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Ágrip 

Evrópusambandið er tiltölulega ungt fyrirbæri, það var stofnað eftir eyðileggingu síðari 

heimstyrjaldarinnar til að endurbyggja Vestur – Evrópu. Markmiðið var að koma á 

varanlegum friði í Evrópu eftir stríð og óstöðugleika til margra ára. Evrópusambandið eins og 

við þekkjum það var formlega stofnað 1 nóvember 1993 með svokölluðum Maastricht – 

sáttmála. Forveri sambandins var Evrópubandalagið sem var stofnað árið 1967 með samruna 

þriggja vesturevrópskra stofnana þær voru Efnahagsbandalag Evrópu, Kola – og stálbandalag 

Evrópu og Kjarnorkubandalag Evrópu. Sambandið er um margt einstakt þegar kemur að 

alþjóðastofnunum. 

Í dag eru ríki innan Evrópusambandins orðin 27 talsins og fleiri sem bíða eftir inngöngu. Við 

fall Sóvetríkjanna sóttu mörg fyrrum ríki þeirra um aðilda að Evrópusambandinu til að festa í 

sess fullveldi sitt. 

Samskipti Íslands og Evrópusambandins hófust árið 1994 með aðild að Evrópska 

efnahagssvæðinu (EES). Við þetta varð Ísland hluti af innri markaði Evrópusambandsins, 

fjórfrelsinu svokallaða sem að segja má sé kjarninn í hinu evrópska samstarfi. Ísland er nú 

þegar virkur þáttatakandi í stórum hluta þess samstarfs sem fer fram innan 

Evrópusambandsins. Að skoða þetta er viðfangsefni ritgerðarinnar og skoða hver áhrif 

stækkananna Evrópusambandið hefur á áframhaldandi samstarf Íslands og 

Evrópusambandsins. 



Formáli 

Meginviðfangsefni ritgerðarinnar er að rekja ofan af því sem að lokum á að svara 

rannsóknarspurningunni. Innganga Íslands í Evrópusambandið hefur verið mikið í fréttum 

undanfarin ár. Höfundi þótti spennandi að lýta á áhrif Evrópusambandsins á Ísland og 

þróaðist það fljótt út í rannsóknarspurningu þessarar ritgerðar. Við upphaf ritgerðarinnar sá 

höfundur fljótt að um umfangsmikið verk var að ræða. Umfangsefnið er mjög lifandi og 

síbreytilegt og þess vegna þurfti höfundur að vera á tánum hvað heimildaröflun varðar.  
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1. Inngangur 

Ritgerðin rannsakar og veltir fyrir sér þeim breytingum sem eiga sér stað í hvert sinn sem ný 

aðildarríki bætast við Evrópusambandið og hvaða áhrif það hefur á samstarf Íslands og 

Evrópusambandsins. Evrópusambandið er samstarf sem hófst eftir seinni heimstyrjöldina. Hjá 

sambandinu var  eitt af megintakmark með stofnunni að koma í veg fyrir að ríki Evrópu færu í 

stríð hvert við annað. Í meira en hálfa öld hefur ríkt friður í Evrópu. Evrópusambandið er 

stærsta viðskiptaeining í heiminum og stækkar í hvert sinn sem ný aðildarríki bætast í hópinn. 

Evrópusamstarfið hófst í alvöru með gerð Rómarsamningsins. Árið 1957 kom svo 

Rómarsamningurinn til framkvæmda hjá stofnaðilunum, sexveldunum svokölluðu. Þessi sex 

lönd hófu svo að fella niður innbyrðis tolla og önnur höft. 

Samband Íslands og Evrópusambandsins hvílir á Evrópska efnahagssvæðissamningnum.1 Sá 

samningur nær yfir 27 aðildarríki Evrópusambandsins og til hinna þriggja ríkja innan 

Fríverslunarsamtaka Evrópu2, Noregs, Íslands og Liechtenstein. Fjórða EFTA ríkið er svo 

Sviss en það er ekki aðili að EES – samningnum. 

EES – samningurinn hefur gefið góða raun og staðist þær væntingar sem til hans voru gerðar. 

Með samningnum fá EFTA/EES – ríkin regluumhverfi sem veitir þeim aðgang að innri 

markaði Evrópusambandsins. Þessi innri markaður er frjáls för fólks, frjáls flæði fjármagns, 

vöruviðskipti og þjónusta. Áframhaldandi stækkun á Evrópusambandinu hefur áhrif á alla 

þessa þætti og regluumgjörð þeirra. Með aðild að EES – samningnum er Ísland aðili að 2/3 

hlutum Evrópusambandsins. Vegna þess að landið er ekki fullur aðili ad sambandinu getur 

Ísland ekki átt beina aðild að ákvarðanatöku sem lítur að þeirra löggjöf sem Ísland hefur 

samþykkt að innleiða vegna EES – samningsins. EFTA ríkin þrjú sem eiga aðild að EES – 

samningnum eiga þó rétt á að taka þátt í mótun löggjafar á upphafsstigum en endanlega 

ákvörðun er í höndum Evrópusambandsins. 

                                                            
1 Hér eftir mun Evrópskaefnahagssvæðið vera skammstafað EES. 
2 Hér eftir mun Fríverslunarstamtök Evrópu vera skammstafað EFTA. 
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Stækkanir Evrópusambandsins hafa verið tækifæri fyrir EFTA/EES ríkin til að fá aðgang að 

stækkuðum innri mörkuðum og með því standa jafnfætis samkeppnisaðilum innan 

Evrópusambandsins.  

EES – samningurinn er áfangi Íslands í Evrópuferli landsins. Hann var í eðli sínu og umfangi 

ólíkur öðrum jóðréttarlegum skuldbindingum sem landið hafði áður gengið í gegnum frá 

stofnun lýðveldisins. Við innleiðingu samningsins innleiddi landið í löggjöf sína það regluverk 

Evrópusambandsins sem lýtur að hinum frjálsa innri markaði, það er öll þau lög og reglugerðir 

sem tryggja frjáls viðskipti, frjálsan fjármagnsflutning og þjónustustarfsemi sem og frjálsa för 

fólks um EES – svæðið.   

1.1. Rannsóknarspurningin 

Eins og fram kemur í formála er rannsóknarspurningin þessi:  

Hvaða áhrif hefur stækkun Evrópusambandsins á Ísland? 
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2. Fjárhagsleg áhrif 

Sjá má af fréttaflutningi að íslenskir fjölmiðlar hafa lengi verið flutt fréttir um 

Evrópusambandið, EES og hlutverk Íslands í því sambandi. Umræðan hefur þó á köflum snúist 

um hver kostnaður Íslendinga sé og gæti orðið í þessu samstarfi. Kostnaðurinn við stækkanir 

Evrópusambandsins hefur ákveðin áhrif á íslenska ríkið. Í þessum kafla er fjallað um þá 

breytingu sem varð á kostnaði íslenska ríkissins fyrir stækkunina 2004 og svo þá stækkun sem 

varð 2007.  

Nú kreppir að í efnahag landsins og auknar áherslur liggja í því að hugsa um peningana og 

hvert þeir fara. Heimilin í landinu þurfa að taka á sig verulegar álögur og fylgjast nú enn betur 

með hverri krónu, við sjáum hvert fyrirtækið á fætur öðru lenda í rekstrarerfiðleikum.3  

Íslenska ríkið er að skoða hvert peningarnir fara og hvaðan er hægt að ná í meira fjármagni. Í 

ljósi EES samningins og áframhaldandi stækkunar Evrópusambandsins er íslenska ríkið og þar 

með talið allir Íslendingar að borga meira með hverri stækkun sem á sér stað í 

Evrópusambandinu vegna EES samningsins.4 

Er kannski komin tími til að endurskoða EES samninginn? EES samningurinn er samningur 

EFTA ríkjanna Noregs, Íslands og Lichtenstein. Evrópusambandið gerir þessum þremur 

ríkjum kleift að taka þátt í opnum markaði ESB en það krefst þess einnig af þjóðunum að þau 

taki upp mikið af reglugerðum og tilskipunum Evrópusambandsins sem á við um opna 

markaðinn. Ef Ísland myndi sækja um aðild að Evrópusambandinu og það yrði samþykkt þá 

myndi það ekki vera eins mikið stökk líkt og tekið var þegar Ísland gekk inn í Evrópska 

efnahagssvæðið.5 

                                                            
3Hagstofa Íslands - Hagtölur > Fyrirtæk og velta > Fyrirtæki. Hagstofa Íslands. Skoðað 14.04.2009 á 
veraldarvefnum: 
http://www.hagstofa.is/?PageID=638&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=FYR03001%26ti=Gjald%FErot+fyrirt%
E6kja+eftir+m%E1nu%F0um+og+b%E1lkum+atvinnugreina+2008%2D2009%26path=../Database/fyrirtaeki/gjal
dthrot/%26lang=3%26units=Fj%F6ldi 
4 Eiríkur  Bergmann Einarsson (2006). Rannsóknir félagsvísinda VII: Félagsvísindadeild: Ísland Greiðir fyrir 
stækkun ESB (VII. bindi). Reykjavík: Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands. Bls 645 
5 Eiríkur Bergmann Einarsson (2003) bls 85 - 87. 
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Mikið hefur breyst síðan EES samningurinn var samþykktur fyrir áratug síðan, eins og staðan 

er núna hefur EES samingurinn ekki sama mikilvægi fyrir hagsmuni Íslands og það hafði 

áður.6

                                                            
6 Forsætisráðuneyti (2007). Tengls Íslands og Evrópusambandsins. Reykjavík. Bls 14 
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EFTA ríkin borga í sjóð sem er ætlaður fyrir fátækari ríki innan Evrópusambandsins og er sá 

sjóður fyrir uppbyggingu og þróun.7 

Einn helsti kostnaður Íslands við EES samninginn og aðild að opnum markaði er 

þróunarsjóður Evrópusambandins. Þróunarsjóðurinn var stofnaður þegar EES samningurinn 

var endurnýjaður árið 2004. Í framhaldi af því gengu tíu ný ríki inn í Evrópusambandið. Þessi 

lönd eru: Eistland, Lettland, Litháen, Pólland, Tékkland, Slóvakía, Ungverjaland, Slóvenía, 

Kýpur og Malta. Þróunarsjóðurinn veitir þessum tíu ríkjum styrki auk þess að veita Portúgal, 

Spáni og Grikklandi styrki. Eftir stækkunina 2007 þegar Búlgaría og Rúmenía gengu í 

Evrópusambandið áttu þau möguleika á að sækja um styrki í þennan sjóð.8 

Þróunarsjóður Evrópusambandsins hefur það að takmarki að jafna tækifæri allra innan 

svæðisins með það fyrir augum að bæta efnahag og félagslegar aðstæður í þeim löndum sem 

standa höllum fæti. Þessi sjóður veitir styrki til ýmissa verkefna og fer stærstur hluti til atvinnu 

skapandi verkefna á svæðum sem hafa mátt þola mörg ár atvinnuleysis. Meginhlutverk 

sjóðsins er að jafna út efnahagslega stöðu ríkjanna svo að öll ríki innan Evrópusambandsins 

standi sem jafnast. Til að ná þessu takmarki er fjármagn úr þessum sjóði notað til að styrkja 

nýsköpunar – og uppbyggingarverkefni.9 

Röksemdin fyrir því að biðja EFTA – ríkin að borga hluta af kostnaði stækkunar 

Evrópusambandsins er sú að EFTA – ríkin njóta góðs af stækkun innri markaðins líkt og önnur 

ríki innan Evrópusambandsins gera.10 

Eins og staðan er núna borgar Ísland meira til stækkunar Evrópusambandsins en aðildarríki 

Evrópusambandsins, miðað við höfðatölu, en þó langt um minna en Norðmenn. Samkvæmt 

útreikningum norska blaðsins Nationen nema greiðslur á hvern Norðmann 137 evrum á ári. 

Með sömu útreikningum fæst sú niðurstaða að Íslendingar borgi 63 evrur til stækkunarinnar á 

mann. Það er sexfalt meira en tíu evrurnar sem Frakkar greiða og nær þrefalt meira en 18 

evrurnar sem meðal Breti greiðir. Ítalir greiða 14 evrur en Hollendingar 58, samkvæmt 

                                                            
7 Þróunarsjóður EFTA - Rannsóknarmiðstöð Íslands. Rannís - Rannsóknarmiðstöð Íslands. Skoðað 15.02.2009 á 
veraldarvefnum: http://www.rannis.is/althjodastarf/throunarsjodur-efta/ 
8 Þróunarsjóður EFTA - Rannsóknarmiðstöð Íslands. Rannís - Rannsóknarmiðstöð Íslands. Skoðað 01.06.2009 á 
veraldarvefnum: http://www.rannis.is/althjodastarf/throunarsjodur-efta/ 
9 Þróunarsjóður EFTA - Rannsóknarmiðstöð Íslands. Rannís - Rannsóknarmiðstöð Íslands. Skoðað 24.02.2009 á 
veraldarvefnum: http://www.rannis.is/althjodastarf/throunarsjodur-efta/ 
10 Skýrsla Tengsl Íslands og Evrópusambandsins forsætisráðuneyti mars 2007 
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Nationen. Ef tölur Nationen eru réttar er varlega útreiknað gagnvart Íslandi, þá má draga þá 

ályktun að við greiðum um það bil þrefalt meira vegna stækkunar Evrópusambandins en sjálf 

aðildarríkin. Þetta er mjög athygliverður punktur þar sem Ísland er ekki aðili að 

Evrópusambandinu. Noregur borgar meirihlutann af kostnaði Íslendinga vegna EES 

samningins. Hvað gerist ef Noregur fer á undan Íslandi inn í Evrópusambandið? Mun allur 

þessi kostnaður lenda á Íslandi? 11 

2.1. Stækkun Evrópusambandsins 2004: Eistland, Kýpur, Lettland, Litháen, 
Malta, Pólland, Slóvakía, Slóvenía, Tékkland og Ungverjaland. 

Árið 2004 bættust 10 ríki í Evrópusambandið. Við þetta jukust einnig okkar skyldur í 

þróunarsjóð vegna EES samningsins. Árið 2003 sömdu Evrópusambandsríkin og EFTA ríkin 

um að EFTA ríkin skildu margfalda greiðslur sínar í þróunarsjóðinn vegna þessara tíu ríkja 

sem áttu eftir að ganga inn í sambandið 2004.12 

Hlutur Íslands fimmfaldaðist úr 100 milljónum á ári í 530 milljónir. EFTA ríkin greiddu á 

þessum tíma um 20 milljarða króna á ári en Noregur ber þar mestan hluta eða 97% af þessum 

kostnaði.13  

2.2. Stækkun Evrópusambandins 2007 : Rúmenía og Búlgaría 

Fram kom í fréttum 29.03.2007 að Ísland þyrfti að auka framlag sitt í þróunarsjóð 

Evópusambandins um 130 milljónir króna vegna stækkunar. Samkomulag náðist á milli EFTA 

ríkjanna Íslands, Noregs og Liechtenstein við Evrópusambandið eftir að Rúmenía og Búlgaría 

gerðust aðilar 2007. Norðmenn þurfa að auka sínar greiðslur upp í 12 milljarða vegna EES 

samningsins. Árlegt framlag Íslands í þróunarsjóðinn var áður 530 milljónir króna og verður 

því nú 660 milljónir króna.14 

                                                            
11 EU vil skvise met ut af Norge enn av sine egne - nationen.no. (17.02.2007). Nationen. Skoðað 16.08.2008 á 
veraldarvefnum: http://www.nationen.no/nyhet/article2591941.ece 
12 130 milljónir til viðbótar í þróunarsjóð EFTA - mbl.is - . (30.03.2007). Reykjavík: Morgunblaðið. Skoðað 
22.11.2008 á veraldarvefnum: http://www.mbl.is/mm/frettir/innlent/frett.html?nid=1261996 
13 130 milljónir til viðbótar í þróunarsjóð EFTA - mbl.is - . (30.03.2007). Reykjavík: Morgunblaðið. Skoðað 
22.11.2008 á veraldarvefnum: http://www.mbl.is/mm/frettir/innlent/frett.html?nid=1261996 
14 RÚV - EES: Ísland þarf að borga meira. (29.03.2007). Reykjavík: RÚV. Skoðað 17.08.2008 á veraldarvefnum: 
http://www.ruv.is/heim/frettir/frett/store64/item148990/ 
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2.3. Annar kostnaður 

Annar stór kostnaðarliður vegna EES-samningsins er þátttökugjöld til ESB (samstarfsáætlanir 

og fagstofnanir) en stór hluti af þessu fjármagni er greiddur vegna þátttöku Íslands í 

samstarfsáætlunum og er Ísland því líka gjaldgengt í að sækja um styrki frá ESB og skilar því 

þessi peningur sér til baka í formi styrkja til íslenskra umsækjenda.15 

Með áframhaldandi stækkunum Evrópusambandsins mun sambandið krefjast þess af Íslandi að 

það auki við fjárframlög í þróunarsjóðinn og einnig munu aukast þátttökugjöld líkt og hefur 

verið en endanlegar tölur liggja ekk fyrir. Með tveimur löndum hækkaði framlagið okkar um 

130 milljónir króna.16 

Stækkun Evrópusambandins er gífurlega kostnaðarsöm og eru þau aðildarríki sem koma 

hverju sinni inn í sambandið með mun lægri þjóðartekjur en meðal landsframleiðsla þeirra 

ríkja sem fyrir eru inn í sambandinu.17 

Nokkur lönd bíða eftir því að komast inn í sambandið.Þar á meðal eru Tyrkland og Króatía 

sem hafa verið að gera sig klára í að komast inn. Endurskoða á samninginn núna á þessu ári og 

þá þarf sambandið að líta til áframhaldandi stækkana Evrópusambandsins. Hversu mikið ætli 

fjárframlög Íslendinga aukist þá?18 

Þar sem EES – samningurinn getur ekki lifað án þess að hann sé stækkaður til nýrra 

aðildarríkja í hvert sinn sem Evrópusambandið stækkar er samningsstaða Íslands mjög veik 

þegar kemur að því að semja um stækkun EES – samningsins.19 

                                                            
15 Skýrsla: Tengsl Íslands og Evrópusambandsins 2007 bls 85. 
16 Eiríkur  Bergmann Einarsson (2006). Rannsóknir félagsvísinda VII: Félagsvísindadeild: Ísland Greiðir fyrir 
stækkun ESB (VII. bindi). Reykjavík: Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands. Bls 643 
17 Kennaravefur Bifrastar. (27.10.2005). Bifröst. Skoðað 16.09.2008 á veraldarvefnum: 
http://starfsmenn.bifrost.is/default.asp?sid_id=28309&tId=1 
18 Eiríkur  Bergmann Einarsson (2006). Rannsóknir félagsvísinda VII: Félagsvísindadeild: Ísland Greiðir fyrir 
stækkun ESB (VII. bindi). Reykjavík: Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands. Bls 644 
19 Eiríkur  Bergmann Einarsson (2006). Rannsóknir félagsvísinda VII: Félagsvísindadeild: Ísland Greiðir fyrir 
stækkun ESB (VII. bindi). Reykjavík: Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands. Bls 649 
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3. Frjáls för fólks 

Meginhugmyndin á bak við frjálsa för fólks nær aftur til fyrstu umræðu um samband milli 

Evrópuríkja.20 Meginreglan var sú upphaflega að opna vinnumarkað Evrópu fyrir 

farandverkamönnum og fjölskyldum þeirra. Í gegnum árin hefur þessi réttur verið stækkaður 

til að ná yfir alla flokka ríkisborgara. Í dag með opnun nánast allra innri landamæra getum við 

ferðast frjálst um aðildarríki Evrópusambandsins. Getum lært, unnið eða ákveðið að eyða 

ellinni í einu af 27 aðildarríkjum Evrópusambandsins ásamt hinum tveim EFTA ríkjum 

Lichtenstein og Noregi. 

Ef þessi réttur á að ganga eftir þarf að fjarlægja allan vafa. Í fyrsta lagi þarf að vera á hreinu að 

hægt sé að njóta þessa réttar á öruggan og lögmætan hátt sem yrði aðgengilegur öllum. Í öðru 

lagi þarf að fjarlægja allar hindranir sem gætu dregið úr fólki að flytja á milli 

Evrópusambandslandanna. Stefna Evrópusambandsins um sameiginlega viðurkenningu á námi 

og annarri metinni hæfni er dæmi um stefnu sem Evrópusambandið hefur sett fram til að ná 

þessu markmiði.21 

Í Lissabon sáttmálanum kemur fram: 

„The Union is founded on the values of respect for human dignity, freedom, 

democracy, equeality, the rule of law and respect for human rights, including the rights 

of personsn belonging to minorities. These values are common to the Member States in 

a society in which pluralism, non-discrimination, tolerance, justice, solidarity and 

equality between women and men prevail.“22 

,,Samheldni í fjölbreytileika“ er slagorð sem tekið var upp fyrir Evrópusambandið þegar 

stjórnarsáttmálinn var undirritaður 29 október 2004 í Róm. Á meðan viðskipti á milli 

Evrópusambandsríkjanna hafa gengið nokkuð vel og samræmd vegna innri markaða 

Evrópusambandsins þá er enn augljós mismunur. Þessi munur er aðallega vegna mismunandi 

                                                            
20 Dinan, Desmond (2005). Ever closer union: an introduction to intergration. London: Macmillan. Bls 41 
21 European Comission > Internal Market > Professional qualifications. Skoðað 06.11.2008 á veraldarvefnum: 
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/index_en.htm 
22 Grein 1a Lissabon sáttmálans. 



 

 

 

11 

menningaarfleiða þeirra þjóða sem eru innan Evrópusambandsins og svo þeirra ríkja sem 

tengjast Evrópusambandinu líkt og EES ríkin.23 

Rík menningarhefð Evrópu og fjölbreytileiki hefur áþreifanlega áhrif á innri markaðinn, 

keppni á milli fyrirtækja, alþjóðleg viðskipti og önnur grundvallar atriði fyrir evrópskt 

hagkerfi:24 

Evrópusambandið var byggt upp af þeirri hugsjón að tengja saman ríki sem voru í sárum eftir 

seinni heimstyrjöldina og gera þau sterkari saman svo að ekki væri mikill möguleiki á að 

ráðast á eitt þeirra, það að ráðast á eitt var að ráðast á heildina.25 

Er þetta möguleiki? Er hægt að ætlast til af hinum venjulega borgara að honum sé annt um 

einstaklinga hinum megin í álfunni? Hvar byrjar fjölbreytileikinn? Og hvar endar hann? Er 

hægt að skilgreina fjölbreytileika í orði? Eitt er víst. Lífið yrði lýklega fremur leiðinlegt án 

smá fjölbreytileika.26 

Hvað með menningarlegan fjölbreytileika, þar er átt við allt sem á við einhversskonar 

menningu, allt sem á við siði og venjur fólks, ávana og einkenni, svo sem matur, tónlist og 

bókmenntir og að sjálfsögðu tungumál.27 

Þetta á einnig við um líffræðilegan, landfræðilegan og byggingarlegan fjölbreytileika, af því að 

lönd eru frábrugðin líkt og menning, það er ekki á hverjum stað þar sem er skógurinn fullur af 

lævirkjum og furu trjám.28 Við sjáum hreindýrahjörð á leið okkar um austur hluta Íslands en ef 

farið yrði til Ítalíu yrði ekki óalgengt að sjá villigölt.29 Þetta á líka við um kaupstaði. Sumir 

hafa verið til staðar svo öldum skiptir á meðan aðrir hafa sprottið upp á síðastliðnum árum, og 

á meðan sum hús er byggð flöt og lág, á meðan sumstaðar ráða skýjakljúfrar ríkjum.30 

                                                            
23 Thiel, Markus (2008). Missing in Action?. Fræðiritgerð: Florida International University. Bls 6 
24 EurActiv.com-European values and identity. EurActiv. Skoðað 20.10.2008 á veraldarvefnum: 
http://www.euractiv.com/en/culture/european-values-identity/article-154441 
25 Eiríkur  Bergmann Einarsson (2003) bls 26 – 27. 
26 Identity - politics in the European Union. Skoðað 12.04.2008 á veraldarvefnum: 
http://www.arena.uio.no/publications/wp01_17.htm 
27 Identity - politics in the European Union. Skoðað 12.04.2008 á veraldarvefnum: 
http://www.arena.uio.no/publications/wp01_17.htm 
28 Identity - politics in the European Union. Skoðað 12.04.2008 á veraldarvefnum: 
http://www.arena.uio.no/publications/wp01_17.htm 
29 RÚV - Hreindýr og fiðurfé á álverslóðinni. (01.04.2008). Reykjavík: RÚV. Skoðað 22.11.2008 á 
veraldarvefnum: http://www.ruv.is/heim/frettir/frett/store64/item199660/ 
30 Björn Vigfússon (Ritstj.), (1997) bls 9. 
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Málfræðilegur mismunur spilar auðvitað mjög stórt hlutverki líka, hvort sem það er 

mismunandi tungumál, mállýskur, svæðisbundinn hreimur eða tungumál minnihlutahóps. Það 

eru þúsund mismunandi leiðir til að tjá sig. Það er meira að segja mismunur í líkamsbeitingu 

fólks. Það er kannski algengt að taka í hendina á fólki til að heilsa því í einu landi, kyssa það á 

kinnina í öðru eða hneigja sig í því þriðja. Bara það að ungt fólk hefur oftar en ekki allt annan 

orðaforða en eldri kynslóð er merki um fjölbreytileika. Tungumál er lykilinn að 

alþjóðarmenningar samtali og er ein af megin ástæðum þess af hverju það er mikilvægt að læra 

önnur tungumál. Hvort sem það er til þess að gera okkur skiljanlegri þegar við erum í 

utanlandsferð eða til að dvelja í öðru landi í langan tíma, bara með því að tala tungumálið 

getur þú byrjað að skilja menninguna sem liggur á bak við.31 

Allt þetta myndar fjölbreytileika og gerir einstaklinga, lönd og hópa frábrugðna hver öðrum og 

auðga líf okkar geysilega. 

Ímyndum okkur bara hversu leiðinlegt það væri ef við gætum aldrei lært neitt um aðra 

menningarheima. Hvað ef Grikkirnir hefðu aldrei tekið upp á því að hafa Ólympíuleikana? 

Eða Ítalarnir ekki fundið upp pasta? 

Evrópa er fjölbreytt og  sagan hefur skilið eftir sig merki allstaðar. Innan Evrópusambandsins 

eru 23 opinber tungumál og þrjú opinber stafróf, en sú tala inniheldur ekki þær fjölmörgu 

svæðisbundnu mállýskur og minnihluta tungumál sem töluð eru í aðildarríkum 

Evrópusambandsins. Bandaríkin eru tvisvarsinnum stærri en sambandið en þar er ekkert 

opinbert tungumál?32 

Það er mikilvægt að við sjáum hversu mikilvægur fjölbreytileiki er okkur. Ástæðan er sú að 

fjölbreytileiki er miklu meira en bara ólíkir hlutir. Til dæmis er það mjög mikilvægt fyrir 

hagkerfið. Nú á dögum krefjast mörg fyrirtæki þess að þú talir annað tungumál en þitt 

móðurmál og mörg fyrirtæki krefjast enskukunnáttu. Mörg fyrirtæki hafa séð hversu 

mikilvægur fjölbreytileikinn er innan fyrirtækisins og fagna þeir honum.33 

                                                            
31 Identity - politics in the European Union. Skoðað 12.04.2008 á veraldarvefnum: 
http://www.arena.uio.no/publications/wp01_17.htm 
32 European Commission - Languages of Europe -. European Comission. Skoðað 24.11.2008 á veraldarvefnum: 
http://ec.europa.eu/education/languages/languages-of-europe/index_en.htm 
33 Ifversen, Jan og Kolvraa, Christoffer (2007). European Neighbourhood Policy as Identity Politics. Fræðigrein: 
University of Aarhus, Department of European Studies. Bls 8 
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Það er mjög mikilvægt að vernda fjölbreytileika. Sameining mikilvæg og það er nauðsynlegt 

að leyfa fólki að lifa í sátt og samlyndi en er hægt að búast við því af fólki að taka upp nýja 

menningu og gleyma sinni eigin, siðum og venjum frá gamla landinu? Auðvitað ekki, það er 

mun mikilvægara að fólk virði hvort annað og virði menningarlegan mun. Þar sem allir hafa 

mismunandi styrklieka og þeir sem kunna að nota þessa styrkleika munu hagnast af 

fjölbreytileika.34 

Það er ekki til betri leið til að ná niður fordómum en að fara til annarra landa og kynnast 

menningu og þjóð og kynna þína eigin menningu og þjóð. Það er nefnilega ekki bara þú sjálfur 

sem hagnast á því heldur er fólk vafalaust jafn forvitið um þína menningu og þjóð og þú um 

þeirra, saman er hægt að læra eitthvað nýtt.35 

Evrópa og Evrópusambandið eru mjög fjölbreytt af því að þar rúmast fjölmargar menningar, 

þjóðir og einstaklingar á mjög litlu landsvæði.36 Þrátt fyrir að Evrópa sé næst minnsta álfa í 

heimi hefur það vegna allra litlu ríkjanna fleiri lönd en Norður og Suður Ameríka samanlagt. 

Ofar öllu þá eru Evrópusambandið einstakt af því að það inniheldur 27 sjálfstæð og mjög svo 

ólík ríki.37 Verndun þessa fjölbreytileika er mjög mikilvægt og er það ástæðan fyrir því að 

Evrópusambandið hefur tekið upp slagorðið: „Sameinuð í fjölbreytileika.,,38 

Evrópusambandið er alþjóðlegt menningarsamfélag. Með öðrum orðum, mismunandi menning 

og þjóðir lifa saman í þessu bandalagi landa, bera kennsl á hvort annað og virða lífshætti hvors 

annars, þeirra hefðir og gildi, og búa við menningarleg samskipti hvert við annað.39 

Ein af grundvallarreglum Evrópusambandins er því að vernda fjölbreytileika í einstökum 

aðildarríkjum, sérstaklega minnihlutahópa, og það reynir að tryggja að mismunandi trú, 

menning og þjóðlegir eiginleikar haldist frjálsir.40 

                                                            
34 Ifversen, Jan og Kolvraa, Christoffer (2007). European Neighbourhood Policy as Identity Politics. Fræðigrein: 
University of Aarhus, Department of European Studies. Bls 8-10 
35 Ifversen, Jan og Kolvraa, Christoffer (2007). European Neighbourhood Policy as Identity Politics. Fræðigrein: 
University of Aarhus, Department of European Studies. Bls 14 
36 European Comission (2009). Good to know about EU Enlargment. Brussel. Bls 2. 
37 .... Fastanefnd framkvæmdarstjórnar ESB fyrir Ísland og Noreg. Skoðað 30.05.2008 á veraldarvefnum: 
http://esb.is/policies/enlargement.htm 
38 Europa - The EU at a glance - The symbols of the EU - United in Diversity -. Skoðað 18.01.2009 á 
veraldarvefnum: http://europa.eu/abc/symbols/motto/index_en.htm 
39 Ifversen, Jan og Kolvraa, Christoffer (2007). European Neighbourhood Policy as Identity Politics. Fræðigrein: 
University of Aarhus, Department of European Studies. Bls 14-16 
40 Ifversen, Jan og Kolvraa, Christoffer (2007). European Neighbourhood Policy as Identity Politics. Fræðigrein: 
University of Aarhus, Department of European Studies.Bls 22 



 

 

 

14 

Því miður lítur myndin oft öðruvísi út í raunveruleikanum, það er enn mikið af fólki sem sér 

fjölbreytileika sem slæman hlut og sjá ekki kostina við fjölbreytileika innan þeirra menningar. 

Þetta leiðir oft til kynþáttafordóma og útlendingahaturs. Það þýðir oft að minnihlutahópum er 

mismunað og illa staddir og hafa oft ekki sömu möguleika og aðrir. Í staðinn fyrir að líta á 

fjölbreytileika jákvæðum augum er allt framandi og öðruvísi litið á sem vont. 

3.1. Bein áhrif stækkunar: 

Einn af kostum stækkunar Evrópusambandins er sá að það eykur möguleika Íslendinga á að 

sækja sér atvinnu erlendis og sömuleiðis eiga íslensk fyrirtæki aukna möguleika á að hefja 

starfsemi sína erlendis. Við hverja stækkun Evrópusambandsins stækkar EES – samningurinn 

sem leið Íslendinga inn á innri markað Evrópusambandsins. Þetta getur þannig skapað störf 

fyrir Íslendinga líkt og við sáum þegar bankarnir opnuðu útibú sín erlendis en þá fylgdu margir 

Íslendingar með. Eitt sem þarf þó að fylgjast vel með er þegar Evrópusambandið stækkar eykst 

fjöldi fólks með hin ýmsu atvinnuréttindi og prófskírteini. Það þarf að samræma kerfi og það 

þarf að vera skilvirkt til að halda utan um og viðurkenna erlend prófskírteini. Eitt er þó 

umhugsunarefni, hver sá sem kemur til landsins frá ríki innan sambandsríkjanna hefur jafnan 

rétt á atvinnuleysisbótum og svo framvegis. Þetta getur aukist til muna ef að fólk frá fátækum 

og illastöddum löndum fara að flykkjast hingað til landsins til að leggjast á ríkið.41 

Þegar Pólland gekk inn í Evrópusambandið árið 2004 varð mikil fjölgun hingað til landsins, 

var þá nokkur fjöldi þá þegar kominn en þegar ekki þurfti að sækja um atvinnuleyfi auðveldara 

að koma hingað inn.42 

                                                            
41 Utanríkisráðuneytið: Viðskiptaskrifstofa (2001). Stækkun Evrópusambandsins. Reykjavík. Bls 19 
42Hagstofa Íslands - Hagatölur > Mannfjöldi > Búferlaflutningar -. Hagstofa Íslands. Skoðað 22.04.2009 á 
veraldarvefnum: 
http://www.hagstofan.is/?PageID=623&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=MAN01404%26ti=B%FAferlaflutning
ar+%E1+milli+landa+eftir+kyni%2C+l%F6ndum+og+r%EDkisfangi+1986%2D2009%26path=../Database/mann
fjoldi/Buferlaflutningar/%26lang=3%26units=Fj%F6ldi 
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Mynd 1.1 Fjöldi fólks frá Póllandi á árunum 2004 – janúar-mars 2009.43 

Í þessu stöpplariti  sjáum við upplýsingar um búferlaflutninga frá Póllandi til Íslands á 

tímabilinu 2003 til janúar – mars 2009.44 

Í skýrslu frá 2001 kemur fram að frá 1994 – 2001 hafi 329 einstaklingar komið hingað til 

landsins með atvinnuleysisbótarétt frá öðrum EES – ríkjum. Meiri hlutinn af þessum 

einstaklingum eru þó íslenskir ríkisborgarar sem hafa unnið sér inn bótarétt erlendis. 45  

                                                            
43Hagstofa Íslands - Hagatölur > Mannfjöldi > Búferlaflutningar -. Hagstofa Íslands. Skoðað 22.04.2009 á 
veraldarvefnum: 
http://www.hagstofan.is/?PageID=623&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=MAN01404%26ti=B%FAferlaflutning
ar+%E1+milli+landa+eftir+kyni%2C+l%F6ndum+og+r%EDkisfangi+1986%2D2009%26path=../Database/mann
fjoldi/Buferlaflutningar/%26lang=3%26units=Fj%F6ldi 
44Hagstofa Íslands - Hagatölur > Mannfjöldi > Búferlaflutningar -. Hagstofa Íslands. Skoðað 22.04.2009 á 
veraldarvefnum: 
http://www.hagstofan.is/?PageID=623&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=MAN01404%26ti=B%FAferlaflutning
ar+%E1+milli+landa+eftir+kyni%2C+l%F6ndum+og+r%EDkisfangi+1986%2D2009%26path=../Database/mann
fjoldi/Buferlaflutningar/%26lang=3%26units=Fj%F6ldi 
45 Utanríkisráðuneytið: Viðskiptaskrifstofa (2001). Stækkun Evrópusambandsins. Reykjavík. Bls 20 
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Mynd 1.2. Fjöldi íbúa á Íslandi frá Póllandi.46 

Hér er verið að skoða upplýsingar eftir ríkisfangi, fæðingarlandi og uppruna íbúa.  

Aukningin frá 2007 til 2008 er 60% á milli ára og 10% á milli 2008 og fram í 1 janúar 2009.47 

3.2. Schengen samstarfið 

Frá 25. mars 2001 hefur Ísland verið aðili að samstarfi með 14 öðrum Evrópuríkjum sem kennt 

er við Schengen. Schengen samstarfið er samstarf allra Evópuríkja á sviði landamæraeftirlits 

og löggæslu sem byggir á Schengensamningnum. Markmið þessa samstarfs er að auðvelda 

ferðir fólks innan Schengensvæðisins með því að afnema vegabréfaskoðun á innri 

landamærum svæðisins. Þau ríki sem eiga aðild að Shengensamningnum hafa einnig 

sammræmt reglur sem gilda um vegabréfaáritanir, ef gefin er áritun í einu aðildarríki gildir hún 

í öllum aðildarríkjunum. Hinn meginþátturinn í samstarfinu felst í aukinni lögreglusamvinnu á 

                                                            
46Hagstofa Íslands - Hagtölur > Mannfjöldi > Ríkisfang, fæðingarland og uppruni íbúa -. Hagstofa Íslands. 
Skoðað 22.04.2009 á veraldarvefnum: 
http://www.hagstofan.is/?PageID=626&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=MAN12103%26ti=Mannfj%F6ldi+eftir
+f%E6%F0ingarlandi%2C+kyni+og+aldri+1%2E+jan%FAar+1998%2D2009+++++%26path=../Database/mannf
joldi/Faedingarland/%26lang=3%26units=Fj%F6ldi 
47Hagstofa Íslands - Hagtölur > Mannfjöldi > Ríkisfang, fæðingarland og uppruni íbúa -. Hagstofa Íslands. 
Skoðað 22.04.2009 á veraldarvefnum: 
http://www.hagstofan.is/?PageID=626&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=MAN12103%26ti=Mannfj%F6ldi+eftir
+f%E6%F0ingarlandi%2C+kyni+og+aldri+1%2E+jan%FAar+1998%2D2009+++++%26path=../Database/mannf
joldi/Faedingarland/%26lang=3%26units=Fj%F6ldi 
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milli ríkjanna til að berjast við alþjóðlega glæpastarfsemi.48 Einnig var sett á fót sameiginlegur 

gagnagrunnur sem inniheldur allar upplýsingar um eftirlýsta einstaklinga, framhaldsbeiðnir og 

svo framvegis og er sá grunnur opin lögreglu allra aðildarríkjanna. Þessi gagnagrunnur heitir 

Schengen upplýsingakerfið.49 

Alls hafa 27 ríki Evrópu skrifað undir Schengensamninginn, það er öll aðildarríki 

Evrópusambandsins fyrir utan Bretland og Írland og að auki Noregur og Ísland, Sviss hefur 

ekki skrifað undir samninginn. Hins vegar hefur samningurinn ekki tekið gildi í öllum 

ríkjunum en 2450 ríkjanna eru fullgildir meðlimir. Enn hefur hann ekki tekið gildi í þeim 

ríkjum sem bættust við Evrópusambandið árið 2007. Bretland, Írland og Sviss taka ekki fullan 

þátt í samstarfinu en þau taka þátt í löggjafarstarfinu sem fer fram á þessu sviði.51 

Árið 1999 féll Schengensamningurinn undir Evrópusambandið og ráðherraráð sambandsins 

tók yfir þau völd sem áður voru í höndum Schengensamningsins sem stóð upphaflega óháður 

Evrópusambandinu. Þýðir þetta að þau ríki sem ekki eru í Evrópusambandinu, Noregur og 

Ísland, hafa engin formleg völd yfir ákvarðanatöku sem varðar samstarfið og hafa í raun þann 

eina kost að taka upp þær reglubreytingar sem því fylgja.52 

3.2.1. Gagnrýni á Schengen 

Ein hliðin á Schengen – samstarfinu sem hefur verið gagnrýnd eru vandamál tengd ólöglegum 

innflytjendum og meintum flóttamönnum sem komist hafa inn á Schengen svæðið. 

Stuðningsmenn samstarfsins hafa reynt að gera lítið úr þessu og til að mynda áherslu á að 

Schengen – samstarfið felist meðal annars í: „aukinni samvinnu á sviði útlendingamála [...] 

                                                            
48.... Fastanefnd framkvæmdarstjórnar ESB fyrir Ísland og Noreg. Skoðað 12.04.2009 á veraldarvefnum: 
http://www.esb.is/eu_and_country/schengen.htm 
49 .... Fastanefnd framkvæmdarstjórnar ESB fyrir Ísland og Noreg. Skoðað 12.04.2009 á veraldarvefnum: 
http://www.esb.is/eu_and_country/schengen.htm 
50 Ísland, Finnland, Svíþjóð, Danmörk, Noregur, Þýskaland, Belgía, Frakkland, Lúxemborg, Holland, Ítalía, 
Austurríki, Spánn, Portúgal og Grikkland. Árið 2007 bættust við Eistland, Lettland, Litháen, Malta, Pólland, 
Slóvakía, Slóvenía, Ungverjaland og Tékkland. 
51 .... Fastanefnd framkvæmdarstjórnar ESB fyrir Ísland og Noreg. Skoðað 12.04.2009 á veraldarvefnum: 
http://www.esb.is/eu_and_country/schengen.htm 
52 Schengen < Samningur < Utanríkisráðuneyti. Utanríkisráðuneytið. Skoðað 14.04.2009 á veraldarvefnum: 
http://www.utanrikisraduneyti.is/samningar/schengen/nr/9 
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sem kveði á um að hvaða aðildarríki samningins eigi að taka til meðferðar kröfu um hæli í 

hverju tilviki fyrir sig.“53 

Þeir sem gagnrýna þetta samstarf benda einnig á að mikið sé um smygli glæpaflokka á 

ólöglegum innflytjendum og talið er að árlega sleppi hundruðir þúsunda ólöglegara 

innflytjenda yfir landamæri Schengen. Þegar inn í svæðið er komið er fólk ekkert að sýna 

skilríki því að það er óþarft, hægt er að ferðast  innan svæðisins án þess að sýna nein skilríki til 

að mynda til Íslands. Ef þessu fólki er ekki vísað úr landi strax á landamærum Schengen er 

erfitt að vísa þeim út eftir að það er komið inn á svæðið. Sé fólki vísað úr landi þarf það að 

fara til þessa lands sem það kom upprunalega frá inn á svæðið og oft er erfitt að finna út hvar 

það er þegar engin pappírsslóð er á fólki, engar vegabréfastimplanir né stimpill 

landamærastöðva. Annað sem gerir þessi mál erfiðari er að ólöglegir innflytjendur njóta oft 

ákveðinnar samúðar og oft er forðast að gagnrýna þessi mál á opinberum vettvangi til að 

forðast ásakanir um kynþáttafordóma eða útlendingahatur.54 

Fljótlega fór að gæta áhrifa Schengen – samstarfsins eftir að Ísland gekk í það. Mikil aukning 

varð á pólitískum hælisleitendum eftir að Ísland gekk inn í samstarfið. Haustið eftir aðild 

höfðu til að mynda aldrei fleiri hælisleitendur verið í umsjá Rauða kross Íslands.55 

                                                            
53 Ræður og greinar Björns Bjarnasonar < Fyrri ráðherrar < Ráðherra < Dómsmála - og mannréttindaráðuneyti. 
(21.2.2001). Reykjavík: Dómsmála - og mannréttindaráðuneytið. Skoðað 22.05.2008 á veraldarvefnum: 
http://www.domsmalaraduneyti.is/radherra/raedur-og-greinar_bjorn/nr/528 
54 Oddur  Ólafsson (1999, 3. mars). Græða á smygli fólks. Dagur 
55 Flottamenn_Stats+2006-2008..pdf. Rauði kross Íslands. Skoðað 04.04.2009 á veraldarvefnum: 
http://redcross.lausn.is/Apps/WebObjects/RedCross.woa/swdocument/1040386/flottamenn_Stats+2006-
2008..pdf?wosid=false 
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Mynd 1.3. Fjöldi hælisumsókna frá 2000 – 2008.56 

Eins og glöggt má sjá á þessu línuriti þá má sjá mikið stökk í hælisumsóknum árið 2002 en 

það er  árið sem Ísland gekk inn í Schengen – samstarfið. Fjöldin lækkar svo aftur en á þessum 

átta árum hafa verið 595 hælisumsóknir. 

Koma ólöglegra innflytjenda jókst einnig og var fjallað um það í fjölmiðlum hér á landi. Bæði 

laumufarþegar og venjulegir farþegar. Gott dæmi eru hópur Rúmena sem komu hingað til 

lands með Norrænu árið 2002. Ekkert var vart við fólkið fyrr en það gaf sig fram í Reykjavík 

og sótti um pólitískt hæli hér á landi.57 

Ástæðan fyrir aukinni aðsókn hingað til lands er sú að um leið og hingað er komið er hægt að 

ferðast hvert sem er innan Schengen svæðisins eins og áður kom fram. 

                                                            
56 Flottamenn_Stats+2006-2008..pdf. Rauði kross Íslands. Skoðað 04.04.2009 á veraldarvefnum: 
http://redcross.lausn.is/Apps/WebObjects/RedCross.woa/swdocument/1040386/flottamenn_Stats+2006-
2008..pdf?wosid=false 
57 Sjá í því sambandi t.am.: Yngst í hópi rúmenskra flóttamanna er þriggja mánaða barn (2002, 25.maí). 
Morgunblaðið. Skoðað 04.06.2008 á veraldarvefnum: 
http://www.mbl.is/mm/frettir/innlent/2002/05/25/yngst_i_hopi_rumenskra_flottamanna_er_thriggja_mana/ 
Drógu til baka umsókn um pólitískt hæli hér (2002, 28. maí). Morgunblaðið. Skoðað 03.06.2008 á 
veraldarvefnum: 
http://www.mbl.is/mm/frettir/innlent/2002/05/28/drogu_til_baka_umsokn_um_politiskt_haeli_her/ 
Rúmenarnir lagðir af stað austur (2002, 29.maí). Morgunblaðið. Skoðað 03.06.2008 á veraldarvefnum: 
http://www.mbl.is/mm/frettir/innlent/2002/05/29/rumenarnir_lagdir_af_stad_austur/ 
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4. Áhrif á Sjávarútveg 

Hagsæld hér á landi byggist mikið á því að fiskmiðin séu nýtt af Íslendingum á skynsaman og 

sjálfbæran hátt. Við viljum að Íslendingar einir fari með forræði yfir þessum fjársjóði okkar 

enda er um að ræða mjög mikilvægan þátt í efnahagslegu sjálfstæði þjóðarinnar.58 

Með samningnum við Evrópska efnahagsvæðið höfum við Íslendingar tryggt okkar 

viðskiptahagsmuni gagnvart Evrópusambandinu í öllum helstu atriðum. Við áframhaldandi 

stækkanir Evrópusambandsins þarf að tryggja viðskiptakjör Íslands til framtíðar.59 

EFTA – ríkin hafa á undanförnum árum gert fríverslunarsamninga við ákveðin ríki. Í þessum 

samningum hefur verið samið um fríverslun með fisk, þetta þýðir að reglur um viðskipti með 

fisk og aðrar sjávarafurðir falla undir ákveðin ákvæði innan samingsins. Flest þessara ríkja eru 

nú komin inn í Evrópusambandið eða eru í aðildarviðræðum. Við inngöngu ríkjanna í ESB 

falla niður allir þeir fríverslunarsamningar sem voru til staðar við önnur ríki.60 

4.1. Staða sjávarútvegs á Íslandi 

Nýting fiskveiðiauðlinda er og hefur alltaf verið einn af mikilvægustu þáttum í efnahagslegu 

sjálfstæði Íslands. Því er erfitt að reyna að hugsa sér að aðrir en Íslendingar hafi forræði yfir 

fiskstofninum sem og samningum við önnur ríki um veiðar úr fiskstofninum við Ísland. Mikil 

áhersla var lögð á eignarhald Íslendinga í íslenskum sjávarútvegsfyrirtækjum þegar EES – 

samingurinn var gerður á sínum tíma til að halda sjávarútvegi og fjárfestingum í sjávarútvegi 

fyrir utan samninginn.61 

4.2. Bókun Níu 

Þegar EFTA – ríkin og aðildarríki Evrópusambandsins sömdu um Evrópska efnahagssvæðið 

gerðu EFTA – ríkin kröfu um að sjávarafurðir myndu falla undir almennt vörusvið sem heyrir 

undir fjórfrelsið. Evrópusambandið hafnaði því. Því varð málamiðlun og sett var sérákvæði um 

viðskipti með fisk og aðrar sjávarafurðir í sérstaka bókun sem fékk númerið níu. Í þessari 
                                                            
58 Utanríkisráðuneytið: Viðskiptaskrifstofa (2001). Stækkun Evrópusambandsins. Reykjavík. Bls 48 - 49 
59 Utanríkisráðuneytið: Viðskiptaskrifstofa (2001). Stækkun Evrópusambandsins. Reykjavík. Bls 48 - 49 
60 Utanríkisráðuneytið: Viðskiptaskrifstofa (2001). Stækkun Evrópusambandsins. Reykjavík. Bls 48 
61 Utanríkisráðuneytið (2004). Fiskveiðiauðlindin. Reykjavík: Utanríkisráðuneytið. Bls 9 – 10 
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bókun eru ákvæði er varða lækkun á tollum og magntakmörkunum í innflutningi til EFTA – 

ríkjanna.62 Þó er áfram heimilt að beita magntakmörkunum varðandi útflutning á 

sjávarafurðum þó svo að almennt ákvæði EES samningsins heimili það ekki. Upprunareglur 

fyrir viðskipti með fisk og aðrar sjávarafurðir eru að finna í bókun 4 sem er mjög viðamikil. Í 

bókun níu eru ákvæði sem varða ríkisstyrki og samkeppnisreglur í sjávarútvegi. Almennar 

reglur EES – Samningsins um ríkisstyrki og samkeppni gildir ekki yfir sjávarafurðir. Einnig er 

vert að benda á að í bókuninni er ákvæði sem tryggir fiskskipum samningsaðila jafnan aðgang 

að höfnum og mannvirkjum.63 

4.3. Breytingar við stækkun Evrópusambandsins 

Umsjónarríki munu áfram njóta tollafrjáls aðgangs að mörkuðum EFTA – ríkjanna. Núverandi 

tollfrelsi að mörkuðum nýrra aðildarríkja fellur niður og tollar samkvæmt bókun 9 munu verða 

greiddir við innflutning EFTA – ríkja á sjávarafurðum til Evrópusambandsríkja.64 

Reglur um ríkisstyrki í sjávarútvegi verða samkvæmt reglum Evrópusambandsins. Í gildandi 

fríverslunarsamningum milli EFTA – ríkja og væntanlegra aðildarríkja eru í gildi almenn 

ákvæði samkvæmt World Trade Organization (WTO) um ríkisstyrki. Hinar almennu reglur 

EES – samningsins um undirboðs og jöfnunartolla gilda ekki.65 

Aðgangur að höfnum og þjónustu er rýmkaður til skipa nýrra aðildarríkja til að leita til hafna á 

Íslandi og fá þjónustu þegar stundaðar eru veiðar úr stofnum sem ekki hefur verið samið um 

stjórn veiða á. Þannig má nefna að ef skip sem stundar veiðar á ósömdum stofni þá er því 

bannað að koma til hafnar á Íslandi nema í neyðartilfellum. Skip frá EES – svæðum mega þó 

koma til hafnar og fá alla þá þjónustu sem skipin þarfnast þó svo að löndun á aflanum sé 

bönnuð.66 

4.4. Sérstaða Íslands 

Ísland hefur mikla sérstöðu í sjávarútvegi í samanburði við aðildarríki Evrópusambandsins og 

er þessi sérstaða fyrst og fremst í mikilvægi sjávarútvegs fyrir þjóðarbúið. Önnur sérstaða er sú 

                                                            
62 Eiríkur  Bergmann Einarsson (2006). Rannsóknir félagsvísinda VII: Félagsvísindadeild: Ísland Greiðir fyrir 
stækkun ESB (VII. bindi). Reykjavík: Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands. Bls 657 
63 ID - Bókun 09. Skoðað 22.04.2009 á veraldarvefnum: http://brunnur.stjr.is/ees.nsf/pages/bokun09 
64 Utanríkisráðuneytið: Viðskiptaskrifstofa (2001). Stækkun Evrópusambandsins. Reykjavík. Bls 49 
65 Utanríkisráðuneytið: Viðskiptaskrifstofa (2001). Stækkun Evrópusambandsins. Reykjavík. Bsl 49 
66 Utanríkisráðuneytið: Viðskiptaskrifstofa (2001). Stækkun Evrópusambandsins. Reykjavík. Bls 49 



 

 

 

22 

að Íslandsmið liggja ekki við nein önnur mið aðildarríkja og margir af okkar helstu 

fiskistofnum eru staðbundnir við okkar fiskimið en eru ekki sameiginlegir. Aðrar þjóðir hafa 

auk þess enga veiðireynslu í íslenskri efnahagslögsögu síðastliðin 30 ár nema um það hafi 

verið samið. Færeyingar hafa veitt hér vegna samninga okkar á milli. Íslenskir sjómenn hafa 

einnig náð að afla sér mikillar reynslu á öðrum miðum og er mikilla hagsmuna að gæta 

varðandi úthafsveiðar og deilistofn.67 

Sú stjórn á fiskveiðum sem er hjá Íslendingum er einnig mikil sérstaða. Stuttar samskiptaleiðir 

eru á milli stjórnvalda og hagsmunaaðila í greininni og því er stjórnin enn hraðvirkari og 

skilvirkari en annarsstaðar. Fiskveiðar Íslendinga eru einnig mjög sjálfbærar og hefur verið 

mjög arðbær atvinnugrein í gegnum tíðina og styðst hún ekki við styrkjakerfi líkt og greinin 

hlýtur hjá Evrópusambandinu.68 

4.5. Sérlausnir 

Ef gengið yrði í Evrópusambandið yrði Ísland að taka upp hina sameiginlegu 

sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins og beygja sig undir valdið í Brussel hvað varðar 

ákvarðanir um sjávarútvegsmál. Hin sameiginlega sjávarútvegsstefna Evrópusambandsins nær 

yfir alla starfsemi sem nær yfir fiskveiði og markaðsetningu fiskafurða. Ráðherraráð 

Evrópusambandsins mótar sjávarútvegsstefnuna og tekur allar meiriháttar ákvarðanir varðandi 

sjávarútvegsmál, þar með talið um leyfilegan hámarksafla. Erfitt hefur reynst að fá undanþágu 

frá stefnu Evrópusambandsins. Framkvæmd sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins er ekki í 

góðum málum. Sjávarútvegurinn er mjög ríkisstyrktur og flestir fiskistofnar á yfirráðarsvæði 

Evrópusambandsins eru ofveiddar og í hættu.69 Engin föst regla er fyrir því að hlutfallslegur 

stöðuleiki haldist til frambúðar og því gætu veiðiheimildir Íslendinga lent í höndum annarra 

ríkja Evrópusambandsins ef farið yrði inn í sambandið. 70 Þó er hægt að líta til Möltu varðandi 

samninga um sjávarútveg en þeir sömdu um 25 mílna lögsögu og fengu hana.71 

Með aðild Íslands að Evrópusambandinu gætu útlendingar eignast meirihlutann í íslenskum 

sjávarútvegsfyrirtækjum. Þar sem sjávarútvegurinn er mjög mikilvægur fyrir okkur Íslendinga 

                                                            
67 Utanríkisráðuneytið (2004). Fiskveiðiauðlindin. Reykjavík: Bls 7. 
68 Utanríkisráðuneytið (2004). Fiskveiðiauðlindin. Reykjavík: Bls 4 – 5. 
69 Utanríkisráðuneytið (2004). Fiskveiðiauðlindin. Reykjavík: Bls 9 – 10. 
70 Utanríkisráðuneytið (2004). Fiskveiðiauðlindin. Reykjavík: Bls 9 - 10 
71 Magnús Árni Magnússon. 03.06.2009 Síðdegisútvarpinu á Rás 2. 
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er réttast að fyrirtækin séu í meirihluta í eigu Íslendinga. Barátta okkar Íslendinga fyrir fullum 

yfirráðum yfir fiskmiðum okkar hefur verið stór partur af okkar sjálfstæðisbaráttu sem meira 

að segja fólst í þeim miklu átökum sem áttu sér stað í þorskastríðinu. Ekki er hægt að kasta 

þeim árangri frá sér.  
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5. Fríverslun 

Fríverslunarsamtök Evrópu (EFTA) er alþjóðasamtök fjögurra ríkja. Meðlimir þess eru Ísland, 

Lichtenstein, Sviss og Noregur. Samtökin voru stofnuð 4. janúar 1960 þegar 

Stokkhólmssamningurinn svonefndi var undirritaður í Stokkhólmi. Tilgangur samtakanna var 

og er að stuðla að frjálsri verslun milli landanna en einnig að vera mótvægi við hið nýlega 

stofnaða Evrópusamband. Öll þessara ríkja nema Sviss eiga aðild að 

Evrópskaefnahagssvæðinu en í Sviss var inngöngu að Evrópska efnahagssvæðinu hafnað með 

þjóðaratkvæðagreiðslu.72 

Sjö ríki komu að stofnun samtakanna árið 1960 þau voru Austrríki, Danmörk, Noregur, 

Portúgal, Svíþjóð, Sviss og Stóra – Bretland. Danmörk og Bretland sögðu sig úr 

Fríverslunarsamtökum Evrópu árið 1973 til að ganga í Evrópubandalagið. Portúgal fylgdi í 

humátt á eftir þeim 1985 og Austurríki og Svíþjóð gengu í Evrópusambandið árið 1995 og 

sögðu sig því úr Fríverslunarsamtökum Evrópu.73 

Evrópska efnahagssvæðið74 (EES) er sameiginlegt markaðssvæði 30 ríkja í Evrópu sem komið 

var á með EES – samningnum og tók hann formlega gildi 1.janúar 1994. EES samningurinn 

veitir EFTA ríkjunum þremur fullan aðgang að innri markaði Evrópusambandins án þess að 

ríkin þurfi að ganga í sambandið og gerast fullirgildir meðlimir þess. Fjórfrelsið svokallaða 

gildir á öllu svæðinu og inniheldur það í sér frjálst flæði vöru- og þjónustuviðskipta, frjálsa 

fjármagnsflutninga og sameiginlegan vinnumarkað.75 Áður en EES – samningurinn kom höfðu 

hvert og eitt EFTA ríki sjálfstæð samskipti við EB76 (forvera ESB).  

                                                            
72 EFTA History at a glance - EFTA - . Skoðað 01.03.2009 á veraldarvefnum: http://www.efta.int/content/about-
efta/history 
73 EFTA History at a glance - EFTA - . Skoðað 01.03.2009 á veraldarvefnum: http://www.efta.int/content/about-
efta/history 
74 Héðan frá verður Evrópska efnahagssvæðið skamstafað EES. 
75 EESSamningur < EES < Samningur < Utanríkisráðuneytið - . Utanríkisráðuneytið. Skoðað 25.11.2008 á 
veraldarvefnum: http://www.utanrikisraduneyti.is/samningar/ees/EESSamningur//nr/32 
76 Evrópubandalagið skammstafað EB var upphaflegt bandalag stofnað með undirritun Rómarsamningsins 
25.mars 1957. Nafninu var síðar breytt í Evrópusambandið með Maastrictsamningnum árið 1992.  



 

 

 

25 

5.1. Frjálst flæði matvæla 

Til þess að allar vörur sem flæða innan Evrópusambandsins og Evrópska efnhagssvæðisins 

standi jöfnum fæti þarf fastan og góðan strúktur, Evrópusambandið hefur þróað kerfi sem að 

öllum ríkjum innan sambandins er krafist að nota. Þetta er einkum gert hvað varðar heilsu og 

öryggi notenda. En líkt og allstaðar eru undantekningar á þessu, EES samningurinn á ekki við 

alla vöruflokka.  

Með stækkunum ESB hefur það líka krafist þess af nýjum ríkjum að þau taki upp þennan fasta 

strúktur sem verður að vera til að viðhalda trausti og gæðum í gegnum sambandsríkin. Með 

þessu móti er verið að skapa traust á milli ríkja sem er nauðsynlegt til þess að prófanir og 

vottanir í einu landi séu viðurkenndar í öðru landi.77 

Virk markaðsgæsla tryggir neytendum það að einungis séu á markaði þær vörur sem uppfylla 

þær kröfur sem settur eru fram af Evrópusambandinu. Þetta er þó ekki samræmt innan EES 

ríkjanna en það er litið svo á að það sé á ábyrgð hvers ríkis fyrir sig að standa að þessu á 

fullnægjandi hátt. EES ríkin ýta undir þetta með samvinnu og með skipulögðum heimsóknum 

sín á milli til að stuðla að bættri framkvæmd og læra hvort af öðru.78 

Mikilvægt er að tryggja frjálst flæði á vöru og að koma í veg fyrir allar hindranir sem geta 

komið upp, eitt af grundvallar atriðum hér er að jafnt traust ríki á milli allra ríkjanna og engar 

undantekningar séu þar á, vöru á ekki að hleypa inn í landið ef hún uppfyllir ekki þær kröfur 

sem neytendur gera til hennar.79 

Auka þarf eftirlit með öllum nýjum aðildarríkjum og passa upp á að þau fari eftir þeim reglum 

og reglugerðum sem Evrópusambandið kveður á um til að halda sem bestum gæðum og 

jöfnuði um allt svæðið.  

5.2. Frjálst flæði fjármagns 

Í ljósi núverandi gjaldeyrishafta sem eru á landinu er ekki hægt að segja að frjálst flæði 

fjármagns sé við lýð hér.80 Þetta er gert til að stemma við áframhaldandi lækkun íslensku 

                                                            
77 Utanríkisráðuneytið: Viðskiptaskrifstofa (2001). Stækkun Evrópusambandsins. Reykjavík. Bls 16. 
78 Utanríkisráðuneytið: Viðskiptaskrifstofa (2001). Stækkun Evrópusambandsins. Reykjavík. Bls 17. 
79 Utanríkisráðuneytið: Viðskiptaskrifstofa (2001). Stækkun Evrópusambandsins. Reykjavík. Bls 18. 
80 Gjaldeyrishöft andstæð EES - samningnum -. Morgunblaðið. Skoðað 01.07.2009 á veraldarvefnum: 
http://www.mbl.is/mm/frettir/esb/ees/2009/01/07/gjaldeyrishoft_andstaed_ees_samningnum/ 
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krónunnar og koma í veg fyrir að fólk sendi sparifé sitt og annað fjármagn út úr landinu.81 

Fjármálaþjónusta er veigamikill þáttur í efnahagssamstarfi Evrópsku ríkjanna innan EES. Í 

ákvæðum EES samningsins um frjálst flæði fjármagns kemur fram að:82 

a. Fjármálafyrirtæki, sem fengið hefur starfsleyfi í einu af aðildarríkjunum, getur á 

grundvelli þess opnað útibú í sérhverju hinna ríkjanna án þess að þurfa til þess sérstakt 

leyfi stjórnvalda þar eða boðið fram þjónustu sína þar án þess að opna útibú. Þetta þýðir 

t.d. að íslenskur banki getur opnað útibú í Bretlandi eða boðið þar fram þjónustu án þess 

að þurfa til þess leyfi þarlendra yfirvalda.83 

b. Eftirlit með starfsemi fjármálafyrirtækis í sérhverju aðildarríkjanna skal vera í höndum 

eftirlitsaðila í heimaríki stofnunarinnar. Þetta þýðir að starfsemi Bresks banka hér á 

landi yrði undir eftirliti þarlendra yfirvalda en í samvinnu við Fjármálaeftirlitið. Á sama 

hátt hefði Fjármálaeftirlitið eftirlit með starfsemi útibús íslensks banka í Bretlandi.  

c. Samræma skal reglur um starfsemi fjármálafyrirtækja þannig að starfsskilyrði þeirra 

verði svipuð hvar sem er innan EES.84 

Í tilfelli ICESAVE þá var það íslenskt fjármálafyrirtæki sem stofnaði þann banka og því var 

það í höndum íslenska fjármálaeftirlitsins að fylgjast með því.  

Ef við ætlum að vera í sambandi við Evrópusambandið og EES getum við ekki tekið bara það 

sem hentar okkur heldur þurfum við að taka allt sem því fylgir.  

Við áframhaldandi stækkanir Evrópusambandins gefst jú auðvitað tækifæri á meiri útrás og 

auknu samstarfi milli aðildarríkjanna og ýmissa aðila á Íslandi. Þar sem samræmdar reglur eru 

á innri markaðnum um alla starfsemi fjármálafyrirækja kemur það sér vel fyrir íslensk 

fjármálafyrirtæki og viðskiptavini þeirra. Stækkanir leiða að auknu framboði og meiri 

samkeppni. Þetta kallar jú á aukin umsvif á milli fjármálaeftirlitsins á Íslandi og nýrra 

aðildarríkja og þeirra fjármálastofnanna.85 

                                                            
81 Hert gjaldeyrishöft virka ekki á krónuna - Frétt - AMX -. Skoðað 08.04.2009 á veraldarvefnum: 
http://www.amx.is/vidskipti/6119/ 
82 Utanríkisráðuneytið: Viðskiptaskrifstofa (2001). Stækkun Evrópusambandsins. Reykjavík. Bls 24 -25 
83 Utanríkisráðuneytið: Viðskiptaskrifstofa (2001). Stækkun Evrópusambandsins. Reykjavík. Bls 24.  
84 Utanríkisráðuneytið: Viðskiptaskrifstofa (2001). Stækkun Evrópusambandsins. Reykjavík. Bls 24.  
85 Utanríkisráðuneytið: Viðskiptaskrifstofa (2001). Stækkun Evrópusambandsins. Reykjavík. Bls 24.  
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6. Tækifæri á stærri markaði 

Allt frá upphafi samvinnu innan Evrópu hefur stefna Evrópusambandsins verið að auka 

hagvöxt og bæta lífskjör með því að stuðla að opnum og frjálsum viðskiptamarkaði, ryðja úr 

vegi tollum og öðrum hindrunum sem hefta viðskipti á milli ríkja. Evrópusambandið er stærsta 

viðskiptablokk heims og ræður yfir 19% af heimsvöruviðskiptum. Evrópusambandið er stærsti 

útflytjandi vara og þjónustu. Evrópusambandið kemur fram sem ein heild og gefur sambandinu 

sterkari stöðu þegar kemur að samningagerð við ríki utan Evrópusambandsins.86 

Innri markaður Evrópusambandsins er svæði þar sem frelsi ríki í fólksflutningum, 

fjármagnsflutningum, vöruflutningum og þjónustustarfsemi. Sameiginlegar reglur gilda yfir öll 

ríkin sem eru innan þess hvað varðar framleiðsluvörur, neytendavernd, ríkisstyrki og 

samkeppni. Innri markaðurinn er í stöðugri þróun og sífellt er verið að styrkja hann. Allir sem 

koma að innri markaðnum eiga að ganga að sama borði, enginn á að hafa neitt fram yfir annan 

og enginn á að geta einokað markaðinn á neinn hátt eða dregið úr samkeppnisaðilum sínum 

með stjórnun á vöruverði. Ef niðurgreiðslur hjá einstökum ríkjum eiga sér stað eru þær 

takmarkaðar svo að jöfn samkeppni ríkir á markaðnum.87 

Sú ákvörðun að ganga inn í EES er ein sú mikilvægasta sem tekin hefur verið í íslenskum 

stjórnmálum. Þátttaka Íslands á innri markaði ESB hefur styrkt Ísland á ótal sviðum.88 

Í dag er Ísland aðili að EES sem að nafninu til gefur okkur alla kosti innri markaðar 

Evrópusambandsins án þess að við þurfum að taka á okkur meinta ókosti fullrar aðildar. Þetta 

er þó ekki allskostar rétt, sameiginlega markaðnum skortir enn veigamikla þætti til þess að 

geta talist sannur innri markaður.89 

Í fyrsta lagi er EES ekki tollabandalag, Ísland getur því rekið sína eigin tollastefnu gagnvart 

þriðja ríki, það er þeim ríkjum sem hvorki eru aðilar að ESB né EFTA. Tollastefna og 

fríverslun er þá ekki samræmd á milli ESB og annarra aðildarríkja EES. Þetta þýðir að 

                                                            
86Wallace, Helen, Wallace, William, og Pollack, Mark A (2005). Bls. 108 – 111.  
87 Utanríkisráðuneytið: Viðskiptaskrifstofa (2001). Stækkun Evrópusambandsins. Reykjavík: Bls 19 
88 Utanríkisráðuneytið: Viðskiptaskrifstofa (2001). Stækkun Evrópusambandsins. Reykjavík: Bls 21 
89 Utanríkisráðuneytið: Viðskiptaskrifstofa (2001). Stækkun Evrópusambandsins. Reykjavík: Bls 20 
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staðfestingar á uppruna er alltaf þörf í hvert skipti sem vara fer frá Íslandi og inn á innri 

markað hjá Evrópusambandinu. Frjáls flutningur á vöru er þannig aldrei án einhverra tafa.90 

Í öðru lagi þá nær myndbandalagið ekki yfir til EES – ríkjanna, myntbandalagið er loka 

hnykkurinn á uppbyggingu hins innri markaðar. Með myntsamstarfinu hverfa gengisáhættur 

þeirra landa sem stunda milliríkjaviðskipti sem eiga aðild að myntbandalaginu auk þess sem að 

annar kostnaður sem leiðir af því að stunda viðskipti með fleiri gjaldmiðlum fellur auk þess 

niður.91 

Í þriðja lagi eru landbúnaðar og sjávarútvegur undanskilin í EES, þó svo að aukið 

markaðsaðgengi sé tryggt, meðal annars með bókun níu við EES – samninginn. Þegar og ef 

matvælafrumvarpið verður lagt fyrir og samþykkt á Alþingi mun það auðvelda 

markaðsaðgengi fyrir sjávar – og landbúnaðarvörur frá Íslandi. Þó munu magnatakmarkanir 

enn gilda en þær myndu falla niður við aðild að Evrópusambandinu.92 

Eins og áður hefur komið fram nær innri markaður Evrópusambandsins og EES ekki til 

sameiginlegrar stefnu Evrópusambandsins hvað varðar landbúnað, sjávarútveg og tollamál. 

                                                            
90 http://stofnanir.hi.is/ams/sites/files/ams/Einar%20Ben.pdf. Skoðað 01.03.2009 á veraldarvefnum: 
http://stofnanir.hi.is/ams/sites/files/ams/Einar%20Ben.pdf 
91 http://stofnanir.hi.is/ams/sites/files/ams/Einar%20Ben.pdf. Skoðað 01.03.2009 á veraldarvefnum: 
http://stofnanir.hi.is/ams/sites/files/ams/Einar%20Ben.pdf 
92 http://stofnanir.hi.is/ams/sites/files/ams/Einar%20Ben.pdf. Skoðað 01.03.2009 á veraldarvefnum: 
http://stofnanir.hi.is/ams/sites/files/ams/Einar%20Ben.pdf 



 

 

 

29 

 

7. Áhersla Evrópusambandsins færist austur 

Á síðustu árum hefur áhersla Evrópusamstarfsins verið að koma fleiri löndum inn í sambandið 

og líta þeir þá einna helst austur á bóginn. Þau ríki sem koma til greina núna eru Tyrkland, 

Króatía og Makedónía. Aðildarumræður hafa nú þegar hafist við Tyrkland og Króatíu en ekki 

við Makedóníu. Farið verður stuttlega yfir hvert og eitt land fyrir sig.93 

7.1. Tyrkland 

Tyrkland sótti fyrst um aðild að EES árið 1959 og 12. september 1963 skrifaðuðu þeir undir 

„Samkomulag um stofnun sambands á milli Tyrklands og Evrópska efnahagssvæðisins,, sem 

er einnig þekkt undir heitinu Ankara Samkomulagið. Þetta samkomulag varð að veruleika 12. 

desember 1964. Ankara Samkomulagið sóttist eftir því að samlaga Tyrkland inn í 

tollasamtökin með EES en á sama tíma að viðurkenna það markmið að Tyrkland myndi síðar 

meir verða fullgildur meðlimur Evrópusambandsins. Árið 1970 var svo sett á fót tímatafla sem 

sett var upp fyrir afnám tolla, innflutningsgjalda og kvóta á vörum sem fluttar voru inn eða út 

frá Tyrklandi á milli EES – ríkjanna.94 

Árið 1980 hættu öll samskipti á milli Tyrklands og EES þegar herinn steypti ríkisstjórninni og 

leysti upp þingið. Mikill óstöðugleiki var í pólitík og efnahag. Nýja stjórnin bannaði 

stjórnmálaflokka, beitti ritskoðun og fangelsaði þúsundir manna sem grunaðir voru um 

hryðjuverk. Árið 1983 voru þó endurnýjuð samskipti Tyrkja og EES eftir 

fjölflokkakosninguna þar sem föðurlandsflokkurinn bar sigur úr býtum sem kom mörgum á 

óvart því að herinn hafði stutt hægrisinnaðri flokk. 14. apríl 1987 lögðu Tyrkir fram umsókn 

að formlegri aðild að Evrópusamfélaginu. Framkvæmdarstjórnin95svaraði í desember 1989 

með því að staðfesta Ankara Samkomulagið endanlega en einnig frestaði ráðið aðild til annars 

og betri tíma, og vísaði þá til efnahagsleg og pólitísks ástands í landingu á þeim tíma. Einnig 

var bent á lélegt samband við Grikki og ágreininginn við Kýpur sem óhagstæðan tíma til að 
                                                            
93 European Commission - Enlargement - The Policy - Countries on the road to EU membership -. European 
Commission. Skoðað 02.04.2009 á veraldarvefnum: http://ec.europa.eu/enlargement/the-policy/countries-on-the-
road-to-membership/index_en.htm 
94Relations Between Turkey and the European Union/Rep. of Turkey Ministry of Foreign Affairs.. Skoðað 
20.02.2009 á veraldarvefnum: http://www.mfa.gov.tr/relations-between-turkey-and-the-european-union.en.mfa 
95 Framkvæmdarstjórnin (European Comission) er framkvæmdarstjórn sem er tengd Evrópusambandinu. Ráðið er 
ábyrgt fyrir að leggja fram löggjöf, koma á fram færi ákvörðunum, staðfesta samkomulög sambandsins og hins 
daglega reksturs á sambandinu. 
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byrja aðildarumræður.96 Þessi staða var svo staðfest árið 1997 þegar aðildarumræður hófust 

við ríki innan mið - og austur – Evrópu og Kýpur en ekki Tyrkland. Mikill þáttaskil urðu árið 

1999 þegar Evrópusambandið viðurkenndi Tyrkland sem umsækjenda á jöfnum fæti við aðra 

umsækjendur.97 

Næsta mikilvæga skref sem tekið var í samskiptum Tyrklands og Evrópusambandsins var í 

desember 2002 á fundi leiðtogaráðs ESB í Kaupmannahöfn. Samkvæmt því yrði farið í 

aðildarumræður án tafa ef Evrópuráðið myndi gefa út árið 2004 að Tyrkland hefði farið að öllu 

varðandi Kaupmannahafnarskilyrðunum sem eru þau grundvallar pólitísku og efnahagslegu 

skilyrði sem umsóknarríki verða að geta uppfyllt. Í desember 2004 samþykkti svo 

Evrópusambandið að hefja aðildarviðræður við Tyrkland. Formlegar aðildarviðræður hófust 

svo í nóvember 2005.98 

Umræða aðildar Tyrkja hefur svo hægst á síðustu árum vegna fjölda innlendra og erlendra 

vandkvæða. Bæði Austurríki og Frakkland hafa sagt að þeir myndu halda 

þjóðaratkvæðagreiðslu um inngöngu Tyrkland í sambandið og láta þá ákvörðun ákveða þeirra 

stöðu á málinu.99 

Vandamálið með Kýpur heldur áfram að vera mjög stór partur af umræðunni um aðild. Vegna 

þessa bakslaga stöðvuðust aðildarviðræður í desember 2006 með því að Evrópusambandið 

frysti umræðurnar í 8 af 35 málaflokkunum sem voru í samningsviðræðum.100 

7.1.1. Framtíðin 

Fyrsta dagsetningin sem hægt er að líta á samkvæmt Evrópusambandinu á inngöngu Tyrklands 

í sambandið er 2013 sú dagsetning er þegar næsta fjárhags yfirsýn (sex ára fjárghagsáætlun 

                                                            
96Relations Between Turkey and the European Union/Rep. of Turkey Ministry of Foreign Affairs.. Skoðað 
20.02.2009 á veraldarvefnum: http://www.mfa.gov.tr/relations-between-turkey-and-the-european-union.en.mfa 
97 European Commission - Enlargement - Turkey - Relations -. European Commission. Skoðað 30.02.2009 á 
veraldarvefnum: http://ec.europa.eu/enlargement/candidate-countries/turkey/eu_turkey_relations_en.htm 
98 .... Fastanefnd framkvæmdarstjórnar ESB fyrir Ísland og Noreg. Skoðað 01.03.2009 á veraldarvefnum: 
http://esb.is/policies/enlargement.htm 
99Turkey, with eye on EU, says determined to reform - EUbusiness.com - business, legal and economic news and 
information from the European Union -. (15.04.2009). EUbusiness. Skoðað 01.05.2009 á veraldarvefnum: 
http://www.eubusiness.com/news-eu/1239805023.06 
100Turkey, with eye on EU, says determined to reform - EUbusiness.com - business, legal and economic news and 
information from the European Union -. (15.04.2009). EUbusiness. Skoðað 01.05.2009 á veraldarvefnum: 
http://www.eubusiness.com/news-eu/1239805023.06 
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ESB) mun ganga í gegn. Tyrkland stefnir á að vera búið að eftir lögum Evrópusambandsins 

fyrir þann tíma,101 en Brussel neitar þó að staðfesta árið 2013 sem eindaga á inngöngu.102  

Til að komast inn í Evrópusambandið þarf Tyrkland fyrst að ljúka giftusamlega 

samningarviðræðum við Framkvæmdarstjórnina um málaflokkana 35 hvern fyrir sig sem 

Evrópusambandið setti fram síðan þurfa öll aðildarríkin að samþykkja einróma aðildina. 

Almennt er andstaða innan aðildarríkja sambandsins að aðild Tyrklands, þó er mismunandi 

hversu mjög mikil sú andstaða er, vitað er þó að pólitískir leiðtogar og pólitíkusar innan 

Evrópusambandsins eru yfirleitt með aðildinni. Ríkjandi stefna hjá Frakkalandi og Austríki er 

að setja þessa ákvörðun í þjóðaratkvæðagreiðslu.103 

7.1.2. Áhrifin á Evrópusambandið 

Stuðningsmenn aðildar Tyrklands færa rök fyrir því að það sé lykil landsvæði104 með stóran 

efnahag og annan stærsta herafla innan Nató105 og að þetta muni bæta stöðu 

Evrópusambandsins sem alheims leikmann, með landfræðilega stöðu Tyrklands, efnahag, 

pólitísk-, menningarleg og söguleg bönd innan svæðisins með stórar náttúrlegar auðlindir sem 

eru innan nálægðar við Evrópu og áhrifa Evrópusambandsins. Svo sem austur – Miðjarðarhaf 

og sjávarströnd Svartahafs, Austurlönd nær, Kaspíahafið og mið Asía.106 

Samkvæmt Carl Bildt, utanríkisráðherra Svíþjóðar, „Aðild Tyrklands myndi gefa ESB 

afgerandi hlutverk fyrir stöðugleika við austurhluta Miðjarðahafs og Svartahafs sem er mjög 

mikilvægt út frá stöðu Evrópu.“107 Einn af aðalstyrktaraðilum Tyrklands við inngöngu í 

Evrópusambandið er Bretland. Í maí 2008 sagði Elísabet Englandsdrottning önnur í heimsókn 

                                                            
101 EUobserver/Turkey targets 2013 for EU legal compliance. Skoðað 28.11.2008 á veraldarvefnum: 
http://euobserver.com/9/23813 
102 EUobserver/Brussels declines to endorse 2013 date for Turkey's EU entry. Skoðað 14.04.2008 á 
veraldarvefnum: http://euobserver.com/9/23881 
103 Turkey, with eye on EU, says determined to reform - EUbusiness.com - business, legal and economic news 
and information from the European Union -. (15.04.2009). EUbusiness. Skoðað 01.05.2009 á veraldarvefnum: 
http://www.eubusiness.com/news-eu/1239805023.06 
104Stratford. Skoðað 02.05.2008 á veraldarvefnum: 
http://www.stratfor.com/memberships/23437/geopolitics_turkey 
105 [ECOGEOdb] :: Geosience Database of ECO -. Skoðað 24.05.2009 á veraldarvefnum: 
http://www.ecogeodb.com/ECO_Detail.asp?P=Military%20considerations&CN=Turkey&C=TUR 
106 .... Fastanefnd framkvæmdarstjórnar ESB fyrir Ísland og Noreg. Skoðað 01.03.2009 á veraldarvefnum: 
http://esb.is/policies/enlargement.htm 
107 Ekman, Ivar (2006, 11.nóvember). Top Swedish official backs Turkey for EU - Europe - International Herald 
Tribune - The New York Times -. The New York Times. Skoðað 02.05.2008 á veraldarvefnum: 
http://www.nytimes.com/2006/12/11/world/europe/11iht-sweden.3860723.html?_r=1 
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sinni til Tyrklands, að „Tyrkland er einstaklega staðsett sem brú á milli austurs og vesturs á 

áríðandi tímum Evrópusambandsins og heimsins.“108 

7.2. Króatía 

Króatía sótti um aðild að Evrópusambandinu árið 2003 og framkvæmdastjórnin mælti með því 

að landið myndi frá stöðu umsækjenda snemma árið 2004. Það gekk eftir og leiðtogaráðið gaf 

út að Króatía hefði stöðu umsækjenda lands um mitt árið 2004. Samningarviðræður um 

inngöngu voru upphaflega settar í mars 2005 og byrjuðu þær í október það ár, á sama tíma og 

yfirferð yfir stöðuna var gerð. Búist er við að Króatía gangi í sambandið árið 2010.109 

Einhvern efa hefur þó dregið yfir stækkun sambandsins eftir að Írland neitaði Lissabon - 

sáttmálanum í þjóðaratkvæðagreiðslu.110 Eftir írsku þjóðaratkvæðagreiðsluna gáfu forseti 

Frakklands, Sarkozy og Kanslarinn í Þýskalandi, Merkel í júní 2008 að ekki yrði stækkun yfir 

27 ríki hjá sambandinu án endurbóta á núverandi Nicesáttmálanum þó svo að sáttmálinn leyfir 

slíka stækkun. Lissabon – sáttmálinn myndi endurbæta Evrópusambandið, en hann er fastur á 

staðfestingarstiginu og ekki er vitað hvenær hann mun ná í gegn.111 

Á eftir Slóveníu hefur Króatía náð sér best á strik eftir aðskilnað fyrrum Júgóslavíu og vonast 

til að verða annað landið til að fá aðild að Evrópusambandinu. Landið hefur stöðugt 

markaðshagkerfi og verg landsframleiðsla ríkisins á mann er meiri en í mörgum öðrum ríkjum 

Evrópusambandsins svo sem Búlgaríu og Rúmeníu.  

Aðild að sambandinu hefur verið gerð möguleg vegna eflingar hinna ýmissa stofnanna 

landsins, svo sem endurbætur á kosningafyrirkomulagi, aukning í fjármagns til 

Stjórnskipulagsdómstólsins, endurbætur á réttindum minnihluta, og endurkoma og sameining 

flóttafólks, sem greiddi leiðina fyrir lokun OSCE í Króatíu seint árið 2007.112 

                                                            
108 Britain's Queen Elizabeth's visit to Turkey continues. Skoðað 20.09.2008 á veraldarvefnum: 
http://www.hurriyet.com.tr/english/turkey/8927125.asp?gid=231&sz=72094 
109 Croatia 'To Join EU by 2010' :: BalkanInsight.com. Skoðað 11.04.2009 á veraldarvefnum: 
http://www.balkaninsight.com/en/main/news/8575/ 
110 The Irish Times - Tue, Aug 05, 2008 - Karadzic's arrest hailed as victory for EU enlargement policy -. The 
Irish Times. Skoðað 01.09.2008 á veraldarvefnum: 
http://www.irishtimes.com/newspaper/world/2008/0805/1217628552416.html 
111 The Irish Times - Tue, Aug 05, 2008 - Karadzic's arrest hailed as victory for EU enlargement policy -. The 
Irish Times. Skoðað 01.09.2008 á veraldarvefnum: 
http://www.irishtimes.com/newspaper/world/2008/0805/1217628552416.html 
112 OSCE Office in Zagreb - Homepage . Skoðað 25.03.2009 á veraldarvefnum: http://194.8.63.155/zagreb/ 
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7.2.1 Aðild 

Í júní 2006 áætluðu embættismenn Evrópusambandsins að aðild Krótaíu að sambandinu gæti 

gengið í gegn árið 2009 eða 2010. Lokun á samningarviðræðum málaflokkanna 35 er áætluð 

árið 2009, á meðan undirskrift aðildar samkomulagsins myndi gerast nokkrum mánuðum eftir 

það. Áður en aðildarviðræður hófust við Króatíu var málaflokkunum skipt upp í 35 flokka 4 

fleiri en áður höfðu verið, nýju kaflarnir voru áður part af landbúnaðarstefnunni og 

dómskerfinu. Þetta eru flókin svið og því var þeim skipt upp í smærri málaflokka til að ná sem 

bestu og hentugustu samningum.113 

25. apríl 2007 óskaði Evrópusambandið Króatíu til hamingju með fljótar framfarir í átt að 

aðild að sambandinu, en nefndi þó að enn ætti eftir að gera ýmislegt líkt og bæta samstarfið 

við ICTY, endurbæta dómskerfið og umskiptin í markaðshagkerfi.114 Þingmenn 

Evrópuþingsins lögðu einnig áherslu á að mikilvægt væri að fá nýjan stofnanaramma fyrir 

Evrópusambandið fyrir árið 2008 til að rúma Króatíu. Austurríki og Tékkland spá því að 

Króatía verði klárt í aðild árið 2009.115 

Horfur á skjótri aðild Króatíu að sambandinu eru ekki augljós, á meðan frönsk og þýsk 

stjórnvöld stuðla að breytingum varðandi stofnfyrirkomulagið og áður en afgerandi ákvörðun 

er tekin varðandi áfram haldandi stækkun sambandsins. Þá eru ríki eins og Bretland og 

Tékkland sem telja að fyrirkomulagið eins og það er núna sé fullnægjandi.116 

Þann 5. nóvember 2008 gaf Framkvæmdarstjórnin út hin árlega framfara skýrslu á framboði 

Króatíu til aðildar sambandsins. Framkvæmdarstjóri stækkunarmála, Olli Rehn skýrði svo frá 

að Króatía myndi ljúka við aðildarumræðurnar í enda ársins 2009, og full aðild myndi nást 

fyrir 2011 í síðasta lagi.117 

                                                            
113 European Commission - Enlargement - The policy - The process of enlargement -. European Commission. 
Skoðað 08.02.2009 á veraldarvefnum: http://ec.europa.eu/enlargement/the-policy/process-of-
enlargement/mandate-and-framework_en.htm 
114 Croatia: good progress towards accession and some issues remain. Skoðað 01.02.2008 á veraldarvefnum: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?language=EN&type=IM-PRESS&reference=20070420IPR05684 
115 Croatia could conclude EU talks in 2009 - Austria and Czech premiers - Forbes.com -. Skoðað 07.09.2008 á 
veraldarvefnum: http://www.forbes.com/feeds/afx/2008/01/07/afx4501933.html 
116 The Irish Times - Tue, Aug 05, 2008 - Karadzic's arrest hailed as victory for EU enlargement policy -. The 
Irish Times. Skoðað 01.09.2008 á veraldarvefnum: 
http://www.irishtimes.com/newspaper/world/2008/0805/1217628552416.html 
117 Traynor, Ian (2008, 5.nóvember). Croatia given timetable for EU entry. Guardian. Skoðað 01.12.2008 á 
veraldarvefnum: http://www.guardian.co.uk/world/2008/nov/05/croatia-eu 
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7.3. Makedónía 

Aðildarviðræður Makedóníu og Evrópusambandsins er hæst á lista Makedóníska ríkisins. 

Þessi langa deila meirhluti íbúenda og pólitíkusa þar í landi. Mottóið fyrir aðild að sambandinu 

er hjá ríkinu ,,Sólin er líka stjarna,, og er þá verið að benda til fána aðildarumsóknarinnar, þar 

sem sólin úr fána Makedóníu er á meðal stjarnanna úr fána Evrópusambandsins.118 

7.3.1. Aðdragandi 

Þann 22. mars 2004 lagði lýðveldið fram umsókn um aðild að Evrópusambandinu. Aðeins sex 

mánuðum síðar hóf það að svara spurningarlistanum frá Framkvæmdarstjórninni (European 

Commission) um frammistöðu umsækjenda lands að Evrópusambandinu. Aðeins rétt rúmum 

fjórum mánuðum síðar höfðu stofnanir landsins undirbúið svörin, og einnig hvernig mætti 

betur fara í hverjum flokki fyrir sig. Tólf mánuðum síðar, 17 desember 2005, gaf 

Leiðtogaráðið (European Council) út að Makedónía hefði nú náð stöðu umsækjenda. Stór hluti 

þess var vegna þess hve vel ríkinu hefði gengið að gangast að 

Kaupmannarhafnarskilyrðunum.119 

Makedónía er núna partur af stöðugleika og aðildar ferlinu120, ferli sem leiðir inn í 

Evrópusambandið. Makedónía hefur ekki sótt formlega um aðild að sambandinu en stefnir að 

því.  

7.4. Niðurstöður 

Mikil áhersla er hjá Evrópusambandinu að ná inn fleiri fyrrum Júgóslavíu löndum og hefur 

þeim verið lofað aðild að sambandinu þegar þau sækja um. Þessi lönd eru: Albanía, Bosnía – 

                                                            
118 Mission of the European Union to the former Yugoslav Republic of Macedonia. Skoðað 12.08.2008 á 
veraldarvefnum: http://www.delmkd.ec.europa.eu/en/index.htm 
119 European Commission - Enlargment - The policy - Countries on the road to EU membership. European 
Commission. Skoðað 01.04.2009 á veraldarvefnum: http://ec.europa.eu/enlargement/the-policy/countries-on-the-
road-to-membership/index_en.htm 
120European Commission - Enlargement - The Stabilisation and Association Process. European Commission. 
Skoðað 04.04.2009 á veraldarvefnum: 
http://ec.europa.eu/enlargement/enlargement_process/accession_process/how_does_a_country_join_the_eu/sap/in
dex_en.htm 
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Hersegóvína, Svartfjallaland, Serbía og Kosóvó undir UNSC samþykktinni 1244/99.121 Öll eru 

ríkin þekkt undir heitinu „hugsanleg umsækjenda ríki“.122123 

Öll eru þessi ríki aðilar að stöðugleika og aðildar ferlinu sem var sett á laggirnar til að færa 

ríkin smám saman nær Evrópusambandinu. Það er þessu ferli að þakka að öll ríkin njóta nú 

aðgangs að innri markaði Evrópusambandsins þeim að kostnaðarlausu fyrir nánast allar sínar 

útflutningsvörur. Að auki fá ríkin öll fjárhagsaðstoð til að ná fram þeim endurbótum sem þau 

þurfa til að ná þeim markmiðum og stöðlum sem Evrópusambandið krefst. Aðalmiðja þessa 

ferlis er Stöðugleika og Aðildar Samkomulagið124 sem stendur fyrir samning á milli hvers og 

eins ríkis fyrir sig og Evrópusambandsins og hefur það í för með sér gagnkvæm réttindi og 

skuldbindingar. Þetta ferli veitir frelsi innan innri markaðar Evrópusambansins fyrir frjáls 

viðskipti við Evrópusambandið og samstarfsaðila þess og flýtir það fyrir því að ríkin nái að 

samlagast innri markaði Evrópusambandsins.125 

                                                            
121 NATO & Kosovo : UN Resolution 1244 (1999) - 10 June 1999. Skoðað 04.04.2009 á veraldarvefnum: 
http://www.nato.int/Kosovo/docu/u990610a.htm 
122 Potential candidate countries. 
123 European Commission - Enlargment - The policy - Countries on the road to EU membership. European 
Commission. Skoðað 01.04.2009 á veraldarvefnum: http://ec.europa.eu/enlargement/the-policy/countries-on-the-
road-to-membership/index_en.htm 
124 Stabilisation and Association Agreement 
125European Commission - Enlargement - The Stabilisation and Association Process. European Commission. 
Skoðað 04.04.2009 á veraldarvefnum: 
http://ec.europa.eu/enlargement/enlargement_process/accession_process/how_does_a_country_join_the_eu/sap/in
dex_en.htm 
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8. Lokaorð 

Eftir sviptingar sem áttu sér stað 2008 hefur sjálfsmynd Íslands beðið mikla hnekki sérstaklega 

þegar kom í ljóst hve innviðir velgengi okkar reyndust reystir á vökum stoðum. Á augabragði 

breyttist aðdáun heimsins á Íslandi í meðaumkun eða afskiptaleysi sem við eigum erfitt með að 

skilja.  

Vegna þessara efnahagslegu erfiðleika sem fylgu í kjölfarið hefur Ísland farið frá því að vera 

fyrirmynd annarra ríkja í að leita á náð Alþjóðagjaldeyrissjóðssins og er hið alþjóðlega 

samstarfs á milli Breta og Hollendinga stirt vegna Icesave. Bandamenn okkar sem hafa til 

langs tíma staðið á bak við okkur íslendinga, snúið baki í okkur í stað þess að leggja okkur lið. 

Sú staða sem Ísland er í núna er frjór jarðvegur fyrir þá sem vilja ýta undir þjóðerniskennd. 

Margir halda því fram að best sé fyrir Íslendinga að halda sig utan Evrópusambandið og við 

séum miklu betur stödd ein og óstödd með full forræði yfir okkar eigin málum og gjaldmiðli. 

Staðan sýnir að þegar á reyndi yrði aðild að Evrópusambandinu ekkert annað en vesen þar sem 

Ísland mætti síns lítils gegn stóru þjóðunum innan Evrópusambandsins. 

Atburðarás síðustu missera sýnir vel að hagsmunir þjóða er samtvinnu‘ og mikilvægt er að 

taka saman á hlutum og hafa sameiginlegan vettvang til að ráða úr ráðum sínum sameiginlega. 

Evrópusambandið er slíkur vettvangur og í raun sá eini sem Íslandi gefst kostur á að setjast til 

borðs með. Evrópusambandið er ekki gallalaust og ef verður að inngöngu Íslendinga þá má 

ekki búast við því að öll okkar vandamál verði leyst á einu augabraði. Líklega munum við 

þurfa að beygja okkur undir ákvarðanir sem eru okkur ekki að skapi en innan 

Evrópusambandsins hefur Ísland raunverulegan aðgang að ákvörðunum og haft með því áhrif 

á þau málefni er varða Ísland. Með því að standa fyrir utan Evrópusambandið verður fullkomið 

áhrifaleysi og ber engum skylda til þess að hafa hagsmuni Íslendinga að leiðarljósi. 

Ísland hefur verið háð samskiptum og viðskiptum við aðrar þjóðir í mörg ár. Við höfum þó 

sýnt að við eigum fullt erindi í alþjóðlegt samstarf og getum þar lagt gott til mála og á 

Íslendinga er hlustað. Innan Evrópusambandsins geta Íslendingar borið höfuðið hátt og lagt að 

mörkum til sameiginlegra verkefna og stefnumótunar á vettvangi annarra fullvalda þjóða. 
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Oftar en ekki leiðir samvinna til betri úrkomu í stað þess að bíða hver í sínu horni eftir 

lausnum. 

Þó verðum við að vita eitt og það er með inngöngu í Evrópusambandið er lausnin gegn 

aðsteðjandi efnahagsmálum ekki komin. Evran mun ekki leysa þann vanda sem við erum nú 

þegar í. Má læra af Grikkjum hvað þetta varðar. Vandi þeirri snýst ekki um aðild að 

Evrópusambandinu né heldur að Evran hafi steypt þeim í þau vandræði sem þeir hafa komið 

sér í.  

Ísland mun ekki fá allt upp í hendurnar þótt gengið yrði í Evrópusambandið. Ísland verður þó 

að ganga fram af þrautseigju til að koma hagsmunum okkar á framfæri. Með því að velja réttan 

vettvang til að vinna á gætu Íslandingar orðið sterkari í hinu alþjóðlega samfélagi. 
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