumisvalmiudet,

C. ottaa huomioon, että Islanti esitti 17. heinäkuuta 2009 hakemuksensa Euroopan unionin 
jäseneksi,

D. ottaa huomioon, että komissio esitti 24. helmikuuta 2010 lausunnon, jossa suositellaan 
jäsenyysneuvottelujen aloittamista Islannin kanssa,

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2009)0097.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0026.



E. katsoo, että koska aikaisemmat laajentumiset ovat epäilemättä olleet menestyksellisiä 
sekä EU:n että siihen liittyneiden jäsenvaltioiden näkökulmasta ja edistäneet koko 
Euroopan vakautta, kehittymistä ja vaurautta, on hyvin tärkeää luoda tarvittavat 
edellytykset myös Islannin liittymiselle ja sen onnistumisen takaamiseksi 
Kööpenhaminan arviointiperusteiden mukaisesti,

F. ottaa huomioon, että Islannin ja EU:n suhteet luotiin vuonna 1973, kun ne allekirjoittivat 
kahdenvälisen vapaakauppasopimuksen,

G. ottaa huomioon, että Islanti tekee jo läheistä yhteistyötä EU:n kanssa Euroopan 
talousalueen (ETA) jäsenenä sekä Schengenin sopimusten ja Dublinin asetuksen 
osapuolena ja että se on siksi omaksunut jo merkittävän osan yhteisön säännöstöä,

H. ottaa huomioon, että Islannissa on vakiintuneet demokraattiset perinteet ja että sen 
lainsäädäntö on jo laajalti yhteisön säännöstön mukaista,

I. ottaa huomioon, että Islanti on vuodesta 1994 alkaen edistänyt merkittävästi 
yhteenkuuluvuutta ja yhteisvastuuta Euroopassa ETA:n rahoitusjärjestelmän kautta,

J. ottaa huomioon, että Islanti, jolla ei ole sotilaallisia perinteitä, osallistuu EU:n 
rauhanturvaoperaatioihin siviilitehtävissä ja yhdenmukaistaa toimintansa usein EU:n 
yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan mukaiseksi,

K. ottaa huomioon, että Islanti ja sen väestö ovat kärsineet suuresti maailmanlaajuisesta 
rahoitus- ja talouskriisistä, joka kaatoi Islannin pankkijärjestelmän vuonna 2008,

L. ottaa huomioon, että Yhdistyneen kuningaskunnan ja Alankomaiden hallitukset 
allekirjoittivat Islannin hallituksen kanssa vuoden 2009 kesäkuussa ja lokakuussa kaksi 
sopimusta, jotka koskivat Alankomailta saadun 1,3 miljardin euron ja Yhdistyneeltä 
kuningaskunnalta saadun 2,4 miljardin punnan lainan takaisinmaksun ehtoja; ottaa 
huomioon, että 6. maaliskuuta 2010 järjestetyn kansanäänestyksen perusteella lokakuun 
sopimus hylättiin ja osapuolilta odotetaan uutta sopimusta niistä maksuista, jotka 
kuuluivat Islannin talletusten vakuusjärjestelmään,

M. ottaa huomioon, että EFTA:n valvontaviranomainen totesi 26. toukokuuta 2010 
päivätyssä virallisessa ilmoituksessaan, että Islannin on taattava vähimmäiskorvaus 
Icesave-pankin talletusasiakkaille Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Alankomaissa,

N. ottaa huomioon, että Islannissa yleinen mielipide ja poliittisten puolueiden kannat EU:n 
jäsenyydestä ovat eriäviä; ottaa myös huomioon, että yleinen mielipide EU-jäsenyydestä 
on poliittisen kriisin ja talouskriisin myötä selvästi muuttunut kielteisemmäksi 
kesän 2009 jälkeen,

Poliittiset kriteerit

1. pitää myönteisenä Eurooppa-neuvoston päätöstä aloittaa liittymisneuvottelut Islannin 
kanssa;



2. pitää myönteisenä sitä, että EU:n mahdollisella uudella jäsenvaltiolla on vahva 
demokraattinen tausta; tähdentää, että Islannin liittyminen voi hyödyttää sekä maata 
itseään että EU:ta ja vahvistaa entisestään Euroopan unionin asemaa 
maailmanlaajuisena ihmisoikeuksien ja perusvapauksien edustajana ja puolustajana;

3. korostaa erinomaista yhteistyötä Euroopan parlamentin jäsenten ja Althingin jäsenten 
välillä ETA:n parlamentaarisessa sekakomiteassa ja odottaa yhtä hedelmällistä 
yhteistyötä uudelta EU:n ja Islannin parlamentaariselta sekavaliokunnalta;

4. pitää erityisen ilahduttavana Icelandic Modern Media -aloitetta, jonka avulla sekä Islanti 
että EU voivat painokkaasti määritellä asemansa ilmaisun- ja tiedonvälityksen vapauden 
laillisen suojelun suhteen;

5. pyytää Islannin viranomaisia puuttumaan nykyiseen EU:n kansalaisten erotteluun, joka 
liittyy heidän äänioikeuteensa ja oikeuteensa asettua ehdokkaaksi Islannin 
paikallisvaaleissa;

6. huomauttaa, että EU:n uuden laajentumisstrategian mukaan oikeusjärjestelmä kuuluu 
niihin aloihin, joihin EU kiinnittää erityistä huomiota jo varhaisessa liittymistä 
edeltävässä vaiheessa; katsoo, että Islannin hallituksen pitäisi ottaa käyttöön tarvittavat 
toimenpiteet, joiden avulla voidaan taata oikeuslaitoksen itsenäisyys Venetsian 
komission suositusten mukaisesti; luottaa siihen, että Islannin viranomaiset toteuttavat 
tarvittavat muutokset;

7. kehottaa Islantia ratifioimaan korruption vastaisen YK:n yleissopimuksen ja Euroopan 
neuvoston lahjontaa koskevan siviilioikeudellisen yleissopimuksen;

8. ilmaisee tyytyväisyytensä Islannin hyvään ihmisoikeustilanteeseen; kehottaa kuitenkin 
Islannin viranomaisia ratifioimaan Euroopan neuvoston kansallisten vähemmistöjen 
suojelua koskevan puiteyleissopimuksen sekä YK:n yleissopimuksen vammaisten 
henkilöiden oikeuksista;

9. kehottaa Islantia noudattamaan ETYJ:n ODIHR-yksikön vuoden 2008 suosituksia 
viharikosten torjunnasta;

Taloudelliset kriteerit

10. panee merkille, että Islanti on yleensä menestyksekkäästi täyttänyt ETA:n velvoitteensa 
ja selviytynyt kilpailun ja markkinavoimien paineista Euroopan unionissa; panee 
kuitenkin merkille, että yleisten periaatteiden yhdenmukaistamiseksi tarvitaan 
lisätoimia, joilla myös varmistetaan täydellinen yhdenmukaisuus yhteisön säännöstön 
kanssa vaatimustenmukaisuuden arvioinnin alalla sekä akkreditoinnin ja markkinoiden 
valvonnan aloilla; panee merkille EFTA:n valvontaviranomaisen 26. toukokuuta 2010 
lähettämän ilmoituskirjeen Islannin hallitukselle – ensimmäinen vaihe ETA-sopimuksen 
velvoitteiden mukaisen EU:n talletusten vakuusjärjestelmästä annetun direktiivin 
(94/14/EY) noudattamatta jättämisestä aiheutuvassa rikkomismenettelyssä – ja pitää 
myönteisenä sitä, että Islannin hallitus on osoittanut valmiutensa saattaa Icesave-
pankkia koskevat neuvottelut päätökseen mahdollisimman nopeasti;



11. pitää myönteisinä toimenpiteitä Islannin talouden monipuolistamiseksi ja pitää niitä 
tärkeänä edistysaskeleena maan pitkän aikavälin taloudellisen hyvinvoinnin kannalta;

12. huomauttaa, että ympäristöasiat ovat EU:lle ensisijaisen tärkeitä ja pitää myönteisenä 
Islannin vahvaa osallistumista ympäristöpoliittisiin toimiin; 

13. panee merkille, että vaikka julkisen talouden tervehdyttäminen on edelleen suuri haaste, 
Islanti on osoittanut myönteisiä merkkejä talouden vakautumisesta; katsoo, että 
rahapolitiikan alalla toistaiseksi toteutetut toimenpiteet ovat askel oikeaan suuntaan ja 
vakauttavat rahoitusalaa ja taloutta;

14. pitää myönteisenä erityisen tutkintakomitean selontekoa, joka saattaa edistää kansallisen 
luottamuksen palauttamista; kehottaa toteuttamaan kyseisen komitean työhön liittyviä 
jatkotoimia, joilla voidaan puuttua selonteossa esitettyihin kiireellisiin poliittisiin, 
taloudellisiin ja institutionaalisiin puutteisiin;

15. pitää myönteisenä sitä, että Islannin eläkesäätiöyhdistys on lupautunut järjestämään 
riippumattoman tutkinnan eläkejärjestelmiä koskevista työskentely- ja 
investointimenetelmistä talouden romahtamista edeltäneellä ajanjaksolla;

16. kehottaa tekemään kahdenvälisen sopimuksen 3,9 miljardin euron lainan 
takaisinmaksujärjestelyistä Yhdistyneen kuningaskunnan ja Alankomaiden hallitusten 
kanssa; korostaa, että kaikkia osapuolia tyydyttävään sopimukseen pääseminen 
palauttaa luottamuksen Islannin kykyyn noudattaa sitoumuksiaan, mukaan lukien ETA-
sopimuksen mukaisten velvoitteiden noudattaminen, ja vahvistaa yleisön tukea Islannin 
liittymisprosessille sekä Islannissa että EU:ssa;

17. panee merkille, että Islannin pyrkimyksenä on liittyä euroalueeseen, mikä on 
mahdollista sen jälkeen, kun Islanti on liittynyt EU:hun ja kun kaikki vaadittavat ehdot 
on täytetty;

18. pitää myönteisenä valuutan vakauttamiseen, pankkien rakennemuutokseen ja julkisen 
talouden tervehdyttämiseen kohdentuvan IMF:n valmiusluottojärjestelmän toisen 
tarkastelun hyväksymistä;

19. on huolissaan Islannin korkeasta työttömyydestä ja inflaatiosta, mutta panee myös 
merkille viimeaikaiset merkit tilanteen kohentumisesta;

20. ilmaisee tyytyväisyytensä Islannin suuriin investointeihin koulutuksen, tutkimuksen ja 
kehittämisen aloilla;

Edellytykset täyttää jäsenyysvelvoitteet

21. panee merkille, että ETA:n jäsenenä Islanti täyttää jo hyvin laajalti kymmenen 
neuvotteluluvun ja osittain 11 luvun edellytykset, ja näin ollen ainoastaan kahdestatoista 
muihin asioihin kuin ETA:an liittyvistä luvuista on neuvoteltava kokonaisuudessaan;
korostaa, että komissio on painottanut, että Islannin on vakavasti pyrittävä saattamaan 
lainsäädäntönsä yhteisön säännöstön mukaiseksi monilla osa-alueilla ja panemaan 
täytäntöön ja soveltamaan sitä tehokkaasti keskipitkällä aikavälillä, jotta 
liittymisperusteet täyttyvät; tähdentää, että ETA:n velvoitteiden täyttäminen sekä 



Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen liittyvien 
sopimusten noudattaminen ovat tärkeitä Islannille liittymisneuvotteluissa esitettyjä 
vaatimuksia;

22. kehottaa Islannin viranomaisia etsimään ratkaisuja maan talouden merkittävimpiin 
institutionaalisiin heikkouksiin, jotka koskevat erityisesti rahoitusvalvontajärjestelmän 
ja talletussuojajärjestelmän organisointia ja toimintaa;

23. kehottaa Islantia yhdenmukaistamaan maatalous- ja maaseudun kehittämispolitiikkaansa 
EU:n toimintatapojen kanssa sekä ottamaan käyttöön tarvittavat hallinnolliset rakenteet 
kyseisten politiikkojen täytäntöönpanoa varten; korostaa tässä yhteydessä, että EU:n 
toimintalinjoissa on otettava huomioon Islannin ympäristön, kasviston ja eläimistön 
erityisluonne sekä sen maantieteellinen etäisyys Euroopan mannermaasta;

24. kehottaa komissiota ottamaan Islannin viranomaiset mukaan yhteisen 
maatalouspolitiikan uudistamisesta parhaillaan käytäviin keskusteluihin;

25. toteaa, että Islanti on hoitanut meren luonnonvarojaan vastuullisesti ja kestävästi ja 
otaksuu, että sekä EU:n että Islannin viranomaiset neuvottelevat rakentavassa hengessä 
Islannin velvoitteesta hyväksyä yhteinen kalastuspolitiikka (YKP), jotta tulokseksi 
saadaan parhaisiin käytänteisiin perustuva molempia osapuolia tyydyttävä ratkaisu, 
jonka avulla suojellaan sekä EU:n että Islannin kalastajien ja kuluttajien etuja;

26. kehottaa Islantia toteuttamaan kalastuspoliittisia toimenpiteitä, joiden avulla se voi 
siirtyä soveltamaan YKP:tä;

27. vaatii, että Islanti lopettaa kokonaan valaiden pyynnin ja luopuu kaikista 
kansainväliselle valaanpyyntikomitealle esittämistään ehdoista; 

28. panee merkille, että Islanti voi merkittävällä tavalla myötävaikuttaa EU:n ympäristö- ja 
energiapoliittisiin toimintalinjoihin, koska sillä on kokemusta uusiutuvista 
energialähteistä, erityisesti maalämmöstä, ympäristönsuojelusta ja ilmastonmuutoksen 
torjumisesta;

Alueellinen yhteistyö

29. katsoo, että Islannin EU-jäsenyys tarjoaa EU:lle strategisen tilaisuuden ottaa 
aktiivisemman ja rakentavamman roolin ja myös vaikuttaa arktisen alueen 
monenkeskiseen hallintoon, koska EU:n asema Arktisessa neuvostossa vahvistunee 
entisestään Islannin EU-jäsenyyden myötä; panee merkille, että tämä tukee yhteistä etua 
koskevien ympäristökysymysten ratkaisemista ja saattaa lisätä EU:n kiinnostusta 
arktiseen alueeseen ja sen suojeluun alueellisesti ja kansainvälisesti; 

30. pitää myönteisenä sitä, että Islannin EU-jäsenyys vahvistaisi Pohjois-Atlantin 
ulottuvuuden osuutta EU:n ulkopolitiikassa;

Julkinen mielipide ja tuki laajentumiselle

31. kannustaa Islannin viranomaisia käynnistämään laajamittaisen julkisen keskustelun 
EU:hun liittymisestä siten, että kansalaisyhteiskunta otetaan prosessiin mukaan alusta 



alkaen ja Islannin kansalaisten EU-jäsenyyteen liittyviin huolenaiheisiin vastataan 
ottaen huomioon, että neuvottelujen onnistumiseksi tarvitaan lujaa sitoumusta; kehottaa 
komissiota myöntämään aineellista ja teknistä tukea, jos Islannin viranomaiset pyytävät 
sitä, auttaakseen niitä lisäämään liittymisprosessin avoimuutta ja vastuullisuutta ja 
järjestämään perinpohjaisen maanlaajuisen tiedotuskampanjan EU-jäsenyyden 
vaikutuksista, jotta Islannin kansalaiset voivat tehdä tiedostavan valinnan tulevassa 
laajentumista koskevassa kansanäänestyksessä; 

32. katsoo, että EU:n kansalaisille on annettava selkeää ja kattavaa tietoa Islannin EU-
jäsenyyden vaikutuksista; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään tätä tavoitetta 
ja katsoo, että on yhtä tärkeää kuunnella kansalaisia ja vastata heidän huolenaiheisiinsa 
ja kysymyksiinsä;

°
°          °

33. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 
varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle 
edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Althingin puhemiehelle ja 
Islannin hallitukselle.


