
sþ. 58. Nefndarálit [45. mál]
um till. til þál. um aðildarumsókn að Fríverzlunarsamtökum Evrópu (EFTA).

Frá minni hl. utanríkismálanefndar.

Minni hluti utanríkismálanefndar telur ekki tímabært að sækja um aðild að
Fríverzlunarbandalagi Evrópu og leggur því til, að þingsályktunartillögunni á
þingskjali 47 verði vísað frá með rökstuddri dagskrá.



íslendingar eiga nú við stórfellda efnahagsörðugleika að stríða, og ástandið
í þeim efnum er mjög alvarlegt. Óséð er enn, til hvaða ráðstafana verður gripið
til lausnar þessum vanda, en telja má víst, að í því sambandi verði að grípa til
ráðstafana, sem mjög illa samrýmast aðildarviðræðum við EFTA. Óvissan í þess-
um efnum er svo mikil, að minni hlutinn telur brýna nauðsyn bera til þess að
sjá, hvernig sú mynd verður af íslenzkum þjóðarbúskap, sem við mun blasa á
næstunni, áður en nokkrar ákvarðanir eru telmar varðandi samninga við EFTA.

Í gögnum þeim, sem fylgja máli þessu, kemur fram. að því fer alls fjarri,
að nauðsynlegar athuganir hafi farið fram á stöðu íslenzks iðnaðar, ef íslend-
ingar yrðu aðilar að EFT A, þ. á m. hvaða áhrif afnám allra verndartolla hefði
á íslenzkan iðnað og íslenzkt atvinnulíf. Þá hefur alls ekki verið mótuð sú stefna
í iðnaðarmálum, sem yrði að vera grundvöllur þess, að íslenzkur iðnaður hefði
nokkra möguleika til þess að njóta sín á frjálsum markaði EFTA-landanna. Þá
hefur engin tilraun verið gerð til þess að gera grein fyrir því, hvernig leysa
mætti þau tekjuöflunarvandamál ríkissj óðs, sem fylgja mundu aðild að EFTA.
Yfir höfuð skortir allar grundvallarathuganir á því, hvaða áhrif aðild að EFTA
mundi hafa á íslenzkan þjóðarbúskap, enda hefur EFTA-nefndin ekki lokið störf-
um.

Minni hlutinn telur, að ókleift sé að taka upp viðræður um tengsli Íslands
við EFT A, án þess að áður hafi farið fram þær rannsóknir og sú stefnumótun, er að
framan greinir, en þar er um að ræða grundvallaratriði í íslenzkum þjóðarbúskap.

Þá bendir minni hlutinn á, að frá hans sjónarmiði hefur ekki verið gengið
frá því á fullnægjandi hátt, hvaða sérákvæðum íslendingum væri nauðsyn að sækj-
ast eftir vegna sérstöðu þjóðarinnar, en óhugsandi er, að íslendingar geti fyrir-
varalaust gengið undir EFT A-samninginn. Má Í því sambandi nefna ákvæði, sem
tryggði Tslendingum vald á því, hvort erlend fyrirtæld hefðu starfrækslu á Íslandi,
sérákvæði um verndartolla með tilliti til sérstöðu íslenzkra fyrirtækja, vegna þess
hve þjóðin er fámenn, ákvæði til tryggingar þVÍ, að tengslin opnuðu aukna markaði
fyrir fiskafurðir, svo að nokkuð sé talið.

Talað er um aðildarumsókn nú sem upphaf að könnunarviðræðum til þess að
komast eftir þVÍ, með hvaða kjörum mætti tengjast EFTA. Minni hlutinn telur, að
engar könnunarumræður komi að gagni fyrir Íslendinga, nema þeir mæti til þeirra
eftir að þeir hafa gert sér grein fyrir því, eftir hverju þeir ætla að sækjast í
viðræðunum. Taki menn upp viðræður án þess að hafa gert sér grein fyrir þessu,
er verr farið en heima setið.

Minni hlutinn telur, að EFT A-nefndin ætti að halda áfram störfum og undir-
búa rækilega í samráði við ríkisstjórn og Alþingi þær viðræður, sem rétt kann að
þykja að fari fram á sínum tíma um tengsli Íslands við EFTA, en þessari þings-
ályktunartillögu vill minni hl. vísa frá með svo fell dr i
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Þar sem ekki er tímabært nú að taka ákvörðun um aðildarumsókn að Friverzl-
unar samtökum EVIÓpU, m. a. vegna óvissu í efnahagsmálum, ófullnægjandi athug-
unar á sumum undirstöðuatriðum málsins, svo sem stöðu iðnaðarins, og nýlegrar
ákvörðunar Breta um 10% toll á freðfiskflökum frá EFT A-löndum, samþykkir Al-
þingi að taka fyrir næsta mál á dagskrá.

Eysteinn Jónsson,
frsm.

Alþingi, 9. nóv. 1968.
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