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Umsögn Hagstofu íslands um tillögu til þingsályktunar um samþykkt rammasamnings milli 
ríkisstjóm ar Islands og framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins um reglur um sam starf er 
varðar tjárhagsaðstoð ESB við Island innan ramma stuðningsaðgerða sjóðs er fjármagnar 
aðstoð við umsóknarriki ESB (TPA).

Tlagstofa Island telur brýnt að tillaga til þingsályktunar um samþykki rammasamnings milli 
ríkisstjóm ar íslands og fram kvæm dastjóm ar Evrópusambandsins verði afgreidd sem fyrst. 
Hagskýrslugerð er hluti af EES-samningnum og hefur ísland tekið virkan þátt í evrópska 
hagskýrslusamstarfinu frá gildistöku hans árið 1994. Flestar reglugerðir ESB um 
hagskýrslugerð hafa verið teknar inn í samninginn og orðið skuldbundnar hér á landi og hefur 
markvisst verið unnið að þvi að skila hagskýrslum í samræmi við þær. Reglugerðir um 
hagskýrslugerð hafa ekki fengið sömu meðferð innan stjómsýslunnar og aðrar skuldbindingar 
EES-samningsins. Þær hafa ekki verið kostnaðarmetnar og fjármagnaðar með sama hætti og 
aðrar skuldbindingar og því hefur safnast upp vandi vegna nokkurra hagskýrsluverkefna. A f 
hálfu framkvæmdastjórnarinnar, Eurostat, var ekki gengið hart eftir þvi, að viðkomandi 
hagskýrslum væri skilað svo lengi sem unnið var að bættum skilum. Tvennt hefur breytt þeirri 
stöðu. Annars vegar komu upp alvarleg vandamál í hagskýrslum eins aðildarríkis ESB, sem 
gerðu það að verkum að brugðist hefur verið hart við og þess krafist a f  þeim sem eru í 
hagskýrslusamstartinu að þeir uppfylli skuldbindingar samstarfsins, í samræmi við kröfur í 
reglugerðum og gildandi gæðastöðlum. Hins vegar hefur með aðildarumsókn íslands að ESB 
verið ráðist í svonefnda rýnivinnu og farið ítarlega í gengum þær reglugerðir sem gilda i 
hagskýrslusamstarfinu. Með rýni reglugerða hefur verið dregið fram, á hvaða sviðum vantar á 
að hagskýrslum sé skilað, í samræmi við skuldbindingar EES-samningsÍns og hvaða 
skuldbindingar bætast nýjar við, e f  niðurstaðan verður að ísland gerist aðili að ESB. 
N iðurstaðan er, að það sem á vantar, er í flestum tilvikum nú þegar skuldbundið í EES 
samningnum, en fáar skuldbindingar munu bætast við. Sú tölfræði sem bætist við, e f  a f  aðild 
verður er einkum vegna utanrikisviðskipta, þar sem tollar falla niður milli ríkja innan ESB. 
Þvi er óhjákvæmilegt að hagskýrslugerð á íslandi verði færð til samræmis við skuldbmdingar 
EES-samningsins og unnt verði að takast á við viðbótarkröfur, e f  a f  aðild verður. Hagstofa 
Islands hefur sótt um IPA styrki og tæknilega aðstoð til að standast kröfúr evrópska 
hagskýrslusamstarfsins. Þegar hafa fengist styrkir til að gera manntal og safna 
landbúnaðartölfræði og unnið er að umsóknum um styrki til að gera nauðsynlega endurbætur 
á þjóðhagsreikningum og til að vinna hagskýrslur um fyrirtæki. Þessi verkefni eru öll þegar 
skuldbundin í EES-samningnum. I þeim þrengingum sem verið hafa í ríkisfjármálum eru IPA 
styrkir nánast forsenda fyrir þvi, að hægt sér að uppfylla skuldbindingarnar innan ásættanlegra 
timamarka. Hagstofa Islands telur mikilvægt að þingsályktunin nái fram að ganga til að 
hagskýrslugerð á íslandi verði með sambærilegum hætti og i ríkjum Evrópu og 
skuldbindingar EES-samningsins verði virtar.
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