
Synspunkter på NOU 2012:2   

 

Undertegnende vil med dette gi uttrykk for følgende synspunkter på Europautredningen og veien 

videre i Norges forhold til EØS.  

 

Vårt syn kan sammenfattes ved at vi mener utvalget hadde stått seg på å innta en mindre 

fatalistisk holdning til EØS-avtalen, og forholde seg grundigere og i det minste seriøst til de 

synspunkter utvalgets medlem Dag Seierstad har framført.  

 

På flere områder er det, som mange andre har påpekt , brukt en lettvint argumentasjon fra flertallet 

i utvalget, noe som bidrar til å svekke tilliten til utvalgets arbeid  og ikke minst utvalgets leder. 

Det finnes vurderinger og utsagn i rapporten som viser mangel på seriøsitet når faktisk mandat var 

å legge fram en forskningsbasert rapport.  

 

Kvaliteten på NOU 2012 :2  sammenholdt med rapporten om Alternativer til EØS, som vår 

organisasjon og fagbevegelsen har utarbeidet, tilsier at denne NOU-en bør etterfølges av en 

offentlig utredning om hvilke alternativer vi bør velge i stedet for dagens EØS-avtale.  

 

Vi mener de fleste alternativer som Alternativrapporten skisserer er å foretrekke framfor dagens 

avtale.  Situasjonen i EU, med usikkerhet om både framtidig politisk og økonomisk utvikling, gjør 

det ekstra viktig for Norge å kunne innta en mest mulig selvstendig rolle i forhold til å utvikle vårt 

demokrati  og vårt næringsliv.   

 

Vi viser også til holdningen i den norske befolkningen, der det er klar motstand mot et eventuelt 

EU-medlemskap. Likeså er den uttrykte misnøyen med konsekvensene av EØS-avtalen stor, og 

ønsket om en svakere tilknytning til EUs økonomiske politikk stor og økende.  

 

I en situasjon der uvanlig mange vanskelige konfliktspørsmål med EU vil dukke opp i den 

nærmeste framtid, mener vi det å holde fast på EØS-avtalen er en farlig vei å gå. Det vil svekke 

tilliten til det demokratiske systemet i Norge, og bidra til passivisering i forhold til deltakelse i 

demokratiske organer dersom befolkningen i Norge føler at viktige avgjørelser i forhold til retning 

på utviklingen av samfunnet blir tatt i EU og ikke i Norge.  

 

Møre og Romsdal Nei til EU vil derfor be om at alternativer til dagens EØS avtale vurderes i en 

ny NOU. Vi er åpne for å diskutere alternativene som der vurderes, men slik vi ser det nå mener 

vi det beste er å erstatte  EØS-avtalen med en reforhandlet frihandelsavtale.  Dessuten mener vi at 

Schengen-avtalen snarest må revurderes og grensekontroll  innføres som et strakstiltak.  
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