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Umsögn Evrópusamtakanna vegna máls nr. 340: Umsókn Íslands að Evrópusambandinu

Fimm árum eftir fordæmalaust efnhahagshrun íslensku þjóðarinnar er Island enn með 
gjaldeyrishöft og ekkert útlit fyrir að verði hægt að létta þeim í bráð.

Þegar umsókn um aðild að Evrópusambandinu var send til Brussel sumarið 2009 var staðan í 
gjaldmiðilsmálum þjóðarinnar sterkur þáttur.

Fjöldamörg önnur rök hníga einnig að því að Ísland eigi fullt erindi inn í þetta samstarf 28 
lýðræðisþjóða í Evrópu.

Evrópa er sá staður þar em flestar útflutningsvörur Íslands enda og á það bæði við um 
evrusvæðið og Evrópusambandið í heild sinni.

Margt bendir til þess að EES-samningurinn sé ekki lengur sú stoð sem hann einu sinni var og 
er meðal annars á það bent að hann gefi Íslendingum engin tækifæri til þess að hafa áhrif á 
löggjöf ESB, sem Íslendingar verða þó að innleiða að að fullu samkvæmt samningnum.

Áður en ríkisstjórn Framsóknar og Sjálfstæðisflokks tók við var búið að vinna að ESB-málinu 
af mikilli fagmennsku og málið í góðum farvegi, þó svo að hindranir hafi verið í vegi og erfiðir 
kaflar hafi verið eftir. Þess ber þó að geta að í erfiðustu málunum (sjávarútvegur og 
sérstaklega landbúnaði) hafði ESB viðurkennt sérstöðu Íslands.

Því var EKKERT sem benti til þess að Ísland hefði ekki getað fengið hagstæða niðurstöðu í 
samningum. Reyndar er hægt að benda á þá staðreynd að ENGIN þjóð hefur gengið ósátt frá 
samningaborðinu við ESB! Hversvegna ætti það að vera þannig með Ísland?

Núverandi stjórn hefur hinsvegar tekið þann pólinn í hæðina og þá vanhugsuðu ákvörðun að 
okkar mati, að afturkalla umsókn Íslands að ESB . Og henda þar með vinnu og fyrirhöfn fyrir 
hundruð milljóna króna út á hafsauga.

Með þessu er líka þeirri lýðræðisbylgju sem vaknað hefur meðal íbúa Íslands gefið langt nef, 
en nú hafa yfir 53.000 manns skrifað undir áskorun til stjórnvalda um að draga 
afturköllunartillögu Gunnars Braga Sveinssonar, utanríkisráðherra til baka og leyfa íslensku 
þjóðinni að kjósa um framhald aðildarviðræðna.

Með þessari umsögn um tillöguna er tekið undir þá kröfu: Leyfið íslensku þjóðinni að kjósa 
um framhalda aðilarviðræðna við ESB -  klárum samningana, stefnum að bestri mögulegri 
niðurstöðu fyrir Ísland og kjósum síðan um aðildarsamninginn.

Þetta hafa allar þjóðir gert sem sótt hafa um aðild að ESB, gert. Hversvegna ekki Ísland?

http://www.evropa.is/island-og-esb/

