
sþ. 208. Nefndarálit [117. mál]
um till. til þál. um aðild Íslands að Fríverzlunarsamtökum Evrópu.

Frá meiri hl. utanríkismálanefndar.

Nefndin ræddi tillöguna um aðild Íslands að Fríverzlunarsamtökum Evrópu
á tveim fundum. Fundina sátu auk nefndarmanna Þórhallur Ásgeirsson ráðuneyt-
isstjóri, Einar Benediktsson deildarstjóri og ritari nefndarinnar, Pétur Thorsteins-
son ráðuneytisstjóri, en formaður nefndarinnar (SB) var fjarstaddur vegna opin-
berra erinda erlendis. Undirritaður meiri hluti nefndarinnar leggur til, að tillagan
verði samþykkt óbreytt. Fulltrúar Framsóknarflokksins vilja vísa tillögunni frá,
og fulltrúi Alþýðubandalagsins leggur til, að þjóðaratkvæðagreiðsla fari fram um
aðild Íslands að Fr íverzlunarsamtðkunum, Meiri hlutinn telur, að ekki megi fresta
því, að Ísland gerist aðili að Frtverzlunarsamtökunum, eins og felst í tillögu Fram-
sóknarflokksins, fyrst fyrir liggur, að Ísland getur orðið aðili 1. marz n. k. með
mjög aðgengilegum hætti, eins og nánar verður að vikið hér á eftir. Þjóðaratkvæði
hefur ekki tíðkazt hér á landi um mál eins og hér er um að ræða.

Niðurstaða samningaviðræðnanna um hugsanlega aðild Íslands að Fríverzlun-
arsamtökunum er sú, að meginatriði aðildarsamningsins, að því er ísland snertir,
geta orðið þessi:

1) Aðildarríki Fríverzlunarsamtakanna fella þegar við inngöngu íslands niður
alla þá verndartolla og öll þau höft á vörum frá Íslandi, sem þau hafa fellt niður
innan samtakanna.

2) Íslendingar fá 10 ár til þess að fella niður verndartolla á þeim vörum, sem
fríverzlunarsamningurinn tekur til.

3) Íslendingar geta haldið núverandi innflutningsleyfakerfi á olíum og benzíni,
þannig að viðskiptin við Sovétríkin eiga að geta haldið áfram í sama horfi og nú.

4) Ekki þarf að gefa innflutning ýmissa vörutegunda (sælgætis, öls, sements,
lína og kaðla, spenna og húsgagna) frjálsan fyrr en 1975, og innflutningur sumra
þessara vörutegunda (sælgætis, öls og sements) þarf ekki að hefjast fyrr en 1972.



Innflutning á sams konar burstum og þeim, sem blindir framleiða hér, þarf ekki að
leyfa.

5) íslendingar verða aðilar að samkomulagi Breta annars vegar og Dana, Norð-
manna og Svía hins vegar um nýtt fyrirkomulag varðandi innflutning á frystum
fiski til Bretlands. Er samkomulagið fólgið í því, að freðfiskútflytjendur innan
Fríverzlunarsamtakanna mega flytja til Bretlands tollfrjálst eins mikið af frystum
flökum og þeim sýnist, ef innflutningsverðið er ekki undir vissu lágmarki. Hefur
orðið samkomulag um hærra lágmarksverð en nú ríkir á brezka markaðnum eða
svipað verð og á Bandaríkjamarkaði, og gert ráð fyrir frekari verðhækkunum.

6) Komið verður á fót norrænum iðnþróunarsjóði á íslandi, að upphæð 14
millj. dollara eða 1232 millj. króna, í því skyni að auðvelda aðlögun islenzks iðn-
aðar að markaði Fríverzlunarsamtakanna. Eiga íslendingar að greiða 0.5 millj.
dollara Í sjóðinn.

7) Hin Norðurlöndin hafa samþykkt að leyfa innflutning á allt að 2200 tonn-
um af dilkakjöti, en verð þar er mun hærra en á þeim markaði, sem nú er aðal-
lega selt til, brezka markaðnum.

Meiri hluti nefndarinnar telur, að niðurstaða samningsins sé Íslendingum svo
hagstæð, að einsýnt sé, að þeir eigi að gerast aðilar að Fríverzlunarsamtökunum
eins fljótt og þeir eiga kost á og að ábyrgðarhluti væri að slá aðildinni á frest.

í nefndinni var nokkuð um það rætt, hvort ákvæði 16. gr. veittu fyrirtækjum
í aðildarríkjum Fríverzlunarsamtakanna óeðlilegan eða varhugaverðan rétt til at-
vinnurekstrar á Íslandi. Meiri hluti nefndarinnar skilur 16. gr. þannig, að hún
veiti erlendum aðilum engan rétt til þess að sækja um leyfi til atvinnurekstrar á
sviði fiskveiða, framleiðslu um borð í fiskiskipum, fiskvinnslu á því sviði, sem
telst til sjávarútvegs, og landbúnaðar, auk þess sem ákvæði greinarinnar taka ekki
til almennrar þjónustustarfsemi, svo sem starfsemi banka og vátryggingafélaga,
gistihúsarekstrar og flutningastarfsemi. Til þess að íslenzk stjórnvöld hafi það eftir
sem áður í hendi sinni, hvort erlendum aðilum er leyfður atvinnurekstur á Íslandi
á öðrum sviðum en þessum eða ekki, hefur ríkisstjórnin flutt frumvarp um breyt-
ingu á gildandi lögum um iðju og iðnað og verzlunaratvinnu, þar sem stofnun
nýrra fyrirtækja á þessum sviðum er gerð háð leyfisveitingu íslenzkra stjórnar-
valda. Þótt Ísland gerist aðili að Frtverzlunarsamtökunum, yrðu að sjálfsögðu öll
fyrirtæki á Íslandi eftir sem áður háð öllum reglum um gjaldeyrisviðskipti, skatta-
mál, verðlagsmál o. s. frv. Með hliðsjón af framansögðu telur meiri hluti nefndar-
innar, að Íslenzk stjórnvöld geti, samfara aðild íslands að Friverzlunarsamtök-
unum, haft það algerlega í hendi sér, hvort þau leyfa erlendum aðildum atvinnu-
rekstur á íslandi.

Látinn hefur verið í ljós uggur um það, að sá iðnaður, sem nú er stundaður á
Íslandi, muni ekki standast samkeppni við iðnað í aðildarríkjum Fríverzlunarsam-
takanna. Meiri hluti nefndarinnar telur niðurstöðu þeirra rannsókna, sem fram
hafa farið, ekki benda til þess, að iðnaðurinn geti ekki lagað sig að breyttum sam-
keppnisaðstæðum, og bendir á reynslu aðildarríkjanna og þá sérstaklega Norð-
manna í þessu sambandi. Meiri hluti nefndarinnar telur þá möguleika á nýjum
greinum útflutningsiðnaðar, sem aðild að Frfverzlunarsamtökunum veitir, miklu
mikilvægari en það hugsanlega óhagræði, sem einstakar greinar þess iðnaðar, sem
nú er stundaður, mundu verða fyrir, en aðgangur að tollfrjálsum markaði eins og
Fríverzlunarsamtökunum er forsenda þess, að hægt sé að koma á fót verulegum
útflutnings iðnaði á íslandi.

Hagur íslenzks sjávarútvegs af aðild að Fríverzlunarsamtökunum er augljós,
þar eð þá falla niður tollar, sem nú þarf að greiða af mikilvægum útflutningsvör-
um sjávarútvegsins, og markaðsskilyrði batna. Hagur landbúnaðarins er einnig
augljós, þar eð ný skilyrði skapast til útflutnings til landa, þar sem verðið er hærra
en það, sem nú fæst.

Niðurstaða meiri hluta nefndarinnar er þVÍ sú að leggja til, að tillagan verði
samþykkt.

Alþingi, 16. des. 1969.
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