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Umsókn Íslands um aðild að Evrópusambandinu dregin til baka, 
340. mál þingsályktunartillaga 143. löggjafarþingi 2013—2014.

Sendandi: Bjöm G. Ólafsson, Lynghaga 16, 107 Reykjavík 

Efni: Umsögn um 340. mál sem er þingsályktunartillaga.

Í athugasemdum við þingsályktunartillöguna segir m.a. að nauðsynlegt sé að efla samstarf og 

samvinnu við Evrópusambandið. Samningurinn við Evrópska efoahagssvæðið (EES) sé burðarás 

samstarfs og samskipta við Evrópusambandið og aðildarríki þess. Af þessu má ráða að ekki sé 

ágreiningur um kosti EES aðildarinnar. Til að meta kosti og galla við fulla aðild Íslands að 

Evrópusambandinu er því eðlilegt að líta til þess hvað helst muni breytast við fulla aðild að ESB.

Aðild Íslands að EES og þátttaka í innri markaði ESB hefur víðtæk áhrif á nær alla þætti þjóðlífsins og 

má búast við enn meiri áhrifum í framtíðinni svo sem vegna víðtækra reglna um bankaeftirlit og 

fjármálastöðugleika sem eftir er að innleiða hér ásamt nýjum reglum um innistæðutryggingu. Aðlögun 

að regluverki EES (yfir 600 gerðir) verður viðfangsefni hérlendis svo langt sem séð verður. Það er 

órökrétt að telja allt til foráttu fullri aðild að ESB þegar við erum þegar með annan fótinn í 

sambandinu gegnum EES (þar sem Norðmenn ráða reyndar öllu sem þeir vilja).

Helsta breytingin frá EES í fulla ESB aðild er:

1) Ísland verður þátttakandi í æðstu stjórnsýslu ESB og Evrópuþinginu.

2) Ísland getur tekið þátt í myntsamstarfi ESB fyrst í ERM II svo í evru.

3) Ísland fellur undir byggða-, landbúnaðar- og fiskveiðistjómunarkerfi ESB.

Varla telst það ágalli að eignast setu í æðstu stjórn sambandsins eða fá rödd á Evrópuþinginu. 

Sjálfstæðið veitir okkar fámennu þjóð þau einstöku réttindi að fá sæti við háborðið og þar með hafa 

meiri áhrif en nokkur stórborg, hérað eða sambandsríki innan þjóðríkja ESB getur vænst að fá þótt 

margfalt fjölmennari sé. Einn helsti gallinn á EES samstarfinu er oft talinn vera lýðræðishalli sem 

stafar af því að Íslendingar taka við öllu viðkomandi regluverki ESB án nokkurra áhrifa á mótun þess.

Engin skynsamleg rök hafa verið færð fyrir því að gallar myntsamstarfsins séu meiri en kostirnir. 

Reynsla Íslendinga af rekstri eigin myntar í yfir 90 ár er þannig að varla nokkur þjóð myndi vilja feta í 

þau fótspor. Krónan er veruleg viðskiptahindrun og viðskiptahindranir draga úr jákvæðum áhrifum 

fjórfrelsisins. Allt tal um að krónan hafi hjálpað til við að sigrast á kreppunni er á misskilningi byggt, 

engin þjóð er betur sett með vondan gjaldmiðil heldur en góðan.
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Byggða- og landbúnaðarstefna ESB getur aðeins bætt hag neytenda, eflt landsbyggðina og aukið 

velferð hérlendis. Fijálsari innflutningur landbúnaðarafurða bætir verulega lífskjör hér á landi. 

Spurningin er sú hvort sé betra að framleiða t.d. 50% af innanlandsþörf með hagnaði eða 100% með 

stórtapi eins og nú er gert.

Fiskveiðimálin er það sem helst getur verið erfitt að semja um en vísbendingar eru um að viðunandi 

lausn finnist á þeim málum. Áður en samningar hefjast þarf að tryggja þjóðareign á aflaheimildum í 

stjórnarskrá.

Einkennileg er sú röksemd að ekki eigi að spyrja þjóðina um viðræðuslit vegna þess að hún var ekki 

spurð í upphafi um hvort hefja ætti viðræður. Ef menn telja að barið hafi verið á kjósendum í upphafi 

getur leiðin til að laga það varla verið að berja enn meira á kjósendum nú.

Fyrirliggjandi tillaga um viðræðuslit gengur gegn framtíðarhagsmunum íslensku þjóðarinnar. Ljúka á 

samningum við ESB og stefna að inngöngu sem fyrst.

Björn Gunnar Ólafsson.


