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Kontor i Brussel siden 1990-tallet
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• EØS avtalen som 

rammebetingelse

• EU som handelspartner

o 80% eksport og 70% import

o EU i stadig endring og utvikling

o EU som standardbærer



Tilgang til EUs 
indre marked 
gjennom
EØS avtalen
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• 31 (30 )land -28(27) i EU, 3 i Efta

• 22 millioner bedrifter

• 500 (440) millioner mennesker

• Fri bevegelse av varer, tjenester, 
mennesker og kapital

• Felles regler og overvåkning
• Europadomstol/Eftadomstol
• ESA/Kommisjonen

• Forutsigbarhet

• Rettssikkerhet

• Dynamisk avtale

• Ikke tollunion



Betydningen av EØS 
avtalen
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• 1994:
• Et nasjonalt kompromiss

• Efta 7 EU 12s viktigste 

handelspartner

• Norges viktigste avtale

• Markedstilgang

• Lokalisering i Norge

• Felles regelverk gjør den viktig 

også for næringer utenfor 

avtalen; sjømat



Viktige oppgaver på 
prioriterte saksfelt
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Informasjonskanal

til/fra Brussel

Påvirke
Prosesser

Bygge
Nettverk

Oppsummert:



Tett på informasjon og 

nettverk

Tett på institusjonenes 

prosesser

Øvrig næringsliv i Europa

- Norden, UK og Tyskland

- BusinessEurope
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EFTA / EØS – to pilarer 
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EU-systemet



EU - institusjonene
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Aktuelt i Brussel 
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• Brexit/handel

• Fullføre denne kommisjonens 
initiativer
• Energi unionen
• Digitale indre marked
• Industri strategi
• Sosiale pilar
• Mobilitetspakken

• Langtidsbudsjett 

• Leaders  agenda»:
• 13 toppmøter frem til V2019

• Valg EP 2019 
• Spitzenkandidate
• Partigruppenes programmer
• Ny kommisjon – agenda
• Betydningen av valget



Prioriterte saksfelt 
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• Brexit og handel

• Klima, miljø og energi

• Arbeidsliv 

• (Digitale) indre marked

• Forskning og innovasjon



Handel
• US stål- og aluminium/EU beskyttelsestiltak 

• EØS avtalen skal sikre likebehandling med EU land
• Stål – i boks, søksmål mot US i WTO
• Aluminium – avventer
• Biler - avventer

• EUs nye handelsavtaler; 
• CETA
• Japan
• Mercosur
• Singapore
• US/EU FTA??

• Efta/Norge ?

• Kina
• Market Economy Status
• IPR
• Japan/US/EU – felles aksjon WTO
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Arbeidsliv – sosiale pilar

• Europeisk pilar for sosiale rettigheter
o Lansert av Juncker ifm State of the Union talen i 2016 

o Vedtatt av EU-institusjonene og medlemslandene på «sosiale toppmøte» i Gøteborg høsten 2017

o Ikke juridisk bindende, men 20 «førende prinsipper» for politikkutviklingen i EU/medlemslandene

• En rekke tilknyttede lovforslag som oppdaterer noen sentrale eksisterende regelverk på 

arbeidslivsområdet, f eks

➢ Utestasjoneringsdirektivet; 

➢ Forslag til nytt direktiv om «work-life balance« /  foreldrepermisjon;

➢ Revisjon av direktivet som sier hva som skal fremgå av en ansettelsesavtale (working conditions/written

statement direktivet);

...samt 

• Forslag om etablering av et europeisk arbeidsbyrå (European Labour Authority)
➢ Informasjonsformidling, samordnede og felles inspeksjoner og mekling 

➢ Dette er frivillig etter Kommisjonens forslag (men Parlamentet og noen få medlemsland fremmer sterkere mandat til ELA) 14



Energi, klima og miljø
• EUs klimaregelverk (EU ETS)

• Norge sluttet seg til EU ETS (kvotehandelssystemet)
• Følge opp revisjonen av statsstøttereglene for miljøstøtte for å videreføre CO2 kompensasjonsordningen

• Ikke kvotepliktig sektor (landbruk/skogbruk/transport); 40% reduksjon
• Forhandlinger nå om samarbeidsavtale ikke-kvotepliktig sektor 
• Byrdefordeling og fleksibilitetsmekanisme
• LULUCF (regelverk for opptak og utslipp fra skog og landarealer)
• CO2 fond !

• Energiunionen
• Clean energy package (vinterpakken): Energieffektiviseringssmålene og innretningen av disse
• Governance; EU byrå for samarbeide mellom tilsynsmyndigheter (ACER)
• Veipakken; CO2 standarder for ulike kjøretøy og teknologivalg
• EUs klimamål 2050

• Sirkulærøkonomi; 
• Plaststrategi
• Single use plastics
• Bioøkonomistrategi
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BREXIT



Hva frykter bedriftene mest?

• Svekkelse av EØS avtalen !
• 20% export til UK, 60% fortsatt til EU

• Brexit
• Øket plunder og heft

• Tjeneste-eksport

• Sammenvevde verdikjeder; kombinerte leveranser; varestrømmer

• Energi

• Fiskeri/sjømat

• Fri bevegelse av arbeidskraft; konserninterne forhold 

• Konkurransevridende tiltak; statsstøtte/offentlige anskaffelser
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Status i 
forhandlingene

Exit 29.3.2019
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• Enighet om skilsmisseavtalen unntatt
• Nord-Irland

• Enighet om overgangsperiode ut 2020
• UK en del av det indre markedet og 

tollunionen uten stemmerett
• Kan bli utvidet uten utløpsdato ?

• Ikke landet rammer for fremtidig avtale

• No deal fortsatt en betydelig risiko

• Forsinkede varestrømmer

• Sjekkliste: 

• https://www.nho.no/tema/eos-og-
internasjonal-handel/artikler/brexit-
sjekkliste-for-bedrifter/



Fremtidig avtale;
UKs forslag
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• Felles indre marked for varer

• Regulatorisk likhet på utvalgte områder, 
inkl. statsstøtte og konkurranse, 
arbeidsmarked og miljø

• Deltagelse i relevante byråer

• Ny tollavtale og tollinnkreving pva EU

• Egne avtaler innenfor enkelte 
tjenestesektorer, herunder finans

• Opprettholde samarbeide innen energi



Forhandlingene
EUs posisjoner

«No cherrypicking»

20

• Ingen hard grense i Nord-Irland

• Nært og spesielt forhold fortsatt

• Bevare integriteten til det indre 
markedet

• De fire friheter henger sammen

• Tilgang til markedet krever 
aksept av regulatorisk enhet 



Viktig for norsk næringsliv ifht brexit?

• Norske bedrifter samme ordning som EU bedrifter samtidig

• Norge (Efta EØS) må kunne henge seg på både skillsmisseavtalen og 
overgangsordningen mellom EU/UK

• Vurdere muligheten for tilslutning til  EUs fremtidig avtale innenfor EØS 
avtalen ramme, avhengig av innhold/omfang

• Særlig viktige/krevende områder; fiskeri, energi; tjenester

• Norske myndigheter; opprettholde tett og nært forhold til både EU og UK

• Dessverre; bedriftene må forberede seg på en hard brexit

2125.10.2018
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HVA MED EU ETTER BREXIT 



NHO Europanytt
Tirsdager og fredager

nho.no/brussel


