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SAMTÖK ATVINNULIFSINS
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Efni: Stjórnarfrumvarp um breytíngu á lögum um Evrópska efnahagssvæðið, nr.
2/1993, með síðari breytíngum, 338. mál.

Samningurinn um Evrópskt efnahagssvæði hefur verið íslensku eftiahagslifi gríðarlega 
mikilvægur, en undanfarinn áratug hefur hann m.a. tryggt Islendingum greiðari aðgang að 
sínum mikilvægustu mörkuðum. Jaínframt hefur hann stuðlað að ýmsum jákvæðum 
breytingum á lagaumhverfi íslensks atvinnulifs og tryggt okkur þátttöku í ýmsum evrópskum 
samstarfsverkefnum, t.d. á sviði rannsókna og þróunar og á sviði menntamála. Með stækkun 
EES stækkar hinn sameiginlegi innri markaður um u.þ.b. 75 milljónir manns og verður því 
enn mikilvægari en áður, auk þess sem greiðari aðgangur þessara rikja að mörkuðum og ýmsu 
samstarfi núverandi EES-ríkja mun án vafa stuðla að pólitískum stöðugleika og 
efnahagslegum framförum meðal nýrra aðildarríkja. Samtök atvinnulífsins fagna væntanlegri 
stækkun Evrópska efnahagssvæðisins og styðja þvi eindregið að ofangreint frumvarp verði að 
lögum.

Samtökin hafa jafnframt lýst því að þau hefðu viljað sjá borgara þessara nýju aðildarríkja EES 
hljóta sömu réttindi og íbúar núverandi aðildarríkja njóta innan svæðisins strax við gildistöku 
stækkunarinnar, en nú hafa íslensk stjómvöld ákveðið að nýta heimild til tveggja ára 
aðlögunar hvað varðar fijálsa for. í ljósi þess að nær öll núverandi aðildarríki EES hyggjast 
nýta slíka heimild hafa Samtök atvinnulífsins hins vegar kosið að setja sig ekki upp á móti því 
að íslensk stjómvöld geri slíkt hið sama. Samtök atvinnulífsins líta hins vegar svo á að um sé 
að ræða tímabundna aðgerð til tveggja ára, en greiður aðgangur þessa fólks að islenskum 
vinnumarkaði getur skipt miklu um framvindu islensks efnahagslifs. Jafnframt vænta 
samtökin þess að við útfærslu þeirra reglna sem hér muni gilda næstu tvö árin verði núverandi 
framkvæmd í það minnsta einfölduð að einhveiju marki gagnvart borgurum þessara 
væntanlegu aðildarríkja EES.
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