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«Undersøkelsen viser at 
EU-lovgivning og -
politikk gjør seg 
gjeldende i 49 prosent 
av kommunestyre-
sakene. Det er med 
andre ord en betydelig 
berøringsflate mellom 
EUs politikk og regler, og 
norske kommunestyre-
saker.»
Rapporten «EU på dagsorden 
i norske kommuner og 
fylkeskommuner»





Differensiert arbeidsgiveravgift

Bred politisk enighet i Norge om at den 
differensierte arbeidsgiveravgiften er en god 
ordning for å utvikle næringsliv og 
arbeidsplasser i distriktene. 

Hver gang EU endrer sine regler for 
regionalstøtte, som unionen normalt gjør hvert 
syvende år, må Norge føre en ny kamp for den 
differensierte arbeidsgiveravgiften.

Ordningen er flere ganger blitt endret – frem og 
tilbake. Dette skaper uforutsigbarhet. 



N
o

rd
ly

s
 1

8
.0

3
.2

0
1

4





Hva er problemet med ACER?

• Avståelse av suverenitet: Vi gir fra oss energimakt til 
EU. Reguleringsmyndigheten i Norge (RME) skal kopiere 
vedtak i overvåkingsorganet ESA, som kopierer EUs 
energibyrå. 

• Strømprisene for oss forbrukere i Norge vil gå opp.

• Kraftkrevende industri vil miste sitt viktigste 
konkuransefortrinn: Billig og langsiktig energi. 

• Miljøet taper i en kraftutveksling der vann skal 
pumpes tilbake og det blir store variasjoner i vannføring.

EUs tredje energipakke og ACER





«EU vil fortsette å integrere 
Norge fullt ut i unionens 
indre energipolitikk.»

Fra EU-kommisjonens melding om energiunionen (2015)



Gassforhandlingsutvalget ble 
avviklet på grunn av krav fra EU.

Kravet i petroleumsloven om at 
oljevirksomhet på norsk sokkel 
skal ledes fra eller ha base i 
Norge ble fjernet etter påtrykk 
fra ESA.

Verktøykassa mister redskap



Fiskeri: skulle være utenfor, slik ble det ikke

• EØS har medført at utlendinger fritt kan eie 
norske oppdrettsanlegg.

• Eierskapsbegrensninger for å sikre flere aktører er 
fjernet.

• Plikten til å lande norsk fisk i Norge, er fjernet 
(Protokoll 9 artikkel 5). 

• Fiskerisektoren er generelt berørt av de fire 
friheter, med unntak av norske reguleringer av 
fangstleddet.



Hva EØS gjør med landbruket

Norge har en selvstendig 
landbrukspolitikk (jordbruksoppgjøret, 
markedsregulering og tollvern).

Men EØS griper inn:

• Det veterinære grensevernet fjernet 
(1998)
• Regler for mattrygghet
• GMO
• Tekniske standarder i landbruket
• Handel med landbruksvarer



Handelen med landbruksvarer



Samhandelen med EU på ost





Mobilitetspakken

EUs nye 
mobilitetspakke 
(veipakke) legger 
opp til et 
ubegrenset antall 
kabotasjeoppdrag



«At Norge sier opp dagens EØS-
avtale. En stadig strøm av EU-
direktiver og EØS-regler utgjør en 
trussel mot norske faglige rettigheter, 
f. eks. vikarbyrådirektivet, 
postdirektivet, kabotasjereglene og 
Jernbanepakke 4.»
Transportarbeiderforbundets landsmøtevedtak
januar 2014



Trenger vi EØS-avtalen for å handle med EU?





Alternativet til EØS: Fornyet handelsavtale

• En avtale mellom to likeverdige 
parter, Norge og EU. 

• Ingen forutsetning om innføring 
av nytt regelverk. Ikke 
overvåkingsorgan og domstol. 

• Tollfri handel med industrivarer.

• Gjensidig markedsadgang for 
tjenester. 

• Men ikke fri flyt av arbeidskraft 
eller fri etableringsrett. 



Handelsavtale som fungerer

«Vi finner at de største 
eksportørene til EU i mindre grad er 
avhengige av EØS-avtalens vilkår, 
sammenlignet med et eventuelt 
innhold i en moderne bilateral 
handelsavtale.»

Menon Business Economics 
Rapporten Norge og EØS: Handelsmønstere 

og rammer for samhandel i EØS-avtalen
Menon-publikasjon nr 17/2013



Takk for oppmerksomheten

www.neitileu.no


