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Efni: Umsögn SI um þingsályktun um að draga til baka umsókn Íslands 
um aðild að Evrópusambandinu og eflingu samstarfs við 
Evrópusambandið og Evrópuríki, 340. mál.

Samtök iðnaðarins mótmæltu ákvörðun ríkisstjórnarinnar um algjör slit á aðildar- 
viðræðum við ESB með opinberri yfirlýsingu 26. febrúar. Eins og segir í ályktuninni 
fer ríkisstjórnin með henni gegn vel skilgreindum hagsmunum stórs hóps iðn- 
fyrirtækja sem vilja að kannað verði til hlítar hvort samkeppnishæfni þeirra og 
starfsskilyrði séu betur tryggð innan ESB eða utan.

Ítarlegar kannanir SI meðal félagsmanna sýna ennfremur að mikill meirihluti 
félagsmanna vill leiða aðildarviðræður til lykta jafnvel þótt að skoðanir á aðild séu 
skiptar og margir óákveðnir.

Samtök iðnaðarins gerðu nákvæma hagsmunagreiningu í upphafi aðildarviðræðna 
meðal félagsmanna sinna úr ólíkum greinum iðnaðarins. Leiddi sú greining skýrt í 
ljós að aðild að Evrópusambandinu gæti falið í sér umbætur á sviði hagstjórnar, 
gjaldmiðilsmála, samkeppnishæfni og fjármagnskostnaðar sem gætu haft úrslita- 
áhrif til batnaðar fyrir almenn rekstrarskilyrði iðnfyrirtækja. Ennfremur var leitt í 
ljós að 20 ára aðlögun regluverks og starfsskilyrði atvinnulífsins vegna aðildar að 
innri markaði Evrópu gegnum EES-samninginn þýddi að sértæk áhrif á flestar 
greinar iðnaðar væru löngu komin fram sem mikill ávinningur.

Á hinn bóginn voru dregnar fram tvær mögulegar sértækar breytingar til verri 
vegar við ESB aðild: Annars vegar tollar einkum á súráli, rafskautum og öðrum 
aðföngum og hins vegar áhrif afnáms tollverndar á tiltekna framleiðslu í mjólkur- og 
kjötiðnaði. SI lögðu fram skýr samningsmarkmið vegna þessara tveggja þátta.
Hvað varðar aðföng iðnaðar var gerð vönduð athugun sem sýndi fram á möguleika 
til að tryggja hagsmuni íslensks áliðnaðar. Varðandi kvótakerfi í mjólkurframleiðslu, 
aðlögun fyrir bændur og þar með úrvinnslufyrirtækin í kjöt og mjólk var niður- 
staðan sú að þau yrðu einungis útkljáð í aðildarviðræðum.

Að mati Samtakanna er hinu endanlega hagsmunamati íslensks iðnaðar og efna- 
hagslífsins í heild hvergi nærri lokið. Vafalaus yfirráð Íslands yfir orkuauðlindum og 
staða langtímasamninga um raforkusölu eru meðal atriða sem þarf að tryggja. Með 
því að slíta aðildarviðræðum er í reynd verið að hindra nákvæmasta hagsmunamat 
sem völ er. Einungis að loknu slíku ferli er hægt að taka upplýsta ákvörðun um hvar 
hagsmunum Íslands er best borgið og að mati Samtaka iðnaðarins er þjóðinni vel 
treystandi til þess. Í þessu ljósi mælast Samtökin eindregið til þess að þessi 
þingsályktunartillaga verði dregin til baka.

Guðrún Hafsteinsdóttir 
formaður SI

Kristrún Heimisdóttir 
framkvæmdastjóri SI

Borgartúni 35 -105 Reykjavík - Sími 591 0100 - Fax 591 0101 - mottaka@si.is - www.si.is

mailto:mottaka@si.is
http://www.si.is

