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Tillaga til þingsályktunar

um að draga til baka umsókn Íslands um aðild að Evrópusambandinu 
og um eflingu samstarfs við Evrópusambandið og Evrópuríki.

Mælt er með að þessi tillaga á þingskjali 635 verði samþykkt. Fyrir því skulu nefnd fimm 
meginrök:

1. Aðildarumsókn var samþykkt á alþingi 16. júlí 2009 án þess að hugur fylgdi máli. Af 
atkvæðaskýringum nokkurra stuðningsmanna tillögunnar má ráða að þeir gerðu sér 
ekki grein fyrir að í samþykkt hennar fólst stuðningur við aðild að ESB miðað við 
umsóknarskilyrði Evrópusambandsins en ekki stuðningur við að kanna hvort styðja 
ætti aðild að loknum viðræðum við ESB. Þessir þingmenn lýstu yfir andstöðu við 
ESB-aðild.

2. Þegar aðildarumsóknin var samþykkt lágu fyrir yfirlýsingar ýmissa áhrifa- og 
fræðimanna úr röðum stuðningsmanna hennar um að niðurstaða fengist jafnvel á árinu 
2010, mjög líklega á árinu 2011 og örugglega á árinu 2012. Utanríkisráðuneytið 
kynnti fjárlagaskrifstofu fjármálaráðuneytisins mat sem gerði ráð fyrir 18 mánaða 
viðuræðuferli, viðræðum lyki með öðrum orðum á þeim tíma sem þær raunverulega 
hófust efnislega, um sumarið 2011. Tímamörk bar hátt þegar flutt voru rök fyrir að 
flýta umsókninni sem mest. Formennska Svía í ráðherraráði ESB skipti þar miklu. Olli 
Rehn, stækkunarstjóri ESB á árinu 2009, sagði að Íslendingar hefðu með EES-aðild 
hlaupið 40 km í maraþoninu og gaf til kynna að aðeins stuttur, skjótfarinn spotti væri 
eftir. Allt reyndist þetta rangt. Blekkingum var beitt til að knýja fram samþykki 
þingmanna við umsókninni.

3. Látið var í veðri vaka að umsóknin ein mundi gjörbreyta aðstæðum í efnahags- og 
atvinnulífi þjóðarinnar, kalla á erlenda fjárfesta og auðvelda afnám gjaldeyrishafta. 
Ekkert af þessu hefur staðist. Umsókninni var lögð fram á fölskum forsendum með 
vísan til efnahagsvanda á árinu 2009.

4. Íslenskir viðræðuaðilar voru illa undirbúnir og gerðu sér ekki grein fyrir aðlögunareðli 
viðræðnanna og skilyrðum af hálfu ESB. Össur Skarphéðinsson, þáv. 
utanríkisráðherra, segir að á fundi sínum með Carli Bildt, utanríkisráðherra Svía, hinn 
4. maí 2012 hafi Bildt sagt „hugsanlegt að Frakkar vilji að Ísland fari í gegnum öll 
þröngu nálaraugun til að hægt verði að benda á það sem fordæmi þegar Balkanríkin 
fara í sín aðildarferli.“ Þetta kom utanríkisráðherra Íslands á óvart. Hann skorti réttar 
upplýsingar við afgreiðslu umsóknarinnar sumarið 2009.

5. ESB stöðvaði viðræðurnar vorið 2011. Embættismenn sambandsins neituðu að 
afhenda íslenskum embættismönnum skýrslu sína um rýniviðræður um 
sjávarútvegsmál. A f Íslands hálfu var sagt að ekki yrði kynnt „samningsafstaða“ í 
sjávarútvegsmálum nema skýrslan yrði afhent. Þrátt fyrir skipti á ráðherra í ríkisstjórn 
Íslands og ítrekuð tilmæli íslenskra ráðherra um afhendingu á rýniskýrslunni fékkst 
hún aldrei afhent. Íslenska ríkisstjórnin setti viðræðurnar í salt (janúar 2013) fram yfir



kosningar í apríl 2013. Hefði ESB haft áhuga á að blása lífi í viðræðurnar hefði 
sambandið getað afhent þessa skýrslu að loknum kosningum. Brusselmenn gerðu það 
ekki. Viðræðurnar hafa í raun ekki snúist um annað en sjálfsagða hluti á grunni EES- 
samningsins síðan sumarið 2011.

Þessi fimm rök verða látin nægja fyrir því áliti að afturkalla beri aðildarumsóknina frá 
2009. Hún er misheppnuð frá upphafi. Henni hefur verið fylgt fram á röngum forsendum. 
Það er engum sæmd af því að láta meingallaða íslenska umsókn liggja áfram hjá 
embættismönnum í Brussel. Hún getur orðið Íslendingum fjötur um fót vegna þess eins 
hvernig að henni var staðið og vegna ósanninda til að fegra umsóknar- og aðildarferlið.

Samþykkt tillögunnar útilokar ekki að sótt verði um ESB-aðild að nýju á betur 
ígrunduðum forsendum og með stuðningi þjóðarinnar í sérstakri atkvæðagreiðslu.

Tillögur á þingskjölum 641 og 656 snúast um tímasetningar á þjóðaratkvæðagreiðslum 
um framhald ESB-aðildarviðræðna. Ég er sammála því að ekki verði rætt við ESB að nýju 
nema þjóðin samþykki í atkvæðagreiðslu. Á hinn bóginn er óhjákvæmilegt að draga 
núverandi umsókn til baka og hefja nýtt ferli á innlendum vettvangi frá grunni. Þá er 
einnig óhjákvæmilegt að ræða betur en gert hefur verið og ofan í kjölinn hvernig staðið 
skuli að þjóðaratkvæðagreiðslum og festa ákvæði um þær í stjórnarskrá áður en gripið 
verður til þeirra vegna mála á borð við þetta. Núgildandi lög um framkvæmd 
þjóðaratkvæðagreiðslna kalla á deilur um mörg álitaefni.

Ég skora á háttvirta utanríkismálanefnd að samþykkja tillöguna á þingskjali 635, stuðla að 
því að skipulega verði unnið að endurbótum á lögunum um framkvæmd 
þjóðaratkvæðagreiðslna og ákvæði sett í stjórnarskrá um gildi þjóðaratkvæðagreiðslu við 
afgreiðslu einstakra mála. Tryggt verði á stjórnskipulega réttan hátt hvaða vald 
þátttakendum í þjóðaratkvæðagreiðslu er veitt.

Virðingarfyllst, 

Björn Bjarnason


