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Samningurinn um Evrópska efnahagssvæðið, 
stækkun EES og málefni útlendinga 

á íslenskum vinnumarkaði
Minnisblað fyrir félagsmálaráðherra 30. janúar 2004

Áherslur Alþýðusambands íslands og stutt greining á stöðu mála.

1. Almennt um EES borgara og 3ju ríkja borgara á íslenskum 
vinnumarkaði

Af hálfu ASÍ er lögð áhersla á að öll framkvæmd varðandi komu og veru 
útlendinga á íslenskum vinnumarkaði verði treyst, óháð því hvort um er að ræða 
EES borgara eða 3ju ríkja borgara.

a. Eftirlit með komu og þátttöku erlends launafólks, af EES svæðinu og 
frá 3ju ríkjum, á íslenskum vinnumarkaði.

Með góðri framkvæmd mætti fá gott yfirlit yfir þá útlendinga sem koma hingað til 
starfa og koma til þeirra og fyrirtækjanna sem þeir starfa hjá upplýsingum um 
réttindi og skyldur. Þetta á einkum við um EES borgara sem koma hér á 
grundvelli sameiginlega vinnumarkaðarins og þjónustuviðskipta.

Verkefni: Hrinda í framkvæmd og fylgja eftir ákvæðum 110. gr. reglugerðar um 
útlendinga.

Staðan: Samráðsnefnd Vinnumálastofnunar og Útlendingastofnunar hefur unnið 
að verklagsreglum um framkvæmdina. Þarf að hrinda í framkvæmd sem fyrst og 
fylgja síðan eftir.

Ábyrgð: Vinnumálastofnun og Útlendingastofnun

b) Eftirlit með launum og öðrum starfskjörum útlendinga.

Tryggja þarf heimild trúnaðarmanna og stjórnvalda til að fá upplýsingar um 
raunveruleg starfskjör þeirra útlendinga sem koma til starfa hér á landi, EES 
borgara og 3ju ríkja borgara, hafi aðilar vinnumarkaðarins ástæðu til að ætla að 
verið sé að brjóta á lög- og samningsbundnum rétti starfsmanna.

Áherslu ber að leggja á að slík mál séu leyst af aðilum vinnumarkaðarins sjálfum 
ef kostur er. Jafnframt þarf að tryggja rétt stjórnvalda til upplýsinga og reglur um 
málsmeðferð vegna þeirra mála sem til þeirra berast.

Verkefni:
a) Samkomulag aðila vinnumarkaðarins um verklag og málsmeðferð.
b) Löggjöf um „Skyldur atvinnurekenda til að veita upplýsingar um laun og önnur 
starfskjör erlendra starfsmanna".

Staðan: ASÍ er tilbúið með hugmyndir að efni samkomulags aðila 
vinnumarkaðarins og löggjafar um málið.

Ábyrgð: Aðilar vinnumarkaðarins - Félagsmálaráðuneytið

c) Eftirlit, viðurkenning og framkvæmd varðandi starfsréttindi þeirra 
útlendinga, EES borgara og annarra, sem koma til starfa hér á landi í 
störf sem krefjast slíkra réttinda.

Fyrir liggur að miklar brotalamir hafa komið fram varðandi eftirlit með því hvort 
útlendingar á íslenskum vinnumarkaði uppfylla skilyrði laga og reglugerða um 
viðurkennd starfsréttindi eftir því sem við á.



Staðan: Unnið hefur verið að mótun verklagsreglna um þetta efni í samstarfi 
fulltrúa menntamálaráðuneytisins, iðnaðar- og viðskiptaráðuneytisins og fulltrúa 
félaga iðnaðarmanna. Hugmyndireru um að útfæra þessar verklagsreglur þannig 
að þær nái einnig til starfsréttinda sem ekki hafa verið til umfjöllunar í 
framangreindu samráði, s.s. hvað varðar atvinnubílstjóra og stjórnendur lyftara, 
krana og þungavinnuvéla. Mikilvægt er að flýta þessari vinnu og tryggja 
sérstaklega verklagsreglur og skýra framkvæmd varðandi 3ju ríkja borgara.

d) Upplýsingamiðlun til útlendinga á íslenskum vinnumarkaði um réttindi 
og skyldur á vinnumarkaði og fleira.

Mikilvæg forsenda þess að útlendingar njóti lög og samningsbundinna réttinda á 
vinnumarkaði og taki jafnframt á sig þær skyldur sem þeim ber, er að þeir fái 
upplýsingar og ráðgjöf um réttindi sín og skyldur og aðstoð til að leysa út sínum 
málum ef svo ber undir.

Staðan: Mikilvægt er að gerð verði markviss áætlun um úrbætur á þessu sviði, 
þar sem þeir aðilar koma að sem málið varðar og jafnframt að starfið verði 
samræmt. Nú er verið að leggja lokahönd á tillögur sem gera ráð fyrir því að sett 
verði á stofn sérstök alþjóðamiðstöð í þessum tilgangi. Alþýðusambandið hefur 
lýst vilja sínum til samstarfs. Mikilvægt er að flýta framkvæmd málsins.

Ábyrgð: Félagsmálaráðuneytið.

2. Stækkun EES og framkvæmd samningsins um Evrópska 
efnahagssvæðið

Hvað varðar þennan þátt eru áherslur ASÍ eftirfarandi:

a) Stækkun sameiginlega vinnumarkaðarins frestað

Alþýðusamband íslands hefur lagt áherslu á að aðlögunarfrestur vegna stækkunar 
sameiginlega vinnumarkaðarins verði nýttur til að byrja með til 1. maí 2006.

Staðan: Af hálfu ríkisstjórnarinnar hefur komið fram að orðið verði við þessum 
óskum. Það á hins vegar eftir að útfæra niðurstöðuna með formlegum hætti og 
hrinda henni í framkvæmd. Lögð er áhersla á að þegar verði gengið frá tæknilegri 
útfærslu málsins og hún lögð fyrir Alþingi.

Ábyrgð: Félagsmálaráðuneytið.

b) Framkvæmd EES samningsins og vinnumarkaðurinn

Hér hefur ASÍ bent á tvö atriði sem einkum þarfnist lagfæringa, auk þess sem 
framkvæmdin verði almennt treyst frá því sem nú er.

EES og frjáls þjónustuviðskipti

Fjölmörg vandamál hafa komið upp á síðustu mánuðum varðandi störf EES 
borgara og annarra í tengslum við ákvæði EES samningsins um frjáls 
þjónustuviðskipti.

Staðan: Engin/mjög takmörkuð úrræði. Löggjöf um „Skyldur atvinnurekenda til 
að veita upplýsingar um laun og önnur starfskjör erlendra starfsmanna" gæti 
komið að mikilvægum notum.

Ábyrgð: Félagsmálaráðuneytið.

Löggjöf um einkareknar vinnumiðlanir og starfsmannaleigur

Nauðsynlegt er að taka á þeim vandamálum sem komið hafa upp vegna starfsemi 
erlendra starfsmennaleiga hér á landi.
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Staðan: Lögð er áhersla á að stjórnvöld bregðist við með lagasetningu. Af hálfu 
ASÍ hefur verið unnin tillaga að löggjöf um einkareknar vinnumiðlanir og 
starfsmannaleigur.

Ábyrgð: Félagsmálaráðuneytið.

Skattamál EES borgara og notkunarfyrirtækja.

Tryggja þarf eðlilega framkvæmd þátta ervarða skattamál EES borgara og 
fyrirtækja sem þeir starfa hjá/fyrir, þannig að framkvæmdin feli ekki í sér 
sérstakt skattahagræði við ráðningu erlendra starfsmanna eða í gegnum 
samninga við starfsmannaleigur eða þjónustusamninga. Jafnframt er Ijóst að 
eðlileg skattaleg meðferð atvinnutekna útlendinga og þeirra sem þeir starfa fyrir 
skapar mikilvægt aðhald.

Ábyrgð: Ríkisskattstjóri.

3 Útlendingar utan EES

Alþýðusambandið hefur lagt áherslu á að framkvæmd laga um atvinnuréttindi 
útlendinga verði treyst og stefna stjórnvalda sé sem skýrust á hverjum tíma.

a) Stefna stjórnvalda varðandi veitingu atvinnuleyfa

Sett hefur verið fram að hálfu ASÍ sú almenna krafa að nauðsynlegt sé að mótuð 
verði skýr stefna í þessum efnum þar sem lögð verða til grundvallar skýr 
vinnumarkaðssjónarmið og nú þegar dregið verulega úr veitingu nýrra 
atvinnuleyfa.

b) Framkvæmd laga um atvinnuréttindi útlendinga

Alþýðusambandið hefur sett fram ábendingar og athugasemdir vegna skorts á 
reglugerð og verklagsreglum og varðandi framkvæmd laga um atvinnuréttindi 
útlendinga.

Staðan: Unnið er að gerð reglugerðar og verklagsreglna á vettvangi 
samstarfsnefndar á grundvelli útlendingalagana. Lögð er áhersla á að þessari 
vinnu Ijúki sem fyrst.
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Evrópusamvinnan 
og hagsmunir launafójks

Áherslur og helstu verkefni Alþýðusambands íslands 
Samþykkt á ársfundi Alþýðusambands íslands 2002

Það er óumdeilt að Evrópusamvinnan og þá sérstaklega samningurinn um Evrópska 
efnahagssvæðið, hefur þjónað hagsmunum íslands vel. Með EES samningnum var 
íslensku efnahagslífi skapaður hliðstæður rammi og íslenskum fyrirtækjum 
sambærileg skilyrði og samkeppnisreglur og gilda annars staðar á svæðinu. íslensk 
fyrirtæki og atvinnulíf hafa sýnt að til staðar er vilji og geta til að nýta sér þá 
möguleika sem Evrópusamvinnan hefurfært þeim til að efla starfsemi sína og auka 
samkeppnishæfni. Aðildin að Evrópska efnahagssvæðinu og þátttaka íslands í 
Evrópusamvinnunni hafa jafnframt haft mikla þýðingu fyrir framþróun 
vinnumarkaðar hér á landi og réttarstöðu launafólks.

Með EES samningnum, sem tók gildi hér á landi í ársbyrjun 1994, fylgdu 
margháttaðar réttarbætur fyrir launafólk. Til grundvallar lá starf evrópskrar 
verkalýðshreyfingar, sem frá upphafi gerði kröfu um að Evrópusamvinnan hvíldi á 
tveimur stoðum, annarri efnahagslegri og hinni félagslegri. Samhliða sameiginlega 
markaðnum, aukinni samkeppni og frjálsræði í viðskiptum, hefur því fylgt félagsleg 
þróun sem miðaðar að því að bæta kjör og treysta réttindi launafólks og allra íbúa 
Evrópu. Aukið samstarf Evrópuþjóða hefur þannig ekki síður félagsleg og pólitísk 
markmið en efnahagsleg. Þróun og staða Evrópusamvinnunnar í dag á sviði 
efnahags-, atvinnu- og félagsmála endurspeglar árangur af starfi evrópskrar 
verkalýðshreyfingar og þá sátt sem náðst hefur um þessa þætti í Evrópu. Þannig má 
segja að íslenskt launafólk hafi með auknum réttindum notið ávaxtanna af starfi og 
sameiginlegum árangri evrópskrar verkalýðshreyfingar.

Frá því EES samningurinn var gerður hefur áfram verið unnið að því að treysta 
stöðu og réttindi launafólks í Evrópu. Því liggur fyrir að gildistaka fjölda nýrra reglna 
á sviði vinnuréttar hér á landi. Þá er ótalið öflugt og vaxandi samstarf Evrópuríkja 
um starfs- og símenntun, sem ætlað er að bæta stöðu launafólks, samkeppnishæfni 
atvinnulífsins og auka þannig hagsæld í Evrópu. Þar til viðbótar má nefna 
samstarfsverkefni á sviði vinnuverndar, jafnréttismála og neytendaverndar.

Þeir ávinningar sem íslenskt launafólk hefur fengið með EES samningnum, eru 
óumdeildir. Það er jafnframt óumdeilt, að starf Alþýðusambandsins og 
aðildarsamtaka þess á þessu sviði, hefur skipt miklu. Á vettvangi ASÍ var sú 
ákvörðun tekin í bytjum síðasta áratugar, að sambandið skyldi vera virkur 
þátttakandi í Evrópusamvinnunni og nýta þau sóknarfæri sem samningurinn fæli í 
sér. Þetta gilti bæði um virka þátttöku ASI í umræðu og stefnumótun innan 
Evrópusambands verkalýðsfélaga (ETUC), á vettvangi EFTA og við gildistöku og 
framkvæmd EES reglna hér á landi. Reynslan sýnir að þetta var rétt ákvörðun. 
Frumkvæði og eftirfylgni ASÍ og aðildarsamtaka þess, hefur oft skipt sköpum við að 
tryggja þau réttindi sem Evrópusamvinnan hefur skilað. Um leið hefur ASÍ axlað 
ábyrgð sína sem stærstu samtök launafólks hér á landi og fullgildur aðili að 
evrópskri verkalýðshreyfingu.

Sameiginlegum evrópskum vinnumarkaði og alþjóðavæðingu hafa fylgt ýmis 
vandamál og úrlausnarefni. Komið hafa upp alvarleg dæmi um að erlendir 
launamenn sem leigðir eru til starfa hjá fyrirtækjum hér á landi hafi ekki notið 
ráðningarkjara og réttinda sem gilda hér á landi. Slíkt skapar hættu á að grafið sé 
undan kjörum og atvinnuöryggi íslensks launafólks. Þá kallar fyrirhuguð stækkun á
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Evrópusambandsins (ESB) og sameiginlega vinnumarkaðinum á viðbúnað og 
aðgerðir af hálfu stjórnvalda og samtaka launafólks. Alþjóðlegt starf 
verkalýðshreyfingarinnar og sú reynsla og þekking sem ASÍ hefur öðlast, er 
mikilvæg forsenda þess að samtök launafólks geti brugðist við með viðeigandi hætti 
og komið í veg fyrir félagsleg undirboð á íslenskum vinnumarkaði.

EES samningurinn tók gildi í ársbyrjun 1994. Síðan þá hefur orðið mikil þróun á 
Evrópusamvinnunni, einkum innan Evrópusambandsins. Þessi þróun kallar á 
endurmat á stöðu samningsins og hvert skuli stefna. Það gildir ekki síst þegar málin 
eru skoðuð út frá hagsmunum launafólks.

Frá því EES samningurinn var gerður, hefur samstarf ríkja Evrópusambandsins 
dýpkað og ný viðfangsefni hafa verið felld undir samvinnu þeirra. Þetta gildir um 
efnahagsmál, myntbandalagið og Evruna, dóms- og innanríkismál og utanríkis-, 
öryggis- og varnarsamstarf ESB ríkjanna. Út frá hagsmunum launafólks og 
vinnumarkaðarins skiptir þó mestu dýpkun og nýsköpun samstarfsins, með þeirri 
samþættingu efnahags-, atvinnu- og félagsmála, sem kennd er við höfðuborg 
Portúgal og nefnt er Lissabon ferlið.

í annan stað hafa átt sér stað miklar breytingar á valdauppbyggingu og 
ákvörðunarferlum innan ESB. Völd og áhrif þjóðkjörinna aðila, þingsins og 
ráðherraráðsins, hafa verið aukin á kostnað embættismanna. Nálægðarreglan hefur 
verið í þróun en þar er áhersla lögð á að ákvarðanir séu teknar sem næst þeim 
vettvangi þar sem þær hafa áhrif t.d. með því að styrkja sveita- og héraðsstjórnir 
þar sem það á við. Þær reglur sem nauðsynlegt er að gildi á öllu svæðinu séu hins 
vegar teknar af stofnunum Evrópusambandsins. Þá hefur aukin áhersla verið lögð á 
mikilvægi og áhrif frjálsra félagasamtaka við mótun Evrópu framtíðarinnar.

Hluti af framangreindri þróun varðar beint evrópska verkalýðshreyfingu. Á síðustu 
árum hafa aðilar vinnumarkaðarins fengið aukin áhrif og hlutverk við mótun 
evrópsks vinnumarkaðar. Þessi þróun var formlega staðfest árið 1999 með 
breytingum á stofnsáttmála ESB. Þar kemur fram, að haft skuli samráð við aðila 
vinnumarkaðarins um alla þætti er varða vinnumarkaðinn og þróun hans og að þeim 
skuli gefið tækifæri til að semja sín á milli um þau efni. Þessi áhersla hefur þegar 
skilað fjórum Evrópukjarasamningum. í tengslum við atvinnu- og félagsmálastefnu 
ESB og þróun hennar hefur síðan verið lögð stóraukin áhersla á aðild og frumkvæði 
aðila vinnumarkaðarins við mótun atvinnulífs og vinnumarkaðar Evrópu 
framtíðarinnar.

Á árinu 2004 er stefnt að því að 10 ríki í Austur-Evrópu og við Miðjarðarhaf gangi í 
Evrópusambandið og að aðildarríki þess verði þá 25 talsins. Með stækkuninni mun 
skipting álfunnar milli austurs og vesturs heyra sögunni til. Þess er vænst að hún 
muni leiða til aukinnar hagsældar, styrkja friðsamlega sambúð þjóða og treysta 
mannréttindi og lýðræði í álfunni allri. Ljóst er að þessi stækkun Evrópusambandsins 
er um margt stærsta pólitíska og efnahagslega áskorunin sem Evrópusamvinnan 
hefur tekist á við.

Þróun ESB með dýpra og víðtækara samstarfi, breytingum á valdastofnunum og 
auknum áhrifum aðila vinnumarkaðarins er utan sviðs EES samningsins og 
endurspeglast ekki í framkvæmd hans. Þannig hefur EES samningurinn veikst og 
mikilvægum stoðum hefur verið kippt undan framtíðarþróun hans. Fyrir hagsmuni 
launafólks skipta tveir samofnir þættir mestu máli.

Með atvinnustefnu sinni hefur ESB sett sér það markmið „að skapa 
samkeppnishæfustu og framsæknustu efnahagsheildina í  heiminum árið 2010, 
byggða á þekkingu, sem er fær um að haida uppi sjáifbærum hagvexti með fieiri og 
betri störfum og auknum félagsiegum jöfnuði". Jafnframt hafa verið settar fram 
aðgerðaáætlanir og aðferðafræði sem er ætlað að stuðla að því að aðildarríkin nái 
þessum markmiðum.

Félagsmálastefna ESB er mikilvæg stoð fyrir efnahags- og atvinnulíf framtíðarinnar. 
Megin inntak hennar er, að engin mótsögn sé í því fólgin að byggja samhliða upp
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samkeppnishæft og framsækið efnahagskerfi, öflugt atvinnulíf sem tryggir fulla 
atvinnu, góð störf og almenn lífsgæði þegnanna og félagslegan jöfnuð. Þvert á móti 
séu þetta þættir sem geti og eigi að styðja og styrkja hvern annan. 
Félagsmálastefnan hvílir á þeirri grundvallarsýn, að aukin lífsgæði þegnanna og 
meiri jöfnuður sé helsta markmið Evrópusamvinnunnar.

Afleiðing þróunar- og dýpkunar Evrópusamvinnunnar innan ESB fyrir EES 
samninginn, eru nú að koma í Ijós. Nefna má tvær tilskipanir á sviði 
vinnumarkaðarins sem varða stöðu minnihlutahópa á vinnumarkaði, s.s. fatlaðra og 
eldri starfsmanna. Þær byggja báðar á breytingum sem hafa verið gerðar eftir að 
EES samningurinn tók gildi og falla því utan marka EES samningsins. Þá má nefna 
vinnu við útfærslu og framkvæmd margra þátta atvinnu- og félagsmálastefnunnar í 
heild.

EES samningurinn er að veikjast og valið stendur ekki um óbreytt ástand.Við 
stöndum frammi fyrir áleitnum spurningum um hvernig við íslendingar getum og 
viljum þróa áfram hið nána samstarf við aðrar þjóðir Evrópu. Verkefni 
verkalýðshreyfingarinnar er að móta framtíðarsýn, setja sér markmið og vinna að 
framgangi þeirra.

Framtíðarsýn ASÍ er:

Að staða íslands í Evrópusamvinnunni verði treyst enn frekar og að tækifæri og 
ávinningar þeirrar. samvinnu skili sér til íslensks launafólks.

Að aukinni alþjóðavæðingu og opnun vinnumarkaðarins verði mætt með því að 
treysta stöðu erlendra starfsmanna hér á landi og tryggja að þeir verði ekki notaðir 
til að skerða kjör eða draga úr réttindum á vinnumarkaði.

Að íslendingar setji sér það markmið í efnahags-, atvinnu- og félagsmálum, að 
íslenskt efnahagslíf verði framsækið og samkeppnishæft, tryggi sjálfbæran hagvöxt, 
fulla atvinnu, góð störf og félagslegan jöfnuð.

Til að ná framangreindum markmiðum er nauðsynlegt að:

Hér á landi verið beitt efnahagsstjórn sem byggi á því að treysta stöðugleika í 
efnahagslífinu og tryggja þannig betur samkeppnishæfni og vaxtarmöguleika 
íslenskra fyrirtækja.

Byggt verði á markvissri atvinnustefnu sem miði að því að skapa fleiri og betri 
störf, sem byggi á hæfu starfsfólki, frumkvæði og framsækni, aðlögunarhæfni og 
jafnrétti kynjanna. Öflug símenntun og annað tækifæri til náms eru 
mikilvægustu tækin til að ná þessum markmiðum.

Skilgreind verði félagsleg markmið um vinnumarkað sem byggi á öryggi, en 
jafnframt sveigjanleika sem gagnist bæði launafólki og fyrirtækjum. Ennfremur 
um mannsæmandi lífskjör fyrir alla og um vinnumarkað og atvinnulíf sem sé 
uppspretta frekari lífsgæða, með styttri vinnutíma, auknum möguleikum til 
símenntunar, og betra samræmis á milli atvinnuþátttöku og einkalífs..

Þá leggur ASÍ áherslu á að viðurkennt verði mikilvægt hlutverk aðila 
vinnumarkaðarins og réttindi þeirra og skyldur við að þróa atvinnulífið og 
vinnumarkaðinn á þeim grunni sem hér hefur verið lýst.

Helstu verkefni ASÍ eru:

Að taka virkan þátt í Evrópusamvinnunni, bæði á Evrópuvísu og hér á landi, með 
það að markmiði að íslenskt launafólk njóti ávinninganna af sameiginlegri baráttu 
evrópskrar verkalýðshreyfingar.
Að auka þekkingu innan verkalýðshreyfingarinnar og meðal launafólks á 
Evrópusamvinnunni og þeim réttindum og tækifærum sem hún getur fært 
launafólki, með aukinni fræðslu og upplýsingamiðlun.
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Að vinna þeim grundvallarsjónarmiðum verkalýðshreyfingarinnar fylgi, að 
samkeppnishæft og framsækið efnahagslíf, atvinnustefna sem byggir á fullri atvinnu 
og eftirsóknarverðum störfum og aukin lífsgæði, séu ekki aðeins samrýmanleg 
markmið, heldur eigi þau að styrkja hvert annað.

Að knýja á um að íslensk stjórnvöld móti framsækna efnahags-, atvinnu- og 
félagsmálastefnu sem byggi á framtíðarsýn verkalýðshreyfingarinnar um stöðugleika 
og samkeppnishæfni, fulla atvinnu, góð störf og félagslegan jöfnuð. Mikilvægur liður 
í þessu starfi er að íslendingar móti sér markvissa stefnu í atvinnumálum og dragi 
lærdóma af reynslu Evrópuþjóða í þeim efnum.

Að vinna að því að treysta réttindi og kjör launafólks á íslenskum vinnumarkaði og 
að sköpuð verði nauðsynleg skilyrði fyrir góðri framkvæmd sameiginlegs evrópsks 
vinnumarkaðar hér á landi, án hættu á mismunun og félagslegum undirboðum. Til 
að ná þessu markmiði mun ASÍ ganga fast eftir því að stjórnvöld og 
atvinnurekendur tryggi að erlendir starfsmenn hér á landi njóti þeirra kjara og 
réttinda sem gilda á vinnumarkaðinum og að þeim verði gert mögulegt að aðlagast 
íslensku samfélagi.

Að vinna að því að íslendingar verði fullgildir aðilar að samstarfi Evrópuríkja á 
vettvangi Dyflinnarstofnunarinnar um rannsóknir og samanburð á vinnumarkaði og 
lífskjörum í Evrópu.

Að vinna að því að verðlag á lífsnauðsynjum verði sambærilegt við það sem annars 
staðar gerist í Evrópu.

Að taka upp viðræður við stjórnvöld og samtök atvinnurekenda um aukið hlutverk 
og ábyrgð aðila vinnumarkaðarins við að þróa frekar íslenskan vinnumarkað sem 
byggir á traustum réttindum launafólks og sveigjanleika sem gagnast bæði 
launafólki og fyrirtækjum.

Viðfangsefni Alþýðusambands íslands er að leggja mat á kosti og galla þess hvort 
ná eigi framangreindum markmiðum með frekari þróun EES samningsins, eða 
umsókn um aðild að ESB. ASÍ telur útilokað að hægt verði að ná þessum 
markmiðum með tvíhliða viðskiptasamningi án félagslegra ákvæða.

Alþýðusamband íslands setti sér það verkefni á þingi sínu í nóvember 2000, að vera 
virkur og leiðandi þátttakandi í umræðunni um framtíð Evrópusamvinnunnar og 
hagsmuni íslensks launfólks. Við hljótum einnig að krefjast þess að stjórnmálamenn 
og hagsmunasamtök atvinnurekenda taki þátt í þessari umræðu af fullri alvöru. Sú 
umræða og stefnumótun verður að byggja á kröfunni um, að stefnumótun í 
efnahags-, atvinnu-, og félagsmálum þjóni hagsmunum launafólks, auki lífsgæði og 
félagslegan jöfnuð.
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