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Niðurstaða:
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Greinagerð með umsögn:

Nauðsyn krefst þess að allir séu meðvitaðir um hvernig aðildarferlið virkar, á þessu hefur 
verið misbrestur og fólki selt inngönguferlið sem einfaldar samningaviðræður. Vissulega er 
samið um ýmislegt í ferlinu og menn verða að komast að sameiginlegum niðurstöðum, ekki 
má gleyma að um suma hluti verður ekki samið. Æðsta löggjafarvald okkar mun við inngöngu 
færast yfir til ESB, þau lög sem samþykkt eru hjá sambandinu taka gildi hjá okkur. Gangi 
okkar löggjöf í berhögg við löggjöf ESB þá ber okkur að breyta löggjöf okkar svo hún rími við 
löggjöf ESB, þetta á að sama skapi við stjórnarskránna, við verðum að breyta henni fari hún 
ekki með löggjöf ESB. Æðsta dómstigið verður að sama skapi Evrópudómstóllinn og 
Hæstiréttur Íslands því ekki lengur æðsti úrskurðaraðili.

Fullveldið

Sumir aðildarsinnar hafa haldið því fram að við missum ekki fullveldi við að ganga í ESB, þvert 
á móti komum við til með að auka fullveldið okkar. Það er enginn alvörugefinn maður sem 
getur haldið öðru fram en að með aðild að ESB felist fullveldisframsal. Við erum með aðild að 
færa ESB hluta af fullveldi okkar á silfurfati. Nú benda sumir á að við séum þegar í EES og þar 
séum við nú þegar búin að framselja fullveldi okkar, þetta er að vissu leyti rétt. Við erum búin 
að framselja hluta af fullveldi okkar með aðild okkar að EES, en það er í ákveðnum 
málaflokkum sem það á við, en við aðild að ESB gefum við eftir fullveldi með víðtækari hætti 
sem og í fleiri málaflokkum svo sem í utanríkis- og sjávarútvegsmálum svo fáein dæmi séu 
nefnd.

Við myndum fá 6 þingmenn af þeim 766 sem þar nú sitja. Í ráðherraráðinu fengjum við um 3 
atkvæði af 350, en í ár taka gildi kosningareglur sem kveða á að það þurfi 55% ríkja að 
samþykkja og að auki þurfa þessi ríki sem samþykkja að hafa um 65% íbúafjölda ESB. Það er



því ekkert neitunarvald sem Ísland hefði innan veggja ESB, aðeins rödd með um 0,06% 
íbúafjölda ESB á bakvið sig. Og ljóst að þarna er verið að gefa stóru ríkjunum umtalsvert 
meiri völd en í árdaga ESB.

Ein rök sem hafa verið reifuð af aðildarsinnum eru þau að við séum nú þegar búin að taka 70- 
80% af lögum sambandsins upp og getum þessvegna alveg eins gengið inn. Árið 2005 var 
fyrirspurn á Alþingi varðandi þetta og þar kom í ljós að þá voru við búin að taka um 6,5% af 
regluverki ESB upp. Árið 2007 tók skrifstofa Alþingis saman yfirlit um fjölda laga sem 
samþykkt voru hérlendis sem ættu beinan eða óbeinan uppruna í EES samninginn, þar kom 
fram að á árunum 1992 - 2006 hafi verið samþykkt um 1.536 lög á alþingi og af þeim hafi 
264(17,2%) átt beina uppruna í EES samninginn. Engar tölur sem settar hafa verið fram af 
opinberum stofnunum hérlendis hafa stutt við þessa fullyrðingu aðildarsinna um 70 - 80% 
upptöku að því best ég veit.

Nú er það raunar svo að ESB er í sífelldri þróun og viðurkenndi fyrrverandi utanrikisráðherra, 
Össur Skarphéðinsson sem hart hefur barist fyrir inngöngu í ESB, árið 2013 að ESB í dag sé 
ekki alveg það sama og ESB þegar við sóttum um. Hann nefndi að fullveldisframsalið í dag sé 
orðið meira en þegar sótt var um aðild, en það liggur meðal annars í samhæfðari aðgerðum í 
fjármálum evruþjóðanna og leiða til að sporna við hruni evrunnar.

Enginn veit í raun hvert Evrópusambandið mun þróast í framtíðinni en það eru þónokkrir þar 
innanborðs sem vilja sjá sambandið sem sambandsríki í stað ríkjasambands. Viviane Reding 
er dómsmálastjóri ESB og hefur hún meðal annars lýst því yfir að hún vilji að sambandið verði 
að Bandaríkjum Evrópu, hún hefur einnig lýst vilja sínum á að stofna leyniþjónustu 
Evrópusambandsins fyrir árið 2020, það er því ljóst að mismunandi hugmyndir eru um þróun 
sambandsins en þróun síðustu ára hafa því miður verið meira og meira í átt að miðstýringu 
sem sambandsríkjasinnarnir vilja sjá.

Lægra matvælaverð, tollar

Eitt af því sem haldið hefur verið hátt á lofti af aðildarsinnum er að matvælaverð á Íslandi 
muni lækka við inngöngu í ESB. Það eina sem getur stutt við þessa fullyrðingu er niðurfelling 
tolla á milli ESB landa. Það sem ekki fylgir þessari fullyrðingu er að þar sem ESB er 
tollabandalag með tollmúrum þá munu tollar hækka á ákveðnum vörutegundum utan ESB, 
þannig að sú lækkun sem næst með lægri gjöldum á ákveðnar vörur með aðild að ESB þýðir 
hugsanlega hækkun á öðrum utan ESB. Tökum sem dæmi tómatinn sem keyptur er frá 
Evrópu, en hann getur komið til með að lækka vegna þess að hann er fyrir innan tollamúrinn 
á sama tíma og raftækið sem keypt er frá Asíu getur komið til með að hækka þar sem það er 
fyrir utan þennan evrópska tollmúr.

Ef vilji er fyrir því að lækka tolla, þá er vert að benda á að við getum á Íslandi sjálf lækkað, 
hækkað, sett á eða tekið af tolla á innfluttar vörur, Það er okkar að ákveða. Með inngöngu í 
ESB erum við að afsala okkur þessum rétt, þ.e.a.s. þeim rétti að ákveða sjálf okkar tolla, þess 
í stað koma fyrirmælin frá Brussel þar sem tollmúrinn utan um ESB er ákveðinn og við getum



ekki hróflað við honum. Vert er svo að benda á að sökum legu landsins kemur alltaf til með 
að vera ákveðinn aukakostnaður sem ræðst af flutningskostnaði sem og fámenni landsins, 
við komum því miður ávallt til með að greiða eitthvað meira en milljónasamfélög vegna 
smægðar okkar, innganga í ESB breytir því ekki.

Gjaldmiðlamál

Sumir virðast halda að með upptöku evru muni öll okkar vandamál hverfa. Það er ánægjulegt 
að heyra suma aðildarsinnar tala með raunhæfari röddu um að evran muni ekki leysa öll 
okkar vandamál en telja þó að hún sé betri valkostur. Ef teknir eru 10 hagfræðingar úti á 
götu og þeir spurðir hvað best sé að gera í gjaldmiðlamálum, koma sennilega á bilinu 5 til 10 
mismunandi svör. Það er sama til hvaða fræðistéttar leitað er til, alltaf eru aðilar sem eru 
algerlega ósammála og á öndverðum meiði og eru gjaldmiðlamálin engin undantekning 
þegar kemur að því, sumir vilja evru, aðrir vilja dollara, aðrir krónu og svona mætti lengi telja. 
En evran er það sem sumir setja sem gulrót fyrir inngöngu í ESB.

Ég fór á fund hjá Samfylkingunni þar sem fjallað var um ESB-málin. Þar var einn 
frummælandinn að fjalla um nauðsyn þess að skipta um gjaldmiðil og taka upp evruna. Hann 
talaði vel og lengi um hversu hræðilega efnahagstjórn Íslendingar hefðu og að við gætum 
ekkert stjórnað okkur sjálf í þeim málum. Mér þótti þetta forvitnilegt og spurði þennan mann 
útí evruna sem hann mærði svo mjög og hvernig stæði á því að lönd á borð við Grikkland, 
Spán, Ítalíu, Portúgal og Írland væru í þessum vanda sem þau væru þrátt fyrir evruna. 
Frummælandinn brást ókvæða við og sagði að þessi lönd hefðu haft svo lélega 
efnahagsstjórn og að ekki væri hægt að kenna evrunni um þau vandræði, við ættum bara að 
bera okkur saman við lönd á borð við Þýskaland, Finnland og önnur slík ríki þar sem 
efnahagstjórnin væri siðsamlegri. Þessi herramaður virtist ekki átt sig á augljósri 
röksemdarvillu í sínum málflutningi þ.e. að léleg efnahagsstjórn kemur niður á þjóðinni hvort 
sem evran eða krónan er gjaldmiðill landsins. Hann notaði lélaga efnahagsstjórn fyrrgreinda 
evrópuríkja sem rökstuðning fyrir því að þau væru ekki marktæk sem mælikvarði á ágæti 
evrunnar en jafnframt notaði hann lélega efnahagsstjórn Íslands sem rökustuðning fyrir því 
að taka upp evru!

Mögulegt er að við upptöku evru taki aðilar sig til og hækki verð hjá sér samhliða, þetta 
þekkist og má þar til að mynda nefna Spán þar sem vöruverð tók stökk við upptöku evru á 
sínum tíma. Þetta er raunveruleg hætta sem fylgir gjaldmiðlabreytingu, að þeir sem selja 
vörurnar hækki vöruverð um leið og gjaldmiðillinn breytist; faldar vöruhækkanir sem koma 
við veskið hjá öllum, þetta er hætta sem aðildarsinnar hafa ekki nefnt.

Eitt af því sem heillar marga við evruna er þessi „stöðugleiki" sem henni fylgir, kannski er það 
rétt að henni fylgi viss stöðugleiki, en er það alltaf gott? Eitt af vopnum þjóðar er að gengi 
geti aðlagast í takt við efnahagsaðstæður. Nú æpa einhverjir og tala um að við það færist 
peningar frá venjulegu fólki til dæmis yfir til útflutningsfyrirtækja. Það má vera að einhverju 
marki sé það rétt, en þegar gengið fellur erum við í þeirri stöðu að geta dreift byrðinni á milli



fólks, þegar vöruverð erlendis lækkar til útflutningsaðila líkt og sjávarútvegsins þá þýðir það 
að þau fyrirtæki verða að gera eitthvað til að taka við högginu, það felst meðal annars í því 
að handvirkt lækka laun eða segja upp fólki, segja upp þjónustu við önnur fyrirtæki sem 
kostar það að þau þurfi að segja upp fólki þetta er keðjuverkun sem hætta er á. Það er hin 
kalda staðreynd sem einnig fylgir evrunni, þar er ekki bara að finna stöðugleika og ávinning, 
það geta t.d. atvinnulausir Spánverja vottað sem eru um 26%, þar á meðal 50% ungs fólks 
þar í landi. Það er enginn að segja að með inngöngu í ESB þá aukist atvinnuleysið, en 
upptaka evru getur mögulega ýtt undir það. Með stöðuleika í gjaldmiðli er verið að færa 
vandamálin til en ekki að leysa þau.

Vaxtagulrótin

Lægri vextir eru enn ein gulrótin sem inngangan á að hafa í för með sér. Hugsanlega var þetta 
að einhverju leyti rétt, en eins og staðan er í dag þá hefur skuldastaða ríkja mikil áhrif á 
vaxtastöðu þeirra. Það er því ekki alveg öruggt að innganga hafi í för með sér lægri vexti á 
húsnæðislánum, enda er ólíklegt að einhver sé að fara að lána peninga til að tapa á því, 
einhver þarf alltaf að borga og það er neytandinn sem greiðir fyrir. Það er rétt að hafa í huga, 
að þótt vextir lækkuðu og aðlöguðust að svipuðu stigi til að byrja með á upphafsárum 
evrunnar, þá hefur þetta breyst verulega á síðustu árum. Vextir hafa færst í sundur og eru 
mjög ólíkir eftir löndum, en það fer að miklu leyti eftir skuldastöðunni. Það ber líka að hafa í 
huga að þegar ríki eins og Grikkland og fleiri ríki tóku upp evru þá lækkuðu vextir hjá þeim 
því þau fengu eins konar traust að láni frá Þýskalandi. Þetta gerði það að verkum að Grikkir 
gátu tekið meira að láni á betri kjörum og skuldir þeirra ruku upp. Þetta gildir um fleiri ríki á 
evrusvæðinu sem nú glíma við erfiða skuldastöðu. þarna gerðu markaðsmistök evrunnar það 
að verkum að þessar jaðarþjóðir voru álitnir betri skuldunautar en þau raunverulega voru og 
lánshæfismat þeirra var fyrir vikið ofmetið. Þetta er það sem í hagfræðinni er kallað moral 
hazard eða siðrof.

Unga fólkið

Það eru mörg tækifæri sem ungt fólk hefur í dag, hvort sem um ræðir á Íslandi, Evrópu eða 
annars staðar, þessi tækifæri eru þó ekki bundin við inngöngu okkar í ESB, sem dæmi þá tala 
aðildarsinnar um að með inngöngu fái ungt fólk meiri möguleika á að komast í háskóla í 
Evrópu. Við höfum hinsvegar þessa möguleika nú þegar í dag útum alla Evrópu í gegn um 
EES. Það sem bætist við ef gengið er í ESB eru námsgjöldin í Bretlandi koma til með að lækka 
um eitt þrep. Það er því eitt land í Evrópu sem kemur til með að breytast þegar kemur að 
háskólagjöldum fyrir ungt fólk. Við getum skapað möguleika fyrir ungt fólk án þess að ganga í 
ESB.

Nettógreiðandi

Það er nokkuð sem aðildarsinnar gleyma oft að nefna við fólk sem það er upptekið við að 
selja ágæti inngöngu. Þeir gleyma að nefna að við Íslendingar komum til með að vera 
svokallaður nettógreiðandi í sambandinu, þ.e.a.s. Ísland mun greiða meira til sambandsins



en við munum fá úr því. Þegar við sóttum um á sínum tíma voru til að mynda Þjóðverjar 
nokkuð ánægðir með að að fá okkur, því nú sáu þeir fram á að vera að fá þjóð inn í 
sambandið sem kæmi til með að greiða meira til ESB en þjóðin fengi til baka. Mörgum tölum 
hefur verið fleygt í þessu samhengi og eru það tölur frá 3 upp í 6 milljarða og jafnvel meira. 
Ég set þessar tölur þó hér fram með fyrirvara þar sem þetta hefur ekki verið reiknað til hins 
ítrasta, en þetta eru ekki heildargreiðslur heldur það sem við myndum greiða umfram því 
sem við fengjum til baka.

Þessi staðreynd að við komum til með að borga fyrir það að vera hluti af ESB er eitthvað sem 
aðildarsinnar virðast ekki vilja tjá sig mikið um. Þeir fjármunir sem við komum svo til með að 
greiða í heild til sambandsins áður en þeim verður svo úthlutað í styrki til okkar aftur verður 
ekki endilega úthlutað á þá staði sem við myndum sjálf kjósa að fullu. Það eru ýmis sjónarmið 
sem verða lögð til grundvallar við úthlutun styrkjanna í samræmi við þá stefnu sem ESB 
hefur. Það er því ekki einungis sú staðreynd að við komum til með að greiða meira í 
sambandið en við fáum til baka heldur gefum við einnig eftir yfirráð okkar til að úthluta 
þessu fé alveg sjálf.

Stiklað á stóru

Hér hefur verið stiklað á stóru, enda flókið og stórt málefni sem um ræðir. Það er 
nauðsynlegt fyrir fólk að kynna sér hvað ESB er og hvort það sé eitthvað sem hentar okkur. 
Eftir að hafa skoðað málið tel ég ekki henta fyrir Ísland að ganga í sambandið og óþarfi að 
henda fjármunum í það aðlögunarferli sem við hófum árið 2009. Ísland hefur ávallt 
möguleika á að gera breytingar sem við teljum til hins betra og þurfum við ekki að ganga í 
ríkjasamband til að gera betur eða lagfæra hluti sem betur mega fara.

Ljóst má vera að ekki var fullur vilji meðal síðustu ríkisstjórnar til að ganga inn í 
Evrópusambandið. Samfylkingin var árið 2009 eini flokkurinn sem var með yfirlýsta stefnu að 
ganga í ESB. Samstarfsflokkur þeirra í ríkisstjórn Vinstri-hreyfingin Grænt framboð var á móti 
því að ganga inn og yfirlýst stefna þeirra fyrir kosningarnar 2009 að þau myndu ekki sækja 
um aðild að ESB. Sú stefna var svo svikin í júlí árið 2009 þegar samþykkt var 
þingsályktunartillaga um að sækja um aðild að ESB. Sú þingsályktunartillaga var samþykkt 
með þrýstingi og fortölum líkt og þáverandi þingmenn hafa greint frá. Málinu var þrýst í gegn 
og ljóst var að enginn sátt var með þessa umsókn hvorki meðal þings eða þjóðar.

Upphaf þessarar vegferðar hefur litað allt þetta ferli og mun gera áfram. Það er ekki með 
góðu móti hægt að sækja um aðild að jafn víðtæku sambandi og ESB án þess að fyrir því liggi 
nokkur sátt meðal fólks, bæði á þingi og utan þess. Aðild að ESB hefur í för með sér 
íþyngjandi kvaðir og breytingar af þeirri stærðargráðu að víðtæk sátt er nauðsynleg. Að 
sækja um aðild að sambandinu og samþykkja er afdrifarík ákvörðun sem ekki er afturkræf án 
þess að hafa sem dæmi gefið eftir alla okkar fríverslunarsamninga og skilur okkur eftir í 
aðstöðu sem gerir það nánast ómögulegt að draga okkur úr sambandinu með góðu móti.



Það eru mörg rök sem leiða fólk að þeirri ákvörðun að vilja ekki ganga inn í ESB. Sú andstaða 
sem hér er hefur ekkert með andúð gagnvart ESB að gera, enda erum við í sífellri samvinnu 
við þjóðir Evrópu og er enginn að ég tel sem tekur þessa afstöðu af neinu öðru en vegna þess 
að þeir vilja það besta fyrir Íslendinga. ESB er ekki slæmur hlutur, það er einfaldlega ekki rétti 
staðurinn fyrir Ísland að vera, byggjum frekar áfram á góðri samvinnu okkar á milli, bæði við 
Evrópu og önnur svæði í heiminum.

Ég vil því hvetja þingheim til að samþykkja þingsályktunartillögu Gunnars Braga sem kveður á 
um að draga skuli umsókn Íslands að ESB til baka og ekki sótt aftur um nema að 
undangenginni þjóðaratkvæðagreiðslu. Með því má mögulega ná einhverri sátt í framtíðinni 
og fram að þeim tíma getur fólk tekið höndum saman lagt þessa umsókn til hliðar og unnið í 
sameiningu að betra efnahagslífi og almennum lífskjörum hér á landi.

Með vinsemd og virðingu 
Ólafur Hannesson


