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Alle medlemsbedrifter 

i NHO er tilknyttet en 

landsforening som 

ivaretar bedriftenes 

bransjeinteresser. 
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Gjennom EØS-avtalen 
har vi tilgang til vårt 

- viktigste 
- største
- nærmeste 

marked
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• Knytter oss tett til våre naboer og det europeiske 
verdi-fellesskapet 

• Sikrer fri bevegelse for personer, varer, tjenester og 
kapital 

• Gir norske bedrifter adgang til et hjemmemarked av 
31 (30) land, 500 millioner mennesker og 25 
millioner bedrifter 

• Konkurrerer på like vilkår som bedrifter fra EU-land 
pga. et felles europeisk regelverk 
→ trygger norske arbeidsplasser og norsk velferd!
→ og JA, Norge har et handlingsrom!

• EU vår aller viktigste handelspartner
✓ 75% eksport og 70% import

• EU i stadig endring og utvikling – vi må følge med

• EU som standardbærer innen miljø, klima, 
forbrukervern, arbeidsliv, personvern…



NHOs 
oppgaver i 
Brussel
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• Representere NHO i Brussel

• Informasjonsinnhenting, 
analyse og formidling

• Nettverksbygging og 
påvirkning

• Øke/sikre EU-kompetansen i 
NHO-systemet



NHOs viktigste 
kanaler

«Team Norway»

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fphotos.smugmug.com%2FLogo%2FLogo%2Fi-NhXmWqs%2F0%2F1095f610%2FL%2FEFTA-logo-2199-1380pxl-transparent-L.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fphotos.efta.int%2FLogo%2FLogo%2Fi-NhXmWqs&docid=6btktYfxRdhOJM&tbnid=_lx96zLqBv62oM%3A&vet=10ahUKEwip_PLdiv7lAhUyxMQBHaqtBCsQMwhSKAIwAg..i&w=800&h=502&bih=1029&biw=2043&q=efta%20log&ved=0ahUKEwip_PLdiv7lAhUyxMQBHaqtBCsQMwhSKAIwAg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.regjeringen.no%2Fglobalassets%2Fdepartementene%2Fud%2Fbilder%2Feuropa%2Fnorges_hus_2014_acc_stian_mathisen-eudel_800with.jpg%3Fpreset%3Darticle%26v%3D699070155&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.regjeringen.no%2Fen%2Ftopics%2Feuropean-policy%2Fmission-of-norway-to-the-eu%2Fabout_mission%2Fid685974%2F&docid=y18b8ycujgp4iM&tbnid=vzK4r1olaOE0WM%3A&vet=10ahUKEwi4k6LGi_7lAhVL1qYKHUEhCyAQMwhEKAQwBA..i&w=800&h=450&bih=799&biw=1634&q=norway%20house%20brussels&ved=0ahUKEwi4k6LGi_7lAhVL1qYKHUEhCyAQMwhEKAQwBA&iact=mrc&uact=8


Strasbourg – møter med Parlamentarikere 
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Bidra i NHOs påvirkningsarbeid 
mot det norske systemet via Brussel
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Samarbeid:
Business Europe  |  Medlemsbedrifter 
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Nordisk samarbeid
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Motta besøk og besøksgrupper
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NHO Brussel:
viktige områder og 
viktigste saker
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• Ny Kommisjon/nytt Europaparlament

- 100 dagers plan

• Energi/klima

- EU 2050 strategi klima/Green deal

• Handel/brexit

- USA/Kina USA/EU

- Brexit…?

• Forskning og innovasjon

Horisont Europa & Digital Europe

• Arbeidsliv/sosial agenda

- Europeiske Sosiale Pilar

- Nordisk arbeidslivsmodell

• Industripolitikk/indre marked

- Digital

- Konkurransepolitikk/statsstøtte

• EØS-debatten
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Von der Leyens 100 dagers plan

• En Europeisk «Green Deal»
• Økte utslippsmål 2030 (50%), EIB/klima, rettferdig 

omstilling/utsatte regioner, CBT, bærekraft/klima = vekst, nye 
næringer og industri

• En økonomi som fungerer for alle
• SMB strategi/offentlige innkjøp, sosiale pilar; minstelønn, 

plattformarbeidere, likestilling; likelønn og styrer, skatt; CCCTB, digital 
skatt, kvalifisert flertall,

• Et Europe "fit" for den digitale tidsalder
• Digitalisering; felles standarder 5G/nye generasjoners teknologier, AI, ny 

DSA, kompetanse

• Beskytte vår Europeiske levemåte/samfunnsorden
• Rule of law, grensekontroll/migrasjon, 

• Et sterkere globalt Europa
• Fri/rettferdig handel, brexit, forsvar/Europeisk forsvarsunion.

• Nye initiativ for europeisk demokrati.
• EP initiativrett
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Brexit
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• UK ut senest 31. januar 2020

• Overgangsperiode ut 2020
• Kan be om utsettelse innen ??

• Borgerrettigheter/økonomiske 
forhold/Nord-Irland
• Nord-Irland forblir praktisk i EU mht

toll, VAT, indre marked

• «Political declaration»
• Nytt forhold EU – UK; UK avvike mer fra 

EU enn Mays avtale men fortsatt sikre et 
«level playing field»

• Skottland? 

• Ny folkeavstemning? 



Takk for oppmerksomheten!

dato

Abonner på 

NHO Europanytt @NHOBrussel

PÅ

OG


