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Inngangur
Í þessu riti er að finna yfirlit yfir helstu mál á döfinni hjá
ESB og EFTA er snerta sveitarfélög. Upplýsingarnar hafa
verið teknar saman af Brussel-skrifstofu Sambands ís-
lenskra sveitarfélaga, í samráði við sérfræðinga sam-
bandsins og samstarfsaðila í Brussel. Aftast eru skýringar
á hlutverki Evrópustofnana, sem minnst er á, og skýr ingar
á skammstöfunum og sértækum heitum sem notuð eru
yfir Evrópu mál. Í rafrænni útgáfu skjalsins er einnig að
finna fjölda tengla á skjöl og heimasíður þar sem nálgast
má nánari upplýsingar um einstök mál. Athygli er einnig
vakin á fréttasíðu Brussel-skrifstofunnar og póstlista.

Á haustmánuðum beindist kastljósið enn að efnahags-
vandanum og hremmingum á evru-svæðinu. Kýpur tók
við formennsku sambandsins í júlí en meðal forgangs-
verkefna eru aðgerðir til að bregðast við kreppunni og
styrkja innri markaðinn. Kýpur þekkir vandann af eigin
raun en nýlega þurfti landið að óska eftir aðstoð frá ESB
og Alþjóðagjaldeyrissjóðnum, m.a. til að bregðast við af-
leiðingum efnahagsvandans í Grikklandi. Samninga -
viðræður um drög að langtímafjárhagsáætlun sam 
bands  ins 2014–2020 eru í fyrirrúmi ásamt framtíðarfyrir -
komulagi byggðastefnunnar, landbúnaðar- og fisk-

veiðistefnu ESB og stefnu um rannsóknir og nýsköpun.
Helstu ásteitingarsteinarnir eru m.a. hver heildarframlög
aðildarríkja eiga að vera, hversu miklum hluta fjárins
verður veitt til byggða- og landbúnaðarstefnunnar og
skattamál en líkast til mun samkomulag ekki nást fyrr en
í formennskutíð Íra í byrjun árs 2013. Kýpur hyggst
einnig beita sér í orku- og umhverfismálum en Evrópu-
net á sviði samgangna, samskiptatækni og orku (Trans-
European Networks) og Connecting Europe Facility, nýr
sjóður, sem ætlað er að styðja fjárfestingar í innviðum,
eru ofarlega á baugi. Stefna ESB í málefnum hafsins (In-
tegrated Maritime Policy), er einnig á stefnuskránni og
sjálfbær nýting auðlinda, með sérstakri áherslu á vatn,
en hvort tveggja er Kýpurbúum sérstaklega hugleikið.
Þá verður lögð áhersla á aðgerðir til að draga úr atvinnu-
leysi ungs fólks og samþykkt sameiginlegrar stefnu ESB
í málefnum flóttafólks (Common European Asylum Sys-
tem) fyrir lok árs. Að auki mun Kýpur fást við verkefni
tengd virkni á efri árum og sam stöðu kyn slóðanna, lög-
gjöf um persónuvernd og ýmis utanríkismál, s.s. stækk-
unarstefnu sambandsins, samskipti við nágrannalöndin
í suðri og þróunarsamvinnu.

Á næstu síðum er að finna ýmsar nánari upp lýsingar
um ofangreind málefni og annað markvert á döfinni hjá
EES og ESB er snertir sveitarfélögin.

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1200
http://ec.europa.eu/budget/reform/index_en.htm
http://ec.europa.eu/budget/reform/index_en.htm
http://www.cy2012.eu/en/menu/the-presidency-eu/cyprus-presidency/programme-and-priorities
http://www.cy2012.eu/en/menu/the-presidency-eu/cyprus-presidency/programme-and-priorities
http://www.samband.is/verkefnin/althjodamal/brussel-skrifstofa/frettir-fra-brussel/
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FyRSTI  kAFLI
STEFNUmóTUN og

SToFNANAUppByggiNg ESB
Evrópusinnar glöddust að vonum við veitingu friðarverðlauna Nóbels í ár en Evrópusambandið hlaut verðlaunin að
þessu sinni. Sambandið hlýtur verðlaunin fyrir að stuðla að sameiningu Evrópu og friði í kjölfar síðari heimsstyrjaldar
en það vill oft gleymast í umræðu um evrukrísu og efnahagsvanda að tilgangur sambandsins er ekki aðeins efna-
hagssamstarf heldur einnig að koma á friði í álfu þar sem stríð höfðu geisað í aldaraðir. Nóbelsnefndin mærði sam-
bandið fyrir framlag þess til friðar, og eflingar lýðræðis og mannréttinda: „Við verðum að beina sjónum að þeirri
samheldni sem hefur áunnist og koma í veg fyrir að Evrópa liðist aftur í sundur“ sagði formaður nefndarinnar, „sundruð
Evrópa gæti eflt öfgasinna og ýtt undir þjóðerniskennd af þeim toga sem fæðir af sér hræðileg stríð“, sagði hann.
Nefndin telur Evrópusambandinu til tekna að friðsamlegt sé í álfunni þrátt fyrir margvíslega erfiðleika; stríð milli
Þýskalands og Frakklands er óhugsandi eftir 70 ára náið samstarf, lýðræði stendur styrkum stoðum eftir aðild Spánar,
Portúgals og Grikklands og stækkunina til austurs eftir fall Berlínarmúrsins. Þá hafi sambandið stuðlað að því að lægja
öldurnar á Balkanskaga en Króatía verður brátt fullgilt ESB-ríki og Svartfjallaland og Serbía hafa stöðu umsóknarlanda.
Einnig hafi skilyrði í tengslum við umsókn Tyrklands eflt lýðræði og styrkt mannréttindavernd þar í landi. Harðir
andstæðingar Evrópusambandsins gáfu lítið fyrir verðlaunin; þingmaður flokks breskra Evrópuandstæðinga sagði
þau m.a. sönnun fyrir því að Norðmenn hafi raunverulega kímnigáfu. Í Brussel velta nú skriffinnar vöngum um hver
það verði sem tekur á móti verðlaununum fyrir hönd ESB 10. desember. 

Fyrir utan vangaveltur um Nóbelinn þá er það enn efnahagsvandinn sem heldur vöku fyrir evrókrötum. Starfsáætlun
framkvæmdastjórnar ESB fyrir árið 2012 bar yfirskriftina Nýtt upphaf fyrir Evrópu en stærstu viðfangsefnin eru efna-
hagstengd, s.s. ýmis tæki til að tryggja aðhald í ríkisfjármálum aðildarríkja og styrkja evruna, mögulegar breytingar
á virðisaukaskattsreglum, aðgerðir til að bregðast við skattsvikum, breytingar á reglum um ríkisaðstoð, einföldun
regluverks almennt, aðgerðir til að bregðast við loftslagsbreytingum, uppbygging evrópsks vinnumarkaðar og tilmæli
um lífeyrismál í sambandinu, svo fátt eitt sé nefnt. Margar tillögur í starfsáætluninni munu hafa áhrif á íslensk sveitar -
félög. Í köflunum hér á eftir er gerð nánari grein fyrir þeim.



7

ESB og efnahagsvandinn; aðgerðir til að
bregðast við kreppunni
Þar sem efnahagsvandinn er enn efst á baugi í Brussel
er vert að nefna stuttlega þær aðgerðir sem ESB hefur
gripið til á síðustu misserum til að kveða niður kreppu-
drauginn, bæta hagsstjórn og tryggja aðhald í ríkisfjár-
málum. Aðgerðirnar eru umfangsmiklar og varða m.a.
peningamálastefnu, lagaumhverfi, efnahagsstefnu og
stofnanauppbyggingu innan aðildarríkja. Lagaumgjörð
um fjármálamarkaðinn og fjármálaþjónustu hefur
verið styrkt og nýjar eftirlitsstofnanir hafa verið settar
á fót.

Ýmislegt hefur verið gert til að styrkja innri markaðinn,
má þar um nefna fjölda aðgerða á grundvelli Evrópa2020-
áætlunarinnar og Single Market Act, á Evrópuvísu og
innan aðildarríkjanna, er snerta upplýsinga tækni, at-
vinnumál ungs fólks, nýsköpun, iðnað, menntamál, fá-
tækt, auðlindir o.fl. Þá hefur margt verið gert til að
samhæfa efnahagstefnu aðildarríkjanna með Evrópu2020-
áætluninni, Euro Plus samkomulaginu og áætlun sam-
bandsins um hagvöxt og störf. Að auki hefur fram -
kvæmda stjórnin birt ýmis tilmæli varðandi skattamál,
vinnumarkaðinn, fjármálamarkaðinn o.fl. Þegar kemur
að peningamálastefnu almennt er helst að nefna að ESB
hefur lækkað vexti á lán til banka og keypt ríkisskuldir
ásamt því að veita þeim ríkjum sem verst eru sett lán,
einhliða eða t.d. í samstarfi við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn.
Þá hefur 500 milljörðum evra verið veitt til sérstaks
stöðugleikasjóðs (European Stability Mechanism) sem
ætlað er að aðstoða evruríki í vanda. Til að efla hagvöxt
er gert er ráð fyrir 200 milljörðum evra til European
Economic Recovery Plan og langtímafjárhagsáætlunin
2014–2020 gerir ráð fyrir 1.025 milljörðum auk 120 millj-
arða til samkomulags um hagvöxt og störf. 

Á leiðtogafundinum í október, sem haldinn var í skugga
allsherjarverkfalls í Grikklandi og vaxandi ólgu á Spáni,
miðaði áætlunum um bankasamband og bankaeftirlit
nokkuð en erfiðum málum eins og sameiginlegum
innstæðutryggingasjóði var slegið á frest. Angela Merkel
Þýskalandskanslari og Francois Hollande Frakklandsfor-
seti tókust á en Þjóðverjar hafa m.a. áhyggjur af
ítrekuðum björgunaraðgerðum ESB og Evrópska seðla-
bankans. Merkel virðist hafa yfirhöndina en henni tókst
að fresta áætlunum um bankasamband til ársins 2014;
að kosningum í Þýskalandi yfirstöðnum. „Flýtum okkur
hægt“ sagði Merkel og lagði áherslu á að tryggja gæði
kerfisins áður en því er ýtt úr vör. Aukið eftirlit með bönk-
unum verður að líkast til komið á í lok næsta árs, ekki er
gert ráð fyrir eftirliti með öllum bönkum heldur aðeins
þeim sem virðast standa höllum fæti og geta ógnað
stöðugleika. Leiðtogar ESB koma næst saman í nóvem-
ber til að ræða m.a. frekari aðgerðir til að bregðast við

skuldavandanum og langtímafjárhagsáætlun sam-
bandsins en gert er ráð fyrir afar erfiðum fundi. 

Fjárhagsáætlun ESB 2014–2020
Drög að langtímafjárhagsáætlun ESB voru kynnt um
mitt síðasta ár. Áætlunin stýrir stefnumótun sambands-
ins 2014–2020 og felur m.a. í sér tillögur að framtíðarfyrir -
komulagi byggðastefnunnar og sameiginlegu land -
búnaðarstefnunnar ásamt fjárhagsáætlun. Samninga -
viðræður standa nú yfir milli aðildarríkjanna í Ráðherra -
ráðinu en þeim miðar seint. Helstu ásteyt ingar steinarnir
eru m.a. hver heildarframlög aðildarríkja eiga að vera,
hversu miklu fé þau fá úthlutað úr uppbyggingar -
sjóðunum og það hve stórt hlutfall fjárlaganna fer til
byggða- og landbúnaðarstefnunnar. Einnig eru tillögur
um skattlagningu á fjármagnsfærslur og virðisauka-
reglur umdeildar. Í sumar lögðu Danir fram viðræðu -
ramma (negotiation box), þar sem farið er yfir helstu
deilumálin og framkvæmdastjórnin kynnti í kjölfarið
endurskoðaða fjárhagsáætlun sem byggir á nýjustu hag-
tölum og tekur til greina áhrif aðildar Króatíu. Kýpur telur
þó að skera verði frekar niður á öllum sviðum og mun í
formennskutíð sinni leita leiða til þess. Nýr viðræðu -
rammi hefur verið kynntur en fyrirhugaður niðurskurður
í byggðamálum samkvæmt honum myndi einkum bitna
á sk. millibilssvæðum (e. transistion regions), sjá nánar
hér að neðan, ríkari svæðum og Connecting Europe Faci-
lity, auk lítilsháttar niðurskurðar til rannsókna- og ný -
sköp unarstefnunnar.

Stefnt er að samþykkt áætlunarinnar fyrir árslok en raun-
hæfara er að samningaviðræðum ljúki ekki fyrr en í for-
mennskutíð Íra sem taka við keflinu í janúar 2013.
Evrópuþingið tekur ekki þátt í samningaviðræðunum en
getur beitt neitunarvaldi í þessum málum og komið í
veg fyrir að áætlunin nái fram að ganga. Fjallað var ítar-
lega um langtímafjárhagsáætlunina í Frá Brussel til
Breiðdalshrepps í febrúar. 

Angela Merkel Þýskalandskanslari stendur í ströngu í samninga -
viðræðum um langtímaárhagsáætlun ESB. Gert er ráð fyrir að
hart verði tekist á á næsta leiðtogafundi sem fram fer í lok
nóvember. © ESB

http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/fin_fwk1420/fin_fwk1420_en.cfm
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Vegna aðildarumsóknarinnar er mikilvægt að fylgjast vel
með framgangi fjárhagsáætlunarinnar með tilliti til
hagsmuna Íslands, ekki síst hvaða framlög eru ætluð
norðlægum, strjálbýlum svæðum.

Evrópa2020-áætlunin
Langtímafjárhagsáætlun ESB grundvallast m.a. á
Evrópa2020-áætluninni um aukinn hagvöxt og fleiri
störf. Áætlunin miðar að því að koma ESB aftur á réttan
kjöl en kreppan hefur leitt í ljós að sambandið þarf að
setja sér ný markmið og forgangsraða til að auka hag-
vöxt og draga úr atvinnuleysi. Áætlunin miðar að 75%
atvinnuhlutfalli fyrir fólk á aldrinum 20–64 ára, 3% fjár-
festingu í rannsóknum og þróun, 20% úrdráttarmark -
miðum í orku og loftslagsmálum, minna en 10% nem-
 enda hætti í skóla og a.m.k. 40% af yngri kynslóðinni fái
háskóla gráðu og 20 milljónir manna hafi komist upp fyrir
fátækt árið 2020. Sjö forgangsáætlanir (e. flagship initi-
tatives) miða að því að ná fram þessum markmiðum:

1. Nýsköpunarsambandið (e. Innovation Union) miðar
að því að styrkja alla hlekki nýsköpunarkeðjunnar;
skapa skilyrði til aukinna rannsókna- og þróunarverk-
efna og aukins aðgangs að fjármagni. Sérstök áhersla
er á nýsköpun sem tengist baráttu gegn loftslags-
breytingum, auðlinda- og orkunýtni. Einnig á heil-
brigðismál og á lýðfræðilega þróun.

2. Ungt fólk á vinnumarkað (e. Youth on the Move)
miðar að því að styrkja háskóla og auðvelda aðgang
ungs fólks að vinnumarkaði með áherslu á starfs -
þjálfun og starfsreynslu erlendis.

3. Rafræn áætlun fyrir Evrópu (e. Digital Agenda for
Europe) snýr helst að háhraðanetstengingum. Allir
eiga að fá aðgang að breiðbandi fyrir 2013 og a.m.k.
30 Mbps tengingu fyrir árið 2020 og a.m.k. 50%
heimila eiga þá að vera með aðgang að yfir 100
Mbps. Sambandið mun örva fjárfestingu í háhraða -
netstengingum, liðka fyrir notkun á uppbyggingar -
sjóðunum fyrir þetta verkefni. Tryggja á raun veru-
 legan og öruggan sameiginlegan innri stafrænan
markað og efla á rafræna stjórnsýslu.

4. Skilvirk nýting auðlinda í Evrópu (e. Resource-
 efficient Europe) miðar að því að bæta nýtingu
auðlinda og auka hagvöxt, m.a. með því draga úr út-
blæstri, auka hlutdeild endurnýjanlegra orkugjafa,
nútímavæða samgöngur og tryggja skilvirka nýtingu
á orku í öllum greinum.

5. Iðnaðarstefna í hnattvæddu umhverfi (e. An In-
dustrial Policy for the Globalisation Era) miðar að því
að styrkja samkeppnishæfni evrópskra fyrirtækja og
er kröftunum beint sérstaklega að aukinni framleiðni.
Ætlunin er að draga úr skrifræði fyrir fyrirtæki og
bæta starfsumhverfi þeirra almennt, þ.m.t. nýsköp-
unarumhverfið. Sérstaklega er minnst á ferðaþjón-
ustu.

6. Áætlun um nýja hæfni og ný störf (e. An Agenda
for New Skills and Jobs) miðar að því að bæta hreyf-
anleika vinnuafls og endurmenntun starfsfólks til að
auka atvinnuþátttöku og stuðla að jafnvægi eftir-
spurnar og framboðs á vinnumarkaði.

7. Evrópuvettvangur gegn fátækt og félagslegri ein-
angrun (e. European Platform against Poverty and
Social Exclusion) miðar að því að berjast gegn fátækt,
einkum til að koma í veg fyrir félagslega einangrun og
fátækt ungs fólks. Ferlið er árangursmiðað og er áhersla
einkum lögð á eftirlit með árangri einstakra aðildarríkja.

Evrópa2020-áætlunin verður leiðarhnoða ESB á næstu
árum og grundvöllur byggðastefnunnar 2014–2020.
Enda þótt framkvæmdastjórnin telji áætlunina ekki hafa
s.k. EES/EFTA-vægi, þá er ljóst að t.d. tilskipanir, sem
settar eru á grundvelli hennar og varða innri markaðinn,
þarf að innleiða í íslensk lög og þær geta haft veruleg
áhrif á íslensk sveitarfélög. Áætlunina þarf því að skoða
vel, einnig með tilliti aðildarumsóknar Íslands, og meta
m.a. að hvaða leyti markmið hennar skipta máli fyrir Ís-
land. Fjallað var ítarlega um áætlunina í Frá Brussel til
Breiðdalshrepps í febrúar.

Byggðastefna ESB 2014–2020
Byggðastefnu Evrópusambandsins er ætlað að auka
jafnvægi milli svæða og efla efnahagslega og félagslega
og svæðisbundna samheldni innan sambandsins. Leiðir
að þessu markmiði eru m.a. að styrkja grundvöll fjöl-
breyttrar atvinnustarfsemi, auka menntun og færni, efla
samkeppnishæfni svæða og stuðla þannig að auknum
hagvexti og lífsgæðum í aðildarríkjum ESB. Stefnunni er
ennfremur ætlað að stuðla að samræmingu aðgerða til
að ná þeim langtímamarkmiðum sem aðildarríkin hafa
sammælst um og birtast í Evrópa2020-áætluninni. Í raun
má segja að byggðastefna Evrópusambandsins feli í sér
atvinnu-, efnahags- og velferðarstefnu í mjög víðum
skilningi. Hún einkennist af því að veittir eru styrkir til
verkefna sem ganga þvert á svið en stuðla að framgangi
langtímamarkmiða. Um það bil einn þriðji af fjárlögum
ESB rennur til byggðastefnunnar.

Nú stendur yfir endurskoðun á byggðastefnu (sam-
heldnistefnu) (e. Cohesion Policy) ESB fyrir næsta fjár-
hags- og áætlunartímabil. Stefnt er að því að ráð herra -
ráð ESB og Evrópuþingið nái samkomulagi um endan-
lega löggjöf í lok árs. Lagðar eru til nokkrar breytingar á
uppbyggingu og framkvæmd stefnunnar á næstu árum,
helstu þættir eru:

Áhersla á forgangssvið Evrópa2020-áætlunarinnar:•
snjall, sjálfbær vöxtur – fyrir alla.
Umbun fyrir árangur;•
Aukin samhæfing milli sjóða og heildstæðari áætl-•
anagerð;
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Aukin áhersla á árangur – frekar en aðferðir;•
Markmið um að efla svæðisbundna samheldni (e.•
territorial cohesion)
Einföldun stjórnsýslu.•

Regluverkið sem kynnt hefur verið er eftirfarandi:

Almenna reglugerðin sem inniheldur sameigin-•
legar reglur um Byggðaþróunarsjóðinn (ERDF),
Félags málasjóðinn (ESF), Samheldnisjóðinn, Dreif -
býlisþróunarsjóðinn (EAFRD) og sjávarútvegssjóðinn
(EMFF), og frekari, sérreglur um ERDF, ESF og sam-
heldnisjóðinn;
Þrjár sérreglugerðir um Byggðaþróunarsjóðinn,•
Félagsmálasjóðinn og Samheldnisjóðinn.
Tvær reglugerðir um svæðasamvinnumarkmið ESB•
(e. European territorial cooperation goal) og svæða -
samvinnuklasa (e. European Grouping of Territorial
Cooperation (EGTC)).

Almenna reglugerðin mælir fyrir um sameiginlegar
reglur fyrir sjóðina fimm í samræmi við sameiginlegan
stefnumótandi ramma (e. Common Strategic Fram-
ework (CSF)) sem samþykktur verður af framkvæmda-
stjórninni. Reglugerðin inniheldur almenn ákvæði um
áætlanagerð; skyldubundin þematísk markmið (e.
thematic objectives) byggð á Evrópa2020-áætluninni,
ásamt ákvæðum um sameiginlegan stefnumótandi
ramma, samstarfssamninga ESB og aðildarríkja, auk
reglna um styrkhæfi, fjárfestingartæki, stjórnun, eftirlit
o.fl. Þá er þar að finna sérákvæði um hvern sjóð fyrir sig
þar sem fjallað er um markmið samheldnistefnunnar,
fjárhagsramma, fyrirkomulag stefnumótunarvinnu og
skýrsluskil, stærri verkefni og sameiginlegar aðgerða -
áætlanir. Einnig er mælt ítarlega fyrir um stjórnsýslu og
eftirlit. Í viðauka er svo að finna staðlaða mælikvarða til
að leggja mat árangur verkefna. Tilteknar meginreglur
gilda fyrir alla sjóðina fimm:

Samstarf og lagskipt stjórnsýsla (e. multi-level go-•
vernance).
Framfylgd Evrópuréttar og innlendrar löggjafar.•
Jafnrétti kynjanna.•
Bann við mismunun.•
Sjálfbær þróun.•

Sérreglugerðirnar fjalla síðan nánar um hvern sjóð fyrir
sig (ERDF, ESF og Samheldnisjóðinn), svið þeirra, for-
gangsáherslur og vísa og svæðasamvinnumark mið.

Fjárhagsramminn fyrir tímabilið 2014–2020 er áætlað ur
336 milljarðar evra (347 milljarðar á núgildandi tímabili),
þ.m.t. fjármögnun fyrir nýja áætlun, Connecting Europe
Facility, sem er ætlað að styðja verkefni yfir landamæri á
sviði orkumála, samgangna og upplýsingatækni.

Fjallað var ítarlega um byggðastefnu ESB 2014–2020 í
Frá Brussel til Breiðdalshrepps í febrúar.

Evrópa fyrir borgarana 2014–2020
Samningaviðræður um áætlunina Europe for Citizens,
Evrópa fyrir borgarana, standa nú yfir fyrir næsta tímabil.
Framkvæmdastjórnin hefur lagt fram drög þar sem gert
er ráð fyrir 229 milljörðum evra til að styrkja borgaralegt
samfélag í Evrópu; til að fræða ESB borgara um réttindi
sín, skapa umræður um borgaralegt samfélag og til að
stuðla að samheldni innan sambandsins. Evrópa fyrir
borgarana tekur t.d. til samtaka og félaga sem vinna
gegn gyðinga- og útlendingahatri en einnig til vina-
bæjasamstarfs og er ætlað m.a. að stuðla að tengsla-
myndun sveitarfélaga í ESB og koma á samstarfi þeirra í
milli.

CEMR, Samtök sveitarfélaga og héraða í Evrópu hafa birt
hvítbók um áætlunina, þar sem mælst er m.a. til að meira
fé verði veitt til áætlunarinnar á næsta tímabili, þ.e. 1
evru á hvern íbúa ESB eða 495 milljörðum evra í stað 229
milljarða.

Áætlunin fellur ekki undir EES-samninginn en er áhuga-
verð í ljósi aðildarviðræðna Íslands. Því hefur einnig verið
fleygt að e.t.v. gæti verið gagnlegt fyrir íslensk sveitar-
félög ef Ísland tæki þátt í henni, þ.e. greiddi fyrir þátt-
töku, óháð aðild aðild að sambandinu. Sveitarfélög
gætu þá t.d. tekið fullan þátt í vinabæjasamstarfi sam-
bandsins. Í þessu samhengi er vakin athygli á heimasíðu
CEMR um vinabæjasamstarf á íslensku en þar er að finna
gagnlegar upplýsingar um vinabæjasamstarf, yfirlit yfir
mögulega samstarfsaðila í aðildarríkjum ESB og ýmis-
legt áhugavert fræðsluefni.

Evrópuár borgaranna 2013
ESB hefur ákveðið að beina sjónum sérstaklega að borg-
urum sínum á næsta ári. Markmið Evrópuárs borgaranna
er að fræða konur og karla í ESB um réttindi sín í ESB og
þar með að stuðla að virku lýðræði og hlúa að innri
markaðinum. Á árinu verður boðið upp á fræðslu um
réttindi og tækifæri í ESB, einkum réttinn til að búa og
vinna hvar sem er innan sambandsins, en einnig verður
reynt að greina áskoranir og leitað lausna til að tryggja
raunverulega frjálsa för og aukna þátttöku borgaranna.
Reynt verður að styrkja borgaralegt samfélag og hvetja
til lifandi umræðu um stefnu og stöðu ESB meðal al-
mennings. Fjöldi ráðstefna og verkefna er á dagskránni
en það eru borgararnir sjálfir og grasrótin sem annast að
mestu skipulagningu viðburða.

http://ec.europa.eu/citizenship/european-year-of-citizens-2013/index_en.htm
http://www.twinning.org/is/page/evr�pusamt�k-sveitarf�laga.html
http://www.twinning.org/is/page/evr�pusamt�k-sveitarf�laga.html
http://www.ccre.org/kcfinder/files/livre%20blanc%20web%20en.pdf
http://ec.europa.eu/news/justice/111216_en.htm
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AnnAR  kAFLI
FélAgS-, kjArA- og STArFSmANNAmál

Sáttmálinn um starfshætti ESB (154–155.gr.) kveður á um þátttöku aðila vinnumarkaðarins í mótun stefnu sambands-
ins um vinnumarkaðs- og félagsmál (e. social policy). Annars vegar ber framkvæmdastjórninni að hafa samráð
(e. social dialogue) við aðila vinnumarkaðarins áður en hún leggur til nýmæli eða breytingar er snerta stefnuna. Hins
vegar hafa aðilar vinnumarkaðarins heimild til að gera tvíhliða samkomulag sín á milli um viðfangsefni á sviði vinnu-
markaðs- og félagsmála. Samningaviðræður af þessu tagi standa nú yfir um endurskoðun vinnutímatilskipunarinnar
(sjá nánari umfjöllun hér að neðan) en dæmi um afrakstur slíks samráðs er Rammasamningur um einelti og ofbeldi
á vinnustað. Íslensk stjórnvöld veita aðilum vinnumarkaðarins á Íslandi, þ.e. stéttarfélögum og viðsemjendum þeirra,
tækifæri til að hrinda tilskipunum og rammasamningum í framkvæmd með kjarasamningum.

Samráðsnefnd aðila vinnumarkaðarins á Evrópuvísu (e. Social Dialogue Committee) kemur saman 3–4 sinnum á ári
til að ræða vinnumarkaðsmál, samþykkja tvíhliða samninga, o.fl. Nefndin er skipuð fulltrúum ýmissa Evrópusamtaka
atvinnurekenda og launþega. Þá ber einnig að geta sérstakrar samráðsnefndar aðila vinnumarkaðarins fyrir stað- og
svæðisbundin stjórnvöld (e. European Sectoral Social Dialogue Committee for Local and Regional Government sem
Samband íslenskra sveitarfélaga á sæti í. Nefndin var sett á fót árið 2004 en aðild að henni eiga fulltrúar Evrópusamtaka
sveitarfélaga (CEMR) og Bandalags samtaka launþega í almannaþjónustu (e. European Federation of Public Service
Unions (EPSU)) sem BSRB á aðild að. Á fundi sínum í júní fjallaði nefndin m.a. um áhrif niðurskurðar á heilbrigði starfs-
fólks hjá hinu opinbera og kynjajafnréttismál — m.a. leiðbeinandi reglur CEMR/EPSU um hvernig á að semja jafnréttis -
áætlanir fyrir sveitarfélög, auk þess sem hún stóð fyrir námskeiðaröð sem er hluti af verkefninu Framtíðar -
vinnustaðurinn.

Aðilar vinnumarkaðarins (BusinessEurope/UEAPME, CEEP og ETUC) samþykkja á tveggja ára fresti sameiginlega starfs-
áætlun þar sem sameiginleg áhersluatriði eru tíunduð. Fyrir tímabilið 2012–14 verður sjónum einkum beint að at-
vinnuleysi ungs fólks, kynjajafnrétti, fullorðinsfræðslu, frjálsri för vinnuafls og fólksflutningum af efnahagslegum
orsökum. Í forgangi eru aðgerðir til að koma ungu fólki út á vinnumarkaðinn og því hófu aðilar vinnumarkaðarins
samningaviðræður um rammaáætlun um atvinnumál ungs fólks nú í haust. 

http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?policyArea=&type=0&country=0&year=0&advSearchKey=emplpackageswd&mode=advancedSubmit&langId=en&orderBy=docOrder
http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?policyArea=&type=0&country=0&year=0&advSearchKey=emplpackageswd&mode=advancedSubmit&langId=en&orderBy=docOrder
https://ec.europa.eu/employment_social/anticipedia/xwiki/bin/view/Main/Social+dialogue+in+the+local+and+regional+government+sec


Vinnumarkaðspakki ESB 
Með efnahagskreppunni hefur atvinnuleysi í ESB aukist
umtalsvert. Á fyrrihluta árs 2008 mældist það 6,7% en
árin 2010 og 2011 var meðalatvinnuleysi í ESB 9,7%. Til
samanburðar mældist atvinnuleysi í ár almennt 10,4% í
ESB, 8,3 % í Bandaríkjunum og 4,3% í Japan. Ungmenni
á aldrinum 15-24 standa verst en í júlí 2012 mældist
atvinnuleysi þessa hóps 22,5% í sambandinu öllu;
minnst var það í Þýskalandi (8%), Austurríki (8,9%) og
Hollandi (9,2%), en mest í Grikklandi (53,8% í maí) og á
Spáni (52,9%). 

Til að ráða bug á þessu mikla atvinnuleysi kynnti fram-
kvæmdastjórnin nýlega sk. Vinnumarkaðspakka (Emp-
loyment package): „Brýn þörf er á atvinnusköpunar-
stefnu til að ráða niðurlögum þessa óásættanlega at-
vinnuleysis“ sagði forseti framkvæmdastjórnarinnar José
Manuel Barroso þegar tillögurnar voru birtar. „Við höfum
ýmis ónýtt tækifæri til að efla atvinnusköpun og gerum
ráð fyrir að græna hagkerfið, heilbrigðisgeirinn og nýjar
tæknigreinar geti skapað 20 milljónir starfa á næstu
árum. Stjórnvöld í aðildarríkjunum verða að grípa gæs-
ina, nýta þær auðlindir sem eru fyrir hendi á hagkvæman
hátt til að styrkja atvinnulífið, í nánu samstarfi við aðila
vinnumarkaðarins. Ef við snúum bökum saman þá er
þetta mögulegt“, sagði Barosso. Í brennidepli eru
aðgerðir til að auka eftirspurn eftir vinnuafli; t.d. afslættir
af launatengdum gjöld og aðgerðir til að styrkja sprota-
fyrirtæki. Sjónum er sérstaklega beint að græna hagkerf-
inu, heilbrigðisgeiranum og upplýsingatækni en að -
ildar ríki eru hvött til að leggja áherslu á græn störf í at-
vinnumálastefnu sinni. Mælst er til að áætlanagerð sé
endurbætt til að stuðla að því að framboð og eftirspurn
vinnuafls í heilbrigðisgeiranum sé í jafnvægi til framtíðar
og að langtíma atvinnuöryggi heilbrigðisstarfsfólks sé
tryggt. Þá liggur fyrir að framkvæmdastjórnin mun leita
eftir samráði við hagsmunaaðila um atvinnutækifæri í
heimilisaðstoð og persónulegri þjónustu. 

Atvinnupakkinn samanstendur af tilmælum og vinnu-
plöggum sem fjalla m.a. um:

Starfsnám og gæði þess.•
Atvinnutækifæri í heimilisaðstoð og persónulegri•
þjónustu. 
Endurbætur á Evrópsku vinnumiðluninni (EURES). •
Framkvæmd Youth Opportunities Initiative.•
Greining á áskorunum og þróun á vinnumarkaði.•
Hvernig skapa á opinn, öflugan vinnumarkað, án•
aðgreiningar.
Hvernig nýta má upplýsingatækni í atvinnusköpun.•
Aðgerðaáætlun fyrir heilbrigðisgeirann.•
Atvinnusköpun í græna hagkerfinu.•

Samningaviðræður aðila
vinnumarkaðarins um endurskoðun
vinnutímatilskipunarinnar
Vinnutímatilskipunin (Tilskipun ráðsins 93/104/EB frá 23.
nóvember 1993 um ákveðna þætti er varða skipulag
vinnutíma) mælir fyrir um lágmarkskröfur um öryggi og
heilsuvernd í tengslum við skipulag vinnutíma. Í kjölfar
dóma Evrópudómstólsins í spænskum (SIMAP) og
þýskum (Jaeger) málum, sem skáru úr um að bak- og
staðarvaktir teljist til vinnutíma í skilningi tilskipunar-
innar, lagði framkvæmdastjórn ESB fram tillögur að
breytingum á henni árið 2004. Breytingarnar náðu þó
ekki fram að ganga þar sem Ráð ESB og Evrópuþingið
gátu ekki komist að samkomulagi. Enn er því lagaleg
óvissa um hvernig skýra beri ýmis ákvæði tilskipunar-
innar og sumum aðildarríkjum reynist erfitt að fram-
fylgja hluta reglukerfis ESB á þessu sviði. Árið 2010 hóf
framkvæmdastjórnin því samráð um endurskoðun
vinnutímatilskipunarinnar sem lyktaði með því aðilar
vinnumarkaðarins samþykktu að semja um endur -
skoðun tilskipunarinnar (sbr. 155. gr. sáttmála um starfs-
hætti ESB). Í því felst að framkvæmdastjórnin setur
lagasetningarvinnu á hilluna. Samningaviðræður standa
nú yfir en mikið ber á milli og ólíklegt er að samkomulag
náist þar sem Evrópusamtök atvinnulífsins hafa mjög
þröngar samningsheimildir. Samtök sveitarfélaga á
Norðurlöndum hafa lagt áherslu á að staðarvaktir teljist
ekki til unnins tíma að því er varðar beitingu ýmissa
ákvæða tilskipunarinnar. Þau leggja einnig áherslu á að
í samningum um endurskoðun tilskipunarinnar verði
staðinn vörður um þau ákvæði í núgildandi tilskipun
sem veita svigrúm til að tryggja hentugar lausnir að því
er varðar vinnutíma í kjarasamningum. Heimild til við -
ræðna stendur venjulega í 9 mánuði en vegna þess
hversu erfiðlega gengur að semja hefur framkvæmda-
stjórnin heimilað áframhaldandi viðræður til loka árs. Ef
samkomulag næst ekki þá er framkvæmdastjórninni
heimilt að hefja endur skoðun tilskipunarinnar að nýju.
Fjallað var ítarlega um þetta efni í Frá Brussel til Breiðdals-
hrepps í fyrra og í febrúar.

Á Íslandi hafa umdeild atriði sem tengjast vinnutímatil-
skipuninni mest áhrif á vaktavinnufólk. Hvað sveitar-
félög snertir þá hefur hún líklegast fyrst og fremst áhrif
á starfsmenn slökkviliða en jafnframt einnig á málefni
fatlaðs fólks og svo aldraðra þegar sá málaflokkur verður
fluttur til sveitarfélaga.

Meðal þeirra sem sitja við samningaborðið eru Evrópu-
samtök atvinnurekenda í almannaþjónustu (CEEP) sem
Samband íslenskra sveitarfélaga hefur sótt um aðild að.
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http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1270&furtherNews=yes


Áætlun um vinnuvernd 2013–2018 
Vinnuverndarlöggjöf ESB fellur undir EES-samninginn
og er því innleidd í íslenskan rétt. Unnið er að áætlun um
vinnuvernd fyrir árin 2013–2018 á vettvangi ESB en
fyrstu drög voru kynnt í júní. Ætlunin er að formlegt
samráð við hagsmunaaðila hefjist í lok árs og að áætl-
unin verði samþykkt um mitt næsta ár. Meðal áherslu -
sviða eru sálfræðilegir áhættuþættir, ný tækni (t.d.
nanótækni, genatækni og gervilíffræði), beiting Evrópu-
reglna (einkum í smærri fyrirtækjum), skilyrði um sjálf-
bært atvinnulíf og aðgerðir til að koma til móts við þarfir
eldra starfsfólks.

Jafnrétti kynjanna í ESB; lögbundnir
kynjakvótar?
ESB hefur unnið að jafnréttismálum um langa hríð en í
Rómarsáttmálanum (1957) er að finna ákvæði sem
bannar mismunun á grundvelli kynferðis. Ákvæðið er til
komið fyrir tilstilli Frakklands sem uggði um samkeppnis -
stöðu fyrirtækja sinna en þar í landi var launajafnrétti
lögbundið og óttast var að ódýrt vinnuafl kvenna
(einkum í Þýskalandi) myndi skekkja samkeppnisstöðu
Frakka. Í upphafi áttunda áratugarins kærði flugfreyjan
Gabrielle Defrenne vinnuveitanda sinn fyrir launamis-
rétti en flugþjónar fengu greidd hærri laun en flugfreyjur
fyrir sömu störf. Úrskurður Evrópudómstólsins í máli
Defrenne skýrði inntak Evrópuréttar á sviði kynjajafn-
réttis; reglur um launajafnrétti hafa bein réttaráhrif og
beita má þeim fyrir dómi í aðildarríkjum ESB. Nokkrum
árum síðar úrskurðaði Evrópudómstóllinn að jafnréttis -
ákvæðið hefði ekki aðeins efnahagslegt mikilvægi
heldur einnig félagslega vídd; að jafnrétti kynjanna
stuðli að félagslegri framþróun og betri vinnumarkaði
og bættum lífskjörum almennt. Í Evrópurétti er að finna
ýmsa löggjöf til að vinna að jafnrétti kynjanna og jöfnum
tækifærum á sviði félagslegs öryggis, menntunar og
þjálfunar og á vinnumarkaði almennt. Á níunda ára-
tugnum setti sambandið t.d. reglur um fæðingar og for-
eldraorlof og nú hyggst framkvæmdastjórnin taka
næsta skref sem er að tryggja aukinn hlut kvenna í
stjórnum fyrirtækja. 

Viviane Reding, framkvæmdastjóri dóms- og innanríkis-
mála, hyggst á næstunni kynna lagafrumvarp um bind-
andi kynjakvóta í stjórnum fyrirtækja. Á ráðstefnu í
Evrópuþinginu í byrjun október sagði Reding frá hinu
fyrirhugaða frumvarpi: „Tillagan miðar að því að megin-
reglan um jafnrétti kynjanna komist í framkvæmd í
reynd og jafnrétti kynjanna sé tryggt á öllum sviðum“.
Um er að ræða „sértækar aðgerðir“ til að rétta hlut
kvenna og tryggja þátttöku þeirra í ákvörðunartöku í at-
vinnulífinu. Enda þótt konur séu 60% þeirra sem útskrif-
ast með háskólapróf og margar séu reiðubúnar að
gegna ábyrgðarstöðum þá eru 86,5% stjórnar manna í

evrópskum fyrirtækjum enn karlar. Af Evrópusambands-
ríkjum stendur Finnland stendur sig best með 27,1%, í
kjölfarið koma Lettland og Svíþjóð á meðan Malta, Kýpur
og Ungverjaland standa sig verst. Frakkland, Spánn, Hol-
land, Belgía og Ítalía hafa nýlega sett lög um kynjakvóta
en í Noregi, þar sem lög um bindandi kynjakvóta hafa
verið í gildi um nokkurt skeið er hlutfall kvenna í stjórn -
um 42%: „Málið snýst ekki aðeins um að jafnrétti og
mannréttindi”, segir Reding, „rannsóknir Deutsche Bank,
McKinsey, Earnest og Young og Crédit Suisse sýna að fyr-
irtækjum þar sem konur gegna ábyrgðarstöðum vegnar
almennt betur en þeim sem einungis er stýrt af körlum.
Í löndum þar sem ekkert hefur verið að gert hefur fjöldi
kvenna í stjórnum staðið í stað eða þeim jafnvel fækkað
síðustu ár. Við verðum að nýta hæfileika kvenna til full-
nustu, annars náum við aldrei samkeppnisforskoti né
markmiðum Evrópa2020-áætlunarinnar um 75% at-
vinnuþátttöku fullorðinna.“ Viviane Reding hyggst
leggja til að fyrirtæki skráð á hlutabréfamarkað verði
skylduð til að skipa 40% stjórnarsæta konum, þar sem
hæfni sé gerð að skilyrði og veitt svigrúm ef ekki finnast
hæfar konur. Reglurnar gildi aðeins þar til markmiðum
um aukna þátttöku kvenna verði náð og aðildarríkjum
verður frjálst að velja hvaða viðurlög verði við brotum á
reglunum. Tillögur Viviane hafa fallið í grýttan jarðveg
hjá mörgum íhaldssamari aðildarríkjum en áhugavert
verður að fylgjast með því hvort samkomulag næst í
framkvæmdastjórninni um frumvarpið. Þess ber að geta
að tilskipanir ESB á sviði kynjajafnréttis hafa verið inn-
leiddar í íslenskan rétt á grundvelli EES-samningsins en
lög um kynjakvóta í stjórnum íslenskra fyrirtækja og líf-
eyrissjóða; einkahlutafélaga og hlutafélaga sem eru með
50 starfsmenn eða fleiri, öðlast gildi 1. janúar 2013.

Stofnfundur fastanefndar CEMR um
jafnrétti kynjanna í Cádiz
Á liðnu ári ákvað stefnumótunarnefnd Evrópusamtaka
sveitarfélaga (CEMR), sem Samband íslenskra sveitar-
félaga á aðild að, að setja á fót fastanefnd um jafnrétti
kynjanna. Hún leysir af hólmi nefnd kjörinna kvenna á
sveitarstjórnarstigi og er einkum ætlað að vinna að inn-
leiðingu og framkvæmd Evrópusáttmála sveitarfélaga
um jafna stöðu kvenna og karla. Sáttmálinn er frá árinu
2005 en CEMR átti frumkvæði að gerð hans. Um 1000
sveitarfélög og héruð í 24 löndum eru aðilar, þ. á m. sex
íslensk sveitarfélög. Undirritun felur í sér pólitíska vilja -
yfirlýsingu um að vinna að framgangi jafnréttismála á
öllum sviðum, frá félagsþjónustu til skipulagsmála. Ís-
lensku sveitarfélögin hafa unnið saman að innleiðingu
Evrópusáttmálans og notið til þess aðstoðar Jafnréttis-
stofu og sambandsins.

Jafnréttisnefnd CEMR hélt stofnfund sinn í Cádiz á Spáni
í lok september en forstöðumaður Brussel-skrifstofu sat
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fundinn fyrir hönd Sambands íslenskra sveitarfélaga. Á
dagskrá var starfið framundan en nefndin verður vett-
vangur sveitarfélaga til að skiptast á upplýs ingum um
fyrirmyndarverkefni og starfa með Evrópustofnun um
jafnrétti kynjanna. Nefndinni er falið að fylgjast með
stefnumótun og reyna að hafa áhrif á þróun jafnréttis-
mála er snerta sveitarfélög á vettvangi ESB. Þá er nefnd-
inni falið að undirbúa ráð stefnu í Frakklandi um konur í
sveitarstjórnum sem haldin verður í upphafi næsta árs.
Sænsk stjórnvöld hafa gengið á undan með góðu for-
dæmi og veitt sænska sveitarfélagasambandinu fé
til að styrkja starf nefndarinnar og starf
CEMR á sviði jafnréttismála almennt.
Sænska sambandið greiðir laun
starfsmanns og uppsetningu
og vinnu við glæsilega heima  -
síðu um Evrópusáttmálann
sem verður virk í lok árs. Á
síðunni veður að finna
allar upplýsingar um
sátt málann, jafnrétt-
isáætlanir og ýmis fleiri
tæki til að aðstoða
sveitar félög við jafn-
réttistarf.

Á fundinum á Spáni voru
ýmis fyrirmyndarverkefni á
sviði kynjajafnréttis kynnt, þ.
á m. afar metn aðarfullt verkefni
sænska sveitarfél agasambandsins
um kynja sam þættingu og kynjaða
fjárhagsáætlanagerð. Sambandið hefur
þróað sérstakan fræðslupakka um kynjasamþættingu
en á heimasíðu verkefnisins er að finna ýmislegt áhuga-
vert efni um jafnrétti í skólum, í starfsmannamálum,
félagsþjónustu, þróun jafnréttismála og stefnu sænskra
stjórnvalda en sérstaklega er vert að benda á skemmti-
lega kvikmynd sem útskýrir kynjasamþættingu í sveitar -
félögum á nýstárlegan og aðgengilegan hátt.

Lífeyrismál
Framkvæmdastjórn ESB hefur nú birt hvítbók um
framtíð lífeyrismála sem ber yfirskriftina An Agenda for
Adequate, Safe and Sustainable Pensions. Bókin byggir á

niðurstöðum samráðs um grænbók um lífeyrismál sem
lauk í fyrra. Í hvítbókinni er fjallað um þær áskoranir sem
breytt lýðfræði leg samsetning í Evrópu ríkjum hefur í för
með sér en framkvæmdastjórnin telur aðildarríki ekki
geta tryggt þegnum sínum viðunandi lífeyri í framtíðinni
nema bæði konur og karlar verði lengur á vinnumarkaði
og leggi meira fyrir en nú. Þótt aðildarríki muni eftir sem
áður bera meginábyrgð á fyrirkomulagi lífeyris telur
framkvæmdastjórnin brýnt að skoða lífeyrismál í ESB-
samhengi þar sem lífeyriskerfið gegni mikilvægu hlut-

verki til að stuðla að efnahagslegri og félagslegri
samheldni og kerfi eins lands hafi áhrif á

önnur. Það sé í þágu sambandsins alls
að aðildarríkin endurbæti líf-

 eyris kerfi sín. 

Fr a m k v æ m d a s t j ó r n  i n
hvetur að ildar ríki til að

ráðast í umfangsmiklar
breyt ingar á lífeyris -
kerfum sínum, m.a. að
hækka lögbundinn eft-
irlaunaaldur – til sam-
ræmis við auknar lífs -
líkur – til þess að lengja

starfsævi laun þega, að
koma betur til móts við

þarfir eldri starfsmanna á
vinnustað og grípa til að -

gerða, t.d. bjóða upp á sí -
mennt un, til að tryggja að fólk geti

unnið lengur almennt. Aðildarríki
verða einnig að finna leiðir til að bæta nú-

gildandi kerfi fyrir viðbótar lífeyris sparnað en fram -
kvæmda stjórn in mun leita leiða til að auka gæði og
eftir lit slíkra kerfa og upplýsingagjöf til neytenda –
einnig á milli landa. Fram kvæmdastjórnin vekur athygli
á því að ýmsir sjóðir og áætlanir sambands ins geta nýst
til að bæta stöðu eldra fólks á vinnumarkaði, s.s. félags-
málasjóðurinn og PROGRESS.

Hvítbókin verður rædd í Evrópuþinginu og Ráðinu í
vetur og næsta vor og í kjölfarið mun framkvæmda-
stjórnin mögulega leggja fram lagafrumvörp um
efnið. Framkvæmdastjórnin telur hvítbókina hafa EES-
vægi.
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ÞRIÐjI  kAFLI
UmHvErFiS- og orkUmál

Sjötta umhverfisáætlun ESB rann sitt skeið á enda í júní og framkvæmdastjórn ESB vinnur nú að þeirri sjöundu sem
til stendur að kynna í lok árs. Áætluninni er ætlað að mæta síbreytilegum utanaðkomandi áskorunum þar sem um-
hverfisvandamál, efnahagsvandi og félagsleg vandamál eru nátengd. Síaukin ásókn í náttúrulegar auðlindir og
neikvæð áhrif þessa á umhverfið verður meðal viðfangsefna auk úrgangsmála, loftgæða og líffræðilegs fjölbreytileika.
Áætlunin mun taka á misjafnri innleiðingu aðildarríkja á umhverfislöggjöf sambandsins, reyna að hafa áhrif á neyt-
endur til að þrýsta á um umhverfisvernd og beina sjónum að hlutverki þéttbýlis og borga í umhverfisvernd. Loks
verður þáttur umhverfisverndar í bættri lýðheilsu skoðaður svo og leiðir til að fjármagna umhverfisvernd á kreppu-
tímum, svo fátt eitt sé nefnt. Hin nýja umhverfisstefna verður nátengd Evrópa2020-áætluninni og orkustefnu sam-
bandsins. Markmið í orku- og loftslagsmálum miða að því að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda um 20% til ársins
2020 og 80–95% til ársins 2050 (miðað við losun árið 1990). Þá er ætlunin að auka hlut endurnýjanlegrar orku um
20% og að orkunýtni aukist um 20%. Í formennskutíð sinni hyggst Kýpur beita sér í orku- og umhverfismálum en
Evrópunet á sviði samgangna, samskiptatækni og orku (Trans-European Networks) og Connecting Europe Facility, nýr
sjóður, sem ætlað er að styðja fjárfestingar í innviðum, eru ofarlega á baugi. Stefna ESB í málefnum hafsins Integrated
Maritime Policy, er einnig á dagskrá og sjálfbær nýting auðlinda, með sérstakri áherslu á vatn, en hvort tveggja er
Kýpurbúum sérstaklega hugleikið.
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Endurskoðun vatnaáætlunar ESB
Framkvæmdastjórn ESB birti á árinu áætlun um vatns-
vernd í ESB sem markar upphaf endurskoðunar vatna-
áætlunar sambandsins. Búist er við orðsendingu um
efnið í lok nóvember en ekki er vitað hvað ESB hyggst
leggja áherslu á í nýrri stefnu. Líkur eru á að fram-
kvæmdastjórnin leggi m.a. til ný tæki til að bæta nýtingu
vatns og vatnsvernd í tengslum við iðnað og landbúnað
(t.d. lágmarkskröfur um nýtni, og endurnýtingu úr-
gangs), birti tillögur um vatnsmæla, gjaldtöku o.fl. og
þekkingarmiðlun og kynni aðgerðir til að aðstoða þró-
unarlönd við gerð vatnaáætlana. 

Öflun neysluvatns og eftirlit með dreifingu og notkun er
mikilvægt verkefni sveitarfélaga. Nýjar reglur á þessu
sviði geta haft mikil áhrif á starfsemi þeirra og því hefur
CEMR sett á fót sérfræðingateymi um vatnastefnu ESB.
Markmiðið er að fylgjast með framvindu mála og koma
sjónarmiðum sveitarfélaga á framfæri við stofnanir ESB
til að tryggja að nýrri vatnaáætlun fylgi ekki óþarfa
skrifræði og nálægðarreglan og hagsmunir sveitarfélaga
verði í heiðri höfð.

Endurskoðun loftgæðatilskipunar ESB
Tilskipun 2008/50/EB um loftgæði hefur reynst mörgum
Evrópuríkjum erfið í framkvæmd. Meðal þess sem til-
skipunin kveður á um er skylda sveitarfélaga að draga
úr svifryki og köfnunarefnisdíoxsíði í andrúmslofti en 22
aðildarríki hafa neyðst til að fara fram á undanþágur
vegna svifryks og undanþágur ná nú til meira en 320
loftgæðasvæða. Ítarlegar upplýsingar um loftgæði í Evr-
ópu árið 2012 er að finna í skýrslu Umhverfisstofnunar
Evrópu en framkvæmdastjórnin hefur einnig ýtt úr vör
áhugaverðu verkefni sem ætlað er að gera rannsóknir
og mælingar á loftgæðum aðgengilegar fyrir almenning
og fræða Evrópubúa um umhverfismál og loftgæði og
mikilvægi heilbrigðs andrúmslofts.

Endurskoðun loftgæðatilskipunarinnar er hafin en fyrstu
niðurstöður samráðs við hagsmunaðila voru kynntar á
ráðstefnu í janúar. Markmiðið var að afla upplýsinga um
virkni, kosti, galla og framkvæmd stefnu ESB í loftgæða -
málum og skilgreina ný langtímamarkmið um loftgæði
innan sambandsins eftir árið 2020. Reynt verður að tengja
loftgæðastefnu við aðgerðir til að bregðast við hlýnun
jarðar, samþætta hana í samgöngu- og orkustefnu sam-
bandsins, einfalda stefnuna og hámarksgildi verða mögu-
lega endurskoðuð. CEMR sendi inn athugasemdir vegna
samráðsins þar sem m.a. er lögð áhersla á mikil vægi
góðrar stjórnsýslu en loftgæði krefjast flókins samstarfs á
öllum stigum. CEMR leggur áherslu á að mark mið um
loftgæði séu tengd mark miðum um minnkun útblásturs,
að ákveðinn sveigjanleiki sé tryggður og að mengun frá
minni brennslu stöðvum sé tekin með í reikninginn.

Sérstök samráðsnefnd hagsmunaaðila hefur verið sett á
fót, þar sem CEMR á sæti, til að aðstoða framkvæmdar-
stjórnina við endurskoðunina. Nefndin fundar reglulega
og ýmsar gagnlegar skýrslur og kynningar er að finna á
heimasíðu hennar. CEMR hefur einnig sett á fót eigin
sérfræðinganefnd til að fjalla um endurskoðun loft -
gæða stefnunnar. Markmið nefndarinnar er að tryggja að
framkvæmdastjórnin sé upplýst um sjónarmið sveitar-
félaga og héraða í tengslum við endurskoðunina og að
stilla saman strengi þegar kemur að hagsmunagæslu
gagnvart stofnunum ESB. Gert er ráð fyrir að endurbætt
tilskipun verði kynnt á næsta ári.

Gildandi loftgæðatilskipun er hluti EES-samningsins og
verður innleidd hér á landi á næstunni. Almennt eru
loftgæði á Íslandi mjög góð, en í þéttbýli, sérstaklega í
Reykjavík getur við vissar aðstæður myndast óviðunandi
ástand. Meginuppspretta loftmengunar er umferð farar -
tækja, en uppblástur frá opnum svæðum er talsverður
þáttur í myndun svifryks. Svifryk og köfnunarefnisdíoxíð
úr bruna eldsneytis eru helstu loftmengunarefni. Á
síðustu árum hefur einnig orðið vart við lykt af brenni-
steinsvetni sem berst frá jarðvarma orkuverum, á höfuð -
borgarsvæðinu og sveitarfélögum á Suðurlandi. Miðað
við gildandi löggjöf, þá mun innleiðing loftæða til skip -
unarinnar auka mælingar og mengunarvarnir fyrir fínt
svifryk (PM2.5), og fela í sér ríkari upp lýsingaskyldu
stjórnvalda til almennings en nú er fyrir hendi. Sveitar-
félög hafa ýmissa hagsmuna að gæta hvað þetta varðar
en þau hafa, með Reykjavík í fararbroddi, t.d. fylgst með
loftgæðum í tuttugu ár og gripið til ýmissa aðgerða til
að halda loftmengun í skefjum.

Evrópureglur um mat á
umhverfisáhrifum
Mati á umhverfisáhrifum er ætlað að tryggja að um-
hverfisáhrif framkvæmda hafi verið metin áður en leyfi
er veitt fyrir þeim. Matinu er ætlað að draga úr nei -
kvæðum umhverfisáhrifum og stuðla að samvinnu
þeirra aðila sem hafa hagsmuna að gæta eða láta sig
málið varða. Nú stendur yfir endurskoðun á gildandi
regluverki um mat á umhverfisáhrifum á vettvangi ESB
og birti framkvæmdastjórn tillögu að endurskoðaðri
tillögu 26. október sl. Fjallað var um um Evrópureglur
um mat á umhverfisáhrifum á fundi sveitarstjórnarvett-
vangs EFTA í júní, sjá nánar fimmta kafla.

Vegvísir um orkumál til 2050
Að óbreyttu verður orkuframleiðsla ESB að verða nær
kolefnislaus (e. carbon free) til þess að markmiðum um
80–95% samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda árið
2050 verði náð. Í desember 2011 birti framkvæmda-
stjórn ESB vegvísi um orkumál til ársins 2050 (e. Energy
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Roadmap) þar sem lagðar eru línur um framtíð orkumála
innan ESB m.a. til að auka samkeppnishæfni Evrópu og
afhendingaröryggi (e. security of supply) orku. Vísirinn
leggur til grundvallar líkön sem byggja á að gripið sé til
helstu „mótvægisaðgerða“ (orkunýtni, endurnýjanlegir
orkugjafar, kjarnorka og kolefnisbinding) og sýna helstu
mögulegar afleiðingar mismunandi aðgerða. Markmiðið
er að gera aðildarríkjum kleift að velja orkustefnu sem
hentar þeim, sem jafnframt dregur úr útblæstri og tryggir
örugga fjárfestingu einkaaðila í orku geiranum. Vegvísir-
inn tiltekur nokkra þætti sem eiga að stuðla að því að
lykil markmiðum ESB verði náð:

Afkolun (e. decarbonisation) orkukerfis ESB er•
tæknilega og fjárhagslega gerleg. Líkön gefa til
kynna að 80% markmiðið geti náðst m.a. með af-
kolun.
Orkunýtni og notkun endurnýjanlegra orkugjafa•
skiptir sköpum. Til að markmiðum verði náð árið
2050 þá er aukin orkunýtni og stærri hlutur end-
urnýjanlegra orkugjafa nauðsynlegur, óháð samsetn-
ingu. Líkön framkvæmdastjórnarinnar gefa einnig til
kynna að rafmagn muni gegna stærra hlutverki en
nú, en einnig er gert ráð fyrir gasi, olíu, kolum og
kjarnorku í líkönunum í mismunandi magni. Aðildar-
ríkjum er þannig gert kleift að velja „orkusamsetn-
ingu“ sem hentar þeim, svo fremi sem virkur innri
orkumarkaður er tryggður.
Fjárfestingar í innviðum hefjist fyrr en síðar. Brýnt•
er að ákvarðanir um fjárfestingar í nauðsynlegum
orkuinnviðum til ársins 2030 séu teknar nú; mann-
virkjum sem byggð voru fyrir 30–40 árum þarf að
skipta út.
Að verði sé haldið í skefjum. Fjárfestingar nú munu•
ryðja brautina fyrir hagstæðari verðlagningu í
framtíðinni. Raforkuverð mun hækka til 2030 en mun
síðan lækka vegna minnkandi framleiðslukostnaðar,
sparnaðar og tækniframfara. Sjálfbær fjárfesting, fleiri
störf og minni innflutningur á orku frá löndum utan
ESB eru þættir sem munu vega upp á móti auknum
kostnaði.
Stærðarhagkvæmni er þörf. Sameiginlegt evrópskt•
orkukerfi mun lækka kostnað og tryggja öruggara
framboð en einangruð innlend kerfi geta annað ein
og sér. Lykillinn er sameiginlegur orkumarkaður sem
ætti að vera orðinn virkur árið 2014.

Vegvísinum verður fylgt eftir með frekari aðgerðum á
næstu árum, s.s. að því er varðar innri markaðinn, end-
urnýjanlega orkugjafa og öryggi kjarnorku.

Samkomulag næst um nýja
orkunýtnitilskipun
Ráðið og Evrópuþingið náðu samkomulagi um drög að
nýrri tilskipun um orkunýtni í júní. Evrópuþingið greiddi

atkvæði um tilskipunina í september og í október
samþykkti ráðið tilskipunina. Hún mun öðlast gildi 20
dögum eftir birtingu í stjórnartíðindum sambandsins og
líkast til verða tekin inn í EES samninginn og innleidd á
Íslandi innan nokkurra ára. Tilskipunin kveður á um
skyldur aðildarríkja til að bæta orkunýtni sína á öllum
stigum, allt frá framleiðslu til notkunar. Aðildarríkjum er
gert skylt að endurbæta opinberar byggingar, gera
orkusparnaðaráætlanir og grípa til aðgerða til að bæta
nýtingu á heimilum, í iðnaði og samgöngum og auka
upplýsingar til neytenda til að gera þeim kleift að fylgj -
ast með orkunotkun sinni. Markmiðið er 20% betri orku -
nýtni árið 2020 (miðað við stöðu árið 1990). Í fyrstu
drögum að tilskipuninni, sem birt voru í júní 2011, var
kveðið á um skyldu sveitarfélaga og ríkis til að endurnýja
3% opinberra bygginga (til að gera þær sparneytnari)
árlega frá og með árinu 2014. Ljóst er að þetta markmið
var óraunhæft jafnvel fyrir framsæknustu sveitarfélög,
auk þess sem styrkir og lausnir til að fjármagna þessa
endurnýjun voru alls ófullnægjandi. CEMR beitti sér
gegn kvöðum á sveitarfélög og ályktaði um tillöguna
og Héraðanefnd ESB tók í sama streng í ályktun sinni.
Ljóst er að Ísland hefur mikla sérstöðu gagnvart þessum
nýju reglum og því ályktaði Sveitarstjórnarvettvangur
EFTA einnig um drögin á fundi sínum í nóvember í
fyrra. Það er ánægjuefni að orðalagi var breytt og eru
sveitar félög nú hvött til endurbóta en ekki skyldug til
þess og dregið hefur verið úr ýmsum kvöðum sem
sveitarfélög höfðu lagst gegn, m.a. á grundvelli ná-
lægðarreglunnar.

Úrgangsmál
Úrgangsreglur Evrópusambandsins eru hluti af EES-
samningnum og því ber Íslandi að innleiða tilskipanir
ESB þegar þær hafa verið teknar inn í samninginn.
Meðhöndlun úrgangs er að stórum hluta á ábyrgð sveit-
arfélaga og því er brýnt að fylgjast vel með þróun úr-
gangsmála á vettvangi ESB.
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ESB miðar að því að dregið hafi verið úr losun gróðurhúsalofttegunda
um 80–95% árið 2050. 

http://www.samband.is/media/althjodamal/Alyktun-um-orkunytni.pdf
http://www.ccre.org/docs/CEMR_paper_on_NRJ_efficiency_final_EN.pdf
http://www.ccre.org/docs/CEMR_paper_on_NRJ_efficiency_final_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FTEXT%2BAGENDA%2B20120911%2BSIT%2BDOC%2BXML%2BV0%2F%2FEN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FTEXT%2BAGENDA%2B20120911%2BSIT%2BDOC%2BXML%2BV0%2F%2FEN


Samband íslenskra sveitarfélaga tekur virkan þátt í starfi
Municipal Waste Europe (MWE), sem eru hagsmunasam-
tök aðila sem starfa að meðhöndlun úrgangs. Samtökin
hafa formlega stöðu hagsmunaaðila hjá Evrópusam-
bandinu og þar með umsagnarrétt um lagafrumvörp og
aðra stefnumótun.

Stuðningur við sveitarfélög 
Vakin er athygli á vefsetri um orkusparnað sem ætlað er
sveitarfélögum og héruðum. Á vefsetrinu er að finna
gagnlegar ráðleggingar og dæmi um fyrirmyndarverk-
efni þar sem upplýsingatækni hefur verið notuð  til orku-
sparnaðar. Íslensk sveitarfélög hafa einnig aðgang að
nokkrum áhugaverðum áætlunum á sviði orkusparn -
aðar.

Intelligent Energy Europe (IEE) er áætlun  sem  miðar
að skynsamlegri orkunýtingu og aukinni notkun end-
urnýjanlegra orkugjafa í Evrópu. Áætlunin felur í sér ýmis
tækifæri fyrir sveitarfélög. Sem dæmi má nefna nýtt svið
er nefnist Mobilising Local Energy Investment (technical
assistance) sem er m.a. ætlað að veita litlum og meðal-
stórum sveitarfélögum tæknilega aðstoð til fram-
kvæmda á sviði orkumála. Þessi nýja áætlun mun styðja
einstök sveitarfélög, borgir, héruð, svæði eða samstarf
opinberra stofnana/yfirvalda á afmörkuðu landsvæði.

Áætlunin mun koma á samstarfi við fjármálastofnanir og
aðstoða við undirbúning, fjármögnun og fjárfestingar í
sjálfbærum orkuverkefnum. Ólíkt mörgum ESB-áætl-
unum þá er ekki krafist samstarfs við önnur ríki, en verk-
efnin verða að lágmarki að hljóða upp á 6 milljónir evra
og æskilegt er að verkefnin nái til meira en 200.000 íbúa.

ELENA er önnur áætlun sem veitir tæknilega aðstoð til
að fjármagna smærri svæðisbundin verkefni. Sérstök
áhersla er lögð á félagslegt húsnæði og tilraunaverkefni.
Reykjavíkurborg hefur sótt um aðstoð hjá sjóðnum í
verkefni er tengist almenningssamgöngum.

„Snjallborgir og samfélög“ áætlunin veitir styrki til
nýsköpunarverkefna sveitarfélaga á sviði samgangna,
orku- og upplýsingatækni. Áætlunin nýtist líklega helst
stærri borgum en æskilegt er að þátttakendur eigi aðild
að Borgarstjórasáttmálanum.

„Borgarstjórasáttmálinn“, (e. Covenant of Mayors) miðar
að því að færa evrópskar borgir á sjálfbæra braut með
aukinni notkun endurnýjanlegra orkugjafa og umhverfis -
vænni neyslu. Sáttmálinn kallar á breyttar áherslur í
stefnumótun og skipulagningu þéttbýlis og aukna og
virkari þátttöku almennings. Alls hafa nærri 4500 borgir
og bæir í 36 löndum skrifað undir sáttmálann fyrir hönd
um 172 milljóna Evrópubúa.
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Sérstök undirritunarathöfn er haldin árlega en síðast gerðust 263 borgir nýir aðilar að Borgarstjórasáttmálanum í Brussel í nóvember 2011.
©ESB.

Borgarstjórasáttmálinn – Sáttmáli sveitar-
félaga um nýtingu sjálfbærra orkugjafa –
felur í sér áhugavert samstarf sveitar-
félaga. Með aðild skuldbinda borgir og
bæir sig til að draga úr losun gróðurhúsa-
lofttegunda um meira en 20% til ársins
2020, sem er umfram það sem orkustefna
ESB kveður á um. Sáttmálinn felur í sér
greiningu, aðgerða áætlun um takmörkun
losunar gróðurhúsalofttegunda og eftirlit
með framkvæmdinni. Aðilar skuldbinda
sig einnig til að stuðla að vitundarvakn-
ingu meðal borgaranna og til að deila fyrir -
myndarverkefnum.

Fjallað var ítarlega um Borgarstjórasátt-
málann í Frá Brussel til Breiðdalshrepps,
fyrri hluta 2011.

http://www.eumayors.eu/index_en.html
http://ec.europa.eu/energy/technology/initiatives/smart_cities_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/index_en.html
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sustainable_growth/ict4ee_wiki/index_en.htm
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iNNri mArkAðUriNN og 
SAmkEppNiSmál

Í ár eru 20 ár liðin frá stofnun innri markaðarins. ESB hefur staðið fyrir fjölda viðburða á árinu til að marka þessi tímamót
og líta yfir farinn veg. Innri markaðurinn nær nú til 500 milljóna manna í 27 aðildarríkjum ESB og EES-löndunum en
samningurinn um Evrópska efnahagssvæðið, sem gekk í gildi árið 1994, veitti Íslandi, Noregi og Liechtenstein aðgang
að innri markaðinum án aðildar að sambandinu. Með EES-samningnum skuldbinda löndin sig til að taka upp löggjöf
ESB er varðar innri markaðinn, að undanskildum tilteknum sviðum, s.s. sjávarútvegs- og landbúnaðarmálum.

Markmið innri markaðarins er að Evrópusambandið verði eitt svæði þar sem fjórfrelsið ríkir, þ.e. frelsi í þjónustustarf-
semi, fólks-, fjármagns- og vöruflutningum. Hugmyndin er sú að fjórfrelsið stuðli að samkeppni, auknum viðskiptum
og hagkvæmni og úrval vöru og þjónustu aukist. Evrópusambandið telur innri markaðinn hafa reynst prýðilega og
merkasta afrakstur hans afnám viðskiptahindrana og landamæragæslu, samræmdar reglur aðildarríkja sem styrkja
viðskipti milli landa og gera Evrópubúum kleift að ferðast um og vinna í öðrum aðildarríkjum, bættar innkaupareglur
ESB, afnám hindrana innan þjónustugeirans og heimildir fyrir fyrirtæki til að veita þjónustu yfir landamæri. Sambandið
telur að hömlum á viðskipti og frjálsa samkeppni milli aðildarríkja hafi að mestu verið eytt og að fjórfrelsið hafi bætt
lífskjör í Evrópu almennt.

Á döfinni eru ýmsar aðgerðir til að styrkja innri markaðinn enn, s.s. nútímavæðing reglna um ríkisaðstoð, endurskoðun
reglna um opinber innkaup, aukin rafræn innkaup og nýjar virðisaukareglur. Fjallað verður nánar um þessi mál hér
að neðan.
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Endurskoðun regluverks um 
opinber innkaup
Endurskoðun innkaupareglna ESB er ein tólf forgangs -
aðgerða sem settar eru fram í áætlun um endurskoðun
innri markaðarins sem samþykkt var í fyrra. Núgildandi
innkaupareglur, aðallega tilskipanir 2004/17/EB og
2004/18/EB, skylda opinbera aðila á EES-svæðinu til þess
að bjóða út vöru- og þjónustukaup og framkvæmdir
sem ná tiltekinni lágmarksupphæð og kveða á um hver-
nig standa ber að útboðum, samningsgerð o.fl. Þess má
geta að reglurnar taka til um 3.6% af vergri þjóðarfram-
leiðslu í ESB en samningar sem féllu undir reglurnar
hljóðuðu upp á 420 milljarða evra árið 2009. 

Framkvæmdastjórn ESB hefur látið greina áhrif núgild-
andi regluverks og komist að raun um að þrennt stendur
einkum í vegi fyrir því að það hafi tilætluð áhrif:

1. Óhagkvæmni – talið er að reglurnar hafi sparað 20
milljarða evra (miðað við samninga upp á 420 millj-
arða), en að á sama tíma hafi skriffinnska og flókin
beiting þeirra haft kostnað upp á 5.6 milljarða í för
með sér.  

2. Reglurnar tryggja ekki fyllilega að hagsmunaðilar
nýti ávallt fé á hagkvæmasta máta/eða geri bestu
kaupin.

3. Samevrópskur markaður fyrir opinber innkaup er
enn ekki fyrir hendi; rúmlega 98% samninga eru
gerðir við innlenda aðila. 

Framkvæmdastjórnin hefur greint meginástæður ofan-
greindra vandkvæða þannig að regluverkið sé of flókið
og ósveigjanlegt og of íþyngjandi  þegar um litla samn-
inga er að ræða. Ákvæði um „samfélagslega ábyrg inn-
kaup“, t.d. áskilnaður um að tillit sé tekið til félags- og
umhverfismála í innkaupum séu óskýr og ófullnægjandi
en einnig geri mismunandi laga- og stjórnsýsluumhverfi
í aðildarríkjunum aðilum, einkum litlum og meðal-
stórum fyrirtækjum, erfitt um vik að bjóða í verkefni í
öðrum löndum. 

Til að ráða bót á framangreindum vanda  hefur fram-
kvæmdastjórnin kynnt drög að endurskoðuðum inn-
kaupareglum sem ætlað er að einfalda kerfið, gera það
sveigjanlegra og hagkvæmara. Lagt er til að :

svigrúm opinberra aðila til að gera samninga um•
kaup á vörum og þjónustu sem henta þörfum þeirra
á besta verðinu verði aukið;
rafræn innkaup verði aukin – og verði almenn í•
framtíðnni en með því má einfalda útboðsferla;
dregið verði umtalsvert úr skrifræðiskröfum,•
verklag verði bætt og komið í veg fyrir spillingu,•
hagsmunárekstra o.þ.u.l;
sett verði á fót sérstakt stjórnvald í hverju landi sem•

hafi með höndum eftirlit með framkvæmd til að
tryggja að reglum um opinber innkaup sé fylgt í
reynd. Þessi hugmynd hefur einnig verið viðruð í
tengslum við endurskoðun innkaupareglna á Íslandi.

Almennt er markmið endurskoðunarinnar að tryggja
gagnsæi, jafnt aðgengi og aukna samkeppni um opin-
bera samninga en einnig er lögð mikil áhersla á þátt
innkaupastefnu í að ná markmiðum Evrópa2020-áætl-
unarinnar. Evrópusamtök sveitarfélaga tóku þátt í
samráðsferlinu sem var undanfari tillagnanna og sér-
stakt sérfræðingateymi CEMR, sem Samband íslenskra
sveitarfélaga tekur þátt í, vinnur nú að því að koma sjón-
armiðum sveitarstjórnarstigsins á framfæri við þær Evr-
ópustofnanir sem fjalla nú um tillögurnar. Gert er ráð
fyrir að löggjöfin verði samþykkt fyrir árslok.

Evrópulöggjöf um opinber innkaup er tekin upp í íslensk
lög á grundvelli EES-samningsins. Hafa verður í huga að
á Íslandi eru verkefni sveitarfélaga sjaldnast nægjanlega
stór til þess að þau veki áhuga þjónustuaðila í öðrum
löndum. Á hinn bóginn hefur komið fram greinileg til-
hneiging við innleiðingu EES-gerða hér á landi að ganga
lengra en texti tilskipana gerir ráð fyrir hvað varðar
opinber innkaup. Íslensk og norsk sveitarfélög hafa sér-
stakra hagsmuna að gæta vegna evrópskra inn kaupa -
reglna vegna fjölda fámennra og strjálbýlla sveitar-
félaga, sem búa sum við erfiðar samgöngur. Því var
endur skoðun innkaupareglna til umræðu á þriðja fundi
sveitarstjórnarvettvangs EFTA og samþykkt ályktun þar
að lútandi. Sjá nánari umfjöllun um efnið í Frá Brussel til
Breiðdalshrepps, fyrri hluti 2011. Almennt hafa sveitar-
félög gagnrýnt evrópskar innkaupareglur fyrir að vera
of ósveigjanlegar og fela í sér of mikla og dýra skriff-
innsku. Þau telja mörg hver að ekki sé nógu langt gengið
í tillögum framkvæmdastjórnarinnar um einföldun.

Sérleyfissamningar
Framkvæmdastjórnin birti í desember 2011 drög að
nýrri tilskipun um s.k. sérleyfissamninga (e. public con-
cessions) en í þeim felst að einkaaðili fær sérleyfi eða
einkaleyfi til framkvæmda eða til að reka ákveðna þjón-
ustu á ákveðnu svæði í tiltekinn árafjölda. Oftast er um
þjónustu eða verk að ræða sem krefst umtalsverðar þró-
unar og nýsköpunar og/eða mikillar fjárfestingar, s.s.
bygging og rekstur flugvalla eða vatnsveitna. Tillögurnar
gera ráð fyrir sérleyfissamningum bæði í hefðbundnum
geirum en einnig í umönnunargeiranum. Aðildarríki
munu þurfa að innleiða tilskipunina fyrir mitt ár 2014.  
Drögin eru kynnt samhliða endurskoðun á innkaupa-
reglum ESB og eru hluti nútímavæðingar þess reglu-
verks. Reglur um sérleyfissamninga munu þó verða
sveigjanlegri og t.d. aðeins ná til samninga er hljóða upp
á minnst 5 milljónir evra. Helstu nýmæli í frumvarpinu
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0897:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0897:FIN:EN:PDF
http://www.ccre.org/prises_de_positions_detail_en.htm?ID=118
http://www.ccre.org/prises_de_positions_detail_en.htm?ID=118
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/reform_proposals_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/reform_proposals_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/modernising_rules/SEC2011_1586_en.pdf


eru skýrari og nákvæmari skilgreining á sérleyfi (sem
byggir á dómaframkvæmd Evrópudómstólsins); breyttir
tímafrestir og heimildir til breytinga á samningum,
ákvæði um gagnsæi, viðurlög o.fl. 

Evrópusamtök sveitarfélaga eru andvíg nýjum reglum
um sérleyfissamninga og Evrópuþingið er á sama máli.
Samtök sveitarfélaga í Austurríki og Þýskalandi telja að
tilskipunin brjóti gegn nálægðarreglunni og hyggjast
beita sér fyrir því að þjóðþing þeirra nýti sér heimild sem
kveðið er á um í Lissabonsáttmálum til að óska eftir
endur skoðun á frumvarpinu.

Þessar þreifingar snerta íslensk sveitarfélög ekki mikið þar
sem sjaldgæft er að íslensk sveitarfélög geri sérleyfis -
samninga. Þó má nefna að Spölur ehf. byggði og rekur
Hvalfjarðargöngin á grundvelli sérleyfissamnings. Fjallað
var ítarlega um sérleyfi í Frá Brussel til Breiðdalshrepps í vor. 

Nútímavæðing reglna um ríkisaðstoð
Meginreglan er sú að ríkisaðstoð (e. state aid) er bönnuð
á EES-svæðinu, nema sérstakar reglur heimili hana. Í
Evrópurétti er ekki að finna formlega skilgreiningu á
hugtakinu ríkisaðstoð en almennt hefur það verið talið
ná yfir alla aðstoð sem: veitt er af fjármunum hins opin-
bera, þ.e. ríki eða sveitarfélögum; og er til þess fallin að
raska samkeppni; ívilnar ákveðnum fyrirtækjum eða fram-
leiðslu ákveðinna vara og hefur áhrif á viðskipti samn-
ingsaðila. Dæmi um ríkisaðstoð þar sem reynir á þessar
reglur er t.d. byggðaaðstoð, aðstoð til rannsóknar- og
þróunarverkefna, aðstoð til lítilla og meðalstórra fyrir-
tækja, aðstoð til skipasmíðaiðnaðar og aðstoð við lokun
fyrirtækja. Aðstoðin getur verið á ýmsa vegu, t.d. í formi
beinna fjárstyrkja, hagstæðra lána, ríkis ábyrgða, skatta -
ívilnana, skuldalækkunar, niðurfellingar opinberra gjalda
og sölu opinberra eigna á undirverði. Það hvort um ríkis -
aðstoð er að ræða er metið hverju sinni. 

Í maí birti framkvæmdastjórnin orðsendingu um nú-
tímavæðingu reglna ESB um ríkisaðstoð. Markmiðið er
að einfalda og skýra regluverkið, fækka kærumálum,
stytta málsmeðferð og stuðla að sem betri nýtingu opin -
berra fjármuna. Ætlunin er einnig að nútímavæðing
regluverksins ýti undir hagvöxt og styrki samkeppni á
innri markaðnum. Sjónum verður einkum beint að um-
fangsmiklum stuðningi sem getur raunverulega skekkt
samkeppni en regluverkið fyrir lægri upphæðir verður
einfaldað. Fyrirhugað er m.a. að:

skrá sameiginlegar meginreglur um það hvernig á að•
meta hvort ríkisaðstoð samræmist reglum innri
markaðarins hverju sinni
samræma regluverk um ríkisaðstoð•
endurskoða reglugerð um hópundanþágur og lág-•
marksaðstoð

skýra reglur um ríkisaðstoð•
endurskoða stjórnsýslu í tengslum við kærumál og•
markaðsupplýsingar

Gert er ráð fyrir að lagabreytingar gangi í gegn á næsta
ári.

Ríkisaðstoð til þjónustu í almannaþágu
Þjónusta í almannaþágu (e. service of general interest,
SGI) er sú þjónusta sem hið opinbera veitir borgurum
sínum til þess að uppfylla grunnþarfir þeirra. Þjónustan
er veitt annað hvort beint eða í gegnum einkageirann
og er frábrugðin annarri þjónustu að því leyti að hún er
talin hafa svo mikla grundvallarþýðingu fyrir almenning
að stjórnvöld hafa ákveðnar skyldur til að veita hana. Til
almannaþjónustu teljast t.d. vatnsveita, orkuveita, fjar-
skiptaþjónusta, samgöngur, heilbrigðis- og félagsþjón-
usta, menntun og póstþjónusta. Þjónusta í almanna -
þágu greinist annars vegar í þjónustu, sem ekki eru talin
rök fyrir að reka á samkeppnismarkaði vegna eðlis þjón-
ustunnar og rekstrarumhverfis, og hins vegar þjónustu
sem hægt er að reka á samkeppnismarkaði (e. service of
general economic interest, SGEI). Það er breytilegt eftir
löndum, aðstæðum og pólitískum áherslum hvaða þjón-
usta er talin hafa almenna efnahagslega þýðingu (SGEI)
og hvaða þjónusta telst hrein almannaþjónusta (SGI)
sem evrópsk löggjöf um innri markaðinn á ekki við um.
Um 26% af vergri landsframleiðslu ESB telst til al-
mannaþjónustu, auk 30% starfa í aðildarríkjum. 

Evrópureglur um ríkisaðstoð vegna almannaþjónustu
ná bæði til stuðnings ríkis og sveitarfélaga. Tilgangur
þeirra er að koma í veg fyrir röskun á samkeppnisstöðu
fyrirtækja. Í nágrannalöndum okkar er algengt að upp
komi álitamál um hvort sveitarfélög hafi brotið reglur
um ríkisaðstoð, sem ætti e.t.v. frekar að kalla reglur um
opinbera aðstoð. Þessi mál hafa t.d. komið upp þegar
sveitarfélög eru að markaðsvæða þjónustu sína, s.s. að
breyta rekstri yfir í hlutfélagaform og þá hafa komið upp
álitamál um hvort söluverð endurspegli markaðsverð.
Hér á landi hafa hins vegar fá mál komið upp. Minna má
þó á ágreiningsefni Hafnarfjarðarhafnar og Reykjavíkur-
hafnar sem var vísað til Eftirlitsstofnunar EFTA fyrir
nokkrum árum. 

Í kjölfar umfangsmikils samráðs kynnti framkvæmda-
stjórnin í lok árs 2011 nýjan „pakka“ um ríkisaðstoð
vegna almannaþjónustu sem hefur efnahagslega þýð -
ingu. Pakkinn samanstendur af tveimur orðsendingum
og ákvörðun. Ætlunin er m.a. að skýra gildandi reglur um
ríkisaðstoð og einfalda reglur um tilteknar tegundir
smærri almannaþjónustuverkefna sem hafa takmörkuð
áhrif á viðskipti milli aðildarríkja og tilteknar gerðir
grunnþjónustu. Markmiðið er m. a. að skrifræðiskröfur
séu í réttu hlutfalli við möguleg áhrif ríkisaðstoðar á sam-
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keppni á innri markaðinum. Öll félagsleg þjónusta
verður nú undanþegin tilkynningaskyldu til fram-
kvæmdastjórnarinnar, óháð upphæð ríkisaðstoðar. Þjón-
usta sem fellur þar undir verður m.a. að vera ætluð til að
„uppfylla félagslega þörf á sviði heilbrigðis- og umönn-
unarþjónustu, þ. á m. umönnun barna, varða aðgang að
vinnumarkaði, félagslegu húsnæði og umönnun og
félagslegra þátttöku samfélagshópa sem eiga undir
högg að sækja.“ Önnur þjónusta sem fær ríkistyrki undir
15 milljörðum evra á ári (áður 30) er einnig undanþegin
tilkynningaskyldu en betur verður fylgst með verkefnum
sem hljóta ríkisstyrki yfir þessu marki. 

Í maí birti framkvæmdastjórnin svo reglugerð þar sem
ný viðmið um minniháttaraðstoð („de minimis“) eru sett,
þ.e. að stuðningur að upphæð allt að 500.000 evrur á
þriggja ára tímabili, til almannaþjónustu sem hefur efna-
hagslega þýðingu, teljist ekki til ríkisaðstoðar.

Framkvæmdastjórnin áréttar að það verði áfram á
forræði ríkja að skilgreina hvað telst til SGEI annars vegar
og SGI hins vegar og að endurskoðunin muni ekki leiða
til þess að reglur um opinber innkaup hafi óhófleg áhrif
á hvernig stjórnvöld haga almannaþjónustu sinni. Nýi
pakkanum er ætlað að skýra hvenær samstarf opinberra
aðila sé undanþegið innkaupareglum og hann sé í sam-
ræmi við niðurstöðu Evrópudómstólsins í Altmark-mál-
inu, en í dómnum voru sett fram fjögur skilyrði sem þarf
að uppfylla til þess að stuðningur teljist ekki til ríkis -
aðstoðar. Þá er hvatt til þess að viðmiðum um „hag -
stæðasta boð“ (e. most advantageous tender) sé beitt í
stað lægsta verðs.

Það er mjög mikilvægt fyrir sveitarfélög og héruð í
Evrópu að standa vörð um rétt sinn til að hafa fullt
forræði yfir því á hvern hátt þau kjósa að reka almanna -
þjónustu sína og takmarka afskipti ESB af því, svo sem
þegar sveitar félög kjósa að hafa samstarf um veitingu
þjónustu. Evrópulöggjöf er snertir þjónustu í almanna -
þágu er tekin upp í íslenska löggjöf á grundvelli EES-
samningsins. Af þeim sökum ályktaði sveitar stjórnar-
vettvangur EFTA um endurskoðun reglna ESB um ríkis -
aðstoð á fundi sínum í nóvember 2011. Í ályktuninni er
tekið undir viðleitni ESB til að einfalda regluverk og
minnka stjórnsýslubyrðar en áhersla lögð á sjálfsstjórn
sveitarfélaga og mikilvægi þess að þau hafi forræði á því
hvernig þessi þjónusta er rekin. Ennfremur er vakin at-
hygli á sérstöðu íslenskra og norskra sveitarfélaga m.a.
vegna fámennis, landfræðilegrar staðsetningar og erf -
iðra samgangna. Nánari upplýsingar er að finna á
heimasíðu vettvangsins. Evrópusamtök sveitarfélaga
lýstu viðlíka áhyggjum í umsögn sinni um tillögurnar.

Ýmsar upplýsingar um beitingu reglna um ríkisaðstoð
og opinber innkaup í tengslum við fyrirkomulag og fjár-

mögnun félagsþjónustu í almannaþágu er finna í leiðar-
vísi framkvæmdastjórnarinnar en einnig má leita til sér-
stakrar upplýsingaveitu ESB sem svarar fyrirspurnum um
Evrópurétt á sviði almannaþjónustu.

Endurskoðun viðmiðunarreglna um
svæðisbundna ríkisaðstoð
Í EES-samningnum er mælt er fyrir um ýmsar und-
anþágur, m.a. varðandi sk. svæðisbundna ríkiaðstoð sem
ætlað er að efla hagþróun á svæðum sem eiga undir
högg að sækja. Slík aðstoð getur t.d. verið í formi fjár-
festingastyrkja og starfsstyrkja til fyrirtækja í samræmi
við heildstæða byggðastefnu ríkisins. Meginreglan er sú
að ríkisaðstoðarhæf svæði mega ekki ná yfir meira en
50% af íbúafjölda ESB í heild sinni. Svokölluð byggðakort
marka þau svæði þar sem veita má svæðisbundna rík-
isaðstoð. Vanþróaðri svæði, ystu svæði og strjálbýl svæði
hafa forgang. Íslandi er heimilt að veita ríkisaðstoð til
fjárfestinga og atvinnuuppbyggingar á landsbyggðinni
á grund velli sk. viðmiðunarreglna um svæðisbundna
ríkis aðstoð. Í reglunum er að finna undantekningar,
meginreglur og viðmið sem lögð eru til grundvallar við
mat á því hvort um tilkynningaskylda svæðisbundna
ríkis aðstoð er að ræða. Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) birtir
samsvarandi leiðbeinandi reglur sem eru að mestu sam -
hljóða ESB reglunum. Samkvæmt gildandi byggða korti
fyrir Ísland er allt landið fyrir utan höfuðborgarsvæðið
ríkisaðstoðarhæft svæði.

Framkvæmdastjórnin hóf á árinu endurskoðun við -
miðunar reglna um svæðisbundna ríkisaðstoð fyrir
næsta fjárhagstímabil byggðastefnu ESB sem hefst árið
2014. Markmiðið er m.a. að tryggja að svæðisbundin rík-
isaðstoð sé veitt til þeirra svæða þar sem þörfin er mest,
að aðstoðin sé sem áhrifaríkust og styðji byggðaþróun
á sem bestan hátt. Í byrjun árs fundaði framkvæmda-
stjórnin með fulltrúum aðildarríkja ESB og EFTA-ríkj-
unum um endurskoðunina og umsagnarferli lauk í apríl.
Ætlunin er að samþykkja endurskoðaðar reglur í lok árs.
Brýnt er að Ísland fylgist grannt með endur skoðun
reglnanna og tryggi sem best möguleika sína til að veita
byggðastuðning á svæðum þar sem hans er þörf. Þetta
er einnig mikilvægt mál vegna aðildarumsóknarinnar og
tengist framtíðarskiptingu landsins í NUTS svæði sem
eru hagtölusvæði ESB sem byggða styrkir ESB taka mið
af.

Endurskoðun virðisaukaskatts-
reglna ESB 
Framkvæmdastjórnin birti í desember 2011 orðsend-
ingu um framtíðarfyrirkomulag virðisaukaskattheimtu í
ESB. Gildandi kerfi hefur verið nokkuð gagnrýnt en fram-
kvæmdastjórnin telur þörf á breytingum, m.a. til að sam-
ræma kerfið á innri markaðinum, auka hagkvæmni og
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stöðugleika og draga úr umsýslukostnaði og skrifræði.
Ný VSK-stefna mun m.a. byggja á niðurstöðum samráðs
um grænbók  um  virðisaukaskatt  í framtíðinni og
könnun framkvæmdastjórnarinnar á efnahagslegum og
félagslegum áhrifum gildandi VSK-kerfis og mögulegum
áhrifum lagabreytinga á þessu sviði. Hagsmunaaðilum
gefst kostur á að senda inn umsagnir til 4. janúar 2013
en gert er ráð fyrir að nýjar reglur um virðisauka verði
kynntar árið 2014.

Virðisaukaskattur er mishár í aðildarríkjum ESB, frá 15%
(lágmark skv. reglum ESB) í Kýpur og Lúxemborg til 25%
í Danmörku, Svíþjóð og Ungverjalandi. Ríkjum er heimilt
að veita undanþágur og afslætti vegna tiltekinnar þjón-
ustu og vöru en framkvæmd er mjög mismunandi eftir
löndum. Orðsendingin sem birt var í fyrra leggur til um-
fangsmiklar breytingar á núgildandi kerfi, m.a. að al-
mannaþjónusta verði almennt virðisaukaskattskyld. Það
sem liggur að baki er m.a. að jafna stöðu einkaaðila sem
reka þjónustustarfsemi og opinberra aðila. Þrennt
verður einkum lagt til grundvallar endurskoðuninni: 

1. Afnám afslátta sem skekkja samkeppni á innri
markaðnum. Afslættir sem áttu rétt á sér á árum
áður geta haft neikvæð áhrif á samkeppni í dag
vegna breyttra aðstæðna í efnahags- og atvinnulífi
og breytts lagaumhverfis. 

2. Afnám afslátta af virðisaukaskatti á vörur og
þjónustu sem ESB telur óæskilegt að fólk neyti og
nýti sér. Þetta gæti átt við vörur og þjónustu sem
geta skaðað umhverfið eða eru heilsuspillandi en
framkvæmdastjórnin hefur sérstaklega tiltekið vatns-
veitu, orkuveitu, úrgangsmál og byggingariðnað í
þessu samhengi.     

3. Sama virðisaukaskatthlutfall eigi við sambæri-
lega vöru og þjónustu og tækninýjungar verði
teknar inn í reikninginn, til að tryggja að sama hlut-
fall eigi við í netheimum og raunheimum, t.d. að því
er varðar útgáfu (rafbækur, tímarit o.fl.) og netölmiðla. 

Norræn sveitarfélög hafa meðal annars lýst áhyggjum
sínum af þessum tillögum þar sem samneysla á Norður-
löndum nær víða helmingi landsframleiðslu og bera
sveitarfélög ábyrgð á stórum hluta hennar. Fyrirhugaðar
breytingar á VSK-kerfinu myndu hafa umtalsverð áhrif á
sveitarfélög, skattlagningarheimildir þeirra og þar með
fjármögnun almannaþjónustu í aðildarríkjum. Þannig
myndu skapast ýmis vandamál varðandi þjónustu sveitar -
félaga sem nú er undanþegin virðisaukaskatti s.s. heil-
brigðis- og félagsþjónusta, rekstur skóla o.fl. Hugmyndir
um að virðisaukaskattur komi að einhverju leyti í staðinn
fyrir tekjuskatt gætu einnig grafið undan sjálfsstjórnar-
rétti sveitarfélaga sem yrðu þá háð framlögum frá ríkinu
í staðinn fyrir að vera með eigin tekjuskattstofn. Nor-
rænu sveitarfélagasamböndin hvetja framkvæmda-
stjórnina til að gera ítarlega úttekt á þessum sviðum
áður en ráðist er í að gera almannaþjónustu virðisauka-
skattskylda. Þau telja að virðisaukaskattur á allt gæti
frekar latt sveitarfélög til að útvista þjónustu og hafa
samstarf um rekstur slíkrar þjónustu og leggja til að nor-
ræna virðisaukaskattskerfið verði frekar lagt til grund-
vallar við þróun kerfis sem gilt gæti á ESB-svæðinu öllu.

Virðisaukaskattsreglur falla utan gildissviðs EES-samn-
ingsins en þess ber að geta að í skýrslu framkvæmda-
stjórnar ESB um aðildarumsókn Íslands er sérstaklega
vikið að virðisaukaskatti og talið að undanþágur og lækk-
unarheimildir þurfi að endurskoða í íslenskri löggjöf.
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FImmTI  kAFLI
á döFiNNi Hjá EFTA

Markmið samningsins um evrópska efnahagssvæðið (EES-samningurinn) er að stuðla að stöðugri og jafnri eflingu
viðskipta- og efnahagstengsla samningsaðila við sömu samkeppnisskilyrði og eftir sömu reglum með það fyrir augum
að mynda einsleitt Evrópskt efnahagssvæði. Samstarfið felur í sér frjálsa vöruflutninga, frjálsa fólksflutninga, frjálsa
þjónustustarfsemi og frjálsa fjármagnsflutninga eða hið svonefnda fjórfrelsi. Eðli máls samkvæmt eru efnahagsmál
ofarlega á baugi hjá EFTA að vanda en einnig hefur nokkuð verið fjallað um stöðu EES-samningsins, en hann er er til
skoðunar í öllum þremur EES-EFTA-ríkjunum. Ítarleg norsk úttekt var birt í byrjun árs og Liechtenstein hefur gert álíka
rannsókn sem kynnt var árið 2010. EES-samningurinn er augljóslega til athugunar á Íslandi þar sem aðildarviðræður
við ESB standa nú yfir. Þess ber einnig að geta að Sviss, sem er aðili að EFTA en ekki EES, á í erfiðum viðræðum um
framtíðarfyrirkomulag samstarfs síns við ESB en nú eru í gildi um 120 tvíhliða samningar milli Sviss og ESB. 

Sveitarstjórnarstigið hefur mikilla hagsmuna að gæta í EES-samstarfinu og því var sveitarstjórnarvettvangur EFTA
settur á fót árið 2010. Sæti eiga sex kjörnir fulltrúar á sveitarstjórnarstigi frá Noregi og Íslandi. Samband íslenskra
sveitarfélaga, Reykjavíkurborg og landshlutasamtök sveitarfélaga tilnefna fulltrúa af hálfu Íslands. Meginmarkmiðið
með vettvanginum er að tryggja þátttöku sveitarstjórnarmanna í EES-samstarfinu og koma á tengslum við
Héraðanefnd ESB en í henni fjalla kjörnir fulltrúar á sveitarstjórnarstigi frá ESB ríkjunum um tillögur að evrópskri
löggjöf og stefnumótun sem varða sveitarstjórnarstigið. Sveitarstjórnarvettvangurinn hefur nú fest sig í sessi og
fundað fimm sinnum. Viðfangsefnin eru af ýmsum toga; fjallað hefur verið um orkunýtni, opinber innkaup, úrgangs-
mál, lagskipt stjórnkerfi og samstarf við Héraðanefndina. Fimmti fundur vettvangsins var haldinn á Ísafirði í júní en
þar voru staða EES-samningsins og Evrópureglur mat á umhverfisáhrifum meginviðgangsefnið. 
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Sveitarstjórnarvettvangur EFTA
Sveitarstjórnarvettvangur EFTA kom saman í fimmta
sinn á Ísafirði 21-22. júní. Helstu viðfangsefni að þessu
sinni voru staða EES-samningsins frá sjónarhóli sveitar-
stjórnarstigsins og Evrópureglur um mat á umhverfis-
áhrifum, en vettvangurinn samþykkti ályktanir um þessi
tvö mál. Ályktanirnar og nánari upplýsingar er að finna
á heimasíðu vettvangsins.

Staða EES-samningsins
EES-samningurinn er til skoðunar í öllum þremur EES-
EFTA-ríkjunum. Ítarleg norsk úttekt var birt í byrjun árs
og Liechtenstein hefur gert álíka rannsókn sem kynnt
var árið 2010. EES-samningurinn er augljóslega til athug-
unar á Íslandi þar sem landið hefur sótt um aðild að Evr-
ópusambandinu og aðildarviðræður standa yfir. Þess
ber einnig að geta að Sviss, sem er aðili að EFTA en ekki
EES, á nú í viðræðum um framtíðarfyrirkomulag sam-
starfs síns við ESB. Ráð ESB hefur kallað eftir breytingum
á tvíhliða samstarfi sínu við Sviss en nú eru í gildi um 120
tvíhliða samningar milli Sviss og ESB.

Í ályktun vettvangsins, sem flutt var af Christian Haugen
frá Hedmark-fylki, er vakin athygli á því að Lissabon-sátt-
málinn hafi haft það í för með sér að það eru ekki lengur
skýr skil á milli EES-tækrar löggjafar um innri markaðinn
og annarra sviða ESB. Sveitarfélög í ESB geta í auknum
mæli nýtt sér uppbyggingarsjóði sambandsins til að ná
markmiðum í löggjöf innri markaðarins á meðan
hliðstæður stuðningur stendur ekki til boða í EES-ríkj-
unum vegna sömu löggjafar. Hvatt er til þess að EES-
EFTA-löndin láti framkvæma rannsókn á samspili innri
markaðarins og byggðastefnu ESB, með það fyrir augum

að kanna áhrif á sveitarstjórnarstigið í EES-EFTA-ríkj-
unum. Vakin er athygli á því að EES-samningurinn hefur
skapað nýtt stjórnsýslustig og þar með ný úrlausnarefni
í hefðbundnum samskiptum sveitarstjórnarstigsins og
ríkisvaldsins. Jafnframt hafi skortur á pólitískri þátttöku
í EES-starfinu, sem var ein af niðurstöðum norsku úttekt-
arinnar, leitt af sér einskonar lýðræðishalla þar sem emb-
ættismenn taka mikilvægar ákvarðanir um EES-mál án
afgerandi pólitískrar leiðsagnar. Kallað er eftir aukinni
pólitískri þátttöku til að rétta lýðræðishallann og til að

tryggja hagsmuni og sjálfsstjórnarrétt sveitarfélaga.
Einnig er kallað eftir samráði við sveitarstjórnar-

stigið þegar ný löggjöf er tekin inn í samn-
inginn, við mat á hvort þörf er á tæknilegri

aðlögun eða undanþágum og í ferlinu
almennt. Þá biður vettvangurinn EES-

EFTA-ríkin um að taka tillit til áhrifa
ESB-löggjafar á sveitarstjórnarstigið
við innleiðingu innanlands, m.a.
með kostnaðargreiningu, og hvetur
til stofnunar samráðshópa skipuðum

fulltrúum allra stjórnsýslustiga í þessu
skyni. Að auki er löggjafinn hvattur til

að forðast svokallaða gullhúðun þegar
kemur að innleiðingu Evrópureglna innan-

lands, svo komið verði í veg fyrir óþarfa skriff-
innsku og til að verja sjálfstjórnarrétt sveitarfélaga.

Einnig er viðurkennd þörf á þekkingaruppbyggingu á
EES-samstarfinu innan sveitarstjórnarstigsins og betri
skilningi innan ríkisvaldsins á því hvaða áhrif EES-sam-
starfið hafi á sveitarstjórnarstigið.

Jan Ole Gudmundsen, sérfræðingur í norska utanríkis -
ráðuneytinu kynnti skýrslu Norðmanna og Dr. Eiríkur
Bergmann, prófessor við Háskólann á Bifröst sagði frá
áhrifum EES-samningsins á Íslandi en hann vann ís-
lenskan kafla í norsku skýrslunni. Hann telur að íslensk
og norsk stjórnvöld hafi haft gerólíka afstöðu til EES-
samningsins. Norsk stjórnvöld hafi á margan hátt tekið
þá stefnu að haga sér eins og Noregur sé aðili að ESB og
nýtt sér öll tækifæri til að taka þátt í undirbúningi
ákvarð ana um löggjöf og stefnumótun og tækifæri til
þátttöku í byggðaáætlunum ESB. Afstaða íslenskra
stjórn valda hafi á hinn bóginn beinst að því að reyna að
lágmarka kostnað við þátttöku í EES-samningnum, m.a.
með því að fara fram á aðlaganir vegna íþyngjandi
ákvæða, sérstaklega á sviði umhverfismála.

Evrópureglur um mat á
umhverfisáhrifum
Mati á umhverfisáhrifum er ætlað að tryggja að um-
hverfisáhrif framkvæmda hafi verið metin áður en leyfi
er veitt fyrir þeim. Matinu er ætlað að draga úr nei -
kvæðum umhverfisáhrifum og stuðla að samvinnu
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Þátttakendur á fimmta fundi sveitarstjórnarvettvangs EFTA á Ísafirði í júní.
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þeirra aðila sem hafa hagsmuna að gæta eða láta sig
málið varða. Nú stendur yfir endurskoðun á gildandi
regluverki um mat á umhverfisáhrifum bæði innanlands
en jafnframt á vettvangi ESB. Einnig þarf að skoða að
Eftir litsstofnun EFTA, ESA, hefur gert athugasemdir við
innleiðingu evrópskra reglna um mat á umhverfis-
áhrifum í Noregi og á Íslandi.

Flutningsmaður ályktunarinnar var Ásgerður Halldórs-
dóttir, bæjarstjóri Seltjarnarness en Guðjón Bragason,
sviðsstjóri lögfræðisviðs Sambands íslenskra sveitar-
félaga flutti erindi um efnið. Í ályktun vettvangsins er
hvatt til þess að löggjafinn innleiði ekki ESB löggjöf um
skipulagsmál með óhóflega flóknum hætti og áréttað
að málsmeðferð við gerð skipulagsáætlana og útgáfu
framkvæmdaleyfa er nú þegar mjög langur og forðast
eigi að lengja þá með nýrri löggjöf. Að auki er löggjafinn
hvattur til að forðast gullhúðun þegar kemur að inn-
leiðingu Evrópureglna, svo komið verði í veg fyrir óþarfa
skriffinnsku og til að verja sjálfstjórnarrétt sveitarfélaga.
Lagt er til að EES-EFTA-ríkin leiti ráða hjá ESA um það
hvort það geti ekki samræmst tilskipun ESB um mat á
umhverfisáhrifum að sveitarfélög leggi eftir atvikum
sjálf mat á minniháttar verkefni. Jafnframt er mælt með
því að endurskoðun tilskipunar um mat á umhverfis-
áhrifum hafi einföldun og skýrleika að leiðarljósi og taki
sérstaklega á þáttum er varða matsaðferðir, þátttöku al-
mennings og samspili við aðrar tilskipanir og stefnumið
á sviði umhverfisverndar. Loks eru EES-EFTA-ríkin og
sveitarfélög hvött til að fylgjast náið með endurskoðun
tilskipunar ESB um mat á umhverfisáhrifum, en brýnt er
að skýra nánar ákvæði um gildissvið hennar, í samræmi
við nálægðarregluna.

Ályktununum hefur verið komið á framfæri við stjórn-
völd EES-ríkjanna, stofnanir EFTA og Héraðanefndina.

Ráðgjafarnefnd EFTA
Ráðgjafarnefnd EES fundaði í mars, maí, júní og október.
Samband íslenskra sveitarfélaga hefur áheyrnaraðild að
nefndinni. Meðal fundarefna voru samningaviðæður
aðila vinnumarkaðarins um vinnutímatilskipunina, fyrir -
huguð endurskoðun tilskipunar um störf útsendra
starfsmanna, viðbrögð við efnahagskreppunni í Evrópu-
sambandinu, stofnfundur samráðsnefndar aðila vinnu-
markaðarins á Íslandi og efnahags- og félags mála-
 nefndar ESB. Nefndin ályktaði m.a. um stöðu EES-samn-
ingsins og um atvinnulífið og innri markaðinn. Nánari
upplýsingar um fundina og ályktanirnar er að finna á
heimasíðu nefndarinnar.

Þróunarsjóður EFTA
Þróunarsjóðurinn var settur á fót árið 1994 sem framlag
aðila að EES-samningnum til að auka samleitni í Evrópu,
þ.e. til fjármögnunar á umbótum og uppbyggingu  í
þeim aðildarríkjum ESB sem standa illa í efnahagslegu
tilliti. Markmiðið er að jafna samkeppnisstöðu aðildar-
ríkja með því að draga úr efnahagslegri og félagslegri
misskiptingu innan EES. Sjóðurinn hefur 1,79 milljarða
evra til umráða á yfirstandandi styrkjatímabili 2009–2014
og styrkþegalöndin vinna nú hörðum höndum að áætl-
anagerð og vonast til að ýta fyrstu verkefnum úr vör á
næstu vikum. Brussel-skrifstofan hefur kynnt íslensk
sveitarfélög sem mögulega samstarfsaðila á vettvangi
sjóðsins en ljóst er að þar er að finna ýmis tækifæri til
þekkingarútflutnings, enda þótt sveitarfélög geti ekki
sótt um beina styrki til eigin verkefna. 
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Sveitarstjórnarvettvangur EFTA tók til starfa árið 2010 til að gæta
hagsmuna sveitar stjórnarstigsins í EES/EFTA-löndunum gagnvart
ESB. meginmarkmiðið er að tryggja þátttöku sveitarstjórnar-
manna í EES-samstarfinu og koma á tengslum við Héraðanefnd
ESB en í henni sitja kjörnir fulltrúar frá ESB-ríkjunum og  alla um
tillögur að evrópskri löggjöf sem varða sveitarstjórnarstigið. Í
sveitarstjórnarvettvangi EFTA eiga sæti allt að sex kjörnir fulltrúar
á frá Íslandi og Noregi. Samband íslenskra sveitarfélaga, reykja-
víkurborg og landshlutasamtök sveitarfélaga tilnefna fulltrúa af
hálfu Íslands.

Halldór Halldórsson, varaformaður sveitarstjórnarvettvangs EFTA ræðir
formlegt samstarf við Gerhard Stahl, aðstoðarframkvæmdastjóra Héraða -
nefndar ESB á öðrum fundi vettvangsins í Brussel í nóvember 2010.
© EFTA/Einar Ekern
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ACQUIS COMMUNAUTAIRE
Franskt hugtak sem nær yfir allt regluverk ESB.

ÁKVÖRÐUN ESB (E. DECISION)
Bindandi − en aðeins gagnvart þeim aðilum sem úr skurð inum er
beint að, til dæmis fyrirtæki sem hefur brotið samkeppnislög.

ÁLIT ESB (E. OPINION)
Sjá fyrirmæli.

COREPER
Skammstöfun fyrir Comité des représentants per manents, þ.e. nefnd
fastafulltrúa aðildarríkjanna, sem undirbýr þau mál sem eru til
umræðu á fundum Ráð herraráðs ESB

EES-SAMNINGURINN
Samningurinn um Evrópska efnahagssvæðið (EES-samn ingurinn) er
viðamesti alþjóðasamningur sem Ísland hefur gert. Samningurinn
öðlaðist gildi 1. janúar 1994. Að honum standa þrjú EFTA-ríki, annars
vegar, Ísland, Liechtenstein og Noregur, og aðildarríki Evrópu banda -
lagsins, hins vegar. Markmið samnings-ins er að stuðla að stöðugri og
jafnri eflingu viðskipta- og efna hagstengsla samn ingsaðila við sömu
samkeppnis  skilyrði og eftir sömu reglum með það fyrir augum að
mynda einsleitt Evrópskt efnahagssvæði. Sam starfið felur í sér frjálsa
vöruflutninga, frjálsa fólksflutninga, frjálsa þjónustustarfsemi og
frjálsa fjármagnsflutninga eða hið svonefnda fjórfrelsi.

EVRÓPUDÓMSTÓLLINN
(E. COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION)
Í Lúxemborg þar sem hann túlkar sáttmála sambandsins og
lagasetningu og ráðleggur dómstólum aðildar ríkj anna. Dómstóllinn
getur fellt dóma í öllum þeim málum er falla undir sameiginlega
löggjöf og getur kveðið dóm yfir einstaklingum, fyrirtækjum og
ríkjum. 27 dómarar sitja í dóm-stólnum, einn frá hverju aðildar ríki,
og eru þeir skipaðir til 6 ára í senn. Evrópudóm stóll inn hefur gegnt
mikilvægu hlutverki í þróun samstarfsins innan ESB og hefur ekki
hikað við að beita víðum lögskýr-ingum og vísa til markmiða
lagagreina fremur en orðanna hljóðan. Dómstóllin samanstendur af
þremur dómstólum sem hafa frá upphafi kveðið upp samanlagt
u.þ.b. 15.000 dóma.

EVRÓPUSAMTÖK SVEITARFÉLAGA OG HÉRAÐA (CEMR)
Samtökin eru stærstu samtök sveitarstjórnarstigsins í Evrópu. Aðild
að þeim eiga yfir 50 landssambönd bæja, sveitarfélaga og héraða frá
39 Evrópulöndum. Samtökin eru í fyrirsvari fyrir um 100.000
sveitarfélög og héruð. Samtökin vinna að framgangi hugsjóna um
sameinaða Evrópu sem grundvallist á sjálfstjórnarrétti sveitarfélaga
og héraða og lýðræðislegum gildum. Til þess að ná þessu markmiði
leitast samtökin við að hafa áhrif á framtíð Evrópu með því að koma
framlagi sveitarfélaga og héraða á framfæri, með því að hafa áhrif á
evrópska löggjöf og stefnumótun, og með því að láta sveitarfélög
og héruð skiptast á reynslu og stofna til samstarfs milli þeirra og aðila
frá öðrum heimshlutum

EVRÓPUÞINGIÐ
Fer með lagasetningarvald ESB ásamt ráðherraráðinu. Samþykki
Evrópuþingsins þarf fyrir skipan nýrrar framkvæmdastjórnar og fyrir
fjárlögum ESB. Alls eru 736 þingmenn kosnir til þingsins með beinni
kosningu í aðildarríkjunum á fimm ára fresti. Völd þingsins fara eftir
þeim málaflokkum sem eru til umræðu en flestar ákvarðanir eru
teknar með svokölluðu samákvörðunar ferli (e. co-decision pro -
cedure). Í slíku ferli hefur Evrópu   þingið völd til jafns á við ráð  herra  -
ráðið. Samþykki þingsins þarf fyrir fjárlögum Evrópu sam bandsins en
Evrópuþingið hefur nýtt sér völd sín á þessu sviði til að hafa áhrif á
alla þá málaflokka sem hafa útgjöld í för með sér. Ekki er unnt að
skipa fulltrúa í nýja framkvæmda stjórn né samþykkja aðildarsamning

við nýtt aðildarríki án samþykkis meirihluta þingmanna. Á þinginu
eru lausbundnar stjórnmálahreyfingar eða stjórnmála-hópar þar sem
þingmenn frá mismunandi aðildarríkjum starfa saman. Þingið kemur
reglulega saman í Strass borg og Brussel.

FASTANEFND EFTA
Skipuð sendiherrum EFTA-ríkjanna innan EES, þ.e. Íslands, Liechten -
steins og Noregs. Meginhlutverk nefndar innar er að samræma
afstöðu EFTA-ríkjanna innan EES gagnvart Evrópusambandinu fyrir
fundi í sameiginlegu EES-nefndinni. Fastanefndin hittist að jafnaði
einu sinni í mánuði. Fimm undirnefndir og fjöldi vinnuhópa eru
fastanefnd EFTA til aðstoðar og undirbúa þau mál sem fara til
afgreiðslu hjá fastanefnd EFTA og sameiginlegu EES-nefndinni.

FORMENNSKA ESB
Aðildarríki ESB skiptast á að gegna formennsku sam bandsins (sjá
leiðtogaráðið) í 6 mánuði í senn. Danir gegndu formennsku frá janúar
til júlí 2012 þegar Kýpur búar tóku við. Írar taka við keflinu í janúar
2013.

FRAMKVÆMDASTJÓRN ESB (E. EUROPEAN COMMISSION)
Skipuð 27 framkvæmdastjórum (e. Commissioners) sem fara með
framkvæmdavald ESB. Hvert aðildarríki tilnefnir einn fulltrúa sem fer
með tiltekið málefnasvið. Hlutverk framkvæmdastjórnarinnar er
tryggja virkni hins sameiginlega markaðar og vernda hagsmuni ESB
inn á við, sem og gagnvart öðrum ríkjum og samtökum. Hún setur
fram tillögur að nýrri löggjöf er varðar innri markaðinn og tekur þátt
í að skapa, framfylgja og hafa eftirlit með ESB-rétti og því að
aðildarríkin og aðrir uppfylli þær skuldbindingar sem sáttmálar ESB
mæla fyrir um. Framkvæmda-stjórnin hefur umboð til samn inga -
gerðar við önnur ríki og fjölþjóðleg samtök og kemur fram fyrir hönd
aðildarríkjanna í slíkum samn inga viðræðum. Forseti er kjörinn til
fimm ára og er hann æðsti yfirmaður um 26.000 starfsmanna. José
Manuel Barroso hefur gegnt stöðu forseta framkvæmda stjórnar innar
síðan árið 2004.

GRÆNBÓK
Skýrsla framkvæmdastjórnar ESB sem ætlað er kveikja umræðu og
vera leiðbeinandi við mótun nýrrar stefnu á tilteknu sviði. Getur verið
undanfari hvítbókar sem leiðir oftast til ESB-gerða.

HÉRAÐANEFNDIN (E. COMMITTEE OF THE REGIONS)
Skipuð fulltrúum bæjar- og héraðsstjórna. Nefndinni er ætlað að
tryggja aðkomu héraða og sveitarstjórnar stigsins að ákvörðunartöku
ESB á fyrstu stigum. Samráð framkvæmdastjórnarinnar, ráðherra -
ráðsins og þingsins er lögbundið á helstu sviðum er snerta
byggða mál. Nefndin veitir m.a. umsagnir um lagafrumvörp sem
snerta sveitarstjórnarstigið, s.s. tillögur á sviði umhverfis mála,
menntamála, byggðamála og samgöngumála. Nefndin getur einnig
tekið upp mál að eigin frumkvæði. Héraðanefndin hittist fullskipuð
(344 fulltrúar) fimm til sex sinnum á ári en auk þess starfa sex fastar
undir nefndir sem hittast jafnoft. Fjórar stjórnmálahreyfingar er að
finna í Héraðanefndinni, hinar hefðbundnu evrópsku hreyfingar:
European People’s Party (EPP), Party of European Socialists (PES),
Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE)
og Union for Europe of the Nations - European Alliance (UEN-EA).
Stjórnmálaflokkarnir skipa talsmenn en Héraðanefndin greiðir
kostnað m.a. vegna sérfræðivinnu, ferðalaga o.fl. Forseti Héraða -
nefndarinnar er Ramón Luis Valcárcel Siso.

HVÍTBÓK
Skýrsla framkvæmdastjórnar ESB sem inniheldur tillögu að
aðgerðum á tilteknu sviði. Í hvítbókum er oftast að finna tillögur að
nákvæmlega útfærðri stefnu til umræðu og pólitískrar ákvörðunar -
töku. Hvítbók er einskonar áætlun, sem kemur í kjölfar grænbókar.
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INNRI MARKAÐURINN
Settur á fót árið 1992 til að tryggja frjálst vöruflæði, frjálst flæði
þjónustu og fjármagns og frjálsa för fólks um allt efnahagssvæðið í
opnu samkeppnisumhverfi á EES-svæðinu (ESB27 + Ísland, Noregur
og Liechten-stein).

LEIÐTOGARÁÐIÐ (E. EUROPEAN COUNCIL)
Skipað leiðtogum aðildarríkjanna og forseta fram kvæmda stjórnar -
innar. Leiðtogaráðið er drifkrafturinn í hinu pólitíska samstarfi
ríkjanna og útfærir pólitíska stefnu varðandi þróun sambandsins.
Leiðtogaráðið hefur ekki löggjafarvald en tekur ákvarðanir í mikil -
vægustu pólitísku málunum og þar sem viðkomandi ráðherrahópur
hefur ekki náð samstöðu. Lissabon-sáttmálinn styrkti stöðu ráðsins
sem nú tilnefnir forseta framkvæmdastjórnarinnar og utan ríkis -
ráðherra sam bands ins. Aðildarríkin skiptast á um að fara með
for  mennsku í 6 mánuði í senn en samstarfið fer fram í gegn um
þriggja ríkja samráðsvettvang; það ríki sem gegnir formennsku
hverju sinni starfar með því ríki sem gegndi formennskunni á undan
og því ríki sem tekur við. Kjörtímabil forseta ráðsins er tvö og hálft
ár; Belginn Herman van Rompuy gegnir nú því embætti.

LÍFFERLISHUGSUN
Nálgun sem stefnir að því að draga úr umhverfisáhrifum vara yfir
allan líftíma þeirra; allt frá hráefnavinnslu og framleiðslu, flutningi og
dreifingu og notkunar til afdrifa eftir notkun.

RÁÐGJAFARNEFND EES
Ráðgjafarnefnd EFTA og Efnahags- og félagsmálanefnd Evrópu -
sambandsins (EESC) mynda Ráðgjafarnefnd EES. Nefndin er
vett  vangur aðila vinnumarkaðarins til að fjalla um sameiginlega
hagsmuni og úrlausnarefni er tengjast samninginum um Evrópska
efnahagssvæðið.

RÁÐGJAFARNEFND EFTA
Samráðsvettvangur heildarsamtaka aðila vinnu mark aðarins í EFTA-
ríkjunum, Íslandi, Noregi, Sviss og Liechten stein. Nefndinni er ætla
að vera EFTA-ríkjunum og stofnunum EFTA til ráðgjafar um þau
málefni sem eru á dagskrá hverju sinni. Ísland á fjóra fulltrúa í
nefndinni sem koma frá ASÍ og BSRB annars vegar og Samtökum
iðnaðarins og Verslunarráði Íslands hins vegar. Auk þess hefur
Samband íslenskra sveitarfélaga áheyrnaraðild.

RÁÐHERRARÁÐIÐ (E. COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION)
Skipað ráðherrum aðildarríkjanna. Ráðherraráðið fer með löggjafar -
vald í ESB ásamt Evrópuþinginu, undir-ritar samninga við önnur ríki
og samtök, samhæfir stefnu og aðgerðir aðildarríkjanna í mörgum
mála-flokkum og hefur ákveðið framkvæmdavald. Hvert aðildar -
ríkjanna á einn fulltrúa í ráðherraráðinu, óháð íbúafjölda. Sam setning
ráðsins fer eftir málaflokkum. Þannig funda land búnaðar ráð  herrar
um landbúnaðar-mál, umhverfis málaráðherrar um um hverfismál
o.s.frv. Fundir ráð herraráðsins eru undirbúnir af sérstakri nefnd
fastafulltrúa aðildarríkjanna í Brussel (f. Comité des représentants
permanents, COREPER), en þar eiga sæti sendiherrar aðildarríkjanna
gagnvart ESB. Nefndin hefur sér til aðstoðar um 150 nefndir sér -
fræðinga frá aðildar ríkjun um sem undirbúa þau mál sem liggja fyrir
ráðinu. Flest mál eru leyst á fundum COREPER og sérfræð inga -
nefndanna og kalla því einungis á formlega samþykkt ráð herra -
ráðsins, en þau mál sem ekki tekst að leysa af COREPER eru tekin til
umfjöllunar í ráðherraráðinu. Ráðið tekur ákvarð-anir ýmist með
einróma samþykki (100% atkvæða), auknum meirihluta (73,9%) eða
með ein földum meirihluta (51%) eftir því hvaða málefni er til
umræðu. Atkvæðavægi ríkja fer eftir stærð þeirra.

REGLUGERÐ ESB (E. REGULATION)
Hefur almennt gildi og bein lagaáhrif í aðildarríkjum án sérstakrar
lögfestingar. Reglugerðir eru bindandi löggjöf sem gengur framar

öðrum reglum landsréttar sem kunna að vera ósamrýmanlegar
henni. Reglugerðir taka eftir atvikum bæði til ESB sjálfs, aðildar -
ríkjanna, ein staklinga og lögaðila og geta veitt þessum aðilum
réttindi eða lagt á þá skyldur.

SAMHELDNISTEFNA ESB
Miðar að því að eyða efnahagslegum og félagslegum mun − auka
samheldni − milli svæða innan ESB. Svo kallaðir uppbyggingarsjóðir:
Samheldnisjóðurinn, Félags málsjóðurinn og Byggðaþróunar sjóður -
inn fjármagna þær aðgerðir og áætlanir sem byggðar eru á stefnunni.

SAMRÁÐSNEFND ÍSLENSKA SVEITARSTJÓRNARSTIGSINS OG
HÉRAÐANEFNDAR ESB
Sameiginlegar ráðgjafarnefndir (e. Joint Consultative Committee
(JCC)) eru settar á fót til að undirbúa þátttöku sveitarstjórnarmanna
tilvonandi aðildarríkja í starfi Héraðanefndar ESB. Nefndirnar fjalla
um mál sem tengjast sveitarstjórnarstiginu, s.s. reynslu aðildarríkja
af uppbyggingarsjóðum ESB og IPA-verkefni umsóknar landa. Ráð -
gjafarnefndir starfa þegar fyrir Króatíu og Makedóníu. Ráð gjafar -
nefnd fyrir Ísland verður líkast til sett á fót í desember 2012.

STAÐARVAKT
Eins konar bakvakt sem leyst er af hendi á vinnu staðnum, t.d.
næturvakt heima hjá fötluðum einstaklingi sem þarfnast ekki
endilega aðstoðar á næturnar.

STOFNSÁTTMÁLAR ESB (E. TREATIES)
Bindandi og hafa bein réttaráhrif fyrir öll aðildarríki ESB, t.d.
sáttmálinn um starfshætti ESB.

SVEITARSTJÓRNARVETTVANGUR EFTA
Tók til starfa árið 2010 til að gæta hagsmuna sveitar stjórnarstigsins í
EES/EFTA-löndunum gagnvart ESB. Meginmarkmiðið er að tryggja
þátttöku sveitarstjórnar manna í EES-samstarfinu og koma á tengsl -
um við Héraðanefnd ESB en í henni sitja kjörnir fulltrúar á
sveitar stjórnarstigi frá ESB-ríkjunum sem hafa það hlutverk að fjalla
um tillögur að evrópskri löggjöf sem varða sveitarstjórnarstigið. Í
honum eiga sæti allt að sex kjörnir fulltrúar á frá Íslandi og Noregi.
Samband íslenskra sveitarfélaga, Reykjavíkurborg og lands hluta -
samtök sveitarfélaga tilnefna fulltrúa af hálfu Íslands.

TILMÆLI OG ÁLIT ESB (E. RECOMMENDATION/OPINION)
Geta beinst að aðildarríkjum, einstaklingum, fyrirtækj um og stofn -
unum ESB og er ætlað að hafa áhrif á hegðun þeirra, án þess þó að
vera bindandi. Varpa ljósi á viðhorf stofnana ESB hvað varðar
skýringu og framkvæmd löggjafar sambandsins og ríkjum ber að
taka tillit til þeirra þegar þau skipta máli fyrir túlkun landsréttar.

TILSKIPUN ESB (E. DIRECTIVE)
Einungis beint að aðildarríkjunum, einum eða fleirum. Tilskipun er
bindandi fyrir þann sem hún beinist að en aðeins varðandi það
markmið sem henni er ætlað að ná. Krefst sérstakra fram -
kvæmdaráðstafana innanlands innan ákveðins tíma eftir samþykkt.
Aðildarríkjunum er hins vegar látið eftir að taka ákvarðanir um form
og leiðir til þess að ná markmiðum tilskipunar. Aðildarríki bera
skaðabótaábyrgð ef tilskipun er ekki innleidd eða ef innleiðing
hennar er ófullnægjandi.

ÞRÓUNARSJÓÐUR EFTA
Komið á fót árið 1994 sem framlagi aðila að EES-samningnum til að
auka samleitni í Evrópu, þ.e. til fjármögnunar á umbótum og
uppbyggingu  í þeim aðildarríkjum ESB sem standa illa í efna -
hagslegu tilliti. Markmiðið er að jafna samkeppnisstöðu aðildarríkja
með því að draga úr efnahagslegri og félagslegri misskiptingu innan
EES. Sjóðurinn hefur 1,79 milljarða evra til umráða á yfirstandandi
styrkjatímabili 2009–2014.
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Gagnlegir tenglar
Evrópusambandið
Evrópusambandið: www.europa.eu
Leiðtogaráðið: www.european-council.europa.eu
Ráðherraráðið: www.consilium.europa.eu
Evrópuþingið: www.europarl.europa.eu
Framkvæmdastjórnin: www.ec.europa.eu
Sendinefnd ESB á Íslandi:
www.eeas.europa.eu/delegations/iceland
Evrópudómstóllinn: www.curia.europa.eu
Héraðanefndin: www.cor.europa.eu
Upplýsingaveita ESB, Europe Direct: www.ec.europa.eu/europedir-
ect/
EUR-Lex, Evrópuréttur: www.eur-lex.europa.eu
Pre Lex, ýmislegt í pípunum hjá ESB: www.ec.europa.eu/prelex/

Formennska ESB 2012
Formennska Danmerkur vor: www.pl2011.eu
Formennska Kýpur haust: www.cy2012.eu/en/page/home

EFTA/EES
EFTA-dómstóllinn: www.eftacourt.int
Eftirlitsstofnun EFTA: www.eftasurv.int
Heimasíða EFTA: www.efta.int

Ráðgjafarnefnd EFTA: http://efta.int/advisory-bodies/consultative-
committee.aspx
Sveitarstjórnarvettvangur EFTA: www.samband.is/verkefnin/alt-
hjodamal/sveitarfelog-og-ees/sveitarstjornarvettvangur-efta/
Þingmannanefnd EFTA: http://efta.int/advisory-bodies/parliament-
ary-committee.aspx
Þróunarsjóður EFTA: www.eeagrants.org

Hagsmunasamtök 
Evrópusamtök atvinnurekenda í almannaþjónustu, CEEP:
www.ceep.eu
Evrópusamtök sveitarfélaga og héraða, CEMR: www.ccre.org
Evrópusamtök borga, Eurocities: www.eurocities.eu

Aðrar upplýsingasíður
Upplýsingavefur utanríkisráðuneytisins um aðildarviðræður við
ESB: http://esb.utn.is
Upplýsingavefur Sambands íslenskra sveitarfélaga um alþjóðamál
www.samband.is/verkefnin/althjodamal
Evrópuvefurinn-upplýsingaveita um ESB og Evrópumál: www.evr-
opuvefur.is
Evrópuvefur Háskólans í Reykjavík: www.ru.is/eui
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