
Nei til EUs høringsuttalelse til NOU 2012:2   Europautredningen. 

Sortland Nei til EU støtter Nei til EUs arbeidsnotat fullt ut. Vi er enige i hovedmerknadens uttalelse 

om det beklagelige ved at Europautredningen ikke fikk i mandat å utrede alternativer til EØS. En åpen 

debatt om hvilket framtidig alternativ som best vil gagne Norge, er nødvendig.  

De ulike alternativene er like viktige å få godt belyst nå som  konsekvensene av et medlemskap var i 

1994. Det demokratiske underskuddet blir stadig større i Europa ( bla tanker om total overstyring av 

medlemslands statsbudsjetter i tillegg til eksisterende styringsform), og EØS- direktivene støtter opp 

og dreier våre lover i EUs retning. Det er fortsatt slik at vi ønsker vår sjølråderett over ressurser og 

prioriteringer. Norge har i EØS ikke overført noen lovgivningsmyndighet til EU. Det betyr at norske 

myndigheter hver gang står fritt til å akseptere eller avvise nye regler (direktiver) i EØS. Denne 

reservasjonsretten var ei juridisk og politisk forutsetning fra flertallets side da EØS-avtalen ble vedtatt 

av Stortinget.  I Soria Moria-erklæringa fra 2005 sies det at reservasjonsretten er reell og kan tas i 

bruk. Likevel er dette ikke gjort i nevneverdig grad. Til tross for landets nei i 1994, er Norge tilpassa 

EU i svært stor utstrekning.  

EU har varslet at de ønsker en revidert EØS-avtale. Den skal være mer omfattende og med mer 

automatisk implementering av EU-lovverket. Dette er noe vi i Nei til EU må kjempe imot. Slik dagens 

sammensetning på Stortinget er, ser vi det likt med Nei tilEU sentralt at EØS og alternativene til 

avtalen blir en vesentlig del av valgkampen til stortingsvalget 2013. vi er glade for at organisasjonen 

vår har kommet med utredningen ”Alternativer til dagens EØS-avtale”. Vi trenger en avtale som 

bedre ivaretar norske interesser i forholdet vårt til EU. 

Sortland, 27.o4 2012 
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