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EES og einsleitni 

•  Brúin fyrir EFTA-ríkin innan EES að innri 
markaði ESB 

•  Markmið samningsins: „að mynda einsleitt 
Evrópskt efnahagssvæði“ (1. grein). 

•  Einsleitni = sömu reglur (gerðir) gilda á öllu EES 
og þeim er beitt með sama hætti hvarvetna á 
Evrópska efnahagssvæðinu 

 



Hvaða svið nær EES-samningurinn yfir? 





Bætt framkvæmd EES 
Hvað er átt við með því? 
• Markvissari hagsmunagæsla þegar gerðir eru á mótunarstigi hjá ESB 
• Skilvirkari upptaka gerða í EES-samninginn 
• Tímanlegri innleiðing gerða í landsrétt 

Framkvæmd EES-samningsins kallar á gott samstarf  
• Á meðal ráðuneytanna 
• Á milli ráðuneyta og undirstofnanna 
• Á milli stjórnarráðsins og Alþingis 
• Á meðal EFTA-ríkjanna 
• Á milli EFTA-ríkjanna og ESB 
• Á milli stjórnarráðsins, sveitarfélaga og hagsmunaaðila 



Hvað hefur verið gert? 

•  Nýr EES-gagnagrunnur – hópvinnukerfi sérfræðinga í EES-
málum hjá ráðuneytum og stofnunum 

•  Forgangslisti vegna hagsmunagæslu gagnvart ESB (nýr listi 
samþykktur af ríkisstjórn 11. maí 2018) 

•  Tímabundið fjárframlag til að vinna bug á innleiðingarhallanum 
•  Námskeið um EES-ferla fyrir starfsmenn stjórnarráðsins 
•  Samráð við Alþingi vegna endurskoðunar reglna Alþingis um 
þinglega meðferð EES-mála 

•  Unnið að því að auka samráð við hagsmunaaðila og Samband 
íslenskra sveitafélag 

•  Ný samráðsgátt www.samradsgatt.is (nýtist vel vegna EES-mála) 



Frekari aðgerðir 
•  Ráðuneytisstjórar FOR og UTN fá aukið hlutverk 
•  Stýrihópur um framkvæmd EES-samningsins festur í sessi 
•  Hlúð að EES-starfseiningu utanríkisráðuneytisins 
•  Opnað fyrir aðgengi almennings að upplýsingum úr EES-

gagnagrunni 
•  Tryggt að öll ráðuneyti (og skrifstofa Alþingis) eigi fulltrúa 

í sendiráði Íslands í Brussel 
•  Áframhaldandi stuðningur við ráðuneyti varðandi 

tímanlega innleiðingu EES-gerða 
•  Almenn kynning á EES-samningnum 



Þróun í rétta átt 

•  Hagsmunagæsla: Nýir verkferlar 
og aðgerðaáætlanir fyrir hvert mál 
á forgangslistanum í vinnslu.  

 
•  Upptaka: Helmingur allra 

útistandandi gerða á sviði 
fjármálaþjónustu. Hallinn minnkar 
á öðrum sviðum.  

 
•  Innleiðing: Síðasta 

frammistöðumat niður í 1,8% 
góðar horfur fram undan. 



Lykilrit 

•  Tillögur í skýrslu stýrihóps um framkvæmd EES-
samningsins (desember, 2015) 

•  Tillögur í skýrslu stýrihóps utanríkisráðuneytisins, 
Utanríkisþjónusta til framtíðar (september, 2017) 

•  Frekari úrræði í nýrri skýrslu Gengið til góðs: skref í átt að 
bættri framkvæmd EES-samningsins (apríl, 2018) 

•  Nálgast má þessar skýrslur á heimasíðu stjórnarráðsins  
 www.stjornarradid.is  


