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Efni: Umsögn SVÞ um þingsályktunartillögu um að daga til baka umsókn Íslands um 
aðild að Evrópusambandinu og eflingu samstarfs við Evrópusambandið og Evrópurík, 
340. mál.

Gerð var skoðanakönnun meðal félagsmanna SVÞ í aðdraganda þess að Alþingi samþykkti 
þingsályktunartillögu þess efnis að sótt yrði um aðild að Evópusambandinu. Sú könnun leiddi 
í ljós að yfirgnæfandi meirihluti félagsmanna var fylgjandi slíkri umsókn og að á það yrði 
látið reyna hvort aðildarviðræður leiddu af sér samning sem væri hagfeldur fyrir íslenskt 
samfélag.

Ekkert bendir til að viðhorf félagsmanna SVÞ hafi breyst. Allt bendir til að félagsmenn 
samtakanna séu áfram þeirrar skoðunar að leiða beri aðildarviðræðurnar til lykta, þó að 
skoðanir manna á aðild sem slíkri séu skiptar.

Raunverulegar viðræður eru ekki hafnar um þá málaflokka sem erfiðastir verða viðureignar, 
þ.e. sjávarútvegsmál og landbúnaðar- og byggðamál. Með því að slíta viðræðunum nú, er 
verið að hverfa frá því að láta á það reyna hvort samningar náist um þá málaflokka. Einungis 
að loknum slíkum viðræðum væri þjóðin í stakk búin til að taka upplýsta ákvörðun um það 
hvort niðurstaða viðræðnanna, félli henni í geð.

Þegar öllu er á botninn hvolft er það þó gjaldmiðilsmálið sem mestu skiptir í þessu sambandi 
fyrir verslunar- og þjónustufyrirtækin í landinu, enda óstöðugt gengi krónunnar það sem 
valdið hefur fyrirtækjum í þessum greinum mestum vanda í gegn um tíðina. Mörg 
aðildarfyrirtæki SVÞ líta mjög til upptöku nýs gjaldmiðils sem lausnar á þeim vanda. Það 
mál eitt mótar mjög afstöðu margra fyrirtækja innan raða samtakanna til aðildarviðræðnanna.

Í ljósi þess sem hér hefur verið rakið leggja Samtök verslunar og þjónustu til að 
þingsályktunartillaga þessi verði dregin til baka. Óháð því hvaða skoðanir einstakir 
stjórnmálaflokkar hafa til aðildar að Evrópusambandinu, er það eindregin skoðun samtakanna, 
að formleg slit á aðildarviðræðum nú sé allra versti kosturinn í stöðunni.
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