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Umsögn, 688. mál, uppbyggingarsjóður EES

Vísað er til þingskjals 1116 - 688 mál, frumvarp til laga um breytingu á lögum um 
Evrópska efnahagssvæðið nr. 2/1993, með síðari breytingum er varðar framlag 
EES ríkjanna eða framlög til svonefnds Uppbyggingarsjóðs EES. í athugasemdum 
við fmmvarpið er því lýst að Uppbyggingarsjóðurinn hafi tvenns lconar markmið, 
annarsvegar að draga úr efnahagslegu og félagslegu misræmi á Evrópska 
efnahagssvæðinu og hinsvegar að efla tengsl við styrkþegaríkin.

Það er afstaða Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi (SFS) að samningsmarlcmið 
íslands gagnvart ESB slculi vera fullt tollfrelsi með íslenslcar sjávarafurðir inn á 
sameiginlegan marlcað ESB/EES. Þá er það afstaða SFS að mjög mildlvægt sé að 
allra leiða sé leitað til þess að ísland fá einnig sem mest til balca af sínum 
framlögum, sem nema alls um 7 milljörðum Icróna á 7 ára samningstíma, 
annarsvegar með aulcnu tollfrelsi og hinsvegar í gegnum þau verlcefni sem 
sjóðurinn stendur fyrir.

Að þessu sögðu fagnar SFS þvi að samið hafi verið um umtalsverðar hælckanir á 
talcmörlcuðum tolllcvótum fyrir tollfrjálsan innflutning á humri, ferslcum 
lcarfaflölcum og niðursoðinni lifur aulc óbreytts tolllcvóta fyrir heilfrysta síld inn á 
marlcaði ESB. í þessu samhengi er rétt að halda því til haga að bæði útflytjendur 
sem og innflytjendur/neytendur njóta góðs af ávinningi bætts marlcaðsaðgangs.

Samtölc fyrirtækja í sjávarútvegi leggja áherslu á að eldd lcomi til frelcari tafa á því 
að umsamdir tolllcvótar lcomi til framlcvæmda og nýtist útflytjendum. Þá verði að 
tryggja að allir þeir tolllcvótar sem samið er um nýtist, en sú var ekki raunin á 
síðasta sjóðatímabili. Það er eðlileg lcrafa að tollkvótamir, í held sinni, nýtist 
íslenslcum útflytjendum rétt einsog og fjárframlög oldcar slcila sér að fullu til ESB.

í athugasemdum við fmmvarpið lcemur fram að stefnt sé að því að áherslusvið 
sjóðsins verði þau sömu og á fyrra sjóðatímabili. SFS gerir í sjálfu sér elclci 
athugasemdir við áherslusviðin og þá sérstaklega áherslur íslands en vilja benda 
á að á íslandi er bæði yfirgripsmilcil og góð þeldcing á ábyrgri og sjálfbærri nýtingu
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lifandi auðlinda hafsins. Á gmnni sjálfbærs og Öflugs sjávarútvegs hafa vaxið öflug 
nýsköpunardrifin þjónustufyrirtæld. Þannig er til mikil þelddng á íslandi og rétt að 
halda þvi til haga að tældfæri em í því að koma þessari reynslu og þekkingu á 
framfæri og skapa tækifæri fyrir íslensk fyrirtæki til verðmætasköpunar, þ.m.t. í 
tengslum við áherslur og samstarfsverkefhi Uppbyggingarsjóðsins.
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