Myter og fakta om EU og EØS

Myte nr. 2:

Norge er allerede
medlem av EU – men
uten stemmerett og
innflytelse, hevder
ja-siden
n Fakta er at Norge kan si nei til alle nye EU-lover som kommer gjennom
EØS-avtalen. Som EU-medlem ville Norge fått bare noen få stemmer.

BLA OM FOR FAKTA

«I EU har du store og små hunder. Og de små hundene
kan bare velge hvilken stor hund de skal løpe etter.»
Slovakias tidligere statsminister Robert Fico (Dagbladet 27. oktober 2009)

Fakta: Norges stemmeandel i EU ville
være ca. 1 prosent. Vår selvstendige stemme
i andre internasjonale fora ville gå tapt.
n Høyreleder Erna Solberg mener at «den viktigste grunnen til å bli
fullverdig medlem av EU, er at vi allerede er en del av EU – men uten
stemmerett og innflytelse.»1 Europabevegelsen hevder at «vi har sagt nei til
innflytelse, og lar andre styre for oss»2 Det stemmer ikke med fakta.
n EØS-avtalen knytter Norge til EUs indre marked. Norge er representert i
fagkomiteene som forbereder nye regler for det indre markedet, på lik linje
med EU-landene. Vi har rett til å ikke innføre nye direktiver som EU vedtar.
Denne vetoretten ville ikke Norge hatt som medlemsland i EU.
n Som EU-medlem ville Norge trolig få 12 av 750 representanter i
EU-parlamentet, altså bare 1,6 prosent. Stemmeandelen i det mektige
Ministerrådet ville være ca. 1 prosent. Norges stemmerett ved et EUmedlemskap vil altså være minimal.
n Hva er det ja-siden vil bruke innflytelsen i EU til? Er det Erna Solberg som
skal kjempe for faglige rettigheter? Knwut Storberget som skal beskytte
personvernet? Eller NHO som skal presse på for strengere miljøkrav?
n Norge spiller en aktiv og selvstendig rolle blant annet i de internasjonale
klimaforhandlingene og i handelsorganisasjonen WTO. Vi har en
innflytelse langt utover EU og Europas grenser. EU ensretter
mer og mer av utenrikspolitikken. Som EU-medlem ville vår
Meld
selvstendige stemme i verden gå tapt.
deg inn
Noter
1) Nettmøte på Dagbladet.no 27.08.2009.
2) Europabevegelsens hefte Uten stemmerett i Europa , 2009, side 3.
Dette er andre løpeseddel i Nei til EUs serie om myter i norsk
EU-debatt. Forrige myte: Norge er «90 prosent medlem av EU».
Neste myte: Norge trenger euro.
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