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20 spørsmål EØS-utvalget må besvare
Nei til EU er opptatt av at gjennomgangen av EØS og de andre avtalene med EU gjøres på et bredt,
men samtidig konkret, grunnlag. Vi vil spille inn følgende 20 problemstillinger som det er viktig at
utvalget besvarer i utredningene.
1. Hva har vært de viktigste konkrete konsekvensene av at E0S-avtalen er en dynamisk avtale? Har
EØS-avtalen virket i tråd med den forståelsen og forutsetningene for avtalens rekkevidde som
Stortinget la til grunn da den ble vedtatt?
2. Hvor stor andel av nytt og endret norsk regelverk i perioden 1994-2009 stammer fra EU
(EØS/Schengen), samlet og på ulike sektorer som miljø, matvarer, transport og arbeidsliv,
3. Hvor stor andel av EUs nye og endrete lover (direktiver, forordninger etc) i perioden 1994-2009
er også innført i Norge gjennom BØS og Schengen-avtalen?
4. Riksrevisjonen kritiserte i 2005 norske myndigheter for å ikke bruke de påvirkningsmulighetene
overfor EU som EØS-avtalen gir. Har myndighetene blitt flinkere til å påvirke innholdet i E0Srelevante regler fra BU de siste fem årene?
5. Har overvåkingsorganet ESA, relativt sett i forhold til organenes definerte oppgaver, større
ressurser og en mer aktivistisk praksis enn EU-kommisjonen har i forhold til medlemslandene?
6. Hva er den økonomisk målbare gevinsten ved E0S-avtalen sammenlignet med den tidligere
handelsavtalen? Hvordan er rammeverket for internasjonal handel endret siden EøS-avtalen ble
inngått?
7. Hvordan har import fra og eksport til E0S-området på ulike varer og tjenester utviklet seg fra
1994 til i dag, sammenlignet med tilsvarende tall for handel med land utenfor E0S-området?
8. Hva har vært de politiske og økonomiske fordelene, og eventuelt ulempene, for Norge ved å stå
utenfor BUs pengeunion og fellesvalutaen euro?

9. Hvor mye betaler Norge totalt per år for å delta i LØS-avtalen (institusjoner, LØS-midlene,
samarbeidsprogrammer etc)? Hvor mye har kostnadene økt siden 1994? Hvor mye betaler Sverige
og Danmark i sammenlignbare tall til EU som unionsmedlemmer?
10. Hvordan har LØS-avtalen grepet inn i norsk arbeidsliv og faglige rettigheter?
11. Hvordan har LØS-avtalen grepet inn i norsk likestillingspolitikk?
12. Hvordan har LØS-avtalen forandret maten vi spiser?
13. Hvordan har LØS-avtalen endret norsk alkoholpolitikk?
14. Hvordan har EØS-avtalen grepet inn i offentlig sektor, både som tjenestetilbyder og i forhold til
anskaffelser og politisk styring?

15. Hvilke konsekvenser har EØS-avtalen hatt for norsk distriktspolitikk?
16. På hvilken måte og i hvilket omfang har EØS-avtalen grepet inn i råderetten til kommuner og
fylkeskommuner?
17. Hvordan har LØS-avtalen virket inn på norsk utdannings- og forskningspolitildc?
18. Hva har vært konsekvensene av nedleggelsen av Gassforhandlingsutvalget og overgangen til et
markedsstyrt system?
19. I hvor mange og hvilke saker har politisamarbeidet gjennom Schengen vært avgjørende for
oppklaringen? I hvilken grad har avviklingen av den nasjonale grensekontrollen gjort det
vanskeligere å bekjempe kriminalitet?
20. Hva er erfaringene med den norske deltagelsen i LUs kampgrupper?
Nei til EU ønsker utvalget lykke til i arbeidet og ser fram til et konstruktivt samarbeid.
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