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Athugasemdir við tillögu til þingsályktunar, Þingskjal 635 — 340. mál.

(Tillaga til þingsályktunar um að draga til baka umsókn Íslands um aðild að Evrópusambandinu og um eflingu samstarfs 
við Evrópusambandið og Evrópuríki. (Lögð fyrir Alþingi á 143. löggjafarþingi 2013-2014.))

Ýmsir vankantar eru á þessari tillögu auk rangfærslna sem í henni eru. Legg ég til að hún verði dregin 
til baka. Hér eru taldar upp nokkrar ástæður þess.

Tillagan er lögð fram áður en umræðum um skýrslu Hagfræðistofnunar er lokið. Það sýnir að hér er 
um ótímabært frumhlaup að ræða af hálfu flutningsmanns. Réttara væri að bíða þar til þeirri umræðu 
er lokið.

Í lok september sl. var tilkynnt að Alþýðusamband Íslands, Félag atvinnurekenda, Samtök 
atvinnulífsins og Viðskiptaráð Íslands hygðust standa fyrir úttekt á aðildarviðræðum við 
Evrópusambandið, þróun ESB og valkostum í efnahagsmálum. Samtökin hafa nú undirritað samning 
við Alþjóðamálastofnun Háskóla Íslands um ritstjórn og umsjón úttektarinnar. Þessi skýrsla hefur ekki 
enn verið lögð fram en er án efa mikilvægt framlag í umræðuna, ekki síður en skýrsla 
Hagfræðistofnunar og því rétt að bíða eftir henni.

Í umræddri þingsályktunartillögu eru ýmsar órökstuddar fullyrðingar, rangfærslur og þversagnir og 
því er tillagan ekki þingtæk.

Nokkur dæmi: (skáletraði textinn er úr tillögunni)

„Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að treysta tvíhliða samskipti og samvinnu við 
Evrópusambandið og Evrópuríki. “

Þetta er auðvitað algjör þversögn, ESB samningurinn er einmitt um þetta, að treysta samskipti og 
samvinnu við ESB og þar með Evrópuríkin.

„Þá hefur lengi legið fyrir að meiri hluti íslensku þjóðarinnar er á móti því að Ísland gangist undir 
skilmála Evrópusambandsins“

Þetta er órökstutt með öllu og auk þess ekki hægt að taka endanlega afstöðu í þessu máli fyrr en 
niðurstaða samningsins liggur fyrir.

„Þetta er staðfest í stjórnarsáttmála núverandi ríkisstjórnar jafnframtþví sem tekið er fram að 
aðildarviðræðum verði ekki framhaldið nema að undangenginni þjóðaratkvæðagreiðslu:“

„Gert verður hlé á aðildarviðræðum Íslands við Evrópusambandið og úttekt gerð á stöðu 
viðræðnanna ogþróun mála innan sambandsins. Úttektin verður lögð fyrir Alþingi til umfjöllunar 
og kynnt fyrir þjóðinni. Ekki verður haldið lengra í aðildarviðræðum við Evrópusambandið 
nema að undangenginni þjóðaratkvæðagreiðslu.“

Tillagan er í andstæðu við þetta, hún kveður á um að slíta viðræðunum, ekki að gera hlé. Það er eins og 
flutningsmaður hafi ekki lesið stjórnarsáttmálann sem hann vísar til. Þetta sýnir að tillagan er illa ígrunduð 
og lögð fram í fljótfærni.
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„ Viðræður við Evrópusambandið snúist ekki um að semja heldur snúistþær um það með hvaða hætti 
umsóknarríkið ætli að aðlaga sig reglum sambandsins.„Hugtakið „samningaviðræður“ getur verið 
blekkjandi.“

Þetta er rangt og í besta falli misskilningur hjá flutningsmanni. Auðvitað eru aðildarviðræður 
samningaviðræður. Að halda öðru fram er bara orðhengilsháttur.

„...um sjávarútveg, aðþví er virðist m.a. vegna óleystrar deilu um skiptingu makrílstofnsins. Það leiddi til 
þess að í fjögur ár var ekki hægt að ræða þann kafla við ESB umfram það að rýna þær reglur sem giltu 
annars vegar innan ESB og hins vegar á Íslandi. Vegna fyrrgreindrar tregðu tókst þó ekki einu sinni að 
leggja rýniskýrslurnar fram áður en hlé var gert á viðræðunum.“

Hér er farið með rangt mál. Ástæðan fyrir því að ekki var farið að ræða sjávarútvegshlutann var einfaldlega 
að þáverandi ráðherra, Jón Bjarnason, gerði allt sem hann gat til að eyðileggja viðræðurnar. Það er fyrst og 
fremst honum að kenna að ekki tókst að klára viðræðurnar og hann er stoltur af því.

„Það er einnig óásættanlegt að vera hluti a f  einhliða aðlögunarferliþar sem jafnframt má eiga von áþví 
að það verði notað til að beita Islandþvingunum í öðrum óskyldum málum.“

Þetta sýnir einnig að flutningsmaður skilur alls ekki hvað var í gangi eða misskilur það viljandi. Það hefur 
margoft komið fram að óskyld mál koma viðræðuferlinu ekkert við.

„Evrópusambandið er bandalag 28 ríkja sem eðlilega gerir kröfu um að umsóknarríki ætli sér a f  fullri 
alvöru aðild að sambandinu. Það að sækja um aðild tilþess eins að sjá hvað er í boði er framkoma sem 
ekki er í samræmi við skilning Evrópusambandsins á merkingu aðildarumsóknar þar sem ekki er um 
samningaviðræður að ræða. “

Hér er enn viljandi eða óviljandi um algjöran misskilning eða rangtúlkun að ræða. Þegar tveir aðilar setjast 
að samningaborði liggur ljóst fyrir að það eru samningaviðræður og að báðir þurfa að samþykkja 
niðurstöðuna til að samningar náist.

„Alþingi samþykkti 26. febrúar 2013 þingsályktun um aukin áhrif Íslands á ákvarðanir á vettvangi 
Evrópusamstarfs. Sú ályktun er mikilvægur vegvísir í átt tilþess að styrkja hagsmunagæslu Íslands á 
vettvangi Evrópusamvinnunnar. „

Samningar við ESB eru einmitt til þess að við höfum þar áhrif, séum ekki bara að samþykkja reglur ESB án 
þess að hafa nokkur áhrif um innihald þeirra. Eðlilegt er einmitt þess vegna á að halda viðræðunum áfram 
og a.m.k. ekki vinna skemmdarverk með því að slíta þeim.

Tillaga um að draga umsóknina til baka þjónar á engan hátt hagsmunum Íslendinga. Hún þjónar 
einhveijum þröngum sérhagsmunum. Alþýðusamband Íslands, Félag atvinnurekenda, Samtök 
atvinnulífsins og Viðskiptaráð Íslands eru sammála þessu. Verði umsóknin dregin til baka mun það valda 
okkur sem þjóð ómældu tjóni og frá mér séð lítur það út sem hryðjuverk þar sem verið er að eyðileggja 
mikla og góða vinnu og brjóta brýr sem gætu hjálpað okkur mikið. Krónan er ónothæf sem gjaldmiðill og 
ekkert í sjónmáli sem getur komið í stað hennar. Með þessari tillögu er verið að eyðileggja 
mikilvægan möguleika á því að taka upp annan gjaldmiðil. Tillagan er vanhugsuð og illa unnin og ég 
legg til að hún verða dregin til baka.

Garðabæ 24.3.2014 
Hjálmtýr Guðmundsson 
Seinakri 5, 210 Garðabæ.

2


