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Forord 

Formålet med denne rapporten er å se på forholdet mellom Norge og Den europeiske union i 

tiden etter folkeavstemningen om norsk medlemskap i EU. Utgangspunkt for rapporten er de 

fire saksområdene demokratiet i EU, den felles utenriks- og sikkerhetspolitikken, opprettelsen 

av den økonomiske og monetære unionen og fiskeripolitikken i Norge og EU. Alle disse 

temaene var viktige i argumentasjonen foran folkeavstemningen i 1994, og derfor søker denne 

utredningen å belyse hvordan utviklingen har vært på disse feltene i tiden etter Norge takket 

nei til medlemskap i EU. 

De tre førstnevnte saksområdene er naturligvis rettet mest mot EU, da det er EU som er 

drivkraften i disse endringene, mens Norge må forholde seg EU som en politisk aktør. 

Fiskeripolitikken er mer konkret enn de store politiske prosessene omkring utviklingen av den 

politiske institusjonen EU. Likevel var fiskeripolitikken en meget omstridd sak foran 

folkeavstemningen. Det er nok et resultat av at Norge er en av verdens store fiskerinasjoner, 

som har råderetten over enorme fiskeriressurser, mens EU samlet sett har en svært stor 

fiskeriflåte, men svært knappe ressurser. Både EU og Norge ser behovet for en bærekraftig 

fiskeriforvaltning, men hvem som skal få tilgang til fisken og hva en forsvarlig forvaltning 

skal være tuftet på, er noen av spørsmålene som blir undersøkt i rapporten. Når det gjelder 

demokratiet innen EU-systemet, blir beslutningssystemet og valgsystemet skissert. Deretter 

blir noen utviklingstrekk analysert, med vekt på traktatendringer og den forestående 

utvidingen mot Sentral- og Øst-Europa. EU sin etableringen av en felles utenriks og 

sikkerhetspolitikk er et saksfelt som er i en rivende utvikling. Rapporten ser på hva EU sin 

politikk er på feltet og i hvilken retning den går. Det betyr at en rekke uavklarte forhold blir 

drøftet. Ved årsskiftet er den gangbare valutaen i de fleste EU-landene Euro, og med det er 

siste fase av etableringen av en økonomisk og monetær union gjennomført. Et av tidenes 

største politiske prosjekter er med det sluttført, og med det er fasen der konsekvensene blir 

synlige kommet. Rapporten ser på handlingsrommet medlemmene har, når de er tilknyttet en 

felles pengepolitikk, og i tillegg har bundet opp sin finanspolitikk. I den forbindelse spør 

rapporten om det er velferd og arbeidsrettigheter som blir salderingsposten i økonomien. 

Denne rapporten er gjennomført på bakgrunn av et initiativ frå Styringsgruppa til Landbrukets 

Utredningskontor. Rapporten er basert på bidrag fra Hanne Eldby, Odd Gunnar Mosen, 

Eivind Mehl og Torbjørn Tufte og inngår i Landbrukets Utredningskontor sin rapportserie. 

Oslo, januar 2002 

Eugen Tømte 
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1 Union versus follcestyre 
Har demokratiets status i EU endret seg siden den norske folkeavstemningen om EU

medlemskap i 1994? Dette er den problemstillingen dette kapittelet vil søke å belyse. Siden 

1994 har det vært holdt flere toppmøter i EU hvor traktatgrunnlaget har blitt endret. EU 

planlegger en utvidelse mot Sentral- og Øst-Europa og det er gjort forberedelser for å kunne 

ta opp nye medlemsland. I det følgende vil det bli redegjort for de viktigste endringene, og 

hvordan disse vil påvirke demokratiske prosesser i EU. 

1.1 Norge og Europa 

"Ja til folkestyre - Nei til EU" lød en av parolene til nei-siden før folkeavstemningen om 

norsk medlemskap i EU i 1994. EU-motstanderne hevdet at et EU-medlemskap ville føre til 

en svekkelse av demokratiet og de var kritiske til at Norge avga suverenitet. I fra motsatt hold 

ble et norsk medlemskap i EU brukt som argument for fortsatt norsk internasjonal innflytelse i 

blant annet miljøspørsmål, sikkerhetspolitikk, økonomi og sysselsetting. 

Spørsmålet omkring norsk selvråderett og suverenitet har vært et av de mest sentrale og 

grunnleggende temaene i den norske EU-debatten. En suveren stat er høyeste rettsmakt i 

forhold til sine borgere og er ikke bundet av andre intern-rettslige bestemmelser enn de staten 

selv måtte ha inngått frivillig. Det vil si at en suveren stat i utgangspunktet ikke er underlagt 

noen overnasjonal myndighet i det internasjonale systemet. I et mellomstatlig samarbeid, som 

EU, avgir det enkelte land suverenitet på nærmere bestemte områder, og en har innslag av 

overnasjonal myndighet. EU, eller forløperen til EU, Det europeiske kull- og stålfellesskapet 

ble opprettet i 1951. Roma-traktaten, som ble vedtatt i 1957, skulle gi et tettere politisk 

samarbeid i Europa. Denne traktaten er blitt stående som EUs grunnlov. Traktaten har i 

etapper gjennomgått revisjoner som har overført makt og myndighet fra medlemslandene til 

fellesskapsnivå. Samarbeidet i EU er definert til tre områder - EUs tre søyler (St.meld. nr. 40, 

1993 -1994): 

- EF-traktaten (søyle I) 

- Bestemmelser om en felles utenriks - og sikkerhetspolitikken (søyle Il) 

- Bestemmelser om justissaker (søyle Ill) 

1.2 Dagens styringssystemer i EU 

1.2.1 EUs institusjoner 

Styringsstrukturen i EU er kompleks. De sentrale styringsinstitusjonene i EU er: Det 

europeiske råd, Rådet for den europeiske union eller Rådet, Kommisjonen, Parlamentet og 

Domstolen. Underlagt disse finnes det en rekke komiteer, utvalg og andre organer. 

Representantene i Det europeiske råd og i Rådet er bundet til medlemsstaten de representerer i 
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avstemninger. I EU-domstolen, Europaparlamentet og i Europakommisjonen skal 

medlemmene være fristilt i forhold til sin nasjonalitet og representere unionens fellesskaplige 

interesser (St.meld. nr. 40, 1993 -1994). 

Det europeiske råd 

I Det europeiske råd (toppmøtet) er hvert medlemsland representert ved sin stats- eller 

regjeringssjef. I tillegg er Europakommisjonens formann medlem av Det europeiske råd slik 

at det i dag har 16 medlemmer. 

Det europeiske råd skal trekke opp de overordnede retningslinjer for EUs politikk og de 

øvrige EU-institusjonene sitt arbeid. Således blir "forfatningsmessige" spørsmål, som for 

eksempel endring av traktatene, avgjort i Det europeiske råd. Disse avgjørelsene fastlegger 

prinsipper for eventuelle utvidelser av Unionen og ulike tidsrammer og etapper ved slike 

utvidelser. Det europeiske råd tar ikke beslutninger, men inngår politiske avtaler ved 

konsensus. Det europeiske råd fatter ikke formelle vedtak men er rådgivende organ overfor 

Rådet og Kommisjonen. Endringer i EUs traktatgrunnlag kan kun gjøres enstemmig av Det 

europeiske råd. 

En annen viktig rolle Det europeiske råd har er å samordne EU-politikerne i blant annet 

utenrikspolitiske spørsmål. Spesielt i den Felles Utenriks- og Sikkerhetspolitikken (FUSP) har 

Det europeiske råd en sentral rolle. 

Rådet for den europeiske union 

Rådet for den europeiske union (Rådet) består av en minister fra hvert medlemsland. Hvilke 

ministre som møter avhenger av hvilke saker som står på dagsorden. I landbrukspolitiske 

saker møtes landbruksministrene, i økonomiske spørsmål finansministrene osv. Rådet blir 

ledet av et formannskap. Formannskapet går på omgang mellom landene for perioder på et 

halvt år. 

Rådet for den europeiske union (Rådet) er lovgivende organ i EU. Rådet vedtar rettsakter som 

forordninger, direktiv og beslutninger. 

Kommisjonen 

Kommisjonen står bak de politiske initiativene i EU i et samarbeid med andre EU

institusjoner og medlemslandenes regjeringer. Kommisjonen består i dag av 20 medlemmer. 

Formannen blir innstilt av medlemslandenes regjeringer gjennom Det europeiske råd og 

medlemslandenes regjeringer utpeker kommisjonærer. Både kommisjonærene og presidenten 

må godkjennes av Europaparlamentet. Hvert medlemsland har en representant i 

Kommisjonen, De fem store medlemslandene (Tyskland, Spania, Frankrike, Italia og 

Storbritannia) har to. Kommisjonærene kommer ofte fra høyere offentlige embeter i sine 

hjemland, for eksempel ministerposter. Hver kommisjonær har spesielt ansvar for et bestemt 
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fagområde. Det er viktig å presisere at kommisjonærene skal være uavhengige i forhold til 

landet de representerer, og de skal opptre på vegne av fellesskapet. 

Kommisjonen har rett til å utarbeide og framsette forslag til ny lovgivning. Videre er det 

Kommisjonenes oppgave å påse at bestemmelsene i traktaten blir fulgt og at EU-lovgivningen 

blir etterfulgt. Som utøvende organ forvalter den en del av fellesskapets politiske interesser og 

har forhandlingsmyndighet overfor tredjeland og internasjonale organisasjoner. 

Europaparlamentet 

626 folkevalgte representanter fra medlemsstatene utgjør Europaparlamentet. Representantene 

blir direkte valgt fra hvert av medlemslandene i EU for en periode på fem år. Hvor mange 

representanter hvert medlemsland har, er gitt ut fra en fordelingsnøkkel basert på folketallet. 

Parlamentarikerne grupperer seg etter politisk tilhørighet og ikke etter nasjonalitet. Det er i 

dag åtte politiske grupperinger i parlamentet i tillegg til at en del representanter er frie. Over 

100 nasjonale politiske partier er representert i Europaparlamentet. 

Hovedoppgaven til Europaparlamentet er lovgivning, budsjettering og demokratisk kontroll. 

Sammen med Rådet er det Europaparlamentet som vedtar lover i EU, vel å merke bare i 

henhold til visse artikler i traktaten, avhengig av hvilke prosedyrer som blir fulgt. Det er 

Europaparlamentet som vedtar EU-budsjettet for kommende finansår. 

Budsjettkontrollutvalget i Europaparlamentet har oppsyn med at budsjettet blir fulgt. Den 

viktigste rollen til Europaparlamentet er å føre demokratisk kontroll med beslutningene på 

EU-nivå. 

Domstolen 

I 1989 innførte man et toinstanssystem i EUs rettssystem. Førsteinstansen skulle øke 

borgernes rettssikkerhet. Domstolen skal påse at EU sitt gjeldende regelverk blir fulgt, både 

av EU sine institusjoner, medlemslandenes institusjoner, bedrifter og enkeltpersoner. 

Domstolen består i dag av 15 dommere og åtte generaladvokater utpekt av medlemslandenes 

regjeringer, i praksis en dommer fra hvert medlemsland selv om det ikke er et krav. 

1.2.2 Beslutningsprosesser 

Traktatgrunnlaget fastsetter hvilke områder EU har beslutningsmyndighet innenfor. EU sin 

innflytelse over et land eller landets borgere varierer fra saksområde til saksområde: 

- Innenfor noen områder har EU enekompetanse, såkalt "Felles politikk" 

- Myndigheten er på noen områder delt mellom EU og medlemslandene 

- Medlemslandene har i forhold til en del saker full selvråderett 

EUs medlemsstater er bundet av rettsakter i traktatgrunnlaget. Det finns forskjellige typer 

rettsakter, eller beslutninger om nytt regelverk. Forordninger er allmenngyldige og direkte 
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bindende for medlemsstatene og innbyggerne. De gir rettigheter og plikter direkte overfor 

personer og bedrifter i medlemslandene. 

Direktiver er bindene med hensyn til sin generelle målsetning for medlemsstatene, men det er 

opp til hvert enkelt medlemsland hvordan de vil implementere disse i sine nasjonale lover og 

forskrifter for å oppnå den generelle målsetningen. 

EUs regler for hvilke prosedyrer som skal anvendes på ulike saksfelt, er uoversiktlige. 

Saksgangen er at Kommisjonen utarbeider et forslag til lovendringer innenfor de rammer som 

Det europeiske råd har trukket opp. Dette arbeidet skjer i samråd med uavhengige eksperter i 

medlemslandene og med representanter fra medlemslandenes forvaltning. Lovforslaget blir så 

framlagt for Rådet for en foreløpig uttalelse. I den videre saksgangen følger man så en av 

disse tre prosedyrene: 

Etter konsultasjonsprosedyren går saken fra Rådet og videre til Parlamentet for uttalelse, før 

den går til Rådet igjen for endelig vedtak. Rådet er ikke forpliktet til å følge Parlamentets syn. 

I henhold til samarbeidsprosedyren går saken først til Parlamentet for høring, så til Rådet som 

gjør et foreløpig vedtak, hvorpå Parlamentet får saken tilbake. Parlamentet kan nå si seg enig i 

Rådet sitt foreløpige vedtak eller forkaste det. I begge tilfeller kreves simpelt flertall, minst 

314 av 626 representanter med dagens sammensetning av Parlamentet. Rådet kan likevel 

vedta en sak som parlamentet har forkastet dersom Rådet går enstemmig inn for det. Dersom 

Parlamentet har tillagt endringer i saken må den returneres til Kommisjonen for ny 

behandling. Kommisjonen vil etter andregangs behandling av saker sende disse direkte til 

Rådet hvor det blir fattet et endelig vedtak. 

Medbestemmelsesprosedyren gir Parlamentet anledning til å nedlegge veto mot endelig 

vedtak i Rådet. Dette kan først skje etter at representanter fra de to organene har møttes i en 

forlikskomite der en forsøker å bringe Rådet og Europaparlamentet til enighet. Dette skjer når 

Europaparlamentet forkaster Rådet sitt forslag til vedtak med absolutt flertall. 

Når det gjelder avstemningsregler i Rådet følges ulike regler avhengig av hvilke saker som 

behandles. Beslutninger fattes enten ved enstemmighet, ved simpelt flertall eller ved 

kvalifisert flertall. Ved simpelt flertall har hvert land en stemme. Ved kvalifisert flertall har 

hvert lands minister flere stemmer; antall stemmer er veid med utgangspunkt i landenes 

relative folketall. Med dagens sammensetning av Rådet må man ha 62 av de i alt 87 

stemmene for å oppnå kvalifise1i flertall. 
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1.3 Toppmøtene i Amsterdam og Nice 

Side 7 

Sentralt i Maastricht-traktaten står enigheten om at EU skal være en politisk union. Hva den 

politiske unionen skulle innebære ble imidlertid lite konkretisert i traktaten og det var enighet 

om at det skulle holdes et nytt toppmøte for å utdype dette. Den politiske union skulle 

innebære et unionsborgerskap med individuelle rettigheter og en felles utenriks- og 

sikkerhetspolitikk og en økonomisk og monetær union (ØMU). Det ble også vedtatt at 

beslutningsprosedyrer og avstemningsregler skulle opp til diskusjon på et nytt toppmøte etter 

Maastricht. Møtet i Amsterdam ble avholdt i 1997. 

1.3 .1 Den politiske union etter toppmøtet i Amsterdam 

Det sentrale temaet i Amsterdam var fordypning av samarbeidet i EU. I traktaten ble det lagt 

til en paragraf om at EU-samarbeidet sitt verdigrunnlag skal bygge på "frihet, demokrati, 

respekt for menneskerettigheter og fundamentale friheter og rettsstatsprinsipper." EU fikk 

dessuten sanksjonsmuligheter overfor land som bryter disse normene. Differensiert 

integrasjon (DI) ble vedtatt som hovednorm for hele EUs politikk utenom utenrikspolitikken 

(søyle Il). DI innebærer at noen land kan inngå et tettere samarbeid på enkelt områder 

(innenfor Unionen); gå foran i integrasjonen, selv om enkelte av medlemslandene i EU velger 

å stå utenfor et slikt tettere samarbeid (Matlary 1999). 
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Endringer i de to andre søylene innebærer blant annet sentralisering av beslutningsprosesser 

på enkelte felt, og overføring av beslutningsmyndighet mellom de ulike institusjonene 

(Matlary 1999). Kommisjonen har ratt initiativrett til all politikk i søyle tre (kriminalpolitikk 

og politisamarbeid) og er et eksempel på at Kommisjonen sin rolle er mer fremhevet enn før. 

I en del saker ble samarbeidsprosedyren erstattet av medbestemmelsesprosedyren. Dette betyr 

i praksis at det overføres makt fra Rådet til Europaparlamentet og er en forenkling av 

saksgangen. 

1.3.2 Nice og endringer i den EUs institusjoner ved en utviding østover 

Toppmøtet i Nice, som ble avholdt i 2000, la viktige premisser for framtidig organisering og 

maktfordeling i EU. På toppmøtet ble det utarbeidet en traktat der man kom til enighet om 

hvordan en utvidelse av EU skulle foregå. Reformene innebar blant annet endring av 

stemmefordeling, avstemningsprosedyrer, sammensetning av Rådet, Kommisjonen og 

Parlamentet, alt dette med hensyn til at en utvidelse av EU trolig vil skje i nær framtid. 

Vedtakene som ble gjort baserer seg på en utviding av EU med opptil 12 nye medlemsland, 

det vil si at alle dagens søkerland, med unntak av Tyrkia, kan bli tatt opp i henhold til den nye 

traktaten. Grovt sett kan en dele dagens EU inn i to bolker av medlemsland ut i fra folketallet; 

de fem "store" og de ti "små". 

Tabell I: Innbyggertall i medlemslandene i EU 

De fem store 

Tyskland 

Storbritannia 

Frankrike 

Italia 

Spania 

De fem store 

De ti små 

Nederland 

Hellas 

Belgia 

Portugal 

Sverige 

Østerrike 

Danmark 

Finland 

Irland 

Luxembourg 

De ti små 

Totalt antall innbyggere i EU- 15 
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83,0 mill. 

59,0 mill. 

58,5 mill. 

57,5 mill. 

39,5 mill. 

297,5 mill. 

15,5 mill. 

10,5 mill. 

10,0 mill. 

10,0 mill. 

9,0 mill. 

8,0 mill. 

5,5 mill. 

5,0 mill. 

3,5 mill. 

0,4 mill. 

77,4 mill. 

374,9 mill 
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De fem store medlemslandene i EU utgjør en om lag fire ganger så stor befolkningsgruppe 

som de ti små medlemslandene. I Nice-traktaten ble det gjort flere vedtak som forskjøv 

maktbalansen mellom de to grupperingene i de forskjellige EU institusjonene. Politiske 

observatører konkluderer med at de store landene får mer innflytelse på bekostning av de 

"små". Utvidelsen av EU med 12 nye medlemsland er lagt til grunn for endringene i 

traktatgrunnlaget. 

Tabell 2: Innbyggertall i søkerlandene til medlemskap i Den europeiske union. 

Søkerland 

Polen 38,6 mill. 

Romania 22,4 mill. 

Ungarn 10,2 mill. 

Tsjekkia 10,2 mill 

Bulgaria 8,2 mill 

Slovakia 5,4 mill. 

Litauen 3,6 mill. 

Latvia 2,4 mill. 

Slovenia 2,0 mill. 

Estland 1,4 mill. 

Kypros 0,8 mill. 

Malta 0,4 mill. 

Til sammen 105,6 mill. 

1.3.3 Endringer i EU-institusjonenes sammensetning og innflytelse etter Nice 

Kommisjonen 

Debatten omkring Kommisjonens framtidige sammensetning gikk på hvorvidt antallet 

representanter skulle begrenses. Det ble til slutt fastsatt et tak på 27 medlemmer i 

Kommisjonen. Det ble besluttet at de store landene skulle avgi den ene av sine to 

representanter for at alle landene skal kunne være representert også etter en utviding. Dersom 

EU blir utvidet ytterligere skal representasjon i Kommisjonen gå på omgang mellom 

medlemsstatene. Kommisjonens president vil få ytterligere mandat til å bytte ut 

kommisjonærer (BBC News Online, 11.12.2000). 

Rådet 

Rådet gjennomgikk forandringer i Nice, både i forhold til sammensetning og i forhold til 

avstemningsregler. 
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Tabell 3: Sammensetningen av Rådetfør og etter en eventuell utviding av EU . 

Stemmetall Andel av stemmer (i prosent) Innbyggere per stemme (mill.) 

Land I dag, Ved en evt. I dag, Ved en evt. I dag, Ved en evt. 

EU-15 Utviding EU-15 utviding EU-15 utviding 

Tyskland 10 29 11,5 8,4 8,3 2,9 

Italia 10 29 11,5 8,4 5,9 2,0 

Frankrike 10 29 11,5 8,4 5,9 2,0 

Storbritannia 10 29 11,5 8,4 5,8 2,0 

Spania 8 27 9,2 7,8 4,9 1,5 

Nederland 5 13 5,7 3,8 3,1 1,2 

Hellas 5 12 5,7 3,5 2,1 0,9 

Belgia 5 12 5,7 3,5 2,0 0,8 

Portugal 5 12 5,7 3,5 2,0 0,8 

Østerrike 4 10 4,6 2,9 2,3 0,9 

Sverige 4 10 4,6 2,9 2,0 0,8 

Danmark 3 7 3,4 2,0 1,8 0,8 

Finland 3 7 3,4 2,0 1,6 0,7 

Irland 3 7 3,4 2,0 1,2 0,5 

Luxembourg 2 4 2,3 1,2 0,2 0,1 

Søkerlandene 

Polen 27 7,8 1,4 

Romania 14 4,1 1,6 

Ungarn 12 3,5 0,9 

Tsjekkia 12 3,5 0,9 

Bulgaria 10 2,9 0,8 

Slovakia 7 2,0 0,8 

Litauen 7 2,0 0,5 

Latvia 4 1,2 0,6 

Slovenia 4 1,2 0,5 

Estland 4 1,2 0,4 

Kypros 4 1,2 0,2 

Malta 3 0,9 0,1 

Totalt 87 345 

Kilde: Stortingsmelding nr. 40, 1993-1994; Oen, Stian Cato, 2000 

Som det går fram av tabell 3 vil de store landene i EU få større stemmevekt enn tidligere, på 

bekostning av små land. I utgangspunktet kreves kun simpelt flertall ved avstemning i Rådet. 

Hvert medlemsland har da en stemme. Likevel benyttes oftest enstemmighet eller kvalifisert 

fle1iall i avstemninger. Medlemslandene får da vektet stemmene sine. Ved kvalifisert flertall 

kreves 62 av 87 stemmer for å kunne fatte vedtak i Rådet. Når forslaget det stemmes over er 

framsatt av Kommisjon, er 62 stemmer mange nok uavhengig av hvor mange land disse 

stemmene representerer. Når forslaget det stemmes over er framsatt av andre enn 

Kommisjonen kreves det at minst 10 medlemsland støtter forslaget. I Nice ble 

stemmevektingen endret slik at etter en eventuell utviding til 27 land, vil en sak der det skal 

benyttes kvalifise1i fle1iall i avstemningen måtte ha minst 255 av de 345 stemmene. Har 

Kommisjonen framsatt forslaget kreves det at et simpelt flertall av medlemslandene stemmer 
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for, i alle andre tilfeller kreves det at to tredjedeler av medlemslandene stemmer for. I tillegg 

kan et medlemsland kreve at stemmene representere minst 62 prosent av EUs befolkning. 

Dette kalles gjerne trippelt flertall (Folketingets EU-opplysning, 2001). 

Kvalifisert flertall erstatter enstemmig flertall på ca 30 områder, blant annet innen den felles 

felles utenriks- og sikkerhetspolitikken (FUSP), den økonomiske monetære unionen (ØMU) 

og i forhold til tredjeland. 

Parlamentet 

Tabell 4: Sammensetning av Europaparlamentet før og etter en eventuell utviding av EU 

Stemmetall Andel av representanter Innbyggere per 

(i prosent) representant (mill.) 

Land I dag, Veden I dag, Veden I dag, Veden 

EU-15 utviding EU-15 utviding EU-15 utviding 

Tyskland 99 99 15,8 13,5 0,8 0,8 

Italia 87 72 13,9 9,8 0,7 0,8 

Frankrike 87 72 13,9 9,8 0,7 0,8 

Storbritannia 87 72 13,9 9,8 0,7 0,8 

Spania 64 50 10,2 6,8 0,6 0,8 

Nederland 31 25 5,0 3,4 0,5 0,6 

Hellas 25 22 4,0 3,0 0,4 0,5 

Belgia 25 22 4,0 3,0 0,4 0,5 

Portugal 25 22 4,0 3,0 0,4 0,5 

Sverige 22 18 3,5 2,5 0,4 0,5 

Østerrike 21 17 3,4 2,3 0,4 0,5 

Danmark 16 13 2,6 1,8 0,3 0,4 

Finland 16 13 2,6 1,8 0,3 0,4 

Irland 15 12 2,4 1,6 0,2 0,3 

Luxembourg 6 6 1,0 0,8 0,07 0,07 

Søkerlandene 

Polen 50 6,8 0,8 

Romania 33 4,5 0,7 

Ungarn 20 2,7 0,5 

Tsjekkia 20 2,7 0,5 

Bulga1ia 17 2,3 0,5 

Slovakia 13 1,8 0,4 

Litauen 12 1,6 0,3 

Latvia 8 1,1 0,3 

Slovenia 7 1,0 0,3 

Estland 6 0,8 0,2 

Kypros 6 0,8 0,1 

Malta 5 0,7 0,08 

Totalt 626 732 

Kilde: Stortingsmelding nr. 40, 1993-1994; Oen, Stian Cato, 2000 
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Parlamentet vil bli utvidet med 106 representanter til 732 (tabell 4). Alle de nåværende 

medlemslandene bortsett fra Tyskland vil få færre representanter etter en utviding av EU. 

Medbestemmelsesprosedyren i Amsterdam-traktaten gir Europaparlamentet medinnflytelse på 

75 prosent av EU sin lovgivning. Unntatt er EU-lovgivningen på landbruk, fisk og ØMU. 

1.3.4 Demokratisk styring 

Demokrati betyr folkestyre. I dette legger man at de som styrer er valgt av folket. I EU er 

Parlamentet det eneste organet som har direkte valg på sine representanter. Demokratiet 

innebærer også at man skal kunne avsette personer som ikke gjør en god nok jobb, i praksis 

da oftest ved at man ikke blir gjenvalgt. 

Ser en på forholdet mellom antall innbyggere i et medlemsland og antall 

parlamentsmedlemmer landet har, finner en at hvert parlamentsmedlem representerer et stort 

antall borgere. Ut i fra det kan man også stille spørsmål ved om Parlamentet er folkevalgt; om 

representantene reflekterer borgernes politiske standpunkt. 

I EU institusjonene finner man politiske grupperinger langs flere akser. I parlamentet er dette 

synliggjort ved at representantene sitter samlet etter politisk tilhørighet. Mange saker vil ha et 

regionalpolitisk tilsnitt noe som gjør at en likevel ofte ser at landene grupperer seg geografisk 

i avstemninger. Dette vil etter innføring av "trippelt flertall" i Rådet få større betydning enn 

tidligere, ettersom avstemningsreglene nå vil kreve et flertall også i EUs befolkning og ikke 

bare blant Rådets medlemmer. I teorien vil folkerike stater ha et fortrinn i forhold til mindre 

folkerike stater ved at de enklere kan få gjennomslag for sine saker eller eventuelt blokkere 

saker de er uenige i. 

Hvilken effekt dette vil få er for tidlig å si ettersom ordningen med dobbelt flertall ikke trer i 

kraft før ved en eventuell utviding av EU med flere medlemsland. Utjamning av mandater og 

stemmer i forhold til folketall var en del av et kompromiss der de små medlemslandene i EU 

fikk gjennomslag for at alle medlemsland skulle være representert i Kommisjonen som en 

motytelse for at de store medlemslandene skulle få økt innflytelse i EUs øvrige organer. 

1.3.5 Maktfordeling 

Hvem har og skal ha makt i EU? Maktdebatten i EU går på to ulike forhold: Hvor stor makt 

hvert enkelt medlemsland skal ha i de forskjellige EU-organene, og hvordan makten skal 

fordeles mellom disse organene. 

Fordelingen av makt mellom medlemslandene i EU vil bli endret ved en utviding, ettersom 

det blir flere land å fordele stemmer og representanter på. Traktatendringene som ble gjort i 

Nice vil i større grad en tidligere ta hensyn til medlemslandenes befolkning ved fordeling av 

mandater. Endringen i fordelingen sikrer de mest folkerike nasjonene en større andel av 

stemmer og representanter enn tidligere. Det er vanskelig å si hvordan dette vil slå ut i 
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avstemninger. Endringen vil kunne føre til at det blir enklere for de store medlemslandene å 

sikre seg flertall i Rådet, på bakgrunn av de endrede avstemningsreglene der; det vil bli 

enklere å oppfylle kravet om at 62 prosent av EUs befolkning skal stå bak stemmene. Dersom 

mange små medlemsland står samlet vil de kunne blokkere saker som har oppnådd kvalifisert 

flertall i avstemningen og ellers har majoriteten av EUs befolkning bak seg. 

I utgangspunktet skal ikke Europaparlamentet, Kommisjonen og EU-domstolen sine 

medlemmer representere landet de kommer fra i avstemninger. På samme måte som i en 

suveren stats parlament, vil en likevel kunne tenke seg at politikerne er subjektive i saker av 

regionalpolitisk karakter, eller på andre områder der representanten har spesielle interesser. 

Det er vanskelig å forutsi hvilke følger endringene i sammensetningen av EUs institusjoner, 

avstemningsreglene og prosedyrene vil få så lenge de ikke er prøvd ut i praksis. Bruk av 

tredobbelt flertall og økt bruk av flertallsbeslutninger er forsøk på demokratisering. Innføring 

av flertallsbeslutninger på flere områder der traktaten i dag krever enstemmighet fratar 

medlemsstatene vetoretten, det vil si økt bruk av overnasjonalitet. 

1.4 EU - borgernes deltakelse og innflytelse i Den europeiske 
union 

1.4.1 EU-borgernes oppslutning om Unionen 

Valgdeltakelsen ved valg til Europaparlamentet er svært lav og må sees på som et problem i 

forhold til demokratiet. 

Tabell 5: Valgdeltakelsen ved valg til Europaparlamentet, Sverige, Danmark og gjennomsnitt 

EU-15 (i prosent) 

Sverige Danmark Gjennomsnitt i EU-15 
1979 Sverige ikke 47,8 63,0 
1984 Medlem 52,4 61,0 
1989 av EU 46,2 58,5 
1994 41,6 52,9 56,8 
1999 38,8 50,5 49,6 

Som en ser av tabellen over er oppslutningen om valg til EU-parlamentet begredelig. Den 

lave valgdeltakelsen i Sverige begrunner den svenske demokratiutredningen med at EU

systemet har en komplisert natur og at beslutningsreglene er ukjente for mange (SOU, 

2000:1). Mange opplever dessuten valget som betydningsløst fordi valget ikke påvirke 

maktfordelingen direkte; det avhenger av hvordan de andre landene stemmer. Dessuten kan 

det tenkes at både den fysiske og den opplevde avstanden til beslutningsforaene medfører at 

mange avstår fra å bruke stemmeretten sin. Dette skyldes nok mye at brorparten av 

representantene i de forskjellige EU-organene er ukjent for folk flest. Dessuten håndteres 
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sakene som står på dagsorden på et høyt plan, noe som medfører at de færreste har oversikten 

over og innsikt i saksbehandlingen. 

1.4.2 Irsk folkeavstemning om øst-utvidelsen 

Folkeavstemninger er sjeldent benyttet i EUs medlemsland for åta stilling til endringer i 

traktatgrunnlaget. 

Irland holdt i juni 2001 folkeavstemning over Nice-traktaten. Her deltok bare 32,9 prosent av 

de stemmeberettigede. Over halvparten, 54 prosent, stemte nei til Nice- traktaten og 46 

prosent for (BBC News Online 08.06.2001). Dette resultatet kan føre til en forsinkelse i 

utvidingen av EU eller til og med at planene om utviding må skrinlegges. Avtalen må 

ratifiseres av alle før utgangen av 2002 for at EUs utvidelse skal gå som planlagt. 

Tre forklaringen blir trukket fram på hvorfor irene sa nei til Nice-traktaten. For det første de 

økonomiske følgene for Irland ved en utvidelse av Unionen, som innebærer ornkanalisering 

av subsidier fra EU til de fattige, nye medlemslandene i øst. For det andre maktforskyvingen 

fra små til store land gjennom endring av EU-organenes sammensetning og innflytelse. En 

tredje forklaring til å si nei til Nice-traktaten er at mange mener Irland taper sin nøytralitet når 

de ifølge avtalen skal delta i EU-hæren (BBC News Online, 8 juni 2001). 

Giinter Verheugen, tysk EU-kommisjonær med ansvar for øst-utvidelsen, uttalte i september 

2000 at (Aftenposten Interaktiv 06.09.2000): 

Om traktater som endrer en stats karakter bør det holdes folkeavstemninger. Det tvinger elitene til 
å engasjere seg i europapolitikk også på hjemmebane og ta inn over seg befolkningens 
bekymringer. [ .. . ]ved EUs utvidelse må vi ikke enda en gang fatte vedtak over hodet på borgerne. 

Paradoksalt nok er Tyskland, og for øvrig også Nederland og Belgia, de eneste landene i EU 

hvor grunnloven iklce åpner for folkeavstemninger. Hovedpoenget til Verheugen var tross det 

klart nok: EU må bli mer demokratisk og engasjere borgerne i større grad enn det gjør nå. 

1.4.3 Dansk og britisk nei til ØMU 

I 1993 sa Danmark og Storbritannia nei til Maastricht-traktaten, men godtok den etter at det 

ble tillagt egne protokoller for disse landene. Disse to landene valgte å si nei til ØMU. 

Danmark sa også nei til innføring av euro i en ny folkeavstemning i september 2000. 

Kommentatorer fremholder at dette ikke bare var et nei til Euro men også et ja til suverenitet 

(BBC News Online, 29.09.2001). Den danske motstanden mot en felles europeisk valuta 

bygger på frykten for at EU undergraver suvereniteten, øker byrålaatiet og fører til redusert 

velferd hos folk flest. Ja-siden argumenterte med at euroen ville beskytte den danske 

økonomien og redusere svingningene i valutakursene.Ata del i en felles europeisk valuta 

ville dessuten kunne øke Danmarks innflytelse i Unionen hevdet ja-siden (op.cit.). 
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1.5 Oppsummering 

Den europeiske union er i stadig utvikling. Siden den norske EU-avstemningen i 1994 har det 

vært holdt tre toppmøter hvor blant annet fordyping av samarbeidet og framtidig organisering 

og maktfordeling i EU sto på dagsordenen. Samarbeidet er blitt styrket på en rekke områder 

og det er blitt gjort flere endringer i traktatgrunnlaget, men vi har ennå ikke sett effekten av 

alle disse endringene ettersom de er blitt gjort under forutsetning av at EU skal utvides med 

nye medlemsland. Dette gjelder blant annet endringer i stemmefordeling i Rådet og 

Parlamentet og innføring av nye beslutningsprosedyrer. Nye medlemsland er planlagt tatt opp 

i 2005. 

Endringene ser i liten grad ut til å påvirke det som blir kalt "det demokratiske underskuddet" i 

EU. De ikke-folkevalgte organene, Kommisjonen og Rådet, kommer fortsatt til å beholde 

retten til å framlegge og vedta lovforslag, selv om økt bruk av medbestemmelsesprosedyren 

vil gi EU-parlamentet økt innflytelse i henhold til Amsterdam-traktaten. Manglende folkelig 

engasjement om EU gjennom stadig synkende oppslutning om valg til EU-parlamentet kan 

gjerne sees på som uttrykk for et svakt demokrati. 

Nice-traktaten har gitt de store landene mer makt. I realiteten har det skjedd en utjevning av 

makt mellom stater på grunnlag av folketallet. Antall representanter medlemslandene får i de 

ulike organer og stemmevekting i disse organene skal i større grad reflektere 

medlemslandenes befolkning. 

Det foregår stadig en stadig dragkamp om makt i EU; mellom stater og mellom ulike organer. 

Man er heller ikke enige i graden av integrasjon og i hvilken hastighet integrasjonsprosessen 

skal foregå. I EU fmns det krefter som ønsker et stadig tettere samarbeid. Differensiert 

integrering gjør det mulig for noen få land å inngå et tettere samarbeid. Mange har lett for å 

glemme at det finns motstandere mot EU også innenfor EU-systemet, eller for å nyansere det 

litt- forkjempere for et mer demokratisk EU. I EU finnes det altså krefter som jobber mot 

hverandre i en dynamisk, kontinuerlig prosess - i EU blir veien til mens man går. 
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I 1994 var de tyngste argumentene mot et EU-medlemskap, med hensyn til utenriks- og 

sikkerhetspolitikken, at et medlemskap ville svekke vår uavhengighet i disse spørsmålene. 

Argumentene for et medlemsskap var at EU bidrar til å sikre freden og stabiliteten i Europa, 

og at uavhengigheten til medlemslandene i utemiks- og sikkerhetspolitikken ikke ville 

svekkes fordi denne søylen er et mellomstatlig samarbeid uten flertallsavgjørelser. 

Først i dette kapitlet vil det bli gitt en kort redegjørelse for hva den felles utemiks- og 

sikkerhetspolitikken har utviklet seg til å bli så langt. I delkapittel 2.2 vil det bli sett nærmere 

på en del uavklarte områder i EUs utenriks- og sikkerhetspolitikl<, blant annet i hvilken 

retning samarbeidet skal ta; mellomstatlig eller overnasjonalt, og hvordan forholdet mellom 

NATO og EU utvikler seg. I delkapittel 2.3 ser vi nærmere på hvilken betydning EUs nye 

utrykningsstyrke, den såkalte EU-hæren, har. Det vil bli fokusert på arbeidet med å trygge 

freden i verden. I delkapittel 2.4 ser vi nærmere på Norges tilknytning til EUs 

sikkerhetspolitikk. 

2.1 Utviklingen av en felles utenriks- og sikkerhetspolitikk 

EU fikl< fra og med undertegningen av Maastricht-traktaten1 en felles utenriks- og 

sikkerhetspolitikk2
• Det overordnede målet for EUs utenriks- og sikkerhetspolitikk ble 

formulert slik i Maastricht-traktatens artikkel B: 

Unionen skal: 

.. . styrke sin identitet i det internasjonale samfunn, særlig ved å iverksette en felles utemiks- og 
sikkerhetspolitikk, som skal omfatte utformingen på lang sikt av en felles forsvarspolitikk, som 
med tiden vil kunne føre til et felles forsvar. 

EUs utenriks- og siklærhetspolitiske "søyle" ble hjemlet i Maastricht-traktatens artikkel J.1 -

J.11, som ble erstattet av Amsterdam-traktatens3 artikkel 11 - 28. Amsterdam-traktaten 

utvider mulighetene for å fatte vedtak ved flertallsavgjørelser, og innebærer også at EUs 

utenrikspolitiske instrumenter øker i omfang. Styrkingen av den felles utemi.ks- og 

sikkerhetspolitikken avspeiles også i endringen i artiklæl Bi Maastricht-traktaten (se forrige 

side), hvor ordlyden er den samme i Amsterdam-traktaten, men med tillegget; "i 

overensstemmelse med artikkel 17". Artikkel 17 omhandler ansvarsdelingen mellom NATO og EU. 

1 Maastricht-traktaten trådte i kraft i 1993. 
2 I og med at danskene stemte mot Maastricht-traktaten, fikk Danmark unntak fra deltakelsen i dette samarbeidet. 
Alle de øvrige EU-landene er deltakere i samarbeidet. 
3 Amsterdam-h·aktaten trådte i kraft i 1999. 
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2.1.1 Instrumentene i den felles utenriks- og sikkerhetspolitikken4 

Felles strategier er et nytt instrument i gjennomføringen av den felles utenriks- og 

sikkerhetspolitikken (FUSP). De felles strategiene ble innført i forbindelse med 

undertegningen av Amsterdam-traktaten. Det europeiske råd treffer avgjørelser om felles 

strategier på henstilling fra Unionsrådet på områder hvor medlemslandene har viktige 

interesser. Den første felles strategien ble vedtatt i juni 1999, og omhandlet forholdet til 

Russland. Senere har Det europeiske råd også vedtatt felles strategier for Ukraina og 

Middelhavsregionen, og en felles strategi for Balkan er under utforming. 

I hver strategi fastsettes mål, tidsrom og de midler som skal stilles til rådighet av EU og 

medlemsstatene. Når det gjelder den felles strategien for Russland, så er tidsrommet satt til 

fire år, og det presiseres at den kan forlenges. Målsettingene til strategien er å styrke 

demokratiet og rettssystemet i Russland, integrere Russland i det felles europeiske 

økonomiske og sosiale området, og til sist; finne løsninger på felles problemer så som miljø 

og organisert kriminalitet. Når det gjelder midlene som stilles til rådighet er disse svært vide i 

Den felles strategien for Russland: 

The European Union will work to achieve the objectives ofthis Common Strategy by making 
appropriate use of all relevant instruments and means available to the Union, the Community and 
to the Member States. 

Det er Unionsrådet som iverksetter strategiene, gjennom å vedta felles handlinger og felles 

holdninger. De felles strategiene må fattes enstemmig i Det europeiske råd, og det 

traktatsmessige grunnlaget for de felles strategiene er hjemlet i artikkel 135
. 

Felles holdninger blir vedtatt av Unionsrådet. Disse holdningene avspeiler EUs syn på et 

bestemt område, for eksempel i forhold til et tredjeland eller et tematisk spørsmål på en 

internasjonal konferanse. Medlemsstatene er forpliktet til å sørge for at deres nasjonale 

utenrikspolitikk er i samsvar med den felles holdningen. Det traktatsmessige grunnlaget for de 

felles holdningene er hjemlet i artikkel 15. 

Felles handlinger vedtas når EU anser at visse situasjoner krever operasjonell handling fra 

EUs side. Hver handling fastsetter mål og rekkevidde, hvilke ressurser som skal stilles til 

rådighet for EU og betingelser for gjennomføringen av handlingen. Vedtak om felles 

handlinger fattes i Unionsrådet. Det traktatsmessige grunnlaget for de felles handlingene er 

hjemlet i artikkel 14. 

4 Dette delkapitlet er skrevet på bakgrunn av informasjon hentet på Unionsrådets hjemmesider: 
http://ue.eu.int/pres. asp ?lang=da 
5 Artikkelnumrene viser til konsolidert versjon av Traktaten for Den europeiske union med de endringer som ble 
foretatt i Amsterdam. (http://europa.eu.int/eur-lex/da/treaties/dat/eu_ cons _treaty_ da.pdf) 
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Inngåelse av internasjonale avtaler. Når det anses nødvendig å inngå avtale med en eller flere 

stater eller internasjonale organisasjoner på områder innenfor den felles utenriks- og 

sikkerhetspolitikken, så kan Unionsrådet gi myndighet til formannskapet og innlede 

forhandlinger. Under disse forhandlingene bistår Kommisjonen formannskapet hvis 

nødvendig. Etterpå inngår Unionsrådet avtalen. Dette må skje enstemmig6
• 

Det fastslås imidlertid i traktaten (artikkel 24) at ingen avtale er bindende for en medlemsstat 

dersom et lands representant i Unionsrådet melder at medlemsstaten må oppfylle de krav som 

gjelder i følge landets egne forfatningsmessige prosedyrer. De øvrige medlemmene i Rådet 

kan vedta at avtalen skal gjelde foreløpig for dem. 

Erklæringer er et uttrykk for EUs holdninger, anmodninger eller forventninger til tredjeland 

eller i internasjonale spørsmål. 

Kontakter med tredjeland. Dette er blitt et stadig viktigere instrument i utenrikspolitikken. 

Kontakter med tredjeland finner hovedsakelig sted på bakgrunn av møter som er ledd i en 

"politisk dialog" og ved hjelp av "demarcher". 

2.1.2 Beslutningsform 

De fleste beslutninger som tas innenfor den felles utenriks- og sikkerhetspolitikken fattes ved 

enstemmighet, men det vil også bli mulig på noen områder å fatte flertallsavgjørelser. Dette 

ligger inne i Amsterdam-traktaten (artikkel 23). På de områder der det kreves enstemmighet, 

forhindres ikke avstemningen av at et land ikke er representert, eller avholder seg fra å 

stemme. Det at et land avstår fra å stemme i utenriks- og sikkerhetspolitikken, går under 

betegnelsen "konstruktiv avståelse". Medlemslandet som avholder seg fra å stemme, kan 

forklare sin avholdenhet ved å avgi en formell erklæring. I så fall er medlemmet ikke 

forpliktet til å anvende avgjørelsen, men det er forpliktet til å respektere EUs avgjørelse og 

avholde seg fra enhver handling som kan komme i konflikt med - eller hindre en handling -

fra EUs side. Dersom et land viser til at vedtaket fra EUs side er i strid med dette landets 

vitale interesser, kan det kreve å :fa saken opp i Det europeiske råd, hvor vedtaket må gjøres 

enstemmig. Det er også innført flertallsbeslutninger på noen områder. 

De felles strategiene er et eksempel på hva som fattes ved enstemmighet. Disse fattes i 

Det europeiske råd. 

Felles handlinger og holdninger vedtas normalt ved enstemmighet, men det kan fattes 

flertallsavgjørelser; 7 

når det vedtas en felles handling eller holdning med basis i en felles strategi 

6 I følge Nice-traktaten som enda ikke har trådt i kraft, så kan det fattes flertallsavgjørelser når avtaler skal 
inngås, dersom disse er et ledd i å iverksette en felles holdning eller handling. 
7 Kvalifisert flertall på dette området må ha minst 62 stemmer, og minst ti land må stå bak avgjørelsen (dagens 
situasjon med 15 medlemsland). 
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når det fattes vedtak om gjennomføringen av en felles handling eller holdning. 

De felles handlingene og holdningene vedtas av Unionsrådet. 

For å unngå at enkeltland kan blokkere avgjørelser som de øvrige EU-landene er enige i, ble 

det i Amsterdam-traktaten innført en bestemmelse om såkal "konstruktiv avståelse" i 

unionsrådet. Det land som avstår vil da ikke være forpliktet til å anvende vedtaket, men 

aksepterer samtidig at det forplikter EU. Vedkommende land skal samtidig, ut fra 

solidaritetshensyn, avstå fra handlinger som strider mot, eller som kan hindre EUs 

gjennomføring av vedtaket. 

Et medlemsland kan blokkere gjennomføringen av en flertallsbeslutning under henvisning til 

vitale nasjonale interesser. Unionsrådet kan da ved en flertallsavgjørelse henvise saken til Det 

europeiske råd for avgjørelse ved enstemmighet. 

Bakgrunnen for at man fikk innført flertallsbeslutninger innenfor den felles utenriks- og 

sikkerhetspolitikken er at man så at det var vanskelig å komme til enighet. Politikken ble 

derfor et minste felles multiplum av det alle kunne være enige om (Haukkala 2001 ). De land 

som i sterkest grad motsatte seg innføringen av flertallsbeslutninger, spesielt Storbritannia, 

bøyde av da forslaget om at disse bare skulle kunne fattes dersom de er fundert i en felles 

strategi. Foreløpig har det likevel ikke vært fattet flertallsbeslutninger innenfor den felles 

utenriks og sikkerhetspolitikken. 

2.1.3 Felles forsvar 

Som vi så i delkapittel 2.1, var målsettingen fra Maastricht at EU skulle utvikle en felles 

utenriks- og sikkerhetspolitikk, som med tiden kan føre til et felles forsvar8
. Per i dag har EU 

ikke mulighet til å innlede mange typer militære operasjoner i fellesskapets regi, men etter 

planen skal den såkalte EU-hæren være på plass senest i 2003 9
. Det europeiske råd har satt 

følgende mål for arbeidet framover: 

Gjennom frivillig samarbeid i forbindelse med EU-ledede operasjoner skal 

medlemsstatene senest i 2003 være i stand til, innenfor en frist på 60 dager, å utsende og i 

minst ett år opprettholde styrker på opp til 50.000 til 60.000 mann, som kan påta seg å 

løse humanitære oppgaver og redningsoppgaver, fredsbevarende oppgaver og 

8 I og med at flertallet av den danske befolkningen stemte nei i folkeavstemningen om Maastricht-traktaten, fikk 
danskene fritak fra deltakelse i dette samarbeidet. Samtlige av de øvrige medlemslandene er imidlertid med i 
samarbeidet. 
9 I denne rapporten bruker vi begrepet EU-hær, selv om det per i dag dreier seg om styrkebidrag fra 
medlemslandenes nasjonale forsvarsgrener, dette gjør vi dels for å forenkle språkbruken i denne rapp01ten og 
dels fordi begrepet er innarbeidet i den offentlige debatten. 
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kampstyrkers oppgaver i forbindelse med krisestyring, herunder fredsskaping (de såkalte 

Peters berg-opp gavene 10
). 

Det vil bli nedsatt nye politiske og militære organer og strukturer i Unionsrådet for å sette 

EU i stand til å anskaffe det nødvendige politiske lederskap og de nødvendige strategiske 

retningslinjer for slike operasjoner' 1• 

EU gjennomførte en bidragskonferanse i Brussel i november 2000, der samtlige EU-land, 

(med unntak av Danmark) Norge, Tyrkia og flere av EUs kandidatland kom med løfter om 

hvor store styrker de kan avse til dette formålet. Per i dag dreier det seg om omkring 100.000 

personer. På Det europeiske råds møte i Nice i desember 2000 ble det bestemt å opprette en 

stående Utenriks- og sikkerhetspolitisk komite, militærkomite og militærstab. 

Som vi skal se senere i dette kapitlet er det en rekke uavklarte forhold rundt 

utrykningsstyrken. Blant annet gjelder dette hvordan europeiske NATO-medlemmer som ikke 

er med i EU skal delta i beslutningsprosessene i dette samarbeidet, og hvordan. EU skal kunrie 

nyttegjøre seg NATO-ressurser som EU ikke har selv, men som er nødvendige for å 

gjennomføre noen typer militære aksjoner. 

Det militære samarbeidet skal gjennomføres i overensstemmelse med artikkel 17 i den 

konsoliderte traktaten etter Amsterdam, hvor det blant annet legges vekt på at EU

samarbeidet ikke skal berøre landenes forpliktelser i forhold til NATO. Dette betyr at artikkel 

5 i NATO- om kollektivt forsvar- fortsatt utelukkende er NATOs oppgave. Beslutninger i 

EU som har innvirlming på militær- eller forsvarsområdet fattes ved enstemmighet. 

2.2 Uavklarte områder for EU 

Det er ulike interesser blant EU-landene med hensyn til i hvilken retning den felles utenriks

og sikkerhetspolitikken skal utvikle seg. Dette skyldes delvis at det generelt er ulike 

holdninger til hva EU skal være i fremtiden: Et samarbeid mellom stater eller en overnasjonal 

enhet. Men det er også problemstillinger med hensyn til ulik tilknytning til NATO og ulike 

holdninger til å gå inn i militære allianser. Videre er spesielt det militære samarbeidet i FUSP 

knyttet opp mot bruk av NATO-ressurser, noe som impliserer at også de NATO-landene som 

ikke er EU-medlemmer ønsker et ord med i laget når EUs felles utenriks- og 

sikkerhetspolitikk skal tømres. 

2.2.1 Tabuer i EUs utenriks- og sikkerhetspolitikk? 

Det er ulike syn innad i EU til hvordan EU skal utvikle seg. Dette gjenspeiler seg også i 

diskusjonen om den felles utenriks- og sikkerhetspolitikken. EUs problem er at det ikke 

10 Ansvaret for Petersberg-oppgavene lå tidligere til Vestunionen. Oppgavene er nå overtatt av EU, og 
Vestunionen har opphørt å eksistere som en operativ organisasjon. 
11 Kilde: http://ue.eu.int/pesc/rnilitary/da/homeda.htm 
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eksisterer et klart mål for hva dette politikkområdet skal være, noe som blant annet skyldes at 

medlemslandene har ulike sikkerhetspolitiske interesser og strategier og ulik geografisk 

plassering. Christian-Marius Stryken, forsker ved Dansk Udenrigspolitisk Institut, skriver i 

Dagbladet 7. desember 2000, om dette forholdet som han kaller EUs tabuer: Begynner vi å 

diskutere den strategiske visjonen for EU, skaper vi bare konflikter. Det er kontraproduktivt. 

EUs utenriks- og sikkerhetspolitikk er derfor et resultat av kompromisser og pragmatiske 

tiltak. Spørsmålet om hvilken type regional og global aktør EU skal være er fortsatt 

ubesvart12
. 

Per i dag er FUSP i hovedsak et mellomstatlig samarbeid. Utenriks- og sikkerhetspolitikken er 

ikke et område hvor EU-domstolen har noen myndighet, og det er heller ikke mulig å utstede 

direktiver eller forordninger på dette området. Adgangen til å fatte vedtak ved hjelp av 

flertallsbeslutninger har likevel økt siden folkeavstemningen i 1994, men disse 

flertallsbeslutningene må være i tråd med EUs felles strategier som fattes ved konsensus. Til 

tross for at det i all hovedsak er snakk om et mellomstatlig samarbeid, må en påregne at det i 

gitte situasjoner kan bli lagt et ikke ubetydelig press på mindretallet for å få det til å forholde 

seg avholdende eller stemme for i et spørsmål. Dette vil kunne skje for å unngå at 

mindretallet splitter enheten i unionssamarbeidet. 

Den felles utenriks- og sikkerhetspolitikken uttrykker et ønske fra EU-hold om å styrke 

oppfatningen av EU som en enhetlig aktør også på det utenrikspolitiske området. EU ønsker 

iklce å bare bli oppfattet som en handelsblokk. Det er også viktig for krefter i EU å oppfattes 

som en selvstendig politisk aktør, med større uavhengighet av USA i sikkerhetspolitiske 

spørsmål. Samtidig er det uenighet innad i EU i hvor langt man skal gå i å markere 

uavhengigheten. Konkret viser dette seg for eksempel i etableringen av EU-hæren. EU har per 

i dag ikke tilstrekkelige ressurser til å gjennomføre alle aktuelle typer aksjoner for egne 

midler. Noen, spesielt fra fransk hold, har ment at EU bør bygge opp egne ressurser for å sikre 

uavhengigheten i slike tilfeller og som ser dette som et ledd i å endre maktbalansen mellom 

Europa og USA (Frankrikes forsvarssjef general Jean-Pierre Kelche i The Telegraph 28. mars 

2001)13
. Flertallet i EU legger imidlertid stor vekt på at EUs militære innsats ikke er et forsøk 

på å overta NATOs oppgaver, og heller ikke er i skal konkurrere med NATO når det gjelder 

bruk av ressurser. For flertallet, spesielt Storbritannia, er det viktig å sikre at EUs militære 

engasjement ikke er i konkurranse med NATO. Derfor har det vært viktig å understreke at 

EUs militære samarbeid skal utfylle og styrke NATO, og at EU-hæren skal være en forlenget 

arm av NATO. 

Også "navnet" til utrykningsstyrken har vært kilde for strid. Populært går den under navnet 

Buropahær eller EU-hæren. Det er her viktig for flertallet å signalisere at det dreier seg om en 

utrykningsstyrke med begrensede oppgaver og at samarbeidet er mellomstatlig. Likevel kan 

12 http ://www.dagbladet.no/print/? /nyheter/2000/12/07 /231974 .html 
13 http://news.telegraph.eo.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2001/03/28/wforc28.xml (28 .03 .2001) 
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EU-kommisjonens president, Romano Prodi, stå som et eksempel på at mindretallets holdning 

både til navnet på styrken og synet på samarbeidets karakter: 

Hvis man ikke ønsker å kalle den en Europahær, så la være å kalle den en Europahær. Du kan 
kalle den Margrethe, du kan kalle den Marianne, eller du kan finne et tredje navn. Men det er 
første gang, man har en felles, ikke mellomstatlig, innsats på europeisk nivå 14

• 

Christian-Marius Stryken avslutter sin kronikk med å peke på at til tross for all pragmatismen, 

så vil diskusjonen om EUs fremtid fortsette: 

Skal EU bli en ny maktpol som balanserer USA og Kina, en regional fredsmakt, en global 
intervensjonsmakt, en fredsmekler, en bro mellom de rike og fattige i verden eller en støtteblokk 
til USA i den globale økonomien? 15 

2.2.2 Hvem skal trygge Europas sikkerhet-NATO eller EU? 

USAs holdning til EUs militære opprustning har vært blandet. På den ene siden har USA 

lenge krevd at EU skal ta et større ansvar for egen sikkerhet. Etter murens fall har en stor 

andel av amerikansk personell og materiell blitt hentet hjem til USA. Likevel er det lite trolig 

at oppbyggingen av en egen EU-hær er det USA hadde i tankene med kravet om at 

europeerne skulle ta et større ansvar for egen sikkerhet. Det har kommet til dels ulike 

reaksjoner på EUs politikk på området fra USA. Bekymringene er flere. Man er bekymret for 

at Europa prøver å kjøre en uavhengig sikkerhetspolitikk og slå kiler i NATO-samarbeidet. 

Det har tidligere vært nevnt at der er en redsel for at EUs militære oppbygging skal bli 

konkurrerende til NATO. Dette er en frykt både i USA og i de europeiske landene som har 

sterkest transatlantiske bånd. Rumsfeld, den amerikanske forsvarsministeren, sier i et intervju 

at den nye republikanske administrasjonen er dypt bekymret over "prosjektet": 

I personally will be watching carefully to see bow things evolve, because we have so much at 
stake with that (NATO) alliance. We need to be vigilant to see that we don't do anything that 
could inject an instability into the alliance16

. 

På den andre siden står krefter som ønsker en størst mulig europeisk selvstendighet i 

forsvarspolitiske spørsmål. Det har derfor blitt lagt stor vekt på forskjellene mellom de 

oppgavene NATO skal ta seg av og de områdene der EU ønsker en selvstendig operasjonell 

kapasitet. Det er NATO som gjennom sin artikkel V, har ansvaret for det kollektive forsvaret 

til de europeiske NATO-landene. Dette avspeiles av at EU-hæren er tenkt brukt i 

fredsskapende operasjoner utenfor EU. Men heller ikke på dette området er EU-landene 

14 http: //politiken.dk/VisArtikel.sasp?PageID= I 02381 (04.02.2000) 
15 http://www.dagbladet.no/print/?/nyheter/2000/12/07 /231974.html (07 .12.2000) 
16 http://www.telegraph.eo.uk/et?ac=004863032 l 24327 &itmo=gjSZnSVu&at .. ./wdefl 8.htm (1 8.03.2001) 
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samstemt seg i mellom. Frankrikes statsminister, Lionel Jospin, ønsker å utvikle et europeisk 

forsvar som også skal ha som mål å forsvare EUs territoriurn 17
• 

2.2.3 Fordobling av militær kapasitet? 

Det er også bekymring for at ressurser skal brukes til å bygge opp et dobbelt sett av militære 

strukturer- jamfør diskusjonen over om NATOs planleggingsenhet og etterretningsapparat. 

Det har derfor vært viktig for EU å klargjøre at oppbyggingen av EUs militære strukturer ikke 

skulle være overlappende i forhold til NATOs strukturer. Dette, samt de kostnadene som ville 

påløpe, og frykten for at man bygger opp en konkurrerende forsvarsorganisasjon, danner 

bakteppet for at amerikanerne har vært skeptiske til utviklingen i EU. Denne skepsisen kan 

illustreres av følgende uttalelse USAs NATO-ambassadør, Alexander Vershbow, korn med i 

november 2000 (sitert i Aftenposten 10. november 2000) 18
: 

... dersom EU gjør alvor av å etablere parallelle institusjoner og strukturer kan det føre til 
konkurranse om sikkerhetspolitiske prioriteringer og derfor "svekke alliansens (NATOs) evne til å 
takle store kriser". Han la til at EU på den måten også vil komme til å svekke de transatlantiske 
båndene. 

EU innehar per i dag ikke selv det nødvendige apparatet for å gjennomføre alle typer militære 

aksjoner, og er derfor avhengig av å få tilgang til NATOs i de tilfeller der EU på et uavhengig 

grunnlag ønsker å sette i gang operasjoner. Derfor har det vært ytret ønske om å få stående 

tillatelse til å bruke NATOs planleggingsenhet og etterretningsapparat. USA, Canada og de 

europeiske NATO-landene som ikke er medlemmer i EU har godtatt dette. Hovedutfordringen 

for EU er Tyrkia, som blokkerer for en avtale mellom NATO og EU fordi de er uenige om 

hvilke kriterier som skal gjelde for bruken av NATOs ressurser. 

Tyrkia er særlig opptatt av at EU vil kunne komme til å engasjere seg i landets nærområder, 

uten at Tyrkia vil ha mulighet til å kunne øve innflytelse. Spesielt vanskelig er det for Tyrkia 

at Hellas har innflytelse på samkjøringen av EUs og NATOs ressurser, mens Tyrkia kan bli 

stående utenfor. Tyrkias krav har derfor vært at det skal vurderes fra gang til gang om EU skal 

få tilgang til planleggingsstrukturen eller ikke. Tyrkia har sterke kort på hånden fordi det er et 

viktig land for NATO, både på grunn av sin størrelse og militære styrke, men aller mest på 

grunn av den strategiske beliggenhet. 

Hvordan samordningen mellom EU og NATO endelig vil se ut er dermed enda ikke klarlagt. 

USA er som nevnt mest opptatt av at Europa reelt styrker forsvarsevnen og øker det 

økonomiske bidraget til NATO, mens Frankrike på sin side er mer opptatt av at EU skal være 

uavhengige av NATOs innflytelse. Flertallets syn, spesielt Storbritannia, er at det er viktig å 

sikre samholdet i NATO, og at det er NATO som fortsatt skal være hovedfundamentet for 

17 http://www.euobserver.com/index.phtml?selected_topic=13&action=view&article_id=3576 (25.09.2001) 
18 http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/dl 73669.htm (10.11.2000) 
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sikkerheten i Europa. Alle disse holdningene får betydning for synet på hvorvidt EU skal 

bygge opp en egne ressurser til bruk for utrykningsstyrken, eller om NATOs ressurser skal 

brukes i EU-ledete operasjoner. 

Hvordan EU skal sikre seg tilgang til planleggings- og etterretningsressurser avhenger av 

hvilken avtale som er oppnådd mellom EU og NATO. Situasjonen kan utvikle seg i flere 

retninger: 

Tyrkia bøyer av, og EU får stående tillatelse til bruk av NATO-ressurser uten å måtte 

innhente tillatelse fra NATO fra gang til gang. 

EU bøyer av, og aksepterer å innhente tillatelse fra NATO fra gang til gang dersom de har 

behov for å bruke NATO-ressurser. 

EU velger å bygge opp en egen planleggingsenhet og etterretningsapparat, noe som 

innebærer duplisering av militære ressurser. Dette er et alternativ som ikke vil bli sett 

positivt på i USA, og som flere av EU-landene vil ha vanskelig for å gå inn for. 

2.3 Trygger EU freden? 

Et av argumentene som veide tyngst for EU-tilhengerne i 1994 var at EU trygger freden i 

Europa. Dette henspeiler i stor grad på at økt integrasjon på det økonomiske og politiske 

planet skaper økt kontakt og gjensidig avhengighet, noe som taler mot å gå til krig mot 

hverandre. Dette henspeiler på det historisk dårlige forholdet mellom Frankrike og Tyskland. 

Verden har imidlertid forandret seg vesentlig det siste tiåret, og det er i dag andre utfordringer 

som truer freden i Europa og våre nærområder. I dette delkapitlet skal vi se nærmere på noen 

av disse utfordringene. 

Til tross for murens fall og avspenningen mellom øst og vest, så ser det ikke ut som om det 

har blitt færre væpnede konflikter, kanskje snarere tvert i mot. Mange av disse er etnisk 

basert, og ofte er det grupper innenfor samme statsdannelse som kjemper for å nå ulike mål. 

Disse konfliktene utgjør en trussel overfor befolkningen som blir direkte rammet, men en del 

av konfliktene har også potensiale i seg til å spres til andre land i området og dermed utgjøre 

en større sikkerhetstrussel. Verdenssamfunnet har benyttet ulike måter å søke å løse disse 

problemene. Til dels har FN gitt operasjonen ryggdekning, eksempelvis i krigen mot Irak etter 

landets invasjon av Kuwait, men vi har også sett at enlceltland eller grupper av land har påtatt 

seg oppgaven som fredsskaper. Eksempelvis var det NATO som stod bak intervensjonen i 

Serbia i 1999. 

2.3.1 Hvem skal ordne opp i problemene? 

Militære operasjoner, bortsett fra forsvar av eget territorium, er folkerettslig problematiske. I 

folkeretten er det to prinsipper som til dels er i strid med hverandre. Det ene er statenes 

suverenitet i forhold til interne forhold, og det andre forholdet er til menneskerettighetene. 
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FN-systemet har ofte - og med rette - blitt beskyldt for å være handlingslammet i forhold til 

brudd på menneskerettigheter innenfor stater. Likevel er det problematisk å dermed 

konkludere med at andre aktører bør ta det ansvaret som burde være FNs, fordi det kan 

undergrave Sikkerhetsrådets autoritet og det lille som er av rettsorden i det internasjonale 

systemet. Det vil også være lettere å mistenke motivene som ligger bak slike handlinger for å 

være motivert av egne interesser, og det kan høyne konfliktnivået mellom land som deltar i 

operasjonen og de som er kritiske. 

EU-hæren er ment å kunne settes inn i konflikter utenfor EUs teritorielle område, dersom de 

blir ansett for å være innenfor det som ofte kalles "Petersbergoppgavene". Det er her likevel 

ikke noe krav om at FN skal ha godkjent internasjonal innblanding gjennom å gi mandat til 

konfliktløsing. 

Innenfor EU er det ulike syn på hvorvidt det bør eksistere et FN-mandat for at EU-hæren skal 

kunne settes inn. Seamus Brennan, irsk viseminister med ansvar for forsvar, har uttalt at 

Irland vil vurdere deltakelsen i EU-ledete kriseoperasjoner fra gang til gang. Det er ikke 

aktuelt for Irland å delta dersom operasjonen ikke er autorisert av FN19
. På den andre siden 

har norske myndigheter ikke stilt et klart krav om FN-mandat dersom norske styrker skal 

delta i EU-ledete operasjoner, og det samme gjelder flere andre land. 

FN har i dag problemer med å stille tilstrekkelig personell til å kunne være til stede i de 

områder der det er behov for fredsskapende styrker. Det er derfor grunn til å stille spørsmål 

ved at de europeiske landene har 60. - 100.000 soldater som kan delta i fredsskapende 

operasjoner i EU-regi-mens FN-systemet har et udekket behov. Det er ikke gitt at EUs 

utrykningsstyrke kommer i konflikt med FNs behov, men dersom det er et stort behov for 

personell i FN-tjeneste samtidig som EU setter i gang et militært engasjement, så kan det bety 

at FN må tone ned sitt engasjement. Det kan derfor være grunn til å stille spørsmål om 

hvorfor norske myndigheter foretrekker å stille militært personell til rådighet for en 

organisasjon der vi ikke selv er medlemmer, i stedet for å øke innsatsen innenfor FN. 

Hvorvidt ansvaret for fredsskapirig i verden ligger hos enkeltland, grupper av land eller hos 

FN, er et spørsmål som ser ut til å bli stadig mer aktuelt, uten at svarene ser ut til å bli klarere 

av den grunn. Henrik Thune, forsker ved NUPI, stiller det retoriske spørsmålet2°: 

Det sentrale spørsmålet er om norske politikere ønsker en orden basert på noen få staters evne og 
vilje til stadig å benytte militærmakt mot verdens "pariastater'', eller om de tror humanitære og 
politiske problemer best lar seg løse ved en norm- og regelstyrt orden på globalt nivå. 

19 http://www.ireland.com/newspaper/world/2000/1121/wor5.htm (21.11.2000) 
20 http://www.dagsavisen.no/elektronisk-avis/kommentar/ debatt/1999/03/222168.html ?string=henrik% 

LU-rapport nr. 1 - 2002 



Side 26 EU - politisk stormakt eller visjon uten politikk? 

2.3.2 Kringsatt av fiender? 

Europa har som nevnt gått gjennom dyptgripende forandringer det siste tiåret. Oppløsningen 

av det politiske og økonomiske samarbeidet i den tidligere østblokken, Sovjetunionens 

sammenbrudd og samlingen av Tyskland har endret maktbalansen fundamentalt. Mange øst

og sentraleuropeiske land har søkt om medlemskap i NATO, og så langt har Polen, Tsjekkia 

og Ungarn blitt innlemmet i forsvarsalliansen. EU skal også utvides østover, og for tiden 

forhandler 12 land om betingelsene for medlemskap. 

Russland befinner seg i dag i en helt annen situasjon enn landet gjorde før disse hendelsene. 

Landet er inne i en sosial og økonomisk krise som ingen i dag kan se utgangen av, og 

geopolitisk er landet sterkt svekket. Innflytelsesområdet i vest er i stor grad "tatt over" av 

vesten, og dets tidligere allierte er i ferd med å tre inn i organisasjoner der Russland selv ikke 

er aktuell som medlem. 

Et av de politiske stridstemaene som mest har bekymret Russland er de sentral- og 

østeuropeiske landenes ferd inn i NATO, mens Russland er uaktuell som medlem i NATO. 

NATOs hovedoppgave har vært å forsvare alliansens medlemmer mot angrep fra 

Sovjetunionen. Når NATO nå utvider med Russlands tidligere allierte, samtidig som Russland 

er uaktuell som medlem, så er det kanskje iklce så rart om russerne lurer på hva som er 

grunnen. Alexei Arbatov, tidligere viseformann i forsvarskomiteen i Dumaen, utrykker det 

slik: Russland føler seg sårbar i sør, truet i vest og potensielt truet i øst. 

Russland har ikke et like anstrengt forhold til EU som til NATO og USA. Likevel er det 

grunn til å spø1Te om det er heldig sett ut fra utviklingen i forholdet mellom Vesten og 

Russland at EU bygger opp styrker som er ment å operere utenfor EUs eget område, hvor på 

sikt også Russlands tidligere allierte skal delta. Både Russland og Ukraina har tilbudt seg å 

stille med styrker til hæren, 21 men så langt er landene ikke inkludert i de samme 

konsultasjonsordninger som de europeiske NATO-landene som ikke er medlem i EU eller 

som de landene som i dag ligger i forhandlinger om EU-medlemskap. Det er likevel åpnet for 

at Canada, som ikke-europeisk medlem av NATO, og Russland og Ukraina kan bli oppfordret 

til å delta i operasjoner, og at det skal være informasjonsutveksling om spørsmål som angår 

FUSP og militær krisestyring en gang hvert halvår22
. Hvilken effekt EUs felles utenriks- og 

siklcerhetspolitikk vil ha i forholdet mellom Vesten og Russland vil sannsynligvis avhenge av 

flere forhold, blant annet hvilke konflikter EU involverer seg i. 

2.4 Hva med vår selvråderett? 

I delkapittel 2.1 gikk det fram at EUs felles forsvars- og utenrikspolitikk fortsatt i hovedsak er 

et mellomstatlig samarbeid. Likevel er det tatt skritt i retning av å øke mulighetene til å fatte 

21 http://www.ireland.com/newspaper/world/2000/1121/wor5 .htm 
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beslutninger som enkeltland er uenige i. De felles strategiene må fattes enstemmig i Det 

europeiske råd, men oppfølgingen av strategiene, i form av beslutninger om felles holdninger 

og handlinger, kan fattes med kvalifisert flertall. Ingen land stemmer mot, men de forholder 

seg avholdende og motarbeider ikke på noen måte flertallets beslutninger. Det kan ikke være 

flere avholdende stemmer, enn at det fortsatt er et kvalifisert fle1iall etter avstemningsreglene 

på utenriks- og sikkerhetsområdet. 

Vi har også sett at det er krefter innenfor EU som ønsker å gå lengre i retning av å skape et 

felles forsvar, og det er også tatt til orde for at EU ikke bare skal involvere seg i de såkalte 

"Petersberg-oppgavene", men også skal ta et selvstendig ansvar for det som tilsvarer artikkel 

V i NATO-pakten, nemlig det kollektive forsvaret av EUs eget territorium. 

For Norge reiser dette flere potensielle problemer. På den ene siden ville Norge som medlem i 

EU kunne blitt presset til å føre en utenrikspolitikk eller delta i operasjoner som Norge ikke 

har interesse av å delta i, for på den måten å bevare enheten i Unionen. På den andre siden vil 

en utvikling i retning av at EU fører en mer selvstendig utenriks- og sikkerhetspolitikk på 

siden av NATO kunne føre til at NATOs engasjement i europeisk sikkerhet blir nedtonet 

samtidig som vi heller ikke er medlem i EU. Dette er sannsynligvis noe av bakgrunnen for at 

norske myndigheter søker en nærmest mulig tilknytning til det arbeidet som skjer i EU 

innenfor sikkerhetspolitikken. Den norske deltakelsen i EUs felles utenriks- og 

sikkerhetspolitikk er likevel ikke uproblematisk for Norge. 

2.4.1 Norges deltakelse i EUs militær samarbeid 

Norge er i ferd med å opprette en egen innsatsstyrke som skal delta i internasjonale 

operasjoner. Denne består i sin helhet av om lag 3.500 personer fra alle forsvarsgrenene. Det 

er denne innsatsstyrken som har blitt meldt inn til EU, men den er også meldt inn til FN og 

NATO. Man regner med at 1.500 personer kan være ute i pågående operasjoner av gangen. 

Per i dag har Norge om lag 1.500 personer ute i tjeneste, i hovedsak i NATO-regi på Balkan 

(med mandat fra FN). Det er denne størrelsen det har vært på det norske internasjonale 

militære engasjementet jevnt over det siste tiåret. Tatt i betraktning at konfliktnivået i verden 

er høyt, og at man søker å bygge opp FNs mulighet til åvirke fredsskapende, skal man ikke se 

bort fra at eventuelle EU-operasjoner kan komme til å gjøre FNs tilgang på personell 

vanskeligere. Det er spesielt uheldig dersom Norge, som et lite land og dessuten medlem i 

FNs sikkerhetsråd, prioriterer ned arbeidet i FN til fordel for EU og NATO. 

Et annet problem i forhold til norsk deltakelse i EUs militære samarbeid er Norges stilling 

som ikke-medlem i organisasjonen. I og med at Norge ikke er medlem i EU, har Norge ingen 

deltakelse verken i Det europeiske råd hvor EUs felles strategier utformes, eller i Unionsrådet, 

der felles holdninger og handlinger fattes. Norge vil heller ikke kunne ta del i den strategiske 

22 Nice European Council, Presidency conclucions (08.12.00). http://ue.eu.int/en/info/eurocouncil/ 
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ledelsen i de EU-ledete operasjonene som skjer i EUs Komite for Utenriks- og 

sikkerhetspolitikk (KUSP), i Militærkomiteen og heller ikke i Militærstaben. 

Rådskonferansen i Nice i desember 2000 gav retningslinjer for hvordan søkerlandene til EU 

og de NATO-landene som ikke er medlem i EU, skal integreres i beslutningsprosessen23
. For 

de sistnevnte seks landenes del, legges det opp til permanente konsultasjonsmøter i "normale" 

perioder. Det skal blant annet være minst ett møte på ministernivå under hvert formannskap, 

det vil si hvert halvår. Hvis det oppstår en krise intensiveres konsultasjonene især hvis noen 

av de seks landene mener at deres sikkerhetsinteresser er berørt. Videre er det et mål her å 

informere om EUs intensjoner og hvilke militære tiltak som skal iverksettes dersom man 

tenker seg å bruke NATOs ressurser, eller hvis man har tenkt å invitere de seks til å delta i 

operasjonen. Når Rådet har valgt hvilke strategiske løsninger EU har bestemt seg for, så 

presenteres dette for de seks. De seks kan da oppfordres til å delta i operasjonen i henhold til 

bestemmelsene fra Helsingfors, dvs: 

de europeiske NATO-land, som ikke er medlem av EU, deltar i operasjonen hvis de ønsker det, 
såfremt det dreier seg om en operasjon som krever inndragelse av NATOs aktiver og kapasitet. 
Rådet kan oppfordre dem om å delta i operasjoner hvor EU ikke gjør bruk av NATOs aktiver24

• 

Dersom det gjøres bruk av NATOs ressurser, vil planleggingen av operasjonen finne sted i 

NATOs planleggingsorganer, og de seks vil bli invitert til å delta etter retningslinjer som 

fastsettes i NATO. Hvis aksjonen er tenkt gjennomført uten å bruke NATOs ressurser, så vil 

planleggingen finne sted i en av de europeiske militærstabene, og dersom de seks blir invitert 

til å delta i operasjonen, så vil de kunne utplassere forbindelsesoffiserer som kan muliggjøre 

informasjonsutveksling. Dersom det blir aktuelt med en operasjon opprettes det et 

bidragsyterutvalg som skal: 

- holdes utførlig underrettet om operasjonen i felten via de EU-organer som ivaretar 
oppfølgningen. Operasjonssjefen holder løpende utvalget orientert, og utvalget kan høre denne. 

- behandle de forskjellig problemer vedrørende avviklingen av den militære operasjonen, bruken 
av styrker og ethvert spørsmål vedrørende den daglige ledelse, som ifølge de direktiver 
operasjonssjefen har mottatt ikke tilhører dennes enekompetanse. 

- avgi uttalelser og fremsette anbefalinger om eventuelle justeringer i den operative planleggingen, 
herunder eventuelle justeringer av målene som vil kunne innvirke på styrkenes situasjon. Det tas 
stilling til planleggingen av avslutningen av operasjonen og tilbaketrekningen av styrkene25

. 

23 Disse seks landene er Norge, Island, Tyrkia, Den Tsjekkiske Republikk, Polen og Ungarn. Heretter refereres 
det til disse landene som "de seks". 
24 Nice European Council, Presidency conclucions (08.12.00). http://ue.eu.int/en/info/eurocouncil/ 
25 Op cit 
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Norge og de andre europeiske NATO-landene som ikke er medlemmer av EU deltar i dag 

med jevne mellomrom i egne samrådsmøter med EUs Komite for Utenriks- og 

sikkerhetspolitikk (KUSP). En gang i halvåret er det et utvidet ministermøte. Dette er 

situasjonen under normale forhold. Ved en eventuell operasjon, det vil si i en krisesituasjon, 

vil Norge delta i bidragsyterkomiteen. som møtes på like fot enten man er medlem i EU eller 

ikke. Disse vil involveres i arbeidet fra dag til dag. Denne komiteen vil forholde seg til KUSP. 

Ansvarsfordelingen mellom bidragsyterkomiteen og KUSP er per i dag ikke klarlagt, og vil 

neppe bli det før man ser hvordan samarbeidet vil bli i praksis. 

Det har blitt reist kritikk mot den norske deltakelsen i EUs militære samarbeid. Allerede 

forhenværende forsvarsminister Eldbjørg Løwer var skeptisk til den norske deltakelsen 

dersom ikke Norge kan sikres full deltakelse i beslutningsprosessen. Hun mente at Norge 

burde sikres den samme innflytelsen som landet hadde da Petersberg-oppgavene lå til 

Vestunionen26
. Det har også blitt reist spørsmål om den norske deltakelsen er 

grunnlovsstridig, paragraf 25 slår nemlig fast at: Rigets Land- og Sømagt maa ikke overlades i 

fremmede Magters Tjeneste. Til dette viser Karsten Klepsvik i Utemiksdepartementet at 

Norge flere ganger har deltatt i operasjoner utenlands27
. Tidligere nestleder i 

Forsvarskomiteen, Gudmund Restad etterlyser i Aftenposten en utredning av 

problemstillingen: 

Men denne gang gjelder det en organisasjon som Norge gjennom to folkeavstemninger har sagt nei 
til å være medlem av. Da bør det problemet utredes særskilt, og man bør være helt sikker på at 
man ikke går på tvers av Grunnloven28

. 

2.5 Oppsummering 

Som vi har sett i dette kapitlet er utemiks- og sikkerhetspolitikken i dag fortsatt i hovedsak et 

mellomstatlig område i EU. Det ligger imidlertid fortsatt fast fra Maastricht-traktaten at EU 

på sikt skal jobbe i retning av å utvikle et felles forsvar, og det har i tiden etter 1994 blitt tatt 

skritt i denne retningen. Amsterdam-traktaten legger til rette for at det skal kunne fattes 

flertallsavgjørelser, gjennom den såkalte "konstruktive avholdelsen". Opprettelsen av EU

hæren, som riktig nok foreløpig er en felles styrke av begrenset størrelse og med begrenset 

oppgave, ses av noen innenfor EU som et første skritt i retning av å ha en felles hær. Det er 

som vi har vist i dette kapitlet, fortsatt mange forhold som må avklares før man med sikkerhet 

vet hva den felles utemiks- og sikkerhetspolitikken kommer til å bli. 

Norges rolle i dette samarbeidet har vært lite debattert. Dette er kanskje et resultat av at for 

Norge har sikkerhetsinteressene alltid vært av stor betydning på grunn av landets geografiske 

og strategiske beliggenhet. Som naboland med en lang felles grense med Russland, har 

26 http://tuxl.aftenposten.no/nyheter/iriks/dl 18467 .htm (10.01 .2000) 
27 Klassekampen (28 .11.2001). 
28 http://tuxl.aftenposten.no/nyheter/uriks/dl 81322.htm (20.12.2000) 
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grunnpilaren vært et utstrakt samarbeid med USA og NATO. I tillegg har det vært et uttalt 

politisk mål å slutte opp om FN som et aktivt organ i internasjonal politikk. Når nå EU kiler 

seg inn er Norge sin sårbare situasjon og den innvirkningen dette kan ha på grunnpilaren i 

norsk sikkerhetspolitikk i etterkrigstiden muligens grunnen til at politikerne er rådville og 

handlingslammet. De viktige implikasjonene disse hendelsene kan medføre gjør imidlertid 

ikke behovet for debatt mindre viktig, snarere tvert i mot. 

LU-rapport nr. 1 - 2002 



3 Øk:onomisl( monetær union 
Fra 1. januar 1999 ble Euro innført som en felles valuta for de av EU-landene som er 

deltakere i Den økonomisk og monetære unionen (ØMU). Dette er tredje og siste fase i 

gjennomføringen av en felles pengeunion i EU. Elleve land har deltatt fra starten av, og 

Hellas kom med i pengeunionen som tolvte land fra 01.01.2001. Danmark, Storbritannia og 

Sverige er ikke en del av ØMU, og har beholdt sine nasjonale valutaer. Selv om alle 

deltakerlandene har hatt en felles valuta og pengepolitikk siden 1999 styrt av en felles 

sentralbank, kom mynter og sedler i Euro først i sirkulasjon fra årsskiftet 2002. 

Det endelige gjennomslaget i Europa Unionen (EU) om en felles pengeunion kom med 

Maastricht-traktaten i 1992, der det formelle vedtaket om oppretting av en økonomisk 

monetær union ble vedtatt. Opprettingen av ØMU er først og fremst et politisk prosjekt fra 

EU, mer en et økonomisk prosjekt. ØMU er basert på sterke politiske visjoner, mens de 

økonomiske og sosiale konsekvensene både er usikre og omstridte. Ideen om etablering av en 

monetær union i EU er ikke noen ny politisk tanke innenfor EU. Denne politiske visjonen 

kom frem allerede ved opprettingen av det Europeiske Fellesskapet, og danning av en 

økonomisk monetær union har i større eller mindre grad versert på EUs dagsorden siden det 

Europeiske Fellesskap ble stiftet gjennom Romatraktaten i 1957. 

Nå er ØMU iverksatt med virkning fra 01.01.1999. Euro er innført som felles valuta, selv om 

sedler og mynter først kom i sirkulasjon fra 01.01.2002, og Den europeiske sentralbank (ESB) 

er etablert. Storb1itannia og Danmark er unntatt fra ØMU gjennom formelle protokoller i 

Maastricht-traktaten og kommer ikke til å delta før de selv eventuelt ønsker det. Sverige har 

også kunngjort at de ildrn ønsker å delta i ØMU, men landet er ikke formelt fritatt fra 

Maastricht-traktaten når det gjelder tilknytningen til ØMU. Problemet med at Sverige juridisk 

er forpliktet til å delta i ØMU, men politisk stiller seg avvisende, er løst ved at EU

kommisjonen anbefalte at Sverige ikke skulle slutte seg til ØMU, fordi landet ikke oppfylte 

de økonomiske kriteriene EU satte for deltakelse i ØMU. 

På motsatt akse av Sverige ligger Hellas, som oppfyller de økonomiske kriteriene for 

deltakelse i ØMU langt dårligere enn Sverige. Likevel har Hellas fått klarsignal fra EU

kommisjonen om deltakelse i ØMU, uavhengig av at landet ikke oppfyller de økonomiske 

kravene som er stilt for et lands deltaking. 

Selv om ØMU ikke var spesielt sentralt i argumentasjonen omkring norsk medlemskap i EU 

før folkeavstemningen i 1994, har ØMU direkte sammenheng med flere argumenter. Det er 

uten tvil en styrking av Unionens makt, på bekostning av nasjonenes suverenitet og selvstyre. 

Det skjer ved at de landene som deltar i ØMU frasier seg sin nasjonale valuta og 

pengepolitikk til Den europeiske sentralbank. ESB er overordnet de nasjonale sentralbankene 

til medlemslandene. Dette er en klar styrking av overnasjonale beslutninger og makt innen 
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EU-systemet, og en tilsvarende svekkelse av nasjonal suverenitet over økonomien. I tillegg 

inngår landene forpliktelser for sin finanspolitikk ved at inflasjonsmål blir vedtatt og det er 

satt krav omkring budsjettbalansen til deltakerlandene. 

I forkant av den norske avstemningen argumenterte blant annet Arbeiderpartiregjeringen med 

at spørsmålet omkring ØMU og Norge skulle behandles i ettertid (St.meld. nr 40, 1993-1994, 

s.247, 257, 260, 261, 263). Formelt var dette dog ikke noen mulighet utfra det 

forhandlingsresultatet Norge hadde. For Norge sto i samme posisjon som Sverige når det 

gjaldt ØMU, såvel som Maastricht-traktaten, bare at Norge faktisk oppfylte de såkalte 

konvergenskriteriene sammen med Østerrike og Luxemburg (ingen av de andre landene 

oppfylte kravene på dette tidspunktet). Det vil si at Norge ikke kunne avstå fra ØMU formelt, 

slik som Danmark og Storbritannia har valgt.29 Særlig i Storbritannia var saken omkring 

delegeringen av makt over valuta og pengepolitikken fra nasjonale statsbanker til ESB 

omstridt under Maastricht-forhandlingene. Denne striden om forflytting av makt på 

bekostning av nasjonalt selvstyre, kan illustreres med uttalelsen til Margaret Thatcher om å 

overføre makten over pengepolitikken fra Bank of England til Den europeiske sentralbanken. 

Dersom Storbritannia fraskrev seg makten over pengepolitikken nasjonalt var det i følge 

Thatcher: 

"the greatest abdication of national and parliamentary sovereignty in our hi story" (Economist, 
29.06.1991, i Thurow 1996, s.131). 

Uavhengig av hvilke fordeler og ulemper en økonomisk monetær union i Europa vil føre til 

for deltakerlandene, er det en klar reduksjon av det enkelte land sitt selvstyre. For ØMU er 

basert på en overføring av en stor del av den nasjonale økonomiske politikken til 

overnasjonale organ. Eller som St.meld. nr. 40 sier om saken: 

"Ved deltakelse i valutaunionen vil imidlertid landene avstå formell suverenitet i pengepolitikken" 
(St.meld. m. 40, 1993-1994, s.248) 

Kjernen omkring den økte integrasjonen i EU, som ØMU innebærer, er betydningen for den 

enkelte nasjonen, når den oppgir et viktig politisk virkemiddel ved at pengepolitikken blir 

overført fra nasjonalt nivå til felleskapsnivå. ØMU vil føre til konsekvenser for landene sine 

politiske målsettinger innen rentepolitikk, økonomisk vekst, sysselsetting, arbeidstaker vilkår 

og velferd, med mer. 

29 Konvergenskriteriene i Maastricht-traktaten er fem økonomiske retningslinjer som landene skulle oppfylle for 
å få delta i ØMU. Følgende krav skulle være innfridd for deltakelse: Budsjettbalanse (Offentlig forvaltnings 
underskudd ikke større en 3 prosent av BNP), Gjeldskravet (Offentlig forvaltnings brutto gjeld skal ikke 
overstige 60 prosent av BNP), Inflasjonskravet (Inflasjonen skal ikke være mer en 1,5 prosentpoeng over 
gjennomsnittet for de tre medlemslandene med lavest inflasjon), Rentekravet (Renten på langsiktig 
statsobligasjoner skal ikke være mer en 2 prosentpoeng over gjennomsnittet for de tre medlemslandene med 
lavest inflasjon) og Valutakravet (Landene skal ha vært medlem av det europeiske monetære system (EMS) i to 
år uten å selv ha devalue1i, eller hatt problemer med å holde seg innenfor de vedtatte valutasvingningene for 
EU). 
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3.1 Hva betyr ØMU? 

Når deltakerlandene i ØMU har samlet seg omkring den felles valutaenheten Euro har de altså 

valgt å legge pengepolitikken til en felles sentralbank for Euro-området. Ved at det har valgt å 

la en felles sentralbank føre pengepolitikken har landene også valgt å oppgi en rekke 

økonomiske virkemidler for å nå nasjonale målsettinger. Det at landene har lagt sin nasjonale 

pengepolitikk brakk, betyr at ramm.evilkårene for det enkelte land sine muligheter til å føre 

motkonjunkturpolitikk og særtiltak rettet mot spesielle situasjoner og sektorer ved devaluering 

og rentepolitikk blir totalt endret. 

3 .1.1 Finanspolitikk 

Foruten at EU med ESB tar over utøvelsen av pengepolitikken til deltakerlandene, legger også 

ØMU sterke føringer på finanspolitikken til det enkelte land. Finanspolitikken er dog ikke 

underlagt overnasjonal styring, men det er utarbeidet retningslinjer også for finanspolitikken. 

Disse generelle retningslinjene går under navnet "stabilitet- og vekstpakten", som ble 

utformet ved europeiske råds møte i Amsterdam 1997. Det viktigste punktet i pakten er kravet 

om budsjettbalanse, der landene sine budsjettunderskudd skal begrenses. For tiden er 

underskuddet satt til maksimalt 3 prosent av et lands bruttonasjonalprodukt (BNP). Dersom et 

land over tid har større underskudd i budsjettet vil sanksjoner bli iverksatt, som regel i form 

av bøter (St.meld. nr. 40, 1993-1994, St. meld. nr. 12 2000-2001). Da de fleste landene i 

ØMU ligger rundt maksimum budsjettunderskudd vil det si at også finanspolitikken er lagt 

brakk som virkemiddel i den økonomiske politikken til de enkelte land. Om dette heter det i 

St. meld. nr. 2 (1997-1998): 

"Det innebærer at landene med dagens utgangspunkt gjennomgående ikke har noe 
manøvreringsrom for å stimulere aktiviteten via finanspolitikken" (St. meld. nr. 2, 1997-1998). 

Selv om myndigheten over finanspolitikken fortsatt ligger hos det enkelte deltakerland er altså 

dette virkemiddelet kraftig bundet gjennom kravet om budsjettbalanse. Et lands tilgang til å 

føre ekspansiv finanspolitikk er da i praksis fraværende ved den økonomiske situasjonen 

deltakerlandene har i dag. 

EUs reaksjon mot Irlands finanspolitikk er et eksempel på dette. EU-kommisjonen, 

ministerrådet av finansministrene (Ecofin) og sjefen for ESB har kritisert Irland sine planer 

om økte offentlige utgifter, samt skattelette. Disse gir en anbefaling til Irland om å stramme 

inn den økonomiske politikken, fordi EU mener den irske politikken er inflasjonsdrivende og 

at den kan svekke kursen på Euro. EU-kommisjonen oppfordrer Irland til å stramme inn 

budsjettet med 4,5 milliardar. Aftenposten beskriver EUs vedtak som en økonomisk 

reprimande mot Irland, under overskriften "Irland får kjeft for sterk økonomi" (Aftenposten 

12.02.2001). Irland på sin side har valgt å ignorert advarslene, og hevder budsjettet er 

velbegrunnet gjennom samarbeidet med fagbevegelsen om lønnsutviklingen og på bakgrunn 

av utviklingen i den amerikanske økonomien. The Economist ser på reprimanden mot Irland 
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som et signal til større økonomier som Italia om at EU forlanger at stabilitets- og vekstpakten 

skal etterfølges, og at dette er reelle forpliktelser landene skal respektere (The Economist 

21.07.2001, s. 23). 

ØMU landene er altså tilnærmet avskåret fra å benytte seg av de økonomiske tankene fra 

økonomen Keynes. Ideen om at økt offentlig forbruk i økonomiske nedgangstider fører til økt 

sysselsetting og økonomiske oppgang på sikt, er ikke forenlig med deltakerlandene sin 

økonomiske situasjon og ØMU sine målsettinger. 

3 .1.2 Pengepolitikk 

Selv om ØMU legger sterke føringer på finanspolitikken til medlemslandene er det først og 

fremst pengepolitikken til landene ØMU er rettet inn mot. Gjennom Maastricht-traktaten er 

det besluttet at pengepolitikkens mål skal være prisstabilitet. Dette er overordnet alle andre 

politiske og økonomiske mål, som for eksempel høy sysselsetting, sosial trygghet, miljø og 

bærekraftig utvikling. Men også disse forholdene kan ESB støtte så lenge dette ikke kommer i 

konflikt med målet om prisstabilitet (St. meld. m. 2, 1997-1998) Når ESB utøver 

pengepolitikken betyr det at deltakerlandene frasier seg muligheten til nasjonal 

motkonjunkturpolitikk ved hjelp av pengepolitikk, der de viktigste virkemidlene er styring av 

rentene og devaluering av valutaen. 

Grunnlaget for ØMU er todelt. For det første utgjør ØMU og Euro en symboleffekt for et 

sterkt integrert og harmonisert EU, og er på den måten tenkt å styrke fellesskapet i Europa 

Unionen. For det andre er det visjoner om økonomiske gevinster gjennom målsettinger for 

den økonomiske utviklingen innen EU. Dette gjelder forhold som valutastabilitet, 

prissammenligning, lav inflasjon, reduserte transaksjonskostnader og økt konkurranse innen 

EU. 

3.2 Virkninger av ØMU 

Fordelene ved ØMU er usikre, da en liknende reform aldti før har væ1i gjennomført. De 

kalkule1ie fordelene ligger i valutastabilitet, mindre sårbarhet for deltakerlandene ved redusert 

risiko for valutaspekulasjon, kostnadseffektivisering ved reduserte transaksjonskostnader og 

økt konkurranse ved direkte prissammenligning. 

Den største kritikken mot ØMU har vært at deltakerlandene ikke er harmoniserte nok til å 

tufte sin politikk på en felles rente og valutapolitikk. Dette feltet blir ofte omhandlet av 

teorien omkring optimum cunency areas (OCA).3° Fordi det er klare skillelinjer innen ØMU 

på den økonomiske utviklingen til de enkelte deltakerlandene er området i følge teorien om 

OCA i utgangspunktet ikke skikket til å ha en felles pengepolitikk for å motvirke de 
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økonomiske svingningene. Kort forklart er problemet med ulik økonomisk utvikling i 

forskjellige land innen et felles valutaområde, at landene kan ha et behov å bruke ulike 

virkemidler for å stabilisere sin økonomi i den samme tidsperioden. Det er grunn til å anta at 

ESB tar en økonomisk nedgang i de store økonomiene som Tyskland, Frankrike og Italia mer 

alvorlig enn en stagnasjon i land som Luxembourg, Østrike eller Finland. 

For eksempel, dersom Tyskland er inne i en økonomisk lavkonjunktur, på grunn av svikt i bil 

og tungindustrien, vil landet ønske lave renter og ekspansive budsjett for å få fart på 

økonomien og redusere arbeidsledigheten. Tyskland vil ha liten etterspørsel etter arbeidskraft 

og svakt press på lønningene. Samtidig kan et annet land, for eksempel Finland, være inne i 

en økonomisk oppgangstid som følge av IT og telekommunikasjon har gode tider. Finland vil 

da ha høyt forbruk med press på økonomien, høy sysselsetting med press på lønningene og 

føre en politikk med forholdsvis stram finanspolitikk og høye renter for å bremse inflasjonen. 

Dersom ESB da følger tysk økonomi vil Finland :fa en boom i sin økonomi som følge av 

rentekutt med påfølgende høy inflasjon. Presset på det finske arbeidsmarkedet vil være 

enormt, både på lønninger og sysselsettingen og en økonomisk boom etterfulgt av et 

økonomisk crack er et realistisk scenario. I et optimalt valutaområde ville mobiliteten i 

arbeidsmarkedet utjevnet mye av konjunkturen ved at arbeidere i lavkonjunktur-områder med 

sysselsettingsproblemer ville flytte til høykonjunktur-områder med press i arbeidsmarkedet. 

Et sentralt problem i Europa er at de ikke er noe mobilt arbeidsmarked over landegrensene, 

dersom mobiliteten blir sammenlignet med for eksempel USA. 

Problemene knyttet til felles valuta og land som ikke har like økonomiske konjunkturer, blir 

innen ØMU og EU ofte sett i sammenheng med at det er et klart økonomisk skille mellom 

Sør-Europa og Nord-Europa. Når Sentral- og Øst-Europa skal integreres i ØMU om noen år 

vil gruppen av land i ØMU være enda mindre homogen, og en lik utvikling av inflasjon, 

sysselsetting med mer vil sette store krav til politikken som føres sentralt av ESB. Dersom 

Norge var med i ØMU ville denne problemstillingen vært svært aktuell. På grunn av at Norge 

sin økonomiske utvikling er nær tilknyttet oljeprisen, som er i dollar og bestemt av 

verdensmarkedet og særlig påvirket av USA sin etterspørsel, er ikke de norske konjunkturene 

alltid i samsvar med hovedkonjunkturen i EU. Disse forskjellene mellom de ulike regionene 

er ikke i samsvar med de forutsetningene som legges til grunn for et optimalt valutaområde. 

Samlet utgjør mangelen på mobilitet i arbeidsmarkedet og de ulike økonomiske preferansene 

innen området at det er reist spørsmål om landene i ØMU egentlig er egnet til et 

valutasamarbeid i så stor målestokk som ØMU. 

Det er også reist kritikk mot teorien omla.ing OPC. Kritikken er rettet mot at forskjellene 

mellom land ikke er av så avgjørende betydning som temien om OPC hevder. Videre at 

vekslingskursene og devaluering som virkemiddel ikke nødvendigvis er noe effektivt 

30 En gjennomgang av teorien kring OCA, med eksempler er å finne i de Grauwe (1994): "The Costs of a 
Common Currency". 
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virkemiddel for årette opp forskjellene mellom land som konkurrerer. I visse tilfeller blir 

devaluering ikke bare sett på som lite effektivt, men også som et skadelig virkemiddel (de 

Grauwe, 1994). Likevel som Springer (1996) viser til, er det stor uenighet blant ekspertene 

om kostnadene og gevinstene av ØMU selv når ØMU blir betraktet kun utfra rene 

økonomiske kriterier. 

Flere av de antatte gevinstene ved ØMU, som økt konkurranse, prissammenligning, 

kostnadseffektivisering, i kombinasjon med de fire frihetene i EU sitt indre marked, er 

imidlertid nær forbundet med en del store utfordringer. Særlig områder tilknyttet sosial 

trygghet, arbeidsretter og opprettholdelse av velferden vil møte økt press som følge av ØMU. 

3.3 Velferd og arbeidsretter salderingspost i ØMU? 

Det at prisstabilitet er overordnet alle andre politiske og økonomiske mål i den 

pengepolitikken ESB fører, som for eksempel høy sysselsetting, sosial trygghet, miljø og 

bærekraftig utvikling, setter alle de tre sistnevnte feltene under press. Presset er et resultat av 

at konkurranseevnen og prisnivået til et land/region skal opprettholdes både innen ØMU og 

overfor omverden, samtidig som de enkelte land/regioner ikke kan devaluere eller føre en 

egen rentepolitikk. Heller ikke finanspolitikken kan brukes til fulle. Det at ØMU trolig vil 

føre til økt konkurranse og direkte prissammenligning på tvers av landegrensene, kombinert 

med lav mobilitet i arbeidsmarkedet, øker presset ytterligere. Dermed blir arbeidsmarkedet en 

svært sentral reguleringsnøkkel i økonomien i de ulike regionene i pengeunionen. Når det i 

tillegg er fri flyt av varer, kapital, tjenester og personer innen ØMU, betyr alle disse faktorene 

samlet at lønnsarbeidere trolig kommer under press fra bedriftene slik at bedriftene kan 

opprettholde den ønskede konkurranseevnen. 

Det samme forholdet gjør seg gjeldende for skatte- og avgiftspolitikken til landene, som kan 

bli en konkurransefaktor mellom land og regioner innen ØMU. Claes og Tranøy (1998) 

hevder at skatte og avgiftskonkurransen mellom land på sikt trolig vil føre til at også denne 

blir overført til EU-nivå (Claes, D.H. og Tranøy, B. I Dagbladet 03.05.1998). Årsaken til økt 

fokus på lønninger, sysselsettingen og arbeidstid kommer av at i ØMU er rentepolitikken og 

valutaregulering ved devaluering oppgitt som virkemiddel for de enkelte landene, samtidig 

som rammene for finanspolitikken er sterkt begrenset. Da vil eventuell tilpassing av 

konkurranseevnen til et land være avhengig av andre reguleringsfaktorer som for eksempel 

kutt i arbeidsgiverutgiftene, endrede ansettelsesvilkår, samt at andel sysselsatte vil ha stor 

betydning som virkemiddel ved skiftende konjunkturer. For selv om ØMU har et mål om 

stabilitet og positiv utvikling i ØMU i sin helhet, er ikke ØMU et homogent område for det er 

store regionale ulikheter mellom regioner både i næringsstruktur, politisk tradisjon og 

velferdsutbygging. 
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Problematikken omkring arbeidslivet er omtalt i gjennomgangen av ØMU i revidert 

nasjonalbudsjett 1998. Blant annet sier finansdepartementet følgende om utfordringene i 

arbeidslivet: 

"Med en felles valuta vil arbeidsmarkedets evne til å omstille arbeidsstyrken mellom bedrifter, 
næringer og regioner få større betydning for sysselsettingen. Den geografiske mobiliteten i Europa 
er betydelig lavere enn f.eks. i USA. [ ... ]Lønnsdannelse blir dermed viktig. Dersom tilpassing i 
lønningene forholdsvis raskt motvirker en forverring i relativ konkurranseevne overfor utlandet, 
vil virkningene på produksjon og sysselsetting dempes. Endringer i relative lønninger vil videre gi 
arbeidstakere motiv til å søke sysselsetting i næringer med høy lønnsevne. 

Endringer i lønnsdannelse kan imidlertid også øke inntektsforskjellene blant de sysselsatte. I 
Storbritannia har arbeidsmarkedet blitt mer fleksibelt de siste 15-20 årene. Det har bidratt til 
redusert ledighet. Samtidig har lønnsforskjellene økt. 

Den økte konkurransen som forventes innenfor ØMU vil trolig kunne påvirke tilpasningen av 
lønningene. For det første vil arbeidsgivernes fortjeneste reduseres mer når lønningene øker. De 
vil dermed ha sterkere motiv til å stå imot en lønnsøkning som forverrer konkurranseevnen. For 
det andre vil arbeidstakerne kunne tape mer i form av økt ledighet ved å stille krav om en gitt 
lønnsvekst, blant annet fordi mulighetene for å motvirke tap av arbeidsplasser ved å sikre 
konkurranseevnen gjennom valutakursjusteringer er borte. 

Den høye arbeidsledigheten i mange av landene, sammen med den forsterkede konkurransen og 
reduserte muligheter for nasjonale stabiliseringspolitiske tiltak, vil også kunne føre til økt 
oppmerksomhet om strukturreformer som påvirker arbeidsmarkedet. Dette gjelder blant annet 
bestemmelsene som regulerer ansettelser, permisjoner, avskjed og arbeidstid, samt direkte og 
indirekte beskatning av arbeidskraft og utforming av arbeidsledighetstrygd. Større endringer på 
dette området vil kunne gjøre det lettere, både for nykommere på arbeidsmarkedet og for de 
arbeidsledige, å finne arbeid. Men samtidig vil etablerte grupper av arbeidstakere kunne få svekket 
sin posisjon på arbeidsmarkedet. (St.meld. nr 2, 1997-1998). 

Side 37 

I sitatet ovenfor ligger det en rekke hint om omstrukturering i arbeidsmarkedet som følge av 

ØMU. Først og fremst ligger føringen på at arbeidstakere og arbeidsledige skal ta 

omkostningene ved fare for forverret konkurranseevne. Enten ved å gi fra seg veksten i 

lønnsoppgjør og på arbeidsretter, eller godta økt arbeidsledighet. Samtidig skal arbeidsledige, 

som er reguleringen for å snu konjunkturen, få svakere betingelser, noe som igjen setter press 

på lønningene til de som har arbeid. Etter avsnittene i sitatet er tankene som blir framsatt i 

kort form følgende: 

• Første avsnitt av sitatet bygger på at den manglende mobiliteten i det europeiske 

arbeidsmarkedet resulterer i at arbeidstakerne må velge mellom redusert lønn eller sparken 

for å opprettholde bedrifter sin konkurranseevne og lønnsomhet innen ØMU. 

• Avslutningen av første avsnitt og andre avsnitt tilsier et mer differensiert arbeidsmarked, 

der lønningene tilpasses lønnsomheten ved klare skiller mellom lavstatusyrker og 

høystatusyrker. Altså økte forskjeller mellom sektorer der for eksempel ingeniører vil 

tjene mer en sykepleiere fordi de er i næringer med høy lønnsevne, og det er i de høytlønte 

sektorene arbeidstakerne skal motiveres til å søke. Et økt klasseskille er gevinsten eller 

kostnaden. 

• Tredje avsnitt sier at i forholdet arbeidsgiver arbeidstaker kan arbeidstakeren få velge 

mellom å tilpasse lønnen eller få oppsigelse for å sikre at bedriften opprettholder 

konkurranseevnen sin. 
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I fjerde og siste avsnitt ligger det en klar hentydning til svekkelse av sosiale retter, særlig for 

arbeidstakere og arbeidsledige. Dette gjelder bestemmelser om arbeidsmiljø og trygderetter. 

Det ligger antydninger om svekket oppsigelsevern for ansatte, svakere retter omkring for 

eksempel fødselspermisjon eller annen velferdspermisjon og reduserte retter for arbeidstaker 

når det gjelder arbeidstidsbestemmelser. Igjen blir arbeidsledighetstrygden sett på som mulig 

virkemiddel for reformer slik at konkurranseevnen kan bedres. Ved redusert støtte til 

arbeidsledige legger det press på lønningene ved tilbud og etterspørsel, så da kan 

arbeidsledige lettere få jobb ved å gi avkall på lønnsnivået, og slik bli attraktive i 

arbeidsmarkedet, eller de kan tvinges til å være mobile innen ØMU, og få jobb på den måten. 

Eventuelt kan bedriften være mobil og flytte til regioner med billig arbeidskraft. Claes og 

Tranøy (1998) sier følgende om arbeidsmarkedet: 

"Vi kan også forvente sterkere krav om et mer fleksibelt arbeidsmarked der arbeidstakerne får 
svakere rettigheter (minstelønn, oppsigelsevern osv.) i "bytte" mot et håp om større jobbskaping." 
(Claes, D.H. og Tranøy, B. I Dagbladet 03.05.1998) 

Samlet viser dette en tendens mot en økonomisk politikk som i stor grad forutsetter at 

kostnadene ved svingninger i økonomien skal betalestav arbeidstakere og arbeidsledige. Ved 

for høyt press i økonomiene skal lønningene presses ned for å bedre konkurranseevnen til 

bedriftene. I lavkonjunkturene skal arbeidsledighetstrygden være lav og lønningene lave 

kombinert med høy arbeidsledighet, noe som igjen skal snu konjunkturen. Det betyr at 

lønningene vil være presset både i høykonjunkturer for å opprettholde konkurranseevnen, og i 

lavkonjunkturer for da presser de arbeidsledige lønningene, samtidig som gode lønnsoppgjør i 

økonomiske nedgangstider trolig er en utopi. 

Det økte presset på arbeidsmarkedet, som er forventet på sikt ved etableringen av ØMU, gir 

trolig ikke noen rasering av arbeidsrettighetene på kort sikt. Likevel er det grunn til å anta at 

arbeidstakere over tid vil møte lagt hardere vilkår fra arbeidsgivere og styresmakter når det 

gjelder lønnsoppgjør, sosiale rettigheter og arbeidsmiljøbestemmelser. Noen arbeidstakere vil 

selvfølgelig profittere på dette, mens andre blir taperene. Uansett, etter hvert som 

arbeidsmarkedet skal framstå som en viktig reguleringsmekanisme innen ØMU, er det et 

signal om en ny tid for arbeidstakere. Det er et signal om prio1iteringer når ESB skal styre 

pengepolitikken i ØMU med sikte på å sikre prisstabilitet, mens det fremdeles er et nasjonalt 

ansvar for et land å sikre sysselsettingen. Derfor står sannsynligvis arbeidstakerne i ØMU 

fremfor en tid med store utfordringer og kraftige reformer i form av omstruktureringer av 

arbeidsmarkedet. Under overskriften "Tyskere vil jobbe mer for mindre lønn" og 

"Fagbevegelsen fortviler" kommenterer Aftenposten en slik utvikling. Vider skriver 

Aftenposten: 

Meldingene [om at arbeiderene går med på å jobbe mer for mindre lønn i en rekke bedrifter] har 
fått alle alarmklokkene til å ringe i hovedkvarteret til tysk LO,( . .. ). Men ute i landet, ved små og 
store bedrifter, velger forbundene å lukke øynene for en utvikling som øyensynlig er i strid med 
prinsippene for faglig kamp. Foreningene kan ikke avvise frivillig lønnsnedgang når medlemmene 
vil berge sine arbeidsplasser, sier en talsmann. Ved en rekke bedrifter i utsatte næringer, særlig øst 
i landet, er muligheten faktisk skrevet inn i tariffavtalen. (Aftenposten 16.08.2001). 
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Artikkelen i Aftenposten tar også opp en annen politisk omstridt tvist vedrørende 

arbeiderrettigheter i Tyskland. Saken gjelder bilkonsernet VW, som ønsket å ansette 5000 

arbeidsledige på en fast lønn (5000 mark i måneden), med en udefinert arbeidstid, omtalt som 

"fleksibel arbeidstid". Forbundet IG Metall gikk imot, da denne fleksible arbeidstiden i 

praksis var regnet for å være langt over det som regnes for normalarbeidstid. Likevel måtte IG 

Metall gi etter, da Forbundskansler G. Schroder personlig grep inn for å redde avtalen til VW 

(Aftenposten 16.08.2001). Inngripen til Forbundskansleren henger trolig sammen med at 

antall arbeidsledige i Tyskland allerede har passert 3,8 millioner og at ledigheten fremdeles er 

stigende. I ettertid blir det meldt at VW-konsernet går mot et rekordresultat. Styreformann i 

VW, F. Piech melder at konsernets omsetning har økt kraftig og bilsalget har steget med 2,1 

prosent fra 2000, noe som betyr at rekordresultatet for 2001 blir varslet allerede i oktober 

(Aftenposten 23.10.2001). Det er da grunnlag for å stille spørsmål om VW virkelig er 

avhengig av å få tilført arbeidskraft som er ansatt på dårligere vilkår en de vanlige 

tariffordningene innen tysk industri? 

3.3.1 SØE-landa velferdsstaten et uoppnåelig mål? 

Den største utfordringen innen den økonomiske monetære unionen vil trolig tilfalle 

kandidatlandene i Sentral- og Øst-Europa. De kandidatlandene som etter hvert velger å bli 

medlemmer i EU skal på sikt også bli deltakere i ØMU. I følge St.meld. nr.12 (2000-2001) 

må disse landene først igjennom en økonomisk og monetær tilpasningsprosess. I denne 

perioden vil landene i utgangspunktet bli stilt ovenfor tilsvarende konvergenskriterier som de 

nåværende ØMU-medlemmene var underlagt i sin tilpasningsperiode. Altså må SØE-landene 

vise til tilnærmet budsjettbalanse, lav inflasjon og valutastabilitet over tid. 

Disse kriteriene er problematiske for mindre utviklede land som skal delta i et monetært 

samarbeid med mer utviklede land. For det første er det behov for store offentlige 

investeringer innen infrastruktur, velferd, næringsliv og generelt vedlikehold i de fleste av 

SØE-landene. Dette er vanskelig når det samtidig blir stilt krav om budsjettbalanse og lav 

inflasjon. Å gjennomføre store offentlige investeringstiltak uten budsjettunderskudd vil trolig 

være svært vanskelig. For det andre er det regnet med betydelig økonomisk vekst i disse 

landene for å komme på nivå med de øvrige medlemmene. Det betyr at SØE-landene må ha 

en større vekstrate enn de resterende landene, noe som fører til problemene teorien om et 

optimalt valutaområde skisserer. For land med stor økonomisk vekst får raskt forverret sin 

konkurranseevne som følge av inflasjon, samtidig som de får problemer med handelsbalansen 

da land i sterk vekst, som regel vil ha en raskere vekst i importen av varer, enn de har på 

eksport av varer. Uten en monetær union ville devaluering være naturlig i en slik situasjon. I 

en monetær union må det isteden innføres restriktiv økonomisk politikle for å hindre 

vridningen, noe som vil bremse den økonomiske veksten. 
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Et annet problem gjelder statsinntektene for mindre utviklede land, som inngår i en monetær 

union med lav inflasjon, er at også disse må redusere sin inflasjon som ofte er høy. Disse 

landa ønsker stor fart i økonomien for å utvikle seg. Det vil si at land med underutviklede 

skattesystem vil søke å ha forbruk og budsjettunderskudd som bidrag til statsinntektene, men 

for å senke prisstigningen til inflasjonsmålet må de isteden sikre statsinntektene og den gitte 

budsjettbalansen gjennom skatteøkning, noe som er en større kostnad på sikt. Dette vil igjen 

svekke utbyggingen av velferden, da veksten blir bremset som følge av innstrammingen i 

økonomien (de Grauwe, 1994). De må både begrense det private forbruket gjennom skatt for 

å holde nede inflasjonen, og de må begrense budsjettunderskuddet sitt. Det betyr at de fort 

kommer i en situasjon der de må redusere både det private og det offentlige forbruket. 

3.3.2 Opposisjon mot vilkårene i ØMU 

Flere av de største økonomiene i ØMU, som Tyskland, Frankrike og Italia, sliter med svært 

lav økonomisk vekst fremfor siste skritt av gjennomføringen av ØMU. Spørsmålene omkring 

de strenge kravene for budsjettbalanse i finanspolitikken, og konsekvensene av at statene har 

satt seg utenfor pengepolitikken, har derfor igjen blusset opp. 

Blant annet har den tyske finansminister H. Eichel stilt spørsmål ved de strenge kravene og 

det manglende handlingsrommet som Tyskland har på grunn av stabilitets- og vekstpakten. 

Det kommer stadig sterkere krav om handling og initiativ i form av en mer aktiv økonomisk 

politikk i de landene som sliter med tilnærmet økonomisk stagnasjon og høy arbeidsledighet. 

Mens Tyskland og H. Kohl var aktiv for å presse igjennom de strenge kravene knyttet til 

budsjettbalanse ved opprettingen av stabilitets- og vekstpakten, taler nå Tyskland sammen 

med Frankrike for å lette på disse kravene, ettersom de har fått problemer med å oppfylle 

forpliktelsene sine (Aftenposten 21.08.2001). I den økonomiske situasjonen flere av ØMU

landene nå er inne i, merker landene konsekvensene av at staten er uten innvirkning på 

pengepolitikken og de virkemidlene som ligger i rentepolitikk og devaluering, samtidig som 

de har bundet sitt handlingsrom i finanspolitikkenjuridisk. 

Dersom landene likevel velger å føre budsjettunderskudd over tid, har EU 

sanksjonsmuligheter mot de som ignorerer stabilitetspakten. EU krever da et ikke 

rentebærende innskudd fra landene, som kan omgjøres til bot, dersom budsjettunderskuddet 

ikke blir rettet opp. Prosessen blir gjentatt årlig. Et land kan ilegges økonomiske bøter i 

størrelsesorden opp til 0,5 prosent av landets bruttonasjonalprodukt dersom 

budsjettunderskuddet er for stort. For Tyskland vil en slik bot være på ca. 80 milliarder norske 

kroner, beregnet etter BNP i 1999. For Norge sin del ville en slik sanksjon bety 5,8 milliarder 

norske kroner i bot, ilagt på grunnlag av BNP 1999 (Eurostat Y earbook 2001 ). En slik 

reaksjon vil selvsagt påføre staten enda større problemer med å oppnå budsjettbalansen. 

For å snu den negative økonomiske trenden som store deler av EU nå er inne i, ligger det et 

håp om at ESB skal komme med flere rentekutt for å snu den negative trenden, men ESB 
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prøver å dempe forhåpningene om renten som økonomisk motor. Presidenten i Bundesbank 

har i denne sammenheng minnet om at ESB først og fremst tar hensyn til inflasjonen, og at å 

stimulere økonomien for å få økonomisk vekst er underordnet prisstabiliteten (Nettavisen 

30.08.2001). 

Også en lederartikkel i The Economist tar frem den fastlåste posisjonen til landene som kan få 

en økonomisk nedgangskonjunktur. Her er fokus at ØMU-området kan stå fremfor sitt første 

økonomiske tilbakeslag etter etableringen. Samtidig har medlemmene gitt fra seg alle 

pengepolitiske virkemidler, noe som gjør dem desto mer avhengige av finanspolitikken for å 

unngå tilbakeslag. Da finanspolitikken også er sterkt bundet, er dette et faresignal i følge The 

Economist. The Economist sitt utgangspunkt er situasjonen i ØMU. Pengepolitikken er 

utenfor nasjonal styring, og derfor er landene mer avhengig av en ekspansiv finanspolitikk og 

budsjettunderskudd for å få fart i økonomien igjen. Men på grunn av stabilitets- og 

vekstpakten står fast, er et mulig utfall dette, skriver The Economist: 

"Yet the European Commission has declared that, in ltaly, Germany and France, the stability pact 
must not only preclude any fiscal easing but even trammel the operation offiscal "automatic 
stabilisers", That could mean that these countries are required to raise taxes or cut public spending 
even as their economies slow. That smacks of 1930s-style self-flagellation" The Economist, 
25.08.2001.). 

Tyskland, Italia og Frankrike kan altså oppleve at den økonomiske nedgangen kan bli kraftig 

forsterket gjennom forpliktelsene i stabilitets- og vekstpakten. For når den økonomiske 

veksten svikter, går også statsinntektene ned. Når det samtidig skal være budsjettbalanse, må 

staten da enten kutte i utgiftene eller øke inntektene for å opprettholde forbruket. Landene kan 

da komme i en situasjon der de enten kutter i offentlig forbruk, eller innfører skatteskjerpelser 

samtidig som økonomien er svak. Dette må gjøres for å unngå for stort budsjettunderskudd, 

og da vil det forsterke den økonomiske tilbakegangen. 

3 .4 Tre paradigmer for forholdet mellom politikk og økonomi 

Forholdet mellom økonomi og politikk, eller relasjonen mellom stat og marked går ofte under 

betegnelsen internasjonal politisk økonomi. Dette samspillet mellom politikk og økonomi blir 

i litteraturen skildret på basis av tre grunnperspektiv; Liberalismen, marxismen og realismen. 

Disse tre grunnperspektivene har ulikt utgangspunkt for hvordan forholdet mellom politikk og 

økonomi er eller bør være. 

Liberalismen skiller mellom politikk og økonomi. Økonomi er de frie markedskrefter og disse 

skal operere uavhengig av politikken. Her er statens oppgave å sikre de frie markedskreftene 

ved å tilrettelegge for konku1rnnse ved at grunnlegende behov som stabilitet, fred og 

kontraktsrett ivaretas og opprettholdes. 
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Marxismen setter økonomien over politikken i en historisk utvikling, der det er økonomisk 

maksimering i samfunnet. Realismen derimot setter politikken over økonomien, med 

maksimering av makt. Hovedoppgaven til en stat er da å sikre nasjonens sikkerhet, og 

økonomien er underordnet dette målet, dersom det er konflikt mellom disse (Friden og Lake, 

1996). 

I ØMU oppstår det en blanding av det marxistiske perspektivet og det liberalistiske 

perspektivet ved at det er opprettet en politisk uavhengig sentralbank. Politikken er eliminert 

som styringsverktøy og beslutningene for pengepolitikken er overlatt markedskreftene for å 

sikre lav inflasjon. Dette er en klar tilslutning til liberalismen og markedet som 

styringsinstans, men samtidig ligger det en anerkjennelse av det marxistiske synet ved at 

økonomien blir satt over politikken. Det skjer ved at politikken blir eliminert som 

premissleverandør i pengepolitikken. B. Hagtvet beskriver utviklingen på denne måten: 

"Etter 1990-tallets globale liberalisme kan vi tale om en hvit marxisme i denne tradisjonen: 
Politikken skal på ny underordnes markedslogikken, fratas bestemmende kraft, staten bare sikre 
grunnbetingelsene for samhandling mellom individer. Foran et nytt århundre ser vi derfor et 
underlig amalgam: En seirende neoliberalisme som har strukturtrekk lik med marxismens 
eliminering av politikken som en samfunnssfære, men som avviser de øvrige deler av marxistisk 
samfunnsteori." (B. Hagtvet, i Aftenposten 18.06.2001). 

Beslutningen om å trekke politisk styring ut av pengepolitikken og overlate den til ESB, som 

uavhengig av andre mål skal sikre stabile forhold for markedskreftene, er tydelig i ØMU. Som 

tidligere vist er prisstabilitet målet til ESB, uavhengig av konsekvensene dette gir for det 

enkelte land. Og denne politiske retretten fra pengepolitikken er traktatfestet i Maastricht

traktaten, der det heter at: 

"Under utøvelse av den myndighet og utførselen av de oppgaver og plikter som er pålagt dem 
[inflasjon over 0 prosent og under 2,5 prosent] etter denne traktat og ESSBs [Det europeiske 
system av sentralbanker] vedtekter skal verken ESB eller de nasjonale sentralbankene eller 
medlemmene av deres beslutningsorganer be om eller motta instruks fra Fellesskapets organer 
eller institusjoner, medlemsstatenes regjeringer eller noen annen instans. Fellesskapets organer og 
institusjoner og medlemsstatenes regjeringer forplikter seg til å respektere dette prinsipp og til ikke 
å forsøke å påvirke medlemmene av beslutningsorganene i ESB eller de nasjonale sentralbanker 
under utførsel av deres oppgaver." (Maastricht-traktaten i R. Schjerva, 2001 , s. 38). 

Opprettingen av ØMU kan altså ses på som et politisk prosjekt opprettet for å sikre 

markedskreftene med den konsekvensen at politikk og politikerne blir eliminert fra styring 

over økonomien, og på denne måten får markedet tillagt den styrende kraften. Politikerne 

trekker seg ut av den internasjonale økonomiske styringen ved å overlate ansvaret til 

markedet. I den politiske prosessen rundt ØMU tyder mye på at politisk ideologi er en viktig 

faktor for etableringen av ØMU, mer en konkrete økonomiske målsettinger for området. 

LU-rapport nr. I - 2002 



Et av det mest komplisert og konfliktfylte områdene i forholdet mellom Norge og EU er 

fiskerifeltet. Ved medlemskapsforhandlingene i 1972 og i 1994 og i EØS-sammenheng har 

fiskerispørsmålene vist seg å være vanskelige. Norge har rike fiskeressurser og er i en 

situasjon hvor de opptrer som en betydelig nettoeksportør av fisk. EU har knappe 

fiskeressurser i forhold til størrelsen på fiskeflåten og et stort importbehov. Med dette 

utgangspunktet oppstår det en rekke interessemotsetninger. 

4.1 Resultat av medlemskapsforhandlingene i 1994 

Forhandlingene om fiskerispørsmålene var et sentralt felt i medlemskapsforhandlingene. 

Norge ønsket selvsagt i størst mulig grad å høste fordelene ved et norsk medlemskap og i 

minst mulig grad ta på seg ulempene. Fordelene for Norge var å bli en del av det indre 

markedet, og konkurranseulemper som toll og dumpinganklager ville opphøre. Dette ville gi 

ekspansjonsmuligheter for fiskeforedlingsbedriftene i Norge, særlig innen oppdrett. Ulempene 

var blant annet at forvaltningen av fiskeriressursene ville bli overført fra norske instanser til 

EUs instanser. Den norske kontrollfunksjonen av fangsten ville da opphøre og bli overført til 

EU, som sliter med et dårlig omdømme innenfor dette området (Hoel, 1999). EU på sin side 

ville fått bedre adgang til norske fiskeressurser, men samtidig måtte de slippe inn en sterk 

konkurrent på like vilkår som de andre landene. 

Resultatet av medlemskapsforhandlingene ble i grove trekle som følger: 

• Kompetansen og myndigheten over forvaltningen skulle bli overført fra Norge til EU. 

Norske hav skulle bli EU-hav etter en overgangsperiode. 

• Ved fordelingen av kvoter skulle prinsippet om relativ stabilitetet31 bli lagt til grunn, men 

ressursavståelsen til EU ville bli betydelig særlig, i området utenfor Vestlandet. 

• Kvotehopping32
• Her fikk Norge ikke mulighet til å legge begrensninger på utenlandsk 

eierskap i fiskeflåten etter overgangsperioden. 

• Norges strenge kontroll og forvaltning skulle vedvare opptil 3 år etter et medlemskap. 

Etter overgangsperiodens utløp skulle Ministerrådet bestemme om ordningen skulle 

vedvare. 

• Norges fiskeriforbindelser med andre land skulle overtas av EU. 

31 Relativ stabilitet innebærer at ved fordeling av tilgjengelige fiskeriressurser mellom medlemslandene skal man 
ivareta et lands tradisjonelle fiskeri på ulike fiskebestander, hensynet til lokalsamfunns avhengighet av fisk, samt 
tap av fiskerettigheter i tredjelands soner etter iverksettelsen av 200 mils økonomiske soner i 1977 (St. meld. nr. 
12 2000-2001). 
32 Kvotehopping - Retten til å fiske på andre lands kvote er ikke knyttet til fiskerens nasjonalitet, men til hvilket 
land fartøyet er registrert i. Kvotehopping innebærer at utenlandske statsborgere kjøper opp fartøy regish·ert i et 
annet land for å få tilgang til dette landets fiskekvoter (Rakozy, 1994). 
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• Nord for 62. breddegrad fikk Norge i større grad beholde sine kontroll- og 

forvaltningsprinsipper. 

• Fisk skulle bli en del av EUs indre marked. Norge skulle få ubegrenset tilgang, det vil si 

ingen toll og dumpingtrusler, men det først etter en overgangsperiode på noen år (Hoel, 

1999). 

4.2 EØS-avtalen 

Høsten 1991 forelå en EØS-avtale som også inneholdt deler av fiskerisektoren. Norge ønsket 

full frihandel med fisk. 

Resultatet ble at EU fikk økte fiskekvoter i norske farvann. De største kvotene gikk til 

Portugal og Spania. Norge fikk økt markedsadgang. Det var først og fremst råvarene, 

ubearbeidet fisk, som fikk nedsatt toll. Når det gjaldt videreforedlet produkter var ikke 

omfanget i tollreduksjonen så store. 

EUs strategi i EØS-sammenheng går ut på at økt tilgang på markedet for fiskeprodukter skal 

innløses med økte fiskekvoteavståelser for Norge sin del (Hoel, 1999). 

4. 3 Ressurspolitikken 

Som en følge av at fiskebestandene vandrer over store havområder, er det helt avgjørende for 

å lykkes med en forsvarlig forvaltning med et internasjonalt samarbeid om forvaltningen av 

felles fiskebestander. 

Både Norge og EU kan gå gode for hverandres visjoner knyttet til forvaltning av 

fiskeressurser. Begge parter søker blant annet en bærekraftig og framtidsrettet forvaltning av 

fiskeiressursene o.s.v. Det er i og for seg greit. Det de strides om er hva som er de riktige 

virkemidlene brukes for å nå målet. 

4.3.1 EUs ressurspolitikk 

EUs ressurspolitikk hviler i utgangspunktet på to hovedprinsipper: 

• Lik adgang til fiskeressursene 

• Relativ stabilitet i fordelingen av fiskeressursene 

Prinsippet om lik adgang til fiskeressursene går ut på at alle EU land skal ha lik adgang til 

fisket overalt hvor EU har fiskerettigheter (St. meld. ru. 12 2000-2001). 
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Relativ stabilitet er en fordelingsnøkkel for fiskekvoter mellom medlemslandene. Fordelingen 

baseres blant annet på historisk fiske og fiskeriavhengigheten til landene. Dette er avgjørende 

for å angi landenes kvoter på de ulike fiskebestandene. Denne ordningen kom i stand like før 

de store fiskerinasjonene som Spania og Portugal skulle gjøre sin inntreden i EU. Dette for å 

sikre de andre EU-landene sine fiskeressurser og tilgangen til disse ressursene. Felles for 

Portugal og Spania er at disse landene har store fiskeflåter og forholdsvis små fiskeressurser i 

forhold til flåten, da store deler av havfisket er basert på :fjemfiske (Hoel, 1999). 

I hovedsak er kontrollen av fisket og overholdelse av reguleringsbestemmelsene et anliggende 

for det enkelte medlemsland i EU. Det er stor forskjell på medlemslandenes praksis på dette 

området. I regi av Kommisjonen har EU et kontrollkorps som har i oppgave å føre tilsyn med 

medlemsstatenes kontroll. 

På generell basis har EUs fiskeripolitikk på ressursområdet et dårlig omdømme. Kvotene har 

over en lang tid vært satt for høyt, slik at en rekke fiskebestander i Nordsjøen til dels er sterkt 

overfisket (Hoel, 1999). 

4.3.2 Norsk ressurspolitikk 

Norge har generelt ført en mer restriktiv linje i ressursforvaltningen enn EU. Samarbeidet om 

forvaltningen av de felles fiskebestandene i Nordsjøen har på grunn av dette vært preget av 

uenighet av om beskatningsmønster og riktig nivå for uttaket av bestandene. 

Det er to elementer hvor Norges ressursforvaltning skiller seg fra EUs: 

• EU påbyr sine fiskere å kaste ut igjen fisk under minstemål. Norge har derimot et forbud 

mot dette. Forbud mot utkast har som mål å hindre nedfiskingen av småfisk, som 

undergraver forvaltningstiltak. I tillegg er dette med på å ødelegge fangststatistikken som 

danner grunnlag for beregning av neste års fiskekvoter. 

• Norge har en ordning som går på at man kan stenge og åpne områder der andelen av 

småfisk i fangsten er for stor (Hoel, 1999). 

Den norske ressurskontrollen er generelt strengere enn hva tilfellet er for EU. I norske farvann 

overvåker Kystvakten og Fiskeridirektoratet virksomheten på fiskefeltene. 

Det er ulike holdninger til nødvendigheten av strenge reguleringer av ressursuttaket, og 

dermed valg og dosering av de ulike virkemidlene mellom Norge og EU. 

Hovedårsaken til dette er at EU har mye større misforhold mellom tilgjengelige ressurser og 
fangstkapasitet enn Norge, og at EUs beslutningssystem ikke er egnet til å drive fram ansvarlige 
beslutninger om ressursforvaltningen. Summen av nasjonale kvoteønsker overgår det som 
havforskningen mener er et forsvarlig uttak. (Hoel, 1999 s. 214). 

Det har da lett for å ende med at fiskeriministrene i større grad synes det er viktigere å tenke 

på sine egne lands fiskere ennå tenke på helheten i forhold til ressursene. 
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4.3.3 Andre fiskerimessige forhold 

I 1982 utarbeidet FN havrettstraktaten, men den ble ikke ratifisert før i 1994. Traktaten åpnet 

for at kyststatene kunne etablere eksklusive økonomiske soner på 200 nautiske mil33
. 

Tidligere hadde landene 12 mil økonomisk sone, det vil si at landene hadde rådigheten over 

havområdene som strakk seg 12 mil ut fra kysten. Områdene utenfor dette var da 

internasjonale farvann som var tilgjengelig for alle. Med en vridning av fisket fra kystfiske til 

økt havfiske, økte presset på fiskeressursene. Det ble internasjonal enighet om å øke denne 

sonen til 200 mil. Resultatet av dette var at EU fikk redusert sine fangstmuligheter betraktelig, 

mens Norge økte sine. Med denne endringen av den økonomiske sonen så åpnet dette for en 

bedre ressursforvaltning på grunn av det ble mulig å kontrollere havfisket bedre, men det førte 

også til at en del økonomiske soner ble overlappende og at andelen internasjonalt farvann ble 

redusert i omfang. Derfor har man fortsatt områder som gir grunnlag til konflikt om 

forvaltningsansvar f.eks. Svalbard og Gråsonen (Tufte, 1996). 

Svalbard 
Svalbard og havområdene rundt Svalbard har en spesiell rettslig status. Dette er grunnet at det 

ikke er noen land som har et entydig herredømme over området. Gjennom Svalbardtraktaten 

av 1920 fikk Norge suverenitet over øya. Denne suvereniteten er underlagt en rekke 

begrensende bestemmelser. Blant annet skal alle nasjoner som har skrevet under 

Svalbardtraktaten være garantert lik behandling når det gjelder økonomisk virksomhet på 

øygruppen. I dag er det først og fremst Russland som benytter seg av sine rettigheter på øya 

(Aschehoug og Gyldendals, 1991). 

Hva så med havområdet rundt Svalbard? 200 mil-sonen rundt Svalbard blir ofte omtalt som 

vernesonen. Norge hevder at prinsippet om likebehandling av de landene som har 

underskrevet traktaten bare gjelder innenfor Svalbards territorialfarvann. Norge mener derfor 

at landet har rett til å etablere ei 200 mils sone rundt Svalbard. Dette er problematisk, fordi 

flere land som har underskrevet traktaten, deriblant Russland, ikke godkjenner Norge som en 

ensidig forvalter i vernesonen. Derfor praktiserer Norge i dag en ikke-diskriminerende 

fiskeriforvaltning i vernesonen for å sikre ressursene (Tufte, 1996). 

Ved et eventuelt medlemskap vil forvaltningen legges til Kommisjonen som da må ta over 

forvaltningen av dette gamle konfliktområdet. Det kan stilles spørsmål om Svalbard-traktaten 

da vil være gjeldende når det er EU som overtar Norges rolle i forvaltningen av Svalbard

området isteden for Norge. Uansett er det klart at vernesonen er unik og også krever en 

spesiell løsning. 

33 En nautisk mil er lik 1,852 km. 
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Gråsonen 

Gråsonen har sitt utspring i at det er en strid om hvor delelinja mellom Norge og Russland 

skal trekkes. Norge krever en deling etter en midtlinje mellom landene. Russland krever 

deling etter sektorlinje, det vil si den rettelinje fra fastlandet til Nordpolen (Tufte, 1996). 

Et medlemskap vil føre til at EU må ta over et område hvor grensedragningen i havet mellom 

to land, et medlemsland og et ikke medlemsland, ikke er klarlagt og hvor fiskeforvaltningen 

av området ikke er godt nok formalisert. 

4.3.4 Situasjonen for Norge og EU etter 1994 

Det er utgangspunktet som skaper forskjellene i ressursforvaltningen mellom Norge og EU, 

og dette utgangspunktet er ikke endret etter 1994. EU har som tidligere nevnt overkapasitet 

på fangstsiden og et underskudd på fiskeressurser. For Norges del er balansen mellom 

fangstkapasitet og tilgang til fiskeressurser bedre. Videre er EUs beslutningsprosesser knyttet 

til fiskerispørsmål av en slik karakter at det er vanskelig å ta tilstrekkelig hensyn til 

ressurssituasjonen. Systemet med relativ stabilitet fører til at når den totale tillatte fiskekvoten 

er satt, følger medlemslandene sine kvoter automatisk. Dette gir seg utslag i at de enkelte EU

landene presser på for å få høyest mulig totalkvote som sjelden er i samsvar med 

ressurssituasjon en. 

Prinsippet om at alle medlemsland skal ha fri adgang til fiske der hvor EU har fiskerettigheter 

er fraveket ved at medlemslandene fikk tillatelse til å utvide de eksisterende kystsonene til 12 

nautiske mil. Prinsippet har også blitt modifisert på bakgrunn av at fordelingen av ressursene 

skjer på grunnlag av relativ stabilitet (St. meld. nr. 12 2000-2001). 

I den senere tid kan det se ut til at EU er i ferd med å justere sin ressursforvaltning i norsk 

retning. Dette har kommet fram i flere arbeidsgrupper som har blitt satt ned av Norge og EU i 

fellesskap. 

Tilpasningene Norge har gjort til EU på ressursforvaltningssiden er relativt beskjedne. De 

kvotene EU mistet ved havrettsutviklingen har de ratt igjen noe av når EØS-avtalen har blitt 

inngått. Dette for at Norge skal får toll-lettelser for sine fiskeprodukter ved salg inn i EU. 

Som en følge av Norges nei til EU medlemskapet har kompetansen og myndigheten over 

ressursforvaltningen blitt i Norge. Ved et eventuelt medlemskap ville dette blitt overført til 

Brnssel. Norge behøvde ikke å tilpasse seg alle tekniske reguleringer og kontrollordninger 

som eksisterer i EU, men en del tilpasninger har Norge måtte gjøre likevel. Videre kan Norge 

opptre som en selvstendig part i internasjonale havpolitiske spørsmål. Et medlemskap ville 

ført til at Norges røst måtte gå via EU og samordnes der med de andre EU statene. Med de 

store landene, som Spania og Portugal, som har fjemfiskendeinteresser, er det usikkert i 
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hvilken grad norske kyststatsinteresser vil blitt hørt. På en annen side kunne Norges 

inntredelse i EU ført til at man kunne påvirke EU i en mer kyststatorientert retning. 

Det kan også nevnes flere eksempler på at Norge ikke har tilpasset seg EU. EU prøvde å 

presse Norge til å innta fjernfiskeorienterte forhandlingsposisjoner i multilaterale 

sammenhenger. I EØS-forhandlingene forsøkte EU å få gjennomslag for endring av 

bestemmelsene som regulerer eierskap til fiskefartøy. Dette måtte vi gi etter for i 

medlemskapsforhandlingene. Det kommer også fram gjennom forskjellige 

ministererklæringer og utviklingen i det bilateralt samarbeidet at EU ønsker i større grad å 

endre sin forvaltning i retning av den norske forvaltningen. 

I avtalene som har blitt inngått mellom Norge og EU kommer det tydelig fram at 

fiskerimessige spørsmål er særdeles viktig. Fiskerispørsmålene er ofte de vanskeligste. De blir 

ofte gjennomført til sist etter at andre store handelsmessige forhold er ferdigforhandlet. Dette 

fører til at fiskerispørsmålene blir en del av et større spill. Fiskekvoter blir betalingsmiddel i 

en interessebasert tilpasning som omhandler mer en fisk. 

4.4 Markedet 

Omlag 60 prosent av Norges fiskeeksport går til EU. Det betyr at EU er et svært viktig 

marked for norsk fiskerinæring, og at det har vært nødvendig med tilpasninger for å få innpass 

på EU-markedet. Det er først og fremst fiskeindustrien og oppdrettsnæringen i Norge som er 

sterkt opptatt av fri markedsadgang til EU for norsk fisk og fiskeprodukter. Endringene Norge 

har gjort på markedssiden er større enn de endringene de har gjort på ressurssiden34
. 

4. 4 .1 Omsetning 

Omsetningen av fisk kan deles inn i to faser. Fase I er førstehåndsomsetningen og det skjer 

ved landinger av fangster. Fase 2 er når fisken omsettes videre fra produsent til marked. 

I Norge bærer omsetningen av fisk preg av at dette er varer som skal eksporteres Denne 

omsetningen er omfattet av blant annet Råfiskloven og Fiskeeksportloven. Den førstnevnte 

loven gir blant annet salgslagene monopol på førstehåndsomsetningen. De kan blant annet 

bestemme hvem som skal være kjøper av fisk. Salgslaget garanterer fiskerne en minstepris. 

Disse slagslagene eies av fiskerene og gir dem betydelig makt overfor industrien på land. 

Omsetningsordningen i EU har en annen bakgrunn. Den gjenspeiler EUs behov om å skjerme 

egen fiskerinæring mot konkurranse utenfra. EUs ordning går ut på å stabilisere det interne 

markedet. Man ønsker at tilbudet og etterspørselen etter fisk skal være mest mulig i balanse. 

Fiskerne deltar i frivillige produsentorganisasjoner/fiskelag, og de kan trekke inn utbudet av 
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fisk fra markedet når fiskeprisen faller under et nivå som er fastsatt av EU. Denne ordningen 

finansieres av EU-systemet. 

Disse to systemene skiller seg fra hverandre på to måter. For det første så har ikke fiskerne i 

EU den samme monopolsituasjonen som sine yrkesbrødre i Norge. For det andre vil man ved 

avsetningsvansker i Norge la fisken bli i havet, mens man i EU vil trekke landet fisk ut av 

markedet. Dette blir da ofte dyrefor. 

4.4.2 Situasjonen for Norge og EU etter 1994 

En av de store endringene i Norge har blitt gjort innenfor førsthåndsomsetningen og dermed 

også med hensyn til Råfiskeloven. Dette for å få likere konkurranseforhold for kjøperene av 

fisk og i tillegg tilpasse seg Eus konkurranseregler. Dette har ført til at salgslagene mistet sin 

rolle som monopolist. Videre har det ført til at deler av salgslagene sin tidligere 

forvaltningsrolle har blitt overført til Fiskeridirektoratet. Det har også blitt lov med 

utenlandske landinger i Norge. Disse endringene har ført til at makten i større grad er blitt 

overført fra fiskerne til industrien. 

Ny markedsforordning har blitt vedtatt av EU, og den er gjort gjeldende fra 1. januar 2001. 

Denne forordningen skal gi blant annet produsentorganisasjonene en utvidet og større rolle i 

forvaltning av ressurser og marked (St. meld.nr. 12 2000-2001). EU vil dermed gi fiskerne økt 

innflytelse. 

4.4.3 Tollsystemet 

Norge har fri import av fisk. Mellom EFTA-landene er det også tollfri handel på fisk. Mens 

EU praktiserer en betydelig grad av proteksjonisme i sin markedsordning for fisk og 

fiskeprodukter med blant annet tollsatser. Deler av EØS-avtalen regulerer Norges fiskehandel 

med EU. 

EØS-avtalen har ført til at Norge har fått tollfrihet på en rekke ubearbeidede fiskeprodukter 

ved eksport til EU. Tollsatsene på disse varierte tidligere fra 3 til 30 prosent. For en rekke 

andre bearbeidet produkter er EU sine tollsatser gradvis reduse1i fra 1993-1997. Det ble gjort 

få tollinnrørnrnelser for bearbeidete fiskeprodukter hvor EU mener seg særlig 

konkurranseutsatt. Tollsatsene øker med økt bearbeidingsgrad. Dette systemet gir ikke alltid 

like gode insentiver til den norske fiskerinæringen for å bearbeide sine råvarer, men samtidig 

kan også fortjenestemarginen være størst ved å eksportere råvarer. Det må også tas hensyn til 

Norges geografiske plassering i forholde til markedet og vårt generelle høye kostnadsnivå. 

34 Dette kapittelet er i hovedsak base1t på artikkelen "Ikke en fisk å gi. Norge, EU og fiskeriene" av Alf Håkon 
Hoel i boka "Utenfor, annerledes og suveren?" skrevet av Dag Harald Claes og Bent Sofus Tranøy. 
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4.4.4 Situasjonen for Norge og EU etter 1994 

EØS-avtalen har gitt Norge er et gunstigere tollregime inn til EU enn det som var tidligere. 

Det er hevet over enhver tvil at det er på markedssiden at fiskerinæringen ville hatt gevinster 

ved et medlemskap. Dette gjelder nok særlig oppdrettsnæringen. Det er de som får 

dumpinganklager mot seg. Store summer ville vært spart i toll og avgifter. Videre ville 

trusselen om antidumpingtiltak blitt eliminert. Næringen ville på denne måten fått mer stabile 

rammebetingelser. Fiskeindustrien kunne da satse på en høyere foredlingsgrad. Det er nok 

mer usikkert om havfiskenæringen vil ha tjent like mye på et medlemskap. Økt 

markedsadgang vil jo da ført til redusert kontroll og tilgang på over fiskeressursene. 

Da flere EFTA-land ble medlemmer av EU i 1995,ble det undertegnet en 

kompensasjonsavtale mellom Norge og EU. Den sørget i en viss grad for en fortsatt 

opprettholdelse av den tollfrie handelen av fisk med disse tidligere EFTA-landene. Når 

kompensasjonskvoten er oppfylt, gjør EUs ordinære tollregime seg gjeldende. Dette er da et 

komplekst system både for fiskerinæring og myndigheter. Omfanget av dette vil nok øke hvis 

de østeuropeiske landene går inn i EU, da det i dag er frihandel med fisk til disse landene. 

Eksporten til disse landene er i dag stigende, og det vil være viktig for næringen å 

opprettholde de samme vilkårene hvis disse landene går inn i EU. Norge må da satse på 

kompensasjonsforhandlingene etter gjeldende WTO-regler om historisk markedadgang. 

Det vil bli en stor utfordring for næringen hvis de østeuropeiske landene går inn i EU. I dag er 

Norge sikret frihandel gjennom frihandelsavtalene med disse landene. Hvis søkerlandene blir 

medlem av EU, vil disse avtalene bli erstattet av EØS-avtalen, som ikke er så gunstig. 

4.4.5 Andre handelsmessige forhold 

På bakgrunn av EØS-avtalen har Norge måtte tilpasse seg EUs regelverk for kvalitetskontroll 

av næringsmiddelprodukter. I dette inngår også fisk. Regelverket var strengere enn de 

daværende norske, noe som utløste store investeringer for fiskenæringen. Den nye endringen 

gikk ut på at man går fra en ordning der myndighetene kontrollerer virksomheten ute i 

bedriftene til et system der myndighetene kontrollerer at bedriftenes produksjonssystemer 

tilfredsstiller gitte standarder. 

4.4.6 Situasjonen for Norge og EU etter 1994 

Som en følge av EØS-avtalen har Norge gjmi en rekke tilpasninger til EU på 

kvalitetssikringssiden i foredling av fiskeprodukter. Likevel måtte norsk fiskeeksport fortsatt 

gjennom EUs grensekontroll noe som ble oppfattet som et hinder. Årsaken var at 

veterinærmessig grensekontroll ved grensepassering ikke var en del av EØS-avtalen. EUs 

veterinære regelverk har blitt tatt inn i EØS-avtalen slik at fiskeproduktene kan passere 

grensene uten at man må foreta grensekontroll. Videre har denne avtalen ført til at Norge som 
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yttergrense for veterinærmessig kontroll har fått et større ansvar i forhold til kontroll av 

importert fisk. 

Side 51 

Den så kalte laksesaken har ført til den største tilpasningen35
. Her har EU gjennom 

ugyldiggjøring av EØS-avtalen på akkurat dette området, pålagt begrensninger på norsk 

ekspansjon innenfor laksenæringen som tilsvarer en halvering av den tidligere vekstraten. 

Videre er det innført et minsteprissystem som er med på å avskjære Norges muligheter til å 

konkurrere på pris. EU hindrer dermed Norge til å bruke sine komparative fortrinn. Norge har 

blitt presset til å godta dette for å få innpass på EUs marked som er av stor betydning for 

næringen. 

Næringsstøtten i Norge har blitt trappet ned over en lengre tid. Dette med bakgrunn i at man 

forventet at slike subsidier ville bli fjernet som en følge av EØS-avtalen. Nedtrappingen av 

denne ordningen har hatt en god virkning, for i denne lå det insentiver til å bygge opp 

overkapasitet på flåtesiden. Den støtten som gis i dag går i større grad til produksjonsnøytrale 

formål. Isolert sett står den norske fiskerinæringen svakere enn næringen i EU på dette 

området, fordi EU fortsatt opprettholder en rekke støtteordninger til sin fiskerinæring. 

Endringer i Sjøgrenseloven har gitt positive ringvirkninger for fiskeindustrien. En virkning er 

at fiskeindustrien kan ta inn fangster fra andre land. Særlig i Nord Norge har dette gitt utslag i 

strukturen for fiskeindustrien ved at man kan ta inne i mot råstoff fra Russland. Men det har 

også ført til en maktforskyvning fra fiskerne til industrien. 

4.5 Utfordringene for Norge 

Norge har gjort relativ få tilpasninger til EU på forvaltningssiden. På markedsiden derimot har 

det vært nødvendig med tilpasninger til EU, for å få markedsadgang. Førstehåndsomsetningen 

av fisk har blitt friere. Videre har det blitt framforhandlet kompensasjonsavtaler som følge av 

at tidligere EFTA land, som hadde tollfri import av fisk, har gått inn i EU. Norges regelverk 

innenfor blant annet veterinærsektoren har blitt tilpasset EU sitt system. 

Det er liten tvil om at fiske1inæringen står overfor en rekke utfordringer. I Stortingsmelding 

nr. 12, 2000-2001 har regjeringen oppsummert hvilke utfordringer de mener fiskerinæringene 

står overfor: 

• Sikre forbedringer i markedsadgangen til EU, slik at fiskeri- og havbruksnæringen kan 

fortsette sin betydelige vekst og utvikle seg i takt med markedsutviklingen i EU. 

35 Laksesaken - Britiske fiskeoppdrettere innklaget i 1996 norske fiskeoppdrettere for Kommisjonen for 
dumping og for å motta konkurransevridende subsidier. Kommisjonen innledet sin prosedyre og kom til samme 
konklusjon. Norske myndigheter gjennomfø1te en rekke dipolmatiske aktiviteter. De la blant annet EØS-avtalen 
til grunn i sin argumentasjon, men den ble avvist. Lakseavtalen ble dermed framforhandlet som et alternativ til 
straffetoll og utjevningsavgift. Avtalen inneholder blant annet økt eksportavgift, minsteplis og økt samarbeid 
med blitiske oppdrettere (St. meld. nr. 12 2000-2001). 
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• Antidumping og forskjellige fortolkninger av statsstøtteregelverket er spørsmål som det 

vil være av stor viktighet å få avklart, for å unngå at handelen med fisk og fiskeprodukter 

fra Norge til EU blir påvirket negativt i tiden framover. 

• EUs utvidelse østover vil føre til forverrede vilkår for handelen med fisk, men de konkrete 

vilkårene avhenger av de kompensasjonsordningene Norge tilstås når nåværende 

frihandelsavtaler opphører. 

• Lakseavtalen utløper 1. juli 2002, og dette er et tema i forbindelse med konsultasjonene 

som blir avholdt på grunnlag av avtalen 

• For å sikre en rasjonell forvaltning, er det viktig å videreutvikle samarbeidet med EU i 

spørsmål om fiskerikontroll. 
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