JANDTEILLSAVTALE
HA
UT AV EØS
Viktig informasjon for deg som vil vite
mer om Norges forhold til EU
■ EU trenger norske varer og tjenester – med eller
uten EØS-avtalen
■ Et flertall av det norske folk vil erstatte dagens
EØS-avtale med en handelsavtale

EØS er en dårlig avtale for Norge

Foto (fra venstre): Eivind Formoe, Don Kittle, Anne Lise Norheim og Norsk olje og gass.

EU overstyrer norsk arbeidsliv.
1. januar ble vikarbyrådirektivet
iverksatt i Norge. En samlet
fagbevegelse var imot innføringen fordi det kan medføre
økt bruk av vikarer og midlertidig
ansatte. Det undergraver retten
til faste ansettelser, som er en av
arbeidslivets grunnsteiner. Fast
arbeid er viktig for folks trygghet
og for å kunne etablere seg
med hus og hjem. Gjennom flere
direktiver og domsavgjørelser
setter EU markedskonkurransen
foran arbeidstakernes
rettigheter. Det betyr mer sosial
dumping.

gassmarkedsdirektivet. Det skulle
øke konkurransen og styrke
kjøperne slik at prisen på gass ble
presset nedover. Før direktivet
ble godkjent i 2001, anslo Oljeog energidepartementet et årlig
tap opp mot ni milliarder kroner.

Milliardtap på gass. Norge
kan ha tapt titalls milliarder på

Klimakvoter i krise. Det er for
mange klimakvoter, og EU har

Dyre anbud. EØS-avtalen krever
at alle større offentlige innkjøp
må ut på anbud i hele EØSområdet. Påbudet er både dyrt
og tungvint for kommuner og
fylker. EU-kommisjonens egne tall
viser at konkurranseutsettingen
koster Norge 16 milliarder kroner
i året.

pålagt landene å dele ut kvotene
gratis. Når det koster bare rundt
50 kroner å slippe ut ett tonn
CO2, er det billigere å kjøpe
kvoter enn å gjøre investeringer
for å redusere utslippene.
Kvotene skal fra 2013 som
hovedregel auksjoneres bort,
men unntakene er så mange
at halvparten fortsatt deles ut
gratis.
Tiltak for likestilling stanset.
EFTA-domstolen fastslo i 2003
at det ikke er lov å øremerke
vitenskapelige stillinger
for kvinner. I 2008 varslet
regjeringen at den ville øremerke
stipendiatstillinger, med
henvisning til FNs

kvinnekonvensjon. Overvåkingsorganet ESA var igjen avvisende,
og ordningen ble ikke satt i verk.
Forskjellene er fortsatt store,
bare to av ti professorer er
kvinner.
Økt matimport fra EU. EØSavtalen gjelder ikke landbruk,
men importen av landbruksvarer
fra EU er femdoblet siden
avtalen ble inngått. EØS-avtalen
sier at Norge og EU skal møtes
annethvert år og gjennomgå
handelen. Så langt har den
økt ensidig til fordel for EU.
Importen fra EU er nesten 24
milliarder kroner i året, mens vi
eksporterer til EU for 3 milliarder.
Dette er et problem for norsk
landbruk og fortrenger varer fra
fattige land.
Mye mer matsminke.
Tilsetningsstoffer som lenge
hadde vært forbudt i Norge
ble tillatt igjen på grunn av
matsminkedirektivene fra
EU: fargestoffdirektivet,
søtstoffdirektivet og direktivet
om andre tilsetningsstoffer.
Stoffene brukes i matvarer, brus
og godteri. Tilsetningsstoffene

kan gi allergilignende reaksjoner,
svekke forplantningsevnen og
være kreftfremkallende.
Alle regler kommer fra EU.
Slik EØS-avtalen fungerer,
innfører Norge i praksis alle
nye markedsregler EU vedtar.
Vetoretten er bare brukt
én gang, mot EUs tredje
postdirektiv. Norge kan ikke
foreslå eller vedta andre regler,
alt kommer fra EU. Omstridte
saker i 2013 er blant annet
helsedirektivet, der helse sees
som en vare i et marked, og
jernbanepakke IV med pålegg
om konkurranseutsetting av
persontrafikken på tog.
ESA overkjører det
norske demokratiet.
Overvåkingsorganet ESA i
Brussel og EFTA-domstolen
i Luxembourg har siste ordet
når EØS-avtalen praktiseres.
Handlingsrommet for Norge er
innsnevret gang på gang. Høsten
2012 fastslo for eksempel
EFTA-domstolen at statens
redningshjelp til Hurtigruten
var ulovlig statstøtte. ESA har
presset norske myndigheter til

å fjerne eierskapsbegrensningen
for lakseoppdrett, som skulle
sikre lokal forankring og
mangfold i bransjen. Nå har
ESA åpnet sak mot reglene som
skal holde norskekysten fri for
vannscootere.
Norge betaler 4,6 milliarder
kroner i året. Den største
utgiftsposten er de såkalte
EØS-midlene, som skal gå til
utviklings- og utjevningstiltak i
Øst-Europa. Norge betaler 2,8
milliarder årlig. Deltagelsen i EUs
programmer og byråer koster
hvert år 1,7 milliarder kroner.
Vi betaler rundt 100 millioner
til overvåkingsorganet ESA og
EFTA-domstolen. Totalt koster
EØS-avtalen 4,6 milliarder. Det
er en tidobling siden avtalen ble
inngått.
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Handelen har gått fritt mellom Norge
og EU lenge før EØS-avtalen. Det vil den
fortsette å gjøre.
n Dersom EØS-avtalen sies opp, skal frihandelsavtalen
med EU igjen tre i kraft. Det står i EØS-avtalen.
Frihandelsavtalen gir tollfrihet for industrivarer.
n EU har like stor interesse av et ryddig handelsforhold
med Norge, som omvendt. Norge har varer EU mangler,
som olje, gass, fisk og mineraler. Vi er kjøpesterke, og
er EUs femte største handelspartner. EU-land selger
biler, musikkanlegg og kjøleskap til Norge i konkurranse
med Asia og USA. «Jeg tror ikke EU ville ønske å miste
noen del av handelen med Norge uten EØS,» bekrefter
EU-kommisjonens avdelingsleder for EØS-saker, LarsOlof Hollner (ABC Nyheter 11. februar 2010).
n EØS er en spesiell og ubalansert avtale. Det normale
i verden er tosidige handelsavtaler. Norge har lang
erfaring med å inngå slike avtaler. EU har over 30
aktive handelsavtaler, og forhandler nye avtaler med
blant andre India, Canada og Japan.
n Sveits sa i en folkeavstemning nei til EØS-avtalen, og
har inngått tosidige handels- og samarbeidsavtaler med
EU. Sveits er i dag EUs fjerde viktigste handelspartner.

EU kan ikke forskjellsbehandle Norge
EU har som medlem av Verdens handelsorganisasjon
forpliktet seg til å arbeide for «substansiell reduksjon
i toll og andre handelshindringer, og å eliminere
diskriminerende behandling i internasjonale
handelsrelasjoner» (WTO-avtalen 1994).

Uten EØS deltar sveitserne på linje med nordmenn i EUs
programmer for forskning og utdanning, de reiser like
fritt og er sikret behandling ved sykdom med det samme
helsetrygdkortet.
n Både EU og Norge er med i Verdens
handelsorganisasjon (WTO). EU skal avstå også fra
andre handelshindringer enn toll. Uten EØS kan Norge
på fritt grunnlag innføre de samme produktreglene som
EU der det er praktisk.

Nei til EU mener Norge er best tjent med
å erstatte EØS-avtalen med en vanlig
tosidig handelsavtale.
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