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Umsögn um mál 340 á 143 löggjafarþingi: Umsókn Íslands um aðild að Evrópusambandinu dregin til baka.

Það er óráðlegt að útiloka upptöku evru sem gjaldmiðils þjóðarinnar á næstu árum.

Flestum mun ljóst vera að tilraunin með íslensku krónuna hefur þegar kostað þjóðina of mikið og er 
fullreynd. Íslenska krónan veldur fyrirtækjum sem starfa á Íslandi miklum búsifjum vegna mikils 
fjármagnskostnaðar og óstöðugleika sem skerðir samkeppnishæfni þeirra á alþjóðamarkaði. Enda hafa 

forsvarsmenn margra okkar öflugustu fyrirtækja marglýst því að aðstæður fyrirtækjanna séu óviðunandi 
vegna krónunnar og fylgikvilla hennar svo sem hárra vaxta og gjaldeyrishafta sem hér munu vera um 
ófyrirsjánlega framtíð. Þá hafa forystumenn samtaka atvinnulífs og verkalýðsforystu einróma kveðið á um 

nauðsyn þess að leysa atvinnulífið og þegna landsins úr fjötrum krónuhagkerfisins með upptöku annars 
gjaldmiðils til framtíðar á Íslandi. Helstu sérfræðingar okkar á sviði fjármála og hagvísinda benda á að 
upptaka evru sé nærtækasta lausnin á gjaldmiðilsvanda þjóðarinnar þótt ýmsir hafi bent á að upptaka 

annara gjaldmiðla svo sem bandaríkjadollars gæti einnig komið til greina. Umræða um hagstæðustu 
lausnina í þeim efnum stendur yfir en það er deginum ljósara að með því að slíta samningaviðræðum við 
Evrópusambandið mun upptaka evru verða fjarlægari kostur við úrlausn gjaldeyrisvanda þjóðarinnar en 

ella.

Það er afar óskynsamlegt að ljúka ekki samningaviðræðum.

Það er ótækt að slíta viðræðum við samband okkar helstu vinaþjóða og viðskiptaþjóða í Evrópu án þess 

að niðurstaða liggi fyrir eftir samningaviðræður. Niðurstaða sérfræðinga í nýútkominni skýrslu 
Alþjóðamálastofnunar Háskóla Íslands er enda að engin leið sé til að segja fyrir um niðurstöðu 
samningaviðræðnanna nema með því að leiða viðræðurnar til lykta. Fyrir hefur legið frá upphafi 

samningarviðræðnanna að þegar samningur lægi fyrir yrði hann borinn undir þjóðina í atkvæðagreiðslu. 
Enginn hætta er á því að þjóðin mundi samþykkja aðildarsamning við ESB ef svo ólíklega vildi til að 
samninganefnd Íslendinga kæmi heim með samning sem væri þjóðinni óhagfelldur. Þess vegna ættu 

andstæðingar aðildarumsóknar ekki að þurfa að óttast það að samningarviðræðurnar séu kláraðar því 
hafi þeir rétt fyrir sér um að ekki sé hægt að ná góðum samningi við ESB þá mun það liggja fyrir við lok 

viðræðnanna.

Stjórnarflokkarnir lofuðu kjósendum að þjóðin fengi að kjósa um framhald samningaviðræðna við ESB.

Í aðdraganda Alþingiskosninganna vorið 2013 margítrekuðu forystumenn núverandi stjórnarflokka að 
kæmust flokkar þeirra til valda að loknum kosningum mundu þeir sjá til þess að þjóðin fengi að koma að 
ákvörðun um framhald viðræðna um aðild Íslands að ESB. Með þessari þingsályktun um slit á 

samningaviðræðum við ESB eru þeir stjórnmálamenn að ganga á bak orða sinna. Það er ekki til þess þess



fallið að auka traust landsmanna á Alþingi og þingmönnum að slíta þannig í sundur friðinn. Komið hefur 
fram í nýlegum skoðanakönnunum að mikill meirihluti kjósenda vill að samningaviðræðurnar verði til 
lykta leiddar og fjöldi fólks hefur ítrekað mótmælt þessari þingályktunartillögu fyrir framan Alþingishúsið 

frá því að hún var framlögð í þinginu. Með því að draga umsókn Íslands um aðild að ESB til baka eins og 
lagt er til í þingályktunartillögunni er verið að svipta þjóðina réttinum til að koma að ákvörðun um málið 

með lýðræðislegum hætti.

Ég hvet til þess að tillagan verði dregin til baka og að efnt verði til þjóðaratkvæðagreiðslu hið fyrsta um 

framhald aðildarviðræðna við ESB.

Virðingarfyllst,
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