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Nokkur orð í upphafi

• Rannsóknarskýrslan er vitaskuld meginviðfangsefni ... 

• ... en umsóknin um ESB snýst um framtíðina

• Lærdómur skýrslu: Vanda þarf til verka





Umsóknin Viðræðurnar Fullgildingin

2009 2010 / 2011 2012 / 2013

Hvar erum við í ferlinu?

28. maí 2009 – þingsályktun lögð fyrir Alþingi
16. júlí  – Alþingi samþykktir þingsályktun (33/28)
23. júlí  - umsókn Íslands afhent ESB
27. júlí – ráðherraráð ESB tekur við umsókn 
8. september - spurningalisti framkvæmdastjórnar
22. október – Ísland svarar spurningum framkvæmdastjórnar
4. nóvember – aðalsamninganefnd skipuð
9. desember – samningahópar skipaðir
24. febrúar 2010 – álit framkvæmdastjórnar ESB birt, 
framkvæmdastjórnin mælir með viðræðum við Ísland



Hvernig erum við að skipuleggja okkur? 

Ríkisstjórn
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,,Evrópunefnd”



Samninganefndin







Aðildarviðræður skiptast í 33 kafla 

Covered by EEA (10):

1. Free movement of goods

2. Freedom of movement for 
workers

3. Right of establishment and 
freedom to provide 
services

4. Free movement of capital

5. Public procurement

6. Company law

7. Intellectual property law

8. Competition

9. Financial services

10. Information society and 
media

Partially covered by EEA (11):

12. Food safety, veterinary and 
phytosanitary policy

14. Transport policy
15. Energy
18. Statistics
19. Social policy and employment
20. Enterprise and industrial policy
21. Trans-European networks
25. Research and development
26. Eductiation and culture
27. Environment
28. Consumer and helath protection

Not covered by EEA (12):

11. Agriculture and rural 
development

13. Fisheries
16. Taxation
17. Economic and monetary policy
22. Regional and coordination of 

structural instruments
23. Judiciary & fundamental rights
24. Justice, freedom and security
29. Customs union
30. External relations
31. Foreign, security and defence 

policy
32. Financial control
33. Financial & budgetary provisions+ undanþágurnar í 

EES köflunum



• Sjávarútvegur
– Sérstaða Íslands kallar á sérlausnir

• Landbúnaður 
– Fordæmi fyrir hendi

• Myntsamstarf – evran
– Aðild er forsenda evrunnar en hvað með Grikkland? 

• Byggðamálin
– Ísland er strjálbýlt, í því felast möguleikar

• Önnur mál? (“Expect the unexpected”)

Helstu mál í aðildarviðræðunum



• Hvað með gagnrýnisraddir?
– Óðagot, kostnaður, auðlindir, áhrifaleysi smáríkja og afsal fullveldis, 

sósíalistabatterí eða frjálshyggjuklúbbur, skrifræði og margt fleira

• Málefnaleg og vönduð umræða um kosti og galla

• Aðildarsamningur er forsenda upplýstrar ákvörðunar

• Þjóðin á lokaorðið

Að lokum
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