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EUROPAUTREDNINGEN

– En fundamental forskjell på EØS-avtalen og fullt medlem

Slår ring om EØS
AVVISER: Jonas
Gahr Støre avviser
at Norge i praksis
er medlem av EU
gjennom EØSavtalen. Nå slår
han tilbake mot
avtalens kritikere
på både ja- og
nei-sida.

EØS
Av Mímir Kristjánsson
– De som sier EØS er medlemskap i EU uten innflytelse, de tar feil. EØS er noe fundamentalt annet enn medlemskap i EU, Jonas Gahr
Støre.
I går fikk utenriksministeren overlevert Europautredningen, den første helhetlige
evalueringen av EØS-avtalen.
Støre har sett seg lei på at
stadig flere både på ja- og
nei-sida nå hevder at Norge
gjennom
EØS-avtalen
i
praksis er medlem av EU.
– Vi er koplet til det europeiske markedet, men vi er

ikke med i unionens prosjekt. Det gjelder områder
som utenrikspolitikk, landbrukspolitikk,
fiskeripolitikk, naturressurser og valuta, sier utenriksministeren.

Står fjellstøtt
Til tross for at EØS de siste
dagene har blitt angrepet fra
flere kanter, mener Støre den
står sterkere politisk i dag
enn da den ble innført for
nesten tjue år siden.
– Angrepene på avtalen fra
henholdsvis ja- og nei-sida
beviser bare dens slitestyrke.
EØS-avtalen er en usedvanlig robust avtale, som regjeringer og storting har sluttet
opp om i en tid da turbulensen i EU har vært stor. I realiteten finnes det ikke noen
kontroversiell nerve i debatten om avtalen.
– Men EØS-avtalen blir jo
stadig mer omfattende, slik
Europautredningen også viser?
– Jeg er faktisk glad for at
EØS-avtalen er omfattende.
Det er noe vi selv har ønsket,
fordi vi har fordeler av likebehandling, forutsigbarhet og
deltakelse på like vilkår. Av
287 viktige stortingsvedtak
om EØS er 265 enstemmige,
de 22 siste er vedtatt med
bredt flertall. Norge har stilt
seg bak alle utvidelser av avtalen, og det var helt fra starten av meningen at den skulle utvides, sier han.

«Det stemmer
ikke at Norge er
kneblet og har
null påvirkning
gjennom EØS»
JONAS GAHR STØRE

Påvirkningskraft
Selv opplever han at Norge
slett ikke står uten påvirkning overfor EU.
– Det stemmer ikke at Norge er kneblet og har null påvirkning
gjennom
EØS.
Tvert om opplever jeg at vi
har påvirkningskraft på områder det vi har kompetanse
og som betyr mye for oss, sier
han.
Utenriksministeren kjenner seg ikke igjen i bildet av
at det flyttes stadig mer
makt ut fra folkevalgte organer i Norge til fordel for
rettslige instanser i EU-systemet.
– Jeg deler ikke vurderingen om at vi flytter makt ut
fra folkevalgte organer, vi må
forstå det som folkevalgte organers frie valg om å innrette
oss slik fordi det er i vår interesse. Ja, det er demokratiske
utfordringer ved å overlate
beslutninger til andre. Men
dette er valg som det norske
Stortinget har tatt med åpne
øyne, sier han.
mimirk@klassekampen.no

GJØR FELLES SAK: Til tross for at de har ulikt syn på norsk EU-medlemskap, står Jo

Roald Amundsen, Svartskog, mars 1909. Foto: Anders Beer Wilse

Norske polarheltbilder 1888–1928
Utstilling 9. november 2011 — 28. januar 2012

Torsdag 19. januar

Kl. 18 – Omvisning i polarutstillingen
ved kurator Harald Østgaard Lund
Kl. 19 – ROALD AMUNDSEN
– MANNEN OG MYTEN
En musikalsk teaterdokumentar med skuespiller,
kor og pianist. Hvem var han, polarhelten? Svaret
presenteres med alvor og humor i skjønn forening.

Fredag 27. januar

FIKSERINGER – POLARHELTBILDER
Seminar kl. 9.30–16.00. Se nb.no

Gratis adgang, velkommen!
Henrik Ibsens gate 110, Solli plass, 0255 Oslo
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