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4) Vil ta Norge ut av EUs 
energibyrå ACER  
Stortingsflertallet vedtok EUs energi-
pakke 3 i mars 2018. Gjennom tilslut-
ningen til EUs energiunion har Norge 
i realiteten overført myndighet til EUs 
energibyrå ACER, som gjør vedtak 
gjennom EØS-tilsynet ESA og Regule-

ringsmyndigheten for energi (RME), 
som skal være uavhengig fra norske 
myndigheter. Målet for EU er fri flyt 
av energi i det indre marked. Norge 
har dermed gitt fra seg muligheten til 
å styre strømprisen. Norge kan heller 
ikke styre kraften til å legge om sam-
funnet i grønn retning. EUs energipak-
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PARTIENES STANDPUNKTER: 

Sentrale saker om Norges forhold til EU 
og EØS foran stortingsvalget 2021 
 Nei til EU har valgt ut 
åtte sentrale og aktu-
elle saker som angår 
Norges forhold til EU 
og EØS-avtalen, og 
undersøkt hva stor-
tingspartiene mener i 
disse sakene.  
1) For eller mot at Norge 
skal bli medlem av EU 
Folkestyre og nasjonal suverenitet er 
grunnleggende argumenter for Nei 
til EU. Utenfor EU kan vi ha et folke-
styre hvor folk deltar, og politikerne 
står til ansvar for velgerne. EU overtar 
myndighet over stadig nye områder fra 
nasjonalstatene, og innbyggerne i EU 
har liten oversikt over hva som skjer i 
Brussel. Vårt nei til EU er også et ja til 
solidaritet og internasjonalt samarbeid 
for miljø og klima.   

2) For eller mot offentlig 
utredning av alternativer til EØS  
Mer kunnskap om alternativene til 
EØS-avtalen kan gi en bedre opplyst 
debatt om Norges forhold til EU. Det 
er mange myter om hva EØS betyr for 
norsk handel, som en offentlig utred-
ning (NOU) kan oppklare. Fellesfor-
bundet, det største fagforbundet i 
privat sektor, krever en offentlig utred-
ning av alternativene til EØS-avtalen.  

3) Foretrekker EØS eller 
handelsavtale  
EØS-avtalen begrenser norsk politikk 
på mange måter, som å stanse tiltak 
mot sosial dumping, øker importen av 
landbruksvarer, utsetter klimakutt 
i Norge og fratar nasjonal styring på 
energiområdet. Nei til EU mener det 
mest aktuelle alternativet er en mer al-
minnelig og jevnbyrdig handelsavtale. 
Uten EØS sikrer allerede Handelsav-
talen fra 1973 full tollfrihet for indus-
trivarer mellom Norge og EU. Tollen 
på fersk norsk laks til EU vil også være 
nøyaktig den samme utenfor EØS (to 
prosent). Norge er en av EUs største 
handelspartnere, og EU har interesse 
av å inngå en ny handelsavtale med 
Norge hvis EØS-avtalen sies opp. 

AV MORTEN 
HARPER
morten.harper@
neitileu.no 

Mer på nett
 ȕ På neitileu.no vil 

du fra slutten av juni 
kunne finne kandida-
tundersøkelsen, der 
kandidatene fra alle 
fylker svarer på seks 
EU- og EØS-spørs-
mål. 

 ȕ Du vil også kunne 
svare på om du er 
enig i disse åtte 
spørsmålene og 
finne ut hvilket parti 
som passer for deg. 
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PUBLIKASJONER
FRA NEI TIL EU
EUs nye landbrukspolitikk 
og handelen med land-
bruksvarer – 60 kr 

EUs landbruk står 
overfor store plan-
lagte reformer. I Vett 
nr. 2 2021 undersø-
ker Hanne Eldby og 
Martin H. Inderhaug 
fra AgriAnalyse 
reaksjonene på 
forslagene til den 
nye landbrukspolitik-
ken i EU. Heftet viser 
dessuten hvordan 
økte tollfrie kvoter 
for EU gjennom 

EØS-avtalen undergraver norsk matpro-
duksjon og foredlingsindustri. 

Hvilken transport trenger 
vi? – 60 kr 
Om blant annet 
EUs fjerde jernba-
nepakke, Uber og 
kabotasjekjøring. 
Vett nr. 1 2021 ser på 
kostnadene av den 
liberaliserte trans-
porten i EUs indre 
marked, som Norge 
er del av gjennom 
EØS-avtalen. Det 
er blitt mer sosial 
dumping og mindre 
fagorganisering. Kvaliteten og prisen for 
forbrukerne blir ofte heller ikke bedre. 48 
sider. 

Skal EU styre strømmen? – 60 kr  
EUs nye Energipak-
ke 4 innebærer at 
energibyrået ACER 
får enda mer myn-
dighet på bekostning 
av nasjonal styring. 
Energipakke 4 har 
konsekvenser for 
blant annet strøm-
prisen, presset 
for utbygging av 
vindturbiner på land 
og muligheten for å 
bruke fornybar kraft 

til utvikling av grønn industri i Norge. Det 
er tema for Vett nr. 3 2020. 48 sider 

Klima for handling? – 10 kr 
Innføringshefte om EUs klimapolitikk og 
konsekvensene den har for Norge. Heftet 
svarer på spørsmål som: Fører EU en 
ambisiøs klimapolitikk? Er norsk EU-med-
lemskap bra for klima? Ville vi kuttet mer 
utslipp uten EØS-avtalen? 12 sider.  

EØS bestemmer – 8 kr 
Ny pamflett. Hvor-
dan EØS-avtalen 
overstyrer arbeids-
livslovgivning, 
tariffavtaler, jernbane 
og energipolitikk. 16 
sider.  

Bestill eller last ned:
www.neitileu.no

neitileu.no

neitileu.no

Bli medlem med SMS: 
Send NEITILEU navn og 
e-post til 2090 (kr 200,–)

Landbruket har stor verdi
«Økt matvareberedskap og 
matsuverenitet, slik at den norske 
bonden kan få produsere mest 
mulig mat på norske ressurser er 
et viktig mål. Å ha rett og plikt til 
å produsere mat for befolkningen 
er en viktig verdi. Spesielt i 
verdenssammenheng.»
Fra forordet av Einar Frogner, nestleder i Nei til EU og leder 
av Nei til EUs landbrukspolitiske utvalg

EUs nye landbrukspolitikk og 
handelen med landbruksvarer

vettNei til EUs skriftserie
Nr. 2 • Juni 2021 • Kr 60,-

vett  EU
s nye landbrukspolitikk og handelen m

ed landbruksvarer

EUs landbruk står overfor store planlagte reformer. I denne utgaven  
av Nei til EUs skriftserie Vett beskriver Hanne Eldby og Martin H. 
Inderhaug fra AgriAnalyse forslagene til den nye landbrukspolitikken i 
EU, og undersøker reaksjonene fra landbruket selv samt forbruker- og 
miljøorganisasjoner. Heftet viser dessuten hvordan økte tollfrie kvoter 
for EU gjennom EØS-avtalen undergraver norsk matproduksjon og 
foredlingsindustri. Det er derfor avgjørende at eventuelle landbruks-
kvoter til Storbritannia nå etter brexit må tas av de kvotene EU har. 

neitileu.no

neitileu.no

Bli medlem med SMS: 
Send NEITILEU navn og 
e-post til 2090 (kr 200,–)

neitileu.noneitileu.no

Energiunionen tar form
Energipakke 3 utløste en kraftig EØS-debatt. I januar 
2021 skal Høyesterett vurdere Nei til EUs søksmål om at 
Stortingets ACER-vedtak var i strid med Grunnloven. 

Samtidig bygger Brussel energiunionen videre. EUs 
nye Energipakke 4 innebærer at energibyrået ACER 
får enda mer myndighet på bekostning av nasjonal 
styring. Det gjelder spesielt utvikling og regulering av 
nettforbindelser over landegrensene. ACER kan også 
etablere et nytt lokalt kontor i Norge for oppfølging av 
EU-reglene, og foretak som ikke følger ACERs pålegg 
kan bli ilagt store bøter.

Energipakke 4 har konsekvenser for blant annet 
strømprisen, presset for utbygging av vindturbiner 
på land og muligheten for å bruke fornybar kraft til 
utvikling av grønn industri i Norge. 
Hvis «pakken» fra Brussel tas inn i EØS-avtalen.

Skal EU styre 
strømmen?

vettNei til EUs skriftserie
Nr. 3 • Oktober 2020 • Kr 60,-

vett  Skal EU
 styre strøm

m
en?

EUs energipakke 4, ACER og kraftkontroll

neitileu.no

neitileu.no

Bli medlem med SMS: 
Send NEITILEU navn og 
e-post til 2090 (kr 200,–)

Trygg transport 
og ryddig arbeidsliv
«Det skulle være nulltoleranse for sosial 
dumping. LO og de største forbundene 
har vedtatt at ILO-konvensjoner, 
arbeidsmiljøloven og tariffavtaler har 
forrang foran EØS-bestemmelser. 
Wizz Air bryter ILO-konvensjon 87 
om retten til organisering. Derfor må 
norske myndigheter stanse Wizz Air sin 
virksomhet i Norge for brudd på ILO-
konvensjoner. ILO-konvensjoner må ha 
forrang foran EØS-avtalens artikler om fri 
etableringsrett.»
Fra oppropet «Wizz Air ut av Norge – norsk lønn for flyarbeidere i Norge», 
signert av over 300 LO-tillitsvalgte, desember 2020

Hvilken transport 
trenger vi?

vettNei til EUs skriftserie
Nr. 1 • Mars 2021 • Kr 60,-

vett H
vilken transport trenger vi?

EUs fjerde jernbanepakke, Wizz Air, Uber og kabotasjekjøring

Stadig møter vi lovnader om billige billetter og fri frakt. 
Denne utgaven av Nei til EUs skriftserie Vett ser på 
kostnadene av den liberaliserte transporten i EUs indre 
marked, som Norge er del av gjennom EØS-avtalen. 
EU-tilpasningene svekker den nasjonale kontrollen med 
sikkerheten. Det er blitt mer sosial dumping og mindre 
fagorganisering. Kvaliteten og prisen for forbrukerne blir 
ofte heller ikke bedre.
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PARTIENES STANDPUNKTER: 

Sentrale saker om Norges forhold til EU 
og EØS foran stortingsvalget 2021 

ke 4 gir ACER enda mer myndighet. 
Nei til EU krever at vetoretten i EØS 
brukes mot myndighetsoverføringen i 
Energipakke 4.  

5) For eller mot EUs fjerde 
jernbanepakke  
EUs fjerde jernbanepakke vil melde 

norsk jernbane inn i EU. EU-pakken 
vil bety anbudstvang på jernbanen, 
uavhengig av politisk stemning og fler-
tall i Norge. Dermed frasier Stortinget 
seg retten til å bestemme over norsk 
jernbanepolitikk i framtida. Myndighet 
overføres direkte til EUs jernbane-
byrå, EU-domstolen og EU-kommi-
sjonen. Det gjør EØS-avtalen mer likt 
et EU-medlemskap og er i strid med 
forutsetningene om at Norge ikke skul-
le være underlagt EU. Nei til EU mener 
det nye Stortinget bør ta EUs fjerde 
jernbanepakke ut av EØS-avtalen.  

6) Vil redusere EUs tollfrie kvoter 
for landbruksvarer i lys av brexit  
Landbruket skulle være utenfor 
EØS-avtalen, men importen har skutt 
i været og handelsunderskuddet med 
EU er rekordstort. Kvotene for tollfri 
handel med landbruksvarer som ost, 
kjøtt og grønnsaker er økt flere ganger, 
etter forhandlinger med EU. I 2020 var 
importen fra EU verdt 51,2 milliarder 
kroner, mens eksporten var 7,2 milli-
arder. Norge hadde altså et handelsun-
derskudd overfor EU på 44 milliarder 
kroner for landbruksvarer. Den høye 
importen går på bekostning av norsk 
matproduksjon. Arbeidsplasser i 
landbruk og foredlingsindustri over 
hele landet er satt i spill. Etter ordlyden 
i EØS-avtalens artikkel 19 er målet en 
gradvis liberalisering, der handelen 
skal være til gjensidig fordel. Utvik-
lingen har blitt ensidig til EUs fordel. 
EØS-nabo Island mener at også brexit 
begrunner en reforhandling fordi 
EU-markedet nå har blitt mindre. 

7) For eller mot EUs forslag 
til minstelønnsdirektiv  
I Norge er det ikke politikerne som 
bestemmer lønna. Det er partene i 
arbeidslivet som forhandler fram 
lønns- og arbeidsvilkår, som resulterer 
i landsomfattende tariffavtaler. EUs 
forslag om lovbestemt minstelønn 
bryter dramatisk med måten lønns- og 
arbeidsvilkår bestemmes på. I tillegg 
vil minstelønna måtte legges i nærhe-
ten av de laveste lønnssatsene for ikke 
å overkjøre gjeldende tariffavtaler. EUs 
direktivforslag svekker fagbevegelsen 
og den norske arbeidslivsmodellen. 

8) Vil bruke handlingsrommet i EØS 
for å forby bemanningsbyråene   
Nei til EU var mot EUs vikarbyrådi-
rektiv fordi vi mente det ville hindre 
nasjonale tiltak mot bemanningsbran-
sjen dersom det ble nødvendig. Det skal 
være opp til norske myndigheter hva 
som er lov eller ikke lov i arbeidslivet. 
Eksemplene er mange på bemannings-
byråer som driver med sosial dumping. 
Blant annet Fellesforbundet krever at 
bemanningsbransjen avvikles i sin nå-
værende form, med forbud mot innleie 
i enkelte områder og bransjer. 

Finn partiet du 
er mest enig 
med her. I den-
ne tabellen kan 
du finne ut hva 
partiene mener 
om viktige EU- og 
EØS-saker. 
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Hvordan EØS-avtalen overstyrer 
arbeidslivslovgivning, tariffavtaler, 
jernbane og energipolitikk

ALG 2021 
Velg mindre makt til EU



1) For eller mot at Norge skal bli medlem av EU? 
Folkestyre og nasjonal suverenitet er grunnleggende argumenter 
for Nei til EU. Utenfor EU kan vi ha et folkestyre hvor folk deltar, 
og politikerne står til ansvar for velgerne. EU overtar myndighet 
over nye områder fra nasjonalstatene, og innbyggerne i EU har 
liten oversikt over hva som skjer i Brussel. Vårt nei til EU er et ja til 
solidaritet og internasjonalt samarbeid for miljø og klima.   

2) For eller mot offentlig utredning av 
alternativer til EØS?  
Mer kunnskap om alternativene til EØS-avtalen kan gi en bedre 
opplyst debatt om Norges forhold til EU. Det er mange myter 
om hva EØS betyr for norsk handel, som en offentlig utredning 
(NOU) kan oppklare. Fellesforbundet, det største fagforbundet 
i privat sektor, krever en offentlig utredning av alternativene til 
EØS-avtalen.  

3) Foretrekker EØS eller handelsavtale?  
EØS-avtalen begrenser norsk politikk på mange måter, som å 
stanse tiltak mot sosial dumping, øker importen av landbruksva-
rer, utsetter klimakutt i Norge og fratar oss nasjonal styring på 
energiområdet. Nei til EU mener det mest aktuelle alternativet er 
en mer alminnelig og jevnbyrdig handelsavtale. Uten EØS sikrer 
allerede Handelsavtalen fra 1973 full tollfrihet for industrivarer 
mellom Norge og EU. Norge er en av EUs største handelspart-
nere, og EU har interesse av å inngå en ny handelsavtale med 
Norge hvis EØS-avtalen sies opp. 

4) Vil ta Norge ut av EUs energibyrå ACER?  
Stortingsflertallet vedtok EUs energipakke 3 i mars 2018. 

Gjennom tilslutningen til EUs energiunion har Norge i realiteten 
overført myndighet til EUs energibyrå ACER. Målet for EU er 
fri flyt av energi i det indre marked. Norge har dermed gitt fra 
seg muligheten til å styre strømprisen. Norge kan heller ikke 
styre kraften til å legge om samfunnet i grønn retning. EUs 
energipakke 4 gir ACER enda mer myndighet. Nei til EU krever 
at vetoretten i EØS brukes mot myndighetsoverføringen i 
Energipakke 4.  

5) For eller mot EUs fjerde jernbanepakke?  
EUs fjerde jernbanepakke vil melde norsk jernbane inn i EU. EU-
pakken vil bety anbudstvang på jernbanen, uavhengig av politisk 
stemning og flertall i Norge. Dermed frasier Stortinget seg retten 
til å bestemme over norsk jernbanepolitikk i framtida. Myndighet 
overføres direkte til EUs jernbanebyrå, EU-domstolen og EU-
kommisjonen. Det gjør EØS-avtalen mer likt et EU-medlemskap 
og er i strid med forutsetningene om at Norge ikke skulle være 
underlagt EU. Nei til EU mener det nye Stortinget bør ta EUs 
fjerde jernbanepakke ut av EØS-avtalen.  

6) Vil redusere EUs tollfrie kvoter for 
landbruksvarer i lys av brexit?  
Landbruket skulle være utenfor EØS-avtalen, men importen har 
skutt i været og handelsunderskuddet med EU er rekordstort. 
Kvotene for tollfri handel med landbruksvarer som ost, kjøtt og 
grønnsaker er økt flere ganger, etter forhandlinger med EU. I 2020 
var importen fra EU verdt 51,2 milliarder kroner, mens eksporten var 
7,2 milliarder. Norge hadde altså et handelsunderskudd overfor EU 
på 44 milliarder kroner for landbruksvarer. Den høye importen går 
på bekostning av norsk matproduksjon. Arbeidsplasser i landbruk 
og foredlingsindustri over hele landet er satt i spill. Utviklingen har 
blitt ensidig til EUs fordel. EØS-nabo Island mener at også brexit 
begrunner en reforhandling fordi EU-markedet nå har blitt mindre. 

7) For eller mot EUs forslag til 
minstelønnsdirektiv?  
I Norge er det ikke politikerne som bestemmer lønna. Det er 
partene i arbeidslivet som forhandler fram lønns- og arbeidsvilkår, 
som resulterer i landsomfattende tariffavtaler. EUs forslag om 
lovbestemt minstelønn bryter dramatisk med måten lønns- og 
arbeidsvilkår bestemmes på. I tillegg vil minstelønna måtte 
legges i nærheten av de laveste lønnssatsene for ikke å overkjøre 
gjeldende tariffavtaler. EUs direktivforslag svekker fagbevegelsen 
og den norske arbeidslivsmodellen. 

8) Vil bruke handlingsrommet i EØS for å 
forby bemanningsbyråene?   
Nei til EU var mot EUs vikarbyrådirektiv fordi vi mente det ville 
hindre nasjonale tiltak mot bemanningsbransjen dersom det 
ble nødvendig. Det skal være opp til norske myndigheter hva 
som er lov eller ikke lov i arbeidslivet. Eksemplene er mange på 
bemanningsbyråer som driver med sosial dumping. Blant annet 
Fellesforbundet krever at bemanningsbransjen avvikles i sin 
nåværende form, med forbud mot innleie i enkelte områder og 
bransjer. 

Åtte aktuelle saker som angår Norges forhold til EU og EØS-avtalen. 
Nei til EU har undersøkt hva stortingspartiene mener i disse sakene.

Bli medlem i Nei til EU
Et sterkt Nei til EU er den beste garantien mot 
at ja-siden prøver seg igjen. Som medlem
i Nei til EU får du avisen Standpunkt og 
kan gratis abonnere på skriftserien Vett.
neitileu.no/bli-medlem      
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