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Tema

• Kva er EØS-avtalen?
• Prosessen?
• Deltakelse med eksempler

– EP/Rådet
– Kommisjonens struktur 

• Hvor går vi
– Økonomiske krisen
– Nye strategiplaner i EU 
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Hovedelementene i Norges forhold til EU
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Historikk: EFTA-medlemmer  
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EØS i dag

27 land
500 m.

6 land
26 m. 3 land

5.0 m.

EØS i 1994

12 land
357 m.
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EØS-avtalen
Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet 
(EØS) består av Island, Norge og Liechtenstein + 
alle EUs 27 medlemsland

Den mest omfattende avtalen Norge har med EU 

Tilgang til EUs indre marked

Samarbeid på områder som forskning, 
utdanning, miljø, forbrukerspørsmål og 
sosialpolitikk
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“Considering the objective of establishing 

a dynamic and homogeneous European Economic Area, 

based on common rules 

and equal conditions of competition ...”

“Whereas ... the objective of the Contracting Parties is to arrive at, 

and maintain, a uniform interpretation and application of this 

Agreement ...”
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EØS-avtalen omfatter IKKE
EUs tollunion og handelspolitikk overfor tredjeland

Felles landbrukspolitikk og felles fiskeripolitikk

Den økonomiske og monetære union og felles valuta

EUs utenriks- og sikkerhetspolitikk

EUs justis og innenrikssamarbeid
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EØS-RÅDET
Ministre fra EU og

EFTA EØS-landene

EØS-KOMITEEN

Kommisjonen og EU-
og EFTA-regjerings

representanter

PARLAMENTARIKER
-

KOMITEEN FOR
EØS*

EFTA-parlamentarikere
og medlemmer av 

Europaparlamentet

EØS’
KONSULTATIVE 

KOMITÉ *

MINISTERRÅDET 
for Den europeiske union

EUROPA-
KOMMISJONEN

EF-DOMSTOLEN
(De europeiske felleskapers 

domstol)

EUROPA-
PARLAMENTET

DEN ØKONOMISKE OG 
SOSIALE KOMITÉ 

(ECOSOC)

EØS-AVTALENS 
TOPILLAR-STRUKTUR

ISLAND
LIECHTENSTEIN

NORGE

EFTAs FASTE 
KOMITÉ *

EFTA-Sekretariatet

EFTAs
OVERVÅKINGS-
ORGAN (ESA)

EFTA-DOMSTOLEN

EFTA-LANDENES 
PARLAMENTARIKER-

KOMITÉ *

EFTA-Sekretariatet

EFTAs
KONSULTATIVE 

KOMITÉ

EFTA-Sekretariatet

* Sveits har observatørstatus
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RIGHTS AND OBLIGATIONS

“... imposed upon the EC Member States or their public entities, 
undertakings or individuals shall be understood to be conferred or 
imposed upon Contracting Parties”

REFERENCES TO TERRITORIES

“... of the ‘Community’ or of the ‘common market’ the references 
shall for the purposes of the Agreement be understood to be 
references to the territories of the Contracting Parties”

PROTOCOL 1

HORIZONTAL ADAPTATIONS
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Hva er EØS ikke?

(prosesser)

• Ingen majoritetsbeslutninger – kun 
enstemmighet

• Ingen overføring av lovgivende myndighet 
til EØS-organer

• Vetorett ? (reservasjonsrett)
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EØS-avtalen gir oss
Anledning til å bidra i EUs 
lovgivningsprosess på ekspertnivå før
Kommisjonen fremmer sitt forslag

Mulighet for deltakelse i programmer 
og byråer

Nasjonale eksperter i Kommisjonen
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