Myter og fakta om EU og EØS

Myte nr. 4:

Uten EØS-avtalen får
vi ikke solgt varene
våre, hevder ja-siden.
n Fakta er at den tidligere frihandelsavtalen fortsatt er gyldig. EU har selv
interesse av å handle med Norge.

BLA OM FOR FAKTA

«Jeg tror ikke EU ville ønske å miste noen
del av handelen med Norge uten EØS.»
Lars-Olof Hollner, EU-kommisjonens avdelingsleder for EØS-saker (ABC Nyheter 11. februar 2010).

Fakta: Hvis EØS-avtalen faller bort, skal den
tidligere frihandelsavtalen med EU igjen tre i
kraft. Den gir tollfrihet for alle industrivarer.
n «EØS-avtalen er helt avgjørende for norsk handel med Europa,» påstår EUtilhenger og Ap-politiker Marit Nybakk.1 Høyre-leder Erna Solberg sier om
EØS-avtalen: «denne markedsadgangen er kritisk for norsk næringsliv og norske
arbeidsplasser.»2 Dette stemmer ikke med fakta.
n Hvis EØS-avtalen faller bort, skal den tidligere frihandelsavtalen med EU igjen
tre i kraft. Det står i EØS-avtalens artikkel 120. Frihandelsavtalen gir tollfrihet for
alle industrivarer. Vi kan altså fortsatt selge varene våre til EU uten toll og andre
handelshindringer. Tjenestehandelen vil også stort sett foregå som i dag, i tråd
med tjenesteavtalen til Verdens handelsorganisasjon WTO.
n I henhold til WTO-reglene kan EU ikke ha høyere toll mot Norge enn mot andre
land utenfor unionen. Løsningen i den såkalte laksekrigen, der EU måtte gi seg for
pålegg fra WTO, viser at det uavhengig av EØS er internasjonale handelsregler
som EU må respektere.
n EU har selv interesse av å handle med Norge. Størstedelen av eksporten fra
Norge til EU består av råvarer og halvfabrikata, som næringslivet i EU trenger.
Norge er dessuten et kjøpesterkt marked for EU. Ser vi bort fra olje og gass,
eksporterte vi i 2009 varer til EU for 165,1 milliarder kroner, mens importen var
273,7 milliarder.3 Det ville være irrasjonelt av EU å gå til handelskrig mot Norge.
Noter
1) NTB/Siste.no 28.11.2008.
2) Innledning på Europabevegelsens landsmøte i mars 2005.
3) Statistisk årbok 2010, tabell 315.

Dette er fjerde løpeseddel i Nei til EUs serie om myter i norsk
EU-debatt. Forrige myte: Norge trenger euroen. Neste myte:
Eneste alternativ til EØS er EU-medlemskap.
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