
Evrópusambandið er tollabandalag með 
sameiginlega viðskiptastefnu gagnvart umheiminum. 
Það er stefna Evrópusambandsins að auka frjálsræði í 
heimsviðskiptum, m.a. með gerð viðskiptasamninga 
við ríki utan sambandsins. Sambandið hefur þannig 
yfir að ráða víðfeðmu neti viðskiptasamninga og 
tengsla sem skapa fyrirtækjum aðildarríkjanna 
markaðsaðgang utan sameiginlega markaðarins og 
efla samkeppnisstöðu þeirra. Evrópusambandið er 
sterk efnahagseining á alþjóðlegan mælikvarða og 
samfélag 500 milljón íbúa sem skapar sambandinu 
mikið vægi í alþjóðlegu viðskiptasamstarfi.  Við aðild 
yrði auðveldara að stunda viðskipti við aðildarríki 
ESB, svo sem vegna fríverslunar með sjávarafurðir, en 
í dag fer um 82% útflutnings Íslands til EES-landa.

Utanríkisviðskiptastefna Íslands byggir á sömu 
alþjóðlegu reglum og stefnumiðum og sameiginleg 
viðskiptastefna Evrópusambandsins. Við aðild yrði sú 
breyting helst að Ísland myndi skipta sinni tollskrá út 
fyrir sameiginlega tollskrá ESB í viðskiptum við ríki 
utan sambandsins. Þetta á einnig við um viðskiptakjör 
fyrir þróunarríkin en Evrópusambandið veitir 
þróunarríkjunum almennt betri viðskiptakjör en þau 
sem Ísland veitir. ESB annast gerð viðskiptasamninga 
við fyrir sambandið allt. Af því leiðir að Ísland myndi 
gerast aðili að fríverslunarsamningum ESB við þriðju 

ríki og kæmu þeir í stað þeirra sem Ísland er aðili 
að í dag. Net fríverslunarsamninga Íslands annars 
vegar og ESB hinsvegar er afar áþekk og aðild myndi 
valda lítill breytingu á markaðsaðgengi íslenskra 
fyrirtækja á mörkuðum utan sambandsins. Sem sakir 
standa veldur þetta lítilli breytingu á markaðsaðgangi 
á mörkuðum utan sambandsins. Þetta kynni þó að 
breytast, m.a. ef áform ESB um fríverslunarsamninga 
við Brasilíu, Japan og Bandaríkin yrðu að 
veruleika. Evrópusambandið myndi annast gerð 
fjárfestingasamninga við þriðju ríki. 

Samningsafstaða 30. kafla

Þróunarsamvinna

•	 Evrópusambandið	 veitir	 miklum	 fjármunum	 til		
þróunarsamvinnu	 auk	 þess	 að	 samhæfa	 þá		
þróunarsamvinnu	 og	 mannúðaraðstoð	 sem	 aðildar-
ríkin	veita.	

•	 Stefna	 Íslands	 á	 sviði	 þróunarsamvinnu	 og	
neyðar-	 og	 mannúðaraðstoðar	 fellur	 vel	 að	 stefnu		
Evrópusambandsins.

•	 Með	 samþykkt	 þingsályktunartillögu	 um	 áætlun	
um	 alþjóðlega	 þróunarsamvinnu	 Íslands	 2011	
–	 2014	 kemur	 m.a.	 fram	 að	 Ísland	 styðji	 mark-
mið	Sþ	um	að	veita	 sem	nemur	0,7	%	af	vergum	
þjóðartekjum	til	opinberrar	þróunaraðstoðar	og	áæt-
lað	er	að	Ísland	nái	markmiðinu	árið	2019.

Kaflinn fellur ekki undir EES-samninginn. Í ljósi þessa felst  

samningsafstaða Íslands einkum í þessum atriðum:

Ísland vill tryggja að innflutningur á aðföngum til orku-
freks iðnaðar, hráefnis til fiskvinnslu og aðfanga til 
fiskveiða og fiskeldis raskist sem minnst við aðild. 

Ísland vill tryggja að aðild raski sem minnst markaðs-
aðgangi Íslands í þriðju ríkjum.

Ísland vill að náið samband Íslands og Færeyja, sem en-
durspeglast í Hoyvíkur-samningnum, raskist sem minnst.

Ísland setur fyrirfara um að samningskaflanum verði 
ekki lokað fyrr en niðurstaða liggur fyrir í landbúnaðar-
kaflanum.

30. kafli aðildarviðræðna Íslands og ESB

Utanríkistengsl

Frá ríkjaráðstefnu Íslands og ESB 24. október 2012.
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Samninganefnd Íslands er skipuð 18 manns með 

fjölbreyttan bakgrunn, 9 körlum og 9 konum.

Aðalsamningamaður er Stefán Haukur Jóhannesson

fv. sendiherra Íslands gagnvart ESB í Brussel og

gagnvart Alþjóðaviðskiptastofnuninni í Genf þar

sem hann stýrði m.a. viðræðum um aðild Rússlands

að WTO. Varaformenn nefndarinnar eru Björg

Thorarensen, prófessor í stjórnskipunarrétti við

lagadeild Háskóla Íslands, og Þorsteinn Gunnarsson,

fv. rektor Háskólans á Akureyri og sérfræðingur hjá

Rannís.

   Með samninganefndinni starfa tíu samningahópar

sem fjalla um ólíka málaflokka viðræðnanna. Í

hópunum eiga sæti fulltrúar frá hagsmunaaðilum,

verkalýðshreyfingu, atvinnulífinu, stjórnsýslunni og

sveitarfélögum. Um 200 sérfræðingar af landinu öllu

koma að undirbúningi viðræðnanna en með þessu er

tryggt að sem víðtækast samráð sé haft um framvindu

þeirra.

Hverjir semja fyrir Ísland?

Evrópusambandið hefur sett sér lög og reglur á 
þeim sviðum sem aðildarríkin eiga samstarf,
s.s. í byggða- og atvinnumálum, sjávarútvegs- og 
landbúnaðarmálum, menntamálum, efnahagsmálum, 
umhverfismálum og utanríkismálum svo dæmi 
séu nefnd. Löggjöf ESB skiptist í 35 kafla og snúast 
samningaviðræðurnar um það hvort og með hvaða 
hætti Ísland hyggst taka upp þá löggjöf og hvar 
sérlausna er þörf. Ísland hefur þegar að öllu eða 
langmestu leyti tekið upp löggjöf ESB-ríkja í 21 
kafla í gegnum aðildina að EES og Schengen. 
Þegar niðurstaða liggur fyrir í samningum um alla 
kafla getur íslenska þjóðin vegið kosti og galla aðildar 
og kosið um aðildarsamning í þjóðaratkvæðagreiðslu.  

Víðtækt samráð

Alþingi leikur lykilhlutverk í samningaferlinu og gerir 
utanríkisráðherra þinginu og utanríkismálanefnd 
reglulega grein fyrir gangi mála. Utanríkismálanefnd 
hefur skipað fimm manna starfshóp um Evrópumál 
sem í eiga sæti einn fulltrúi frá hverjum þingflokki.

 

Ráðherranefnd um Evrópumál er skipuð 
forsætisráðherra, utanríkisráðherra, fjármálaráðherra 
og mennta- og menningarmálaráðherra. Sérstakur 
samráðshópur skipaður fjölbreyttum hópi einstaklinga 
með ólíkan bakgrunn er hluti af samningaferlinu og 
er hlutverk hans að taka við upplýsingum um gang 
viðræðna og miðla þeim áfram. Öll gögn sem tengjast 
viðræðunum eru birt jafnóðum og þau liggja fyrir og öll 
helstu skjöl þýdd yfir á íslensku. Aðalsamningamaður 
og sérfræðingar á vegum samninganefndar Íslands hafa 
einnig haldið upplýsingafundi víðsvegar um landið 
um stöðu og framvindu viðræðnanna.

„Hlutverk	okkar	í	samn-
inganefnd	Íslands	er	skýrt:	
Að	ná	sem	hagstæðustum	
samningi	fyrir	Ísland.“
- Úr grein formanns og varaformanna 

samninganefndar Íslands, júní 2011.

Öll gögn og nánari upplýsingar um viðræðurnar er að finna á síðunni www.vidraedur.is. 

Um hvað snúast samningaviðræðurnar?

http://www.esb.utn.is

