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Efni: Umsögn, reglur um fjárhagsaðstoð við ísland, 373. mál

Utanríkismálanefhd óskar eftir umsögn um tillögu til þingsályktunar um samþykkt 
rammasamnings milli ríkisstjómar íslands og framkvsemdastjómar 
Evrópusambandsins um reglur um fjárhagsaðstoð við ísland eða svokallaða IPA 
styrki. Samtökin hafa áður gefið umsögn þann 13. febrúar 2012 um samtengt mál til 
efiiahags- og viðskiptanefiidar Alþingis um frumvarp til laga um frávik vegna styrkja 
úr sjóði er fjármagnar aðstoð við umsóknarríki Evrópusambandsins, 376. mál.

Markmið IPA samningsins fela augljóslega í sér að auðvelda á aðlögun íslensks 
stjómkerfís að regluverki Evrópusambandsins, en markmiðin eru í 3. gr. 
rammasamningsins:

„1. Til að stuðla að samvinnu sín á milli og undirbúa aðstoðarþegann í 
áföngum fyrir staðla og stefiiumið Evrópusambandsins, þ. á m. eftir því sem 
við á réttarreglur þess, með aðild í huga, eru samningsaðilar sammála um að 
hrinda í framkvæmd verkefhum á ýmsum sviðum eins og fram kemur í IPA- 
rammareglugerðinni og IPA-framkvæmdarreglugerðinni og eins og hæfir 
aðstoðarþeganum.

2. Stuðningsaðgerðir skulu fjármagnaðar og hrint í framkvæmd í samræmi 
við þá lagalegu, stjómsýslulegu og tæknilegu umgjörð sem mælt er fyrir um i 
samningi þessum og nánar er lýst í sviðstengdum samningum og/eða 
fjármögnunarsamningum, ef umþá er að ræða.

3. Aðstoðarþeginn gerir allar nauðsynlegar ráðstafanir til þess að tryggt sé 
að framkvæmd allra stuðningsaðgerða sé viðeigandi og til þess að greiða fyrir 
framgangi áætlana þeim tengdum.“

Samtökin visa til umsagnar í 376. máli og ítreka að það er í hæsta máta óeðlilegt að 
aðlaga eigi íslenskt stjómkerfi að Evrópusambandinu, þar sem að ísland er ekki aðili 
að sambandinu. Við leggjumst gegn því að þetta lagafrumvarp nái fram að ganga.
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