
sþ. 700. Tillaga til þingsályktunar [368. mál]
um samvinnu Íslands, Færeyja og Grænlands á sviði markaðsmála og viðskipta.

Flm.: Steingrímur J. Sigfússon, Alexander Stefánsson, Árni Gunnarsson,
Danfríður Skarphéðinsdóttir, Friðjón Þórðarson, Óli Þ. Guðbjartsson.

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni í samráði við Íslandsdeild Vestnorræna þing-
mannaráðsins að láta kanna hvernig unnt sé að auka samstarf og samvinnu Íslendinga,
Færeyinga og Grænlendinga á sviði markaðsmála og viðskipta. Sérstaklega verði athugað
hvernig þjóðirnar, með auknu samstarfi og bættum samgöngum sín í milli, geti styrkt stöðu
útflutningsstarfsemi sinnar og aukið innbyrðis viðskipti.

Endanlegar niðurstöður þessara athugana skulu lagðar fyrir Alþingi í formi skýrslu fyrir
árslok, en bráðabirgða niðurstöður unnar fyrir mitt sumar fyrir Íslandsdeild Vestnorræna
þingmannaráðsins.

Greinargerð.
Á fundi Vestnorræna þingmannaráðsins í Þórshöfn í Færeyjum sl. haust var aukið

samstarf hinna vestnorrænu þjóða á sviði markaðsmála og viðskipta talsvert til umræðu.
Fyrir fundi ráðsins lágu þá tvær tillögur sem að þessu lúta, sbr. fylgiskjöl, og voru þær
ræddar auk þess sem allmikil almenn umræða varð um málið.



Ljóst er að áhugi granna okkar á auknu samstarfi á þessu sviði er mikill og ber að fagna
því. Flutningsmönnum tillögunnar þykir því fyllsta ástæða til að þessi mál verði könnuð af
hálfu okkar Íslendinga, þar með talið hvernig vænlegast sé að auka samstarf og styrkja
böndin milli þjóðanna þriggja á þessu sviði með tilliti til mismunandi stöðu þeirra. Verður í
því sambandi að hafa sérstaklega í huga aðild Íslands að EIT A og tengsl Færeyja og
Grænlands við Danmörku. Hvorki Færeyjar né Grænland eru þó aðilar að Evrópubanda-
laginu og er af þeim sökum eðlilegt að hugleiða möguleikana á aukinni samstöðu eyþjóð-
anna þriggja í Norðvestur-Atlantshafi í alþjóðlegum samskiptum a.m.k. á þessu sviði.

Óþarft er að fjölyrða um nauðsyn þess og gagnkvæmt hagræði að þjóðirnar þrjár sem
byggja þessi grannlönd eigi sem best samstarf sín í milli og snúi bökum saman gagnvart
umheiminum, jafnt á sviði viðskipta sem annars staðar. Er því frekari rökstuðningur fyrir
tillögu þessari þarflaus og það einlæg von flutningsmanna að hún fái skjóta afgreiðslu.

Fylgiskjal I.

Tillaga að ályktun um markaðsmál og viðskipti.

Víst er að aukin viðskipti milli hinna vestnorrænu landa og aukið samstarf á sviði
markaðsmála, einkum hvað varðar útflutning, mundi styrkja böndin milli þjóðanna og auka
hagsæld þeirra.

Íslenska sendinefndin leggur því til að ráðið samþykki eftirfarandi ályktun:
Vestnorræna þingmannaráðið beinir því tillandsstjórna Færeyja og Grænlands og til

ríkisstjórnar Íslands að kanna hvernig auka megi samstarf landanna á sviði markaðsmála og
viðskipta. Sérstaklega verði kannað hvernig löndin geti með auknu samstarfi styrkt stöðu
útflutningsstarfsemi sinnar og aukið gagnkvæm viðskipti sín í milli og annarra ríkja á
Norðurlöndum.

Fylgiskjal II.

Tillaga að ályktun um aukna samvinnu á sviði viðskipta.
Flutningsmaður: Adolf V. Hansen.

(Þórshöfn, 10. sept. 1987.)

Nauðsynlegt er fyrir lítil samfélög að huga að þróun á öllum sviðum ef þau eiga að geta
spjarað sig efnahagslega.

Telja má þau þrjú landssvæði sem við erum hér fulltrúar fyrir til lítilla samfélaga og þau
hafa allan þann tilvistarvanda sem smáríki verða að dragnast með. Þessi vandi er að mörgu
leyti sá sami hjá öllum löndunum þremur.

Ímyndum okkur lítið samfélag, smáeyju með þremur byggðum, og byggðirnar hafa ekki
nein viðskipti sín á milli heldur leita þau annað um alla verslun, vinnu og þjónustu.



Afleiðingin af þessu verður sú að þessar þrjár byggðir stuðla ekki sameiginlega að
uppbyggingu og þróun hver hjá annarri, heldur styrkja þær þvert á móti hvort tveggja á
næstu eyju eða eyjum. Á þennan hátt hamla þær þróun hver hjá annarri en styrkja hins
vegar þróun utan eyjar.

Á hinn bóginn geta byggðirnar stutt hver aðra verulega í þróunarmálum ef hver byggð
tengist nágrannabyggð með alla verslun, vinnu og þjónustu, sem ekki er unnt að veita í
heimabyggðinni áður en leitað er út fyrir eyna. Ef þetta væri gert mundi allur gróði og
sparifé haldast á eynni í stað þess að rjúka út í veður og vind.

Sömu áhrifum gætu Grænland, Ísland og Færeyjar náð. Þetta þýðir að við vinnum að
gagnkvæmri þróun landanna og vinnum um leið að þróun í eigin landi. Við eflum iðnað
grannlandsins um leið og við eflum eigin iðnað.

Með tilvísun til þess sem að framan greinir er eftirfarandi lagt til:
Vestnorræna þingmannaráðið hvetur ríkisstjórn Íslands og landsstjórnir Grænlands og

Færeyja til þess að koma á fót gagnkvæmri (þróunar)samvinnu með því að tollalögum á
viðkomandi svæðum verði breytt með það markmið í huga að verslun innan þess svæðis, sem
samvinnan tekur til, verði hagkvæmari, ef vara, sem ella væri flutt inn, er framleidd eða úr
henni unnið á svæðunum. Lagt er til að samvinnan hljóti nafnið North Atlantic Mutually
Islands Development, skammstafað NAMID.

Fylgiskjal III.

Markaðs- og viðskiptanefnd.
Til Vestnorræna þingmannaráðsins.

Nefndin beinir þeim tilmælum til ráðsins að það samþykki að hvetja ríkisstjórn Íslands
og landsstjórnir Grænlands og Færeyja til að kanna kosti og galla við það að löndin komi
hvert fyrir sig í framkvæmd "tillögu (7,6) til ályktunar um bætta möguleika á samvinnu á
sviði viðskipta" (tillaga Adolfs Hansens).

Ráðið óskar þess að álit landanna þriggja, hvers um sig, liggi fyrir á fundi ráðsins á
Grænlandi árið 1988.


