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Efni: Tillaga til þingsályktunar um samþykkt rammasamnings milli ríkisstjórnar íslands og 
framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins um reglur um samstarf er varðar fjárhagsaöstoð 
ESB við ísland innan ramma stuðningsaðgerða sjóðs erfjárm agnar aðstoð við umsóknarríki 
ESB (IPA), á 140. löggjafarþingi, þskj. 449 - 373. mál

Tillagan barst Bændasamtökum íslands til umsagnar með tölvubréfi frá nefndasviði Alþingis, 
dags. 16. febrúar 2012.

I.

Samkvæmt því sem fram kemur í greinargerð með þingsályktunartillögunni er markmið IPA- 
áætlunar Evrópusambandsins að styrkja innviði umsóknarríkja ESB með uppbyggingu 
stofnana, eflingu milliríkjasamstarfs og styrkingu efnahags- og félagslegrar þróunar sem og 
byggðaþróunar. A f þessu einu og sér má ráða að IPA styrkirnir eru beinlínis ætlaðir til þess að 
aðlaga íslenskan rétt að rétti Evrópusambandsins, til dæmis með uppbyggingu tiltekinna 
stofnana. Samhliða þessari þingsályktunartillögu er lagt fram frumvarp sem undanþiggur 
þessa styrki hvers kyns skattlagningu. Bændasamtökin leggjast gegn samþykkt þess 
frumvarps, sbr. umsögn, dags. 17. febrúar 2012 (erindi nr. Þ 140/1069).

II.

Umræddur rammasamningur var undirritaður þann 8. júlí 2011 án samráðs við 
utanríkismálanefnd Alþingis, þrátt fyrir að í áliti meiri hluta utanríkismálanefndar um 
þingsályktunartillögu um aðildarumsókn að Evrópusambandinu, dags. 9. júlí 2009, sé lögð rík 
áhersla á að haft verði samráð við Alþingi um alla meginþætti samningaviðræðnanna. Það 
hlýtur að vera óumdeilt að móttaka styrkja frá samningsaðila íslands að Ijárhæð a.m.k. 28 
milljónir evra er einn af meginþáttum samningaviðræðnanna þar eð styrkimir eru augljóslega 
fallnir til þess að hafa áhrif á þær. í framangreindri þingsályktunartillögu segir að ríkisstjómin 
skuli fylgja sjónarmiðum og verklagi um meginhagsmuni sem fram komi í áliti meiri hluta 
utanríkismálanefndar.

III.

Þann 3. júní 2011, eða rúmum mánuði áður en rammasamningurinn var undirritaður, höfðu 
íslensk stjómvöld sent framkvæmdastjórn Evrópusambandsins tillögu sína um verkefni þau 
töldu rétt að styrkt væru með landsáætlun IPA 2011. Utanríkisráðherra hefur sagt að öll 
verkefnin hafi verið valin með tilliti til þess að þau nýtist óháð því hvort a f aðild verður, sbr. 
þskj. 1788 - 877. mál á 139. löggjafarþingi. Meðal þeirra verkefna sem hljóta IPA styrki er 
skrifstofa landstengiliðs. Hún annast samræmingu og miðlun styrkja til að byggja upp frekari 
þekkingu á stuðningi Evrópusambandsins á sviði byggðamála og atvinnuuppbyggingar. 
Þessum stuðningi er sérstaklega ætlað að byggja upp þekkingu á því hvemig hægt er að nýta 
sjóði Evrópusambandsins. Á þetta sérstaklega við um þau svið sem ekki falla undir EES-



samninginn. Stuðningnum verði beint í fyrsta lagi að stofnunum sem hefðu ávinning af því að 
nýta sér styrkjakerfí Evrópusambandsins í umsóknarferlinu, í öðru lagi að undirbúningi fyrir 
frekari nýtingu sjóða ef til aðildar kemur, og í þriðja lagi að umsýslu styrkjanna. IPA styrkir 
til skrifstofu landstengiliðs eru samkvæmt framangreindu ætlaðir til þess að byggja upp 
þekkingu á því hvemig hægt er að nýta aðra styrki Evrópusambandsins. Hvemig þetta 
verkefni samræmist því að nýtast íslandi ef ekki verður af aðild, er erfítt að segja til um.

IV.

IPA áætlunin samanstendur af fimm þáttum og einn þeirra er stuðningur við dreifbýlisþróun. 
Samkvæmt upplýsingum af heimasíðu Evrópusambandsins eru IPA styrkir sem falla undir 
þennan þátt beinlínis ætlaðir til þess að veita umsóknarríkjum aðstoð við að endurskipuleggja 
landbúnað og aðlögun hans að Evrópusambandsstöðlum á sviði umhverfisvemdar, heilsu 
manna, dýra- og plöntuheilbrigði og dýravelferð. Með samþykkt þessarar 
þingsályktunartillögu yrði þannig opnuð leið til þess að hefja aðlögun íslensks Iandbúnaðar að 
sameiginlegri landbúnaðarstefnu Evrópusambandsins. IPA áætlunin er samkvæmt 
framangreindu augljóslega ætluð til þess að aðlaga íslenska stjómsýslu o.fl. að regluverki 
Evrópusambandsins.

V .

Farið hefúr verið frjálslega með markmið IPA áætlunarinnar og vert er að gefa þeim gaum. Á 
Evrópuvefnum stendur til dæmis að fyrsti megin þáttur IPA áætlunarinnar sé aðstoð við 
uppbyggingu stofnana. A f einhverjum ástæðum er ekki fjallað um markmið IPA 
áætlunarinnar í greinargerð með þessari þingsályktunartillögu en þessi sama skýring kemur 
fram í greinargerð með frumvarpi til laga um frávík frá lögum um skatta og gjöld vegna 
styrkja úr IPA sjóðum, á þskj. 452 - 376. mál. í tillögu framkvæmdastjómar 
Evrópusambandsins til Evrópuþingsins að nýrri reglugerð um IPA áætlunina (IPA II) segir 
hins vegar orðrétt: „Assistance under this Regulation shall mainly address the following  
policy areas: (a) the transition process towards Union membership and capacity building;

Samkvæmt þessari 3. gr. reglugerðardraganna er IPA áætluninni ætlað að auðvelda 
aðlögunarferli umsóknarríkja. Það er augljóst, bara a f þessari einföldu könnun, að 
þingsályktunartillöguna þarf að rýna vel og skoða með hliðsjón a f  réttum upplýsingum.

VI.

Allt framangreint, en ekki einungis, bendir til þess að um sé að ræða aðlögun að 
Evrópusambandinu. Bændasamtök íslands telja aðlögun íslenskrar stjómsýslu að stjórnsýslu 
Evrópusambandsins óásættanlega og leggjast þess vegna gegn því að þingsályktunartillagan 
verði samþykkt.
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