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Efni: Umsögn um Tillögu til þingsályktunar um að draga til baka umsókn Íslands um aðild að 
Evrópusambandinu og um eflingu samstarfs við Evrópusambandið og Evrópuríki. Þingskjal 635,
340. mál.

Í ágúst 2009 var samþykkt af Alþingi að fela ríkisstjórn að leggja inn umsókn um aðild að 
Evrópusambandinu og að loknum viðræðum við sambandið skyldi haldin þjóðaratkvæðagreiðsla um 
væntanlegan aðildarsamning. Viðræðum hefur nú verið hætt.

Ákvörðun um inngöngu í Evrópusambandið er ein stærsta ákvörðun sem Íslendingar geta tekið um 
framtíð sína á alþjóðlegum vettvangi og í samskiptum ríkja. Inngöngu í Evrópusambandið fylgja að 
sjálfsögðu kostir og gallar og ákvörðunin getur haft afdrífríkar afleiðingar um lífskjör hér á landi í 
framtíðinni. Á hinn bóginn er ekki hægt að meta kosti og galla aðildar fyrr en samningur liggur fyrir. 
Hvort sem ákvörðunin er af eða á þarf hún að vera velígrunduð þar sem kostir og gallar eru 
rannsakaðir ofan í kjölinn. Gera þarf þjóðinni grein fyrir báðum hliðum málsins og henni leyft að taka 
ákvörðun byggt á bestu mögulegu upplýsingum.

En hvers vegna ætti Ísland að íhuga aðild að Evrópusambandinu? Til að svara þeirri spurningu vil ég 
vekja athygli á fyrstu greinum stofnsamnings Evrópusambandsins en í 2.-4. grein segir1 meðal annars:

Í annarri grein segir

„The Union is founded on the values of respect for human dignity, freedom, democracy, equality, the 
rule of law and respect for human rights, including the rights of persons belonging to minorities. These 
values are common to the Member States in a society in which pluralism, non-discrimination, tolerance, 
justice, solidarity and equality between women and men prevail."

Í þriðju grein segir:

„1. The Union's aim is to promote peace, its values and the well-being of its peoples.

2. The Union shall offer its citizens an area of freedom, security and justice without internal frontiers, in 
which the free movement of persons is ensured in conjunction with appropriate measures with respect 
to external border controls, asylum, immigration and the prevention and combating of crime.

3. The Union shall establish an internal market. It shall work for the sustainable development of Europe 
based on balanced economic growth and price stability, a highly competitive social market economy, 
aiming at full employment and social progress, and a high level of protection and improvement of the 
quality of the environment. It shall promote scientific and technological advance.

It shall combat social exclusion and discrimination, and shall promote social justice and protection, 
equality between women and men, solidarity between generations and protection of the rights of the 
child.

It shall promote economic, social and territorial cohesion, and solidarity among Member States.

1 Stofnsamninginn má finna hér
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%206655%202008%20REV%
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It shall respect its rich cultural and linguistic diversity, and shall ensure that Europe's cultural heritage is 
safeguarded and enhanced.

4. The Union shall establish an economic and monetary union whose currency is the euro.

5. In its relations with the wider world, the Union shall uphold and promote its values and interests and 
contribute to the protection of its citizens. It shall contribute to peace, security, the sustainable 
development of the Earth, solidarity and mutual respect among peoples, free and fair trade, eradication 
of poverty and the protection of human rights, in particular the rights of the child, as well as to the strict 
observance and the development of international law, including respect for the principles of the United 
Nations Charter.

íi

Í fjórðu grein segir:

2. The Union shall respect the equality of Member States before the Treaties as well as their national 
identities, inherent in their fundamental structures, political and constitutional, inclusive of regional and 
local self-government. It shall respect their essential State functions, including ensuring the territorial 
integrity of the State, maintaining law and order and safeguarding national security. In particular, 
national security remains the sole responsibility of each Member State.

3. Pursuant to the principle of sincere cooperation, the Union and the Member States shall, in full 
mutual respect, assist each other in carrying out tasks which flow from the Treaties.

íi

Tilgangur Evrópusambandsins er tryggja frið, að efla jafnrétti og auka lífsgæði. Að auka frelsi innan 
sambandsins á sama tíma og öryggi er tryggt. Að sýna einstaklingum virðingu og tryggja sjálfbæra 
þróun. Með stofnun innri markaðar er viðskiptafrelsi tryggt, en tilgangur þess er að auka lífsgæði íbúa 
Evrópusambandsins. Einnig er kveðið á um að sambandsríkin standi jöfn og virða beri sjálfstæði 
þeirra.

Við aðild að Evrópusambandinu má búast við að einstakir atvinnuvegir myndu búa við meiri 
samkeppni en án aðildar og þar með minni hagnað, en aukin samkeppni er eitt af grunnmarkmiðum 
Evrópusambandsins. Á móti kemur að töluverðar líkur eru á því að hagur einstaklinga myndi að öðru 
jöfnu batna þar sem markmið Evrópusambandsins er stöðugleiki í hagkerfinu, þar með að verðbólga 
haldist lág. Við upptöku evru má einnig búast við að almennt vaxtastig myndi lækka til hagsbóta fyrir 
þá sem skulda, ekki síst þá sem skulda í eigin húsnæði.

Ákvörðun um að draga til baka umsókn um aðild að Evrópusambandinu er svo stór ákvörðun að hana 
á þjóðin að taka, ekki einstakir stjórnmálamenn. Stjórnmálamönnum ber aftur á móti að hvetja til 
faglegrar umræðu um kosti og galla aðildar og það er einungis gert með því að klára 
samningaviðræður og vanda kynningu á samningnum fyrir þjóðinni. Tillögu þessari ber því að hafna.

Reykjavík, 6. apríl 2014.

Virðingarfyllst,

Katrín Ólafsdóttir, Ph.D.
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