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Ingen gjøkunge

Europaparlamentet gir demokratisk kontroll med kommisjonen, slipper til lere 
interesser og er en viktig arena for samarbeid.

På samme måte som ved nasjonale valg, utarbeider de politiske gruppene i Europaparlamentet politiske plattformer hvor de presenterer sine 
valgløfter. Parlamentet er representativt for de meningene de europeiske folk har uttrykt gjennom valg, skriver artikkelforfatteren. Her fra en 
votering i Europaparlamentet. Foto: Frederick Florin/AFP/NTB Scanpix

I 
kronikken «Mektig 
gjøkunge» (DN 3. august) 
tar professor Janne 
Haaland Matlary til orde 
for å legge ned Europa-
parlamentet.  

Matlary presenterer to 
hovedargumenter for nedleg-
gelse av parlamentet. For det 
første er parlamentet ikke 
representativt og mangler 
legitimitet. For det andre 
mangler EU demokratisk 
kontroll av makten. 

La oss starte med Europa-
parlamentets representativi-
tet og legitimitet. Medlem-
mene til Europaparlamentet 
velges i ordinære valg, med 
allmenn stemmerett, i alle 
medlemsland. Selv om 
valgsystemene varierer noe, 
så bruker alle medlemslan-
dene proporsjonale valgsys-
tem. På samme måte som ved 
nasjonale valg, utarbeider de 
politiske gruppene i Europa-
parlamentet politiske 
plattformer hvor de presente-
rer sine valgløfter. Ettersom 
valgsystemene er proporsjo-
nale, er hele spekteret av 
Europeiske partier represen-
tert. Parlamentet er represen-
tativt for de meningene de 
europeiske folk har uttrykt 
gjennom valg.

En legitim innvending kan 
være at valgdeltagelsen er for 
lav. I 2014 var den på 42 
prosent i snitt. Det er store 
nasjonale forskjeller, fra over 
89 prosent i Belgia til 13 prosent 
i Slovakia. 

 En kan selvsagt mene at 
dette bør være høyere. Men 
disse tallene lar seg sammen-
ligne med valgdeltagelsen ved 
det amerikanske Kongressval-
get i 2014. Her deltok i snitt 36 
prosent. Deltagelsen varierte 
fra under 28 prosent i Indiana 
til 58 prosent i Maine. 

Lav, og fallende, valgdelta-
gelse er en utfordring for de 
fleste demokratier, men 
løsningen er ikke å legge ned 
parlament. 

Det andre sentrale momen-

tet til Matlary er mangelfull 
demokratisk kontroll av makten. 
Matlary trekker frem ”recall”, 
uten å beskrive dette i detalj. 
”Recall” brukes primært for å 
trekke tilbake mandatet til 
utøvende organer gjennom 
folkeavstemninger. Parlamenter 
kan ty til riksrett for å avskjedige 
den utøvende makten i tilfeller 
av maktmisbruk eller tjeneste-
forsømmelse. Det kan ikke 
iverksettes av rene partipolitiske 
uenigheter. 

EU har to prosedyrer for 
dette, og parlamentet er sentral 
i begge. Ordningen som ligger 
nærmest ”recall” er muligheten 
nasjonale parlamenter har til å 
be kommisjonen om å revurdere 
et forslag før det går videre til 
behandling i ministerrådet og i 
parlamentet. Den andre 
muligheten, som ligger nær-
mere riksrett, er EUs ”motion of 
censure”. Parlamentet kan, hvis 
2/3 av de voterende og minst 

halvparten av alle medlemmene 
stemmer for det, avsette 
kommisjonen. 

Denne prosedyren lå til grunn 
da parlamentet, i 1999, presset 
Santer-kommisjonen til å gå av 

da det ble avdekket utstrakt 
nepotisme og utstrakte uregel-
messigheter i håndteringen av 
EUs finanser. 

Parlamentet spiller også en 
viktig kontrollfunksjon i 
utnevnelsen av kommisjonen. 
Parlamentet skal godkjenne 
forslaget til ny kommisjon, så gir 
dette dem også en sjanse til å 
sikre at hver enkelt kommisjo-
nær er skikket til rollen. Dette 
har forhindret at nasjonale 
regjeringer å få inn personer med 
syn som går på tvers av sentrale 

liberale europeiske verdier som 
likestilling og rettigheter for 
homofile (Rocco Buttiglione, 
Italia 2004), og personer med 
påståtte koblinger til organisert 
kriminalitet (Rumiana Jeleva, 
Bulgaria 2009). 

I Europaparlamentet slipper 
et bredere spekter av interesser 
til. Det fungerer derfor som en 
viktig korrigering til interes-
sene i både ministerrådet og 
kommisjonen. Snarere enn å 
være en gjøkunge er parlamen-
tet en viktig arena for sivilisert 
meningsutvikling og samar-
beid på tvers av nasjonale og 
ideologiske skillelinjer. 
Parlamentet står også for 
demokratisk kontroll av den 
utøvende makten i EU. 

Europaparlamentet bør ikke 
legges ned. 

Bjørn Høyland, professor i 
statsvitenskap ved Universitetet i 
Oslo

Administrerende direktør Carl 
Hartmann i NOAH forsøker i DN 
9. og 27. juli å skape relevans i 
sammenligningen mellom 
vannflommen inn i kratre på 
Langøya med vannflom inn i 
gruvene i Brevik. Han tar feil.

Internasjonalt er det uenighet 
om hvor mye gift som lekkes ut 
til vann (diffusjonsgrad). Uansett 
hvem som har rett, er ekspone-
ringstid vannet blir kontaminert 
i hver sin ende av skalaen. 
Miljødirektoratet innrømmer at 

man ikke kjenner innholdet i deler 
av det materiale som planlegges 
deponert, og dermed er diffu-
sjonsgrad en stor ukjent i lignin-
gen. Mens vann på Langøya i dag 
renses før det pumpes ut, er det 
ingen praktisk mulighet for slik 
rensing i kommende århundrer av 
forurenset vann fra et gruvede-
poni i Brevik. Nærliggende miljø i 
sjøen er ulikt, fordi Langøya er 
omgitt av sjø med sterke strømmer 
og god vannutskifting, mens 
Eidangerfjorden ved Brevik har 
ganske stillestående vann.

Hartmann skriver at NOAH har 
kontakt med de beste fagmiljøer i 
landet. Relevansen for dette 

argumentet forutsetter at 
oppdragsgiver har kompetanse 
til å stille spørsmål og bruke 
svarene. Dette betviles. Hvordan 
kan i så fall NOAH påstå at berget 
i gruvene er tette? Svakhetsso-
ner, tidligere gruvekollaps m.v. 
dokumenterer det motsatte.

På Langøya kan avstanden til 
bebyggelse og mennesker måles i 
kilometer. I Brevik må avstanden 
måles i titalls meter. Dalen 
gruver egner seg ikke for 
deponering av farlig uorganisk 
avfall.

Bjørn Helge Klüver, sivilingeniør 
og ingeniørgeolog

Tar feil om 
avfallsdeponi
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Kjære andelseier
På grunn av stengningen av Hong Kong-børsen 2. august 2016, som ble besluttet av 
lokale myndigheter i forbindelse med utstedelsen av tyfonsignal nr. 8, har styret besluttet 
å suspendere beregningen av netto aktivaverdi samt utstedelse, konvertering, tegning og 
innløsning av andeler i underfondene Amundi Funds Equity Asia ex Japan og Amundi 
Funds Equity Greater China («underfondene») ved bruk av paragraf 21 (a) i vedtektene 
og med tanke på det faktum at en stor del av underfondenes investeringer er notert på 
Hong Kong-børsen.
Etter gjenåpning av Hong Kong-børsen er suspensjonen av NAV for underfondene 
opphevet fra og med NAV-dato 3. august 2016.
Med vennlig hilsen,
Styret

Fredag 12. august 2016 | Dagens Næringsliv


