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Umsögn um þingsályktunartillögu:

Umsókn Íslands um aðild að Evrópusambandinu dregin til baka 

340. mál þingsályktunartillaga 143. löggjafarþingi 2013—2014.

Virðulega Utanríkismálanefnd,

undirrituð vill leggja ríka áherslu á að tillagan er lögð fram andstætt ítrekuðum 
yfirlýsingum og loforðum fjölmargra þingmanna og ráðherra ríkisstjórnarflokkanna 
fyrir alþingiskosningarnar sl. vor um að framhald aðildarviðræðna við ESB ætti að 
ákvarðast í þjóðaratkvæðagreiðslu á kjörtímabilinu.

Ætla má að hin margendurteknu kosningaloforð hafi haft veruleg áhrif á niðurstöðu 
kosninganna, m.v. hinn yfirgnæfandi stuðning kjósenda við slíka 
þjóðaratkvæðagreiðslu í nýlegum skoðanakönnunum, eða tæplega 82% og 53.404 
undirskriftir kosningabærra aðila á vegum thjod.is er þetta er ritað. Fjölmennir 
útifundir á Austurvelli, þar sem þúsundir manna og kvenna mæta endurtekið til að 
mótmæla alveg frá því að tillagan var lögð fram, sýna einnig alvöru málsins.

Utanríkisráðherra gerði það eitt af sínum fyrstu verkum í embætti að leysa 
samninganefnd Íslands frá störfum án þess að málið kæmi til kasta þingsins. Með 
framgöngu sinni í embætti og þessari þingsályktunartillögu virðir hann að vettugi 
yfirlýsta stefnu beggja ríkisstjórnarflokkanna og stjórnarsáttmálann sem vart er hægt 
að skilja á annan veg en að þjóðaratkvæðagreiðsla geri út um framhald 
aðildarviðræðna.

Ef raddir og eindregnar óskir kjósenda verða hunsaðar með framgöngu umræddrar 
þingsályktunar væri andlýðræðislega að verki staðið. Auðvelt er að álykta sem svo að 
sú málsmeðferð myndi án nokkurns vafa leiða til þess að næstu alþingiskosningar 
snerust um hvort sækja skyldi um aðild að nýju.

Ný umsókn hefði skv. Evrópuskýrslu Alþjóðamálastofnunar verulegan 
viðbótarkostnað í för með sér fyrir ríkissjóð, auk þess sem nýjar aðildarviðræður 
myndu krefjast þess að leita þyrfti aftur samþykkis allra aðildarríkjanna, kalla þyrfti 
saman nýja ríkjaráðstefnu og veita framkvæmdastjórninni nýtt samningsumboð. Að 
auki meta skýrsluhöfundar það sem svo, að Ísland eigi meiri möguleika á að gæta 
hagsmuna sinna í EES-samstarfinu ef það viðheldur stöðu sinni sem viðurkennt 
umsóknarríki um aðild að Evrópusambandinu.

Því er hér með hvatt til þess að tillagan verði dregin til baka og að efnt verði til 
þjóðaratkvæðagreiðslu um áframhald aðildarviðræðna á kjörtímabilinu, líkt og 
kjósendum var lofað, og að niðurstaða slíkrar atkvæðagreiðslu verði virt að fullu.

Með vinsemd og virðingu, 

Erna Ýr Pétursdóttir


