EØS under lupen
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EØS-avtalen skal under lupen. Regjeringen har utnevnt et utvalg på 12 personer som skal
«foreta en grundig og bredest mulig gjennomgang av EØS-avtalen og konsekvensene av
avtalen på alle samfunnsområder». Et bredere mandat er det ikke mulig å utstyre et utvalg
med. I realiteten kan utvalget bruke tid på alt. Faren er at alt kan ende med ingenting. Fredrik
Sejersted, Peter Arbo og resten av utvalget må vokte seg for å gå vill i «alle
samfunnsområder». Vi er positiv til å få fakta på bordet om vårt forhold til EU via EØSavtalen. Vi snakker om Norges uten sammenlikning viktigste avtale. Siden 1994 har EØSavtalen sørget for at Norge er en dynamisk del av EUs fire friheter, slik de er formulert i
Romatraktaten: fri flyt av varer, tjenester, personer og kapital. EØS har i 16 år skapt stabile
rammebetingelser for næringslivet. Våre bedrifter konkurrerer med bedrifter på kontinentet på
like vilkår. Samtidig har vi nasjonal kontroll på fisk, olje og gass. Det er viktig for Norge, og
her skiller vi lag med land som Frankrike, Tyskland og Sverige. Norge er et annerledesland,
og derfor mener vi EØS er en grunnleggende god tolkning av den norske tilstanden. Dessverre
er det få som er enig. Ja- og nei-siden i den evige norske EU-debatten kappes om å rakke ned
på EØS. Det er pinlig i forhold til hvor viktig avtalen er for Norge. Vi håper utredningen er i
stand til å tegne EØS-bildet i flere farger enn svart og hvitt. Vi har begrenset tro på at
fanatikere lar seg bevege. Derimot håper vi at fakta vil gjøre inntrykk på de mange som er
opptatt av at Norge skal ha et naturlig, ryddig og avklart forhold til Europa og EU. På et par
punkter er vi skeptisk. Utvalget som skal utrede Norge og EØS er i for stor grad dominert av
forskning og forskere. Vi mener arbeidet hadde styrket seg på erfaringer fra det virkelige liv.
Vi er også tvilende til tidsbruken. Høsten 2011 presenterer utvalget sin rapport. Den sendes ut
på høring, og skal i neste omgang danne grunnlag for en melding til Stortinget. Norge og EU
kan ha utviklet seg veldig mye før dette løpet er sluttført, spør du oss. Til slutt advarer vi jaog nei-siden. La nå være å gjøre dette til en kamparena. Vi kan ikke utrede oss inn eller ut av
EU. Vi har begrenset tro på at fanatikerne i EU-debatten lar seg bevege.
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