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Þessari umsögn er ætlað að gefa álit á þingsályktunartillögu (1419) og gera grein fyrir 
aðildarferli Geimvísindastofnunar Evrópu (ESA) og þeim ávinningum fyrir Ísland sem ekki er 
minnst á í greinargerð tillögunnar. Undirritaðir hafa reynslu af þátttöku í samstarfshópum tveggja 
gervitungla á vegum ESA: Planck verkefninu sem að lýkur árið 2017 og Euclid verkefninu sem 
verður skotið á loft árið 2020.

Eins og segir í greinargerðinni glímir Ísland við mikinn vanda vegna brottflutnings 
menntaðra einstaklinga sem skortir tækifæri heima fyrir. Tilgangur aðildar Íslands að ESA er fyrst 
og fremst að sporna við þessari þróun, þ.e. að stuðla að fjölbreyttari atvinnumöguleikum heima 
fyrir og að efla vísindasamstarf við aðrar þjóðir. Íslenskir vísindamenn geta tekið þátt í 
verkefnum á vegum ESA en þurfa þá að vera búsettir í landi sem að tekur þátt í verkefnum ESA. Ef 
þeir vilja flytjast til Íslands eiga þeir ekki kost á áframhaldandi þátttöku.

Viðfangsefni ESA eru fjölbreytt. Starfsemin skiptist í nokkra meginflokka: geimvísindi, 
athuganir á jörðinni, fjarskipti, staðsetningatækni, geimflaugar, mannaðar geimferðir og 
geimverkfræði. Ætla má að þátttaka Íslands muni einblína á flokkinn Athuganir á jörðinni þar sem 
við eigum beinna hagsmuna að gæta í rannsóknum á fiskimiðum, norðurslóðum og jarðhræringum. 
Taflan fyrir neðan sýnir yfirstandandi verkefni ESA og verkefni í undirbúningi auk skiptingar á 
fjárframlögum til flokkana árið 2016. Þar sést að Athuganir á jörðinni er stærsti flokkurinn (31%). 
Mikill fjöldi verkefna í flokknum Geimvísindi skýrist af því að sá flokkur er hluti af skylduþátttöku 
aðildarþjóða ESA meðan þátttaka í hinum flokkunum er valfrjáls.
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Það er mikilvægt að undirstrika að ESA fjárfestir í aðildarþjóðum í hlutfalli við fjárframlag 
þeirra. Með aðild Íslands gætu íslenskir háskólar, hugbúnaðar- og hátæknifyrirtæki gætu því gerst 
eins konar verktakar fyrir ESA. Í reglum stofnunarinnar er miðað að því að eigi minna en 96% af 
framlagi hverrar aðildarþjóðar renni til baka í formi úthlutunar verkefna. Ársskýrsla ESA 
2014 sýnir að yfir 15 ára tímabil var þessu markmiði náð og meirihluti aðildarþjóða hlaut yfir 100% 
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fjárfestingu. Það er okkar reynsla, að í alþjóðlegu vísindasamstarfi þá fær smáþjóð á borð við Ísland 
hlutfallslega meira til baka en stærri þjóðir (sbr. notkun Norræna stjörnusjónaukans á Kanaríeyjum).

Verkferlar fyrir inntöku nýrra aðildarþjóða eru skilgreindir í skjali „The Plan for European 
Co-operating States (PECS)“ sem nálgast má á heimasíðu ESA. Þjóðir sem vilja gerast fullgildir 
aðilar fara gegnum þrjú meginskref. Fyrsta skrefið felst í undirritun samkomulags (e. Cooperation 
Agreement) sem er eins konar viljayfirlýsing sem gildir meðan næsta skref er í undirbúningi. 
Fjárhagslegar skyldur á þessu tímabili, sem getur verið nokkur ár, eru litlar sem engar. Þegar 
umsóknarþjóð er reiðubúin til frekara samstarfs, þá er undirritaður samningur sem skilgreinir landið 
sem samstarfþjóð (e. European Cooperatig State, ESC). Við undirritun þessa samnings má 
umsóknarlandið hefja þátttöku á flestum sviðum ESA og fyrirtæki landsins verða gjaldgeng sem 
verktakar. Á þessu stigi aukast fjárframlögin en haldast töluvert lægri miðað við fullgilt aðildarland. 
Þau eru ennfremur háð umfangi þeirra verkefna sem landið sækist ef tir. Þriðja skrefið er undirritun 
svokallaðs „PECS Charter,“ sem yfirleitt felst í gerð fimm ára þróunaráætlunar til að undirbúa 
vísinda- og tæknisamfélagið fyrir ýmis konar iðnað tengdum geimvísindum. Að þessu tímabili 
loknu getur umsóknarlandið ýmist undirritað nýjan PECS Charter samning eða hafið viðræður til að 
gerast fullgildur meðlimur ESA. Þegar þetta er ritað eru fjórar umsóknarþjóðir í fyrsta þrepinu 
(undirritun samkomulags): Tyrkland, Úkraína, Ísrael og Malta. Þrjár umsóknarþjóðir eru í öðru 
þrepi (ESC samningur): Kýpur, Slóvakía og Litháen. Tvær þjóðir eru í þriðja skrefinu (PECS 
Charter): Lettland og Slóvenía. Þetta sýnir að aðrar smáþjóðir, eins og Kýpur og Malta, virðast 
sjá fulla ástæðu fyrir að gerast aðilar að ESA.

Þegar allt kemur til alls, þá þarf ESA að sjá hag sinn í því að fá Ísland til liðs við stofnunina. 
Það sem Íslendingar hafa helst fram að færa eru öflugar jarðfræðirannsóknir, rótgróinn 
hugbúnaðargeiri, auk náttúruaðstæðna og hnattrænnar legu sem getur nýst fyrir rannsóknastöðvar 
og prófun búnaðar. Þetta ætti að nægja til að stíga fyrstu skrefin í umsóknarferlinu. Einnig teljum 
við æskilegt að leita ráðgjafar frá hinum Norðurlöndunum áður en ráðist verður í aðildarumsókn.

Þó svo ESB aðild sé ekki nauðsynleg fyrir inngöngu þá kemur stærstur hluti af fjármagni 
ESA frá Evrópusambandinu (Sviss og Noregur eru meðlimir; Ísrael, Tyrkland, Úkraína eru 
umsóknarlönd). Taflan að ofan sýnir hvernig fjárframlög skiptast milli þjóða. Þau eru háð tveimur 
meginþáttum: 1) þjóðarframleiðslu og 2) þátttöku í valfrjálsum verkefnum. Undirritaðir hafa 
framkvæmt útreikninga á mögulegu árlegu framlagi Íslands með tilliti til þessara tveggja þátta. 
Framlögin birtast í súluriti hér að neðan og miðast við Ísland sem fullgilt aðildarland. Hins vegar 
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má búast við að framlög Íslands yrðu mun lægri í umsóknarferlinu, eða fyrstu 5-10 árin.
Eistland er dæmi um nýtt aðildarríki og fara framlög þeirra öll í valfrjáls verkefni. Sé Eistland notað 
sem viðmiðunarland þá yrði árlegt framlag Íslands um 83 milljónir króna. Ef miðast er við 
Danmörku yrðu heildarframlög Íslands um 220 milljónir á ári. Belgía er síðan sú þjóð sem fjárfestir 
hlutfallslega mest í ESA en 78% framlaga þeirra renna í valfrjáls verkefni. Þátttaka af slíkri 
stærðargráðu myndi kosta Ísland 924 milljónir á ári. Það er hægt að fullyrða að Ísland getur gerst 
aðili að ESA með tiltölulega hófstilltum framlögum fyrst um sinn og 80-200 milljónir á ári 
seinna meir ef óskað verður eftir fullri aðild. Víbendingar um áhrif ESA-aðildar á hagkerfið og 
vísindasamfélagið má skoða í ítarlegum úttektum sem gerðar hafa verið á þátttöku Norðurlandanna
í ESA (t.d. http://iifm.dk/en/publica.tions/2008 /fi1es-2008 /eva.1ua.tion-of-the-danish-contributions-to-spa.ce-resea.rch-1.pdf). Fyrir
Danmörku var komist að þeirri niðurstöðu að fyrir hverja milljón króna sem varið er í samstarf við 
ESA verða til 4 til 5 milljónir króna í veltu fyrir dönsk fyrirtæki. Svipaðar niðurstöður komu fram í 
sambærilegri úttekt fyrir Noreg.

Undirritaðir hafa verið þátttakendur í ESA verkefnum gegnum önnur aðildarlönd 
(Bandaríkin og Þýskaland). Reynslan hefur sýnt að vísindarannsóknir fara í auknu mæli fram í 
stórum hópum þar sem margir leggja hönd á plóg. Með þátttöku Íslands í ESA væru stjórnvöld að 
beina fjármunum beint inn í íslenska hátæknigeirann. ESA býður upp á verkefni sem Ísland gæti 
aldrei ráðist í upp á sitt einsdæmi. Við teljum tillöguna vera einstakt tækifæri fyrir íslenskt 
rannsóknarsamfélag og atvinnulíf, þótt vissulega feli hún í sér aukin útgjöld fyrir ríkissjóð. 
Gaumgæfileg skoðun á þessum möguleika myndi sýna jákvæða viðleitni til að leysa þau vandamál 
sem steðja að íslensku menntasamfélagi.
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