
1 1

NORGE I EUROPA 
 HVORDAN FUNGERER EU? HVA BETYR DET FOR NORGE? 
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Som et lite land i en globalisert verden er det  
i norsk interesse å inngå internasjonalt  
forpliktende samarbeid med andre land. 
Norge er derfor tett tilknyttet EU, selv om  
vi ikke er medlem av Unionen. 

Gjennom EØS-avtalen og en rekke andre 
avtaler får norske bedrifter uhindret adgang 
til EUs indre marked, og nordmenn har de 
samme rettighetene som EU-borgere til å  
reise fritt, arbeide, oppholde seg og studere  
i alle EU- og EØS-land.

Områder som politi og asyl, passfrihet, euro- 
samarbeidet, klima, samt EUs felles utenriks- 
og sikkerhetspolitikk faller utenfor EØS-
avtalen. Norge samarbeider likevel med EU på 
mange av disse feltene gjennom egne avtaler. 
Dette heftet vil ta for seg samarbeidet med 
EU, både det som omfattes av EØS-avtalen og 
det som faller utenfor. Heftet er en oppdatert 
og revidert versjon av Norge i Europa som ble 
utgitt i 2016.

Ønsker du å lære mer kan du gå inn 
på nettsiden www.ieuropa.no

Norge er ikke medlem av Den europeiske union (EU). Likevel har EUs politikk og 
lover stor innflytelse på Norge. Hvorfor er det slik, og på hvilken måte påvirker 
dette oss?

1. NORGE OG EU
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EØS står for Det europeiske økonomiske 
samarbeidsområde. Samarbeidet består av 
EUs 27 medlemsland og de tre EFTA-landene 
Island, Liechtenstein og Norge. EFTA står for 
European Trade Association og er en frihandels- 
organisasjon som ble etablert i 1960. Sveits er 
også medlem i EFTA, men ikke i EØS. EØS-
avtalen gir Island, Liechtenstein og Norge full 
tilgang til EUs indre marked hvor det er fri be- 
vegelse av varer, tjenester, personer og invest-
eringer. Dette er kjent som EUs fire friheter. 

For å sikre fri bevegelse over landegrensene, 
følger alle de 30 EØS-landene et sett med 
felles regler og krav til det som kan selges på 
det indre markedet. Hovedregelen er at pro-
dukter som fremstilles i henhold til regel- 
verket i ett EØS-land, kan selges og kjøpes 
fritt i alle andre EØS-land. 

Gjennom EØS-avtalen har norske borgere rett 
til å studere, arbeide og oppholde seg i alle 

1  HVA EØS-AVTALEN OMFATTER (2015): https://www.regjeringen.no/no/tema/europapolitikk/eos1/hva-avtalen-omfatter/id685024/

de 29 andre EØS-landene. I tillegg har norske 
myndigheter forpliktelser overfor borgere fra 
de andre EØS-landene hvis de oppholder seg  
i Norge. Et av hovedprinsippene i EØS er retten  
til å ikke bli forskjellsbehandlet på bakgrunn av 
nasjonalitet. 

EØS-regelverket blir utformet i EU, uten at 
Norge, Island og Liechtenstein har noen for-
mell mulighet til å delta i prosessen. At Norge 
mottar lovverk fra EU uten å kunne beslutte 
innholdet omtales som det demokratiske under-
skuddet ved EØS-avtalen. Avtalen inneholder 
derimot en mulighet til å reservere seg mot 
EØS-relevante EU-lover. Dette er kjent som 
reservasjonsretten. Denne muligheten har hittil 
ikke blitt brukt1. 

For utdypende informasjon om EØS-avtalen, 
se kunnskapsheftet EØS-avtalen. Hvordan  
fungerer den? Hva betyr avtalen for Norge?  
som ble utgitt i 2018.

EØS-avtalen er den mest omfattende samarbeidsavtalen Norge har. Siden den 
trådte i kraft i 1994 har avtalen sikret norsk adgang til EUs indre marked. Det 
gjør at EUs regler for fri bevegelse av varer, tjenester, personer og investeringer 
også gjelder for Norge.

2. EØS-AVTALEN
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Siden 1992 har EU utviklet en omfattende 
miljøpolitikk og det utvikles stadig nytt 
regelverk2. Regler og krav som inneholder 
miljøhensyn finnes i de fleste sektorer, blant 
annet innen landbruk, transport, energi og 
regional utvikling. I tillegg har EU de siste 
årene satset stort innenfor sirkulær økonomi. 
Det vil si gjenvinning og gjenbruk av avfall og 
avfallsbaserte råvarer. EU ønsker å skape et 
indre marked for resirkulering, der gjenvin-
ning av plast er en av prioriteringene3. I 2018 
la EU fram en plaststrategi, som blant annet 
inneholder forbud mot sugerør, q-tips og  
annen engangsplast.

Miljøsamarbeidet med EU er nedfelt i EØS-
avtalen, ettersom miljøhensyn anses å ha 
betydning for produksjon av varer i det indre 
marked. Dette gjelder blant annet regler om 
luftforurensing, kjemikalier, avfall (plast), 
miljømerking, støy og tilgang til miljø- 
informasjon. 

2 REGJERINGEN (2018): https://www.regjeringen.no/no/tema/europapolitikk/tema/miljo-og-klima1/id686218/
3 TEKNOLIGSKE NYHETER: https://www.teknologiskenyheter.no/prosess/miljoteknologi/storsatsning-pa-sirkulaerokonomi-i-eu

EUs KLIMAMÅL

EU har vedtatt en ambisiøs klimapolitikk for 
å forebygge klimaendringer. EUs langsiktige 
mål er å bli klimanøytrale innen 2050. Det 
betyr å være utslippsfri eller ved å kompen- 
sere for klimagassutslipp ved kjøp av klima- 
kvoter eller investering i utslippsreduserende  
tiltak. Med dette vil EU gjøre sitt for å nå 
2-gradersmålet i Paris-avtalen. Det vil si at 
gjennomsnittstemperaturen på kloden ikke 
skal stige mer enn to grader sammenlignet 
med førindustriell tid (1850). 

Frem mot 2030 har EU satt seg disse  
klimamålene:
• Kutt i utslipp av klimagasser på minst  
 40 prosent, sammenlignet med nivået  
 i 1990. Dette målet er bindende, og alle  
 medlemslandene i EU må bidra med sin del. 
• Økning i andelen fornybar energi på minst  
 32 prosent på EU-nivå. 

Klima og miljø er et viktig satsingsområde for EU. Traktaten om Den europeiske 
union slår fast at EU skal arbeide for en bærekraftig utvikling i Europa og ha 
et høyt nivå for miljøvern. Unionen har også tatt på seg en ledende rolle i den 
globale kampen mot klimaendringer. 

3. KLIMA OG MILJØ
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• Øke energieffektiviteten med minst  
 32,5 prosent4.

Et viktig aspekt med de tre målene er at de 
skal gjennomføres i EU, og ikke ved å kjøpe 
klimakvoter i utviklingsland. Det er derfor 
ikke mulig å “kjøpe seg fri” fra forpliktelsene. 

KLIMAAVTALE

I 2015 tok den norske regjeringen initiativ til  
å samarbeide med EU for å oppfylle klima- 
forpliktelsene i Paris-avtalen. Forslaget om et 
tettere klimapolitisk samarbeid med EU betyr 
at Norge underlegges den samme klimapolitik- 
ken som EUs medlemsland. Det vil si at også 
Norge forpliktes til å redusere klimagassut-
slippene med 40 prosent innen 2030 (beregnet 
ut fra utslippsnivået i 1990), skal øke bruken 
av fornybare energikilder, samt bruke energi  
mer effektivt5. Norge velger selv hvordan  
utslippskuttene skal gjennomføres. 

4 EU CLIMATE ACTION: https://ec.europa.eu/clima/citizens/eu_en
5 NORGE FORESLÅR AVTALE OM KLIMASAMARBEID MED EU (2019): https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/klimasamarbeid-med-eu/ 
 id2632883/

En stor andel av EUs klimagassutslipp kom-
mer fra fossil produksjon av strøm. En forut-
setning for at Europa skal nå sine klimamål, 
er at disse utslippene fjernes. Dette krever 
velfungerende energimarkeder, mer fornybar 
energi, mer energiutveksling og samarbeid. 
Derfor må EUs klimapolitikk sees i sammen-
heng med energipolitikken. 

EU stiller strenge krav til luftkvalitet
Et eksempel på EUs jobb for å beskytte miljøet, er innsatsen som blir gjort for å bedre 
luftkvaliteten. Flere steder i Europa har luftkvaliteten vært så dårlig at det har hatt store 
innvirkninger på helse og miljø. EU har derfor vedtatt lover som stiller strenge krav til 
luftkvalitet. Disse lovene er en del av EØS-avtalen og gjelder også for Norge.

Gjennomføringen av stadig strengere EU-miljøregler har bidratt til en ambisiøs miljø- 
politikk i Norge. I 2015 ble Norge dømt av EFTA-domstolen for dårlig luftkvalitet i Oslo, 
Bergen og Trondheim. Luftforurensningen overskred grenseverdiene som EU har satt  
i luftkvalitetsdirektivet. I etterkant har Norge skjerpet de nasjonale kravene til luftkvalitet 
og redusert luftforurensningen betraktelig.

Den norske regjeringen har bestemt at Norge skal knytte seg til EUs 
mål om å redusere klimautslipp med 40 prosent innen 2030.“

Illustrasjonsfoto: colorbox.com
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EUs energipolitikk er viktig for Norge. EU er 
vårt viktigste marked og mye av EUs energi- 
regelverk berører oss direkte gjennom EØS-
avtalen. Vi sluttet oss til den første energi-
markedspakken i 1996, den andre i 2003 og 
den tredje i 2018. Den fjerde pakken ligger 
nå for tur6.

Målet med EUs energimarked er å utnytte 
strømkapasiteten i EU på best mulig vis, 
gjennom å skape et felles marked med like 
regler for gass og elektrisitet i EU. Felles 
regler på energiområdet er avgjørende for å 
nå EUs ambisiøse klimamål. Det forplikter 
medlemslandene til å investere i fornybare 
energikilder og kutte i fossile utslipp.

Flere av EUs medlemsland er avhengig av 
fossile kilder, som olje, kull og gass, for å lage 
elektrisitet. Ettersom dette gir store utslipp av 
CO2, er EUs energimål å erstatte den fossile 
elektrisitetsproduksjonen med fornybar energi.  
Dette skal oppnås gjennom kraftutveksling 
mellom land og utbygging av ny fornybar  
energi. Utveksling av kraft/energi krever  

6 EU - VÅRT VIKTIGSTE ENERGIMARKED (2017): https://www.regjeringen.no/no/tema/energi/eueos_og_energi/eu--vart-viktigste- 
 energimarked/id2511806/
7 https://www.norden.org/no/information/det-nordiske-energisamarbeidet

utbygging av strømkabler mellom landene  
i Europa. Gjennom kablene kan land med 
overskudd av fornybar strøm sende det til 
land som trenger det. 

Om det blåser lite i Storbritannia, kan det 
fortsatt blåse mye i Danmark eller solen kan 
skinne i Tyskland. Er det lite strømforbruk 
i Danmark en vinterdag, kan det være nye 
kulderekorder i Norge. Da er det nyttig med 
kabler som kan frakte strøm fra områdene 
som har mer enn de behøver til områder som 
trenger mer enn det som kan lages lokalt. 
Derfor ønsker EU å bygge flere kabler mellom 
landene i Europa. 

EUs modell er bygget på det nordiske energi- 
samarbeidet, som også Norge er en del av. 
Norden har utvekslet strøm siden 1915, da  
en sjøkabel ble bygget mellom Danmark og 
Sverige7. Siden har det blitt laget flere strøm- 
kabler mellom de nordiske landene. 

I Norge er det vannkraft som står for meste- 
parten av norsk elektrisitetsproduksjon.  

Gjennom EØS-avtalen er Norge en del av EUs indre energimarked. 

4. ENERGISAMARBEID
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Fordelen med vannkraft, i motsetning til 
vind- og solkraft, er at det kan lagres i vann-
magasiner, og trenger dermed ikke å brukes 
med en gang. Det gjør at vi kan tappe magasin- 
ene og lage ekstra strøm når det er behov 
for det8. På dager med mye vind i resten av 
Europa kan Norge dermed ta imot billig over-
skuddsvind fra våre naboland, og la vann-
magasinene stå. Og på vindstille dager kan vi 
øke produksjonen av vannkraft og eksportere 
kraften tilbake igjen. Dette gjør at for eksempel  
Danmark kan satse mer på vindkraft enn de 
ellers kunne gjort, og har ført til at de har lagt 

8  https://xn--strm-ira.no/vannkraft
9  https://www.dagbladet.no/kultur/en-myte-at-utenlandskabler-forer-til-skyhoye-strompriser/63974154

ned nesten all kullkraften sin. På den måten 
bidrar strømkablene til å kutte klimagasser 
ved å erstatte kull med fornybar energi9.

Norsk vannkraft er billig å produsere og flere 
strømkabler gjør det mulig for Norge å selge 
enda mer av elektrisiteten til EU-landene. 
Med den fordel at Norge kan tappe vann- 
magasinene når behovet for strøm oppstår,  
vil Norge kunne bli en viktig aktør i Europa. 
Det er noe norsk økonomi er tjent med, og det 
vil bevare Norges posisjon som energistormakt  
også i fremtiden.  

Vindkraft, fornybar energi. Foto: colorbox.com

Utveksling av kraft/energi krever utbygging av strømkabler  
mellom landene i Europa. “
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Norge har vært i en nordisk passunion siden  
1954. Den ga statsborgere i de nordiske landene  
muligheten til å reise fritt over grensene i 
Norden uten å medbringe pass, og også fri-
heten til å bosette seg i hele Norden uten å 
måtte søke om oppholdstillatelse.

På samme måte ble Belgia, Frankrike, Tyskland,  
Nederland og Luxembourg i 1985 enige om 
å oppheve kontrollen av personer og varer 
på grensene mellom seg. Avtalen ble signert 
i Schengen, en liten by i Luxembourg der 
grensene mellom Frankrike, Luxembourg og 
Tyskland møtes.

Da EU-medlemmene Danmark, Sverige og 
Finland søkte om å tiltre Schengen som et 
utvidet europeisk grensesamarbeid, ble Norge 
og Island også med, for å bevare den interne 
passfriheten i Norden. Formelt gjelder den 
nordiske passunionen fortsatt, men den har 
av praktiske formål blitt erstattet av Schengen- 

10 SCHENGEN- OG JUSTISSAMARBEIDET (2018): https://www.regjeringen.no/no/tema/europapolitikk/tema-norge-eu/ 
 schengen-justissamarbeid/id684929/
11  https://snl.no/Frontex

samarbeidet. Per 2018 omfatter Schengen 
alle EUs medlemsland utenom Storbritannia, 
Irland, Romania, Bulgaria, Kroatia og Kypros. 
De fire sistnevnte har enda ikke oppfylt alle 
krav for å kunne delta i samarbeidet, men 
forventes å bli medlemmer i nær framtid10.

Schengensamarbeidet innebærer at medlems- 
landene fjerner interne grensekontroller  
mellom seg, og har felles kontroll av områdets  
yttergrenser. Norge forvalter Schengens ytter- 
grenser langs kysten, grensen mellom Norge 
og Russland og på flyplasser som tar imot inter- 
nasjonale flyvninger. Et grensebyrå (Frontex) er  
opprettet for å sørge for at Schengenlandene  
følger samme praksis når de håndhever  
reglene for personer som krysser grensen11.
 
Alle personer med gyldig opphold i Schengen 
kan krysse områdets interne grenser uten å 
bli utsatt for grensekontroll. Likevel krever 
alle landene – også Norge – at alle personer 

5. SCHENGEN

Norge deltar fullt ut i EUs grense- og politisamarbeid. EUs justispolitikk omfatter 
samarbeid innen visum- og grensesamarbeid, asyl- og flyktningspørsmål,  
politisamarbeid, samt forebygging av kriminalitet og terrorisme.
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skal kunne identifisere seg med gyldig legi- 
timasjon i tilfelle det oppstår en situasjon der 
politiet ser det som nødvendig.

Hvis det oppstår en alvorlig sikkerhetstrussel, 
kan et Schengen-land gjeninnføre midlertidig 
grensekontroll mot et annet Schengen-land. 
Norge, Sverige, Danmark, Tyskland og Øster-
rike gjorde dette i forbindelse med flyktning-
krisen i 2016. Landene hevdet at Hellas ikke 
utførte sine plikter med å kontrollere den 
felles yttergrensen, noe som kunne føre til 
en sikkerhetstrussel. Frankrike innførte også 
midlertidige grensekontroller etter terror- 
angrepene i Paris i november 2015. I Schengen- 
samarbeidet deltar Norge fullt ut som medlem 
– også i de interne beslutningsprosessene.

POLITISAMARBEID

Grenseoverskridende kriminalitet kan ikke 
bekjempes av ett land alene. Derfor inne- 
bærer Schengen-avtalen også felles regler for 
bekjempelse av terrorisme, ulovlig narkotika-
handel og andre former for grov internasjonal 
kriminalitet.

12 OM SCHENGEN-SAMARBEIDET: https://www.europalov.no/laer-mer/schengen

Politisamarbeidet handler hovedsakelig om 
utveksling av informasjon og tjenestemenn,  
i tillegg til spørsmål knyttet til narkotikaetter-
forskning. 

Schengens informasjonssystem (SIS) er et 
felles etterlysningsregister for hele Schengen- 
området. Her registreres kriminelle personer 
som etterlyses for pågripelse og utlevering, 
savnede personer, vitner politiet ønsker å 
komme i kontakt med, stjålne gjenstander og 
våpen som skal beslaglegges, samt personer 
som er uønsket i Schengen fordi de har blitt 
utvist fra ett av Schengen-landene.

Det er også etablert et europeisk politikontor, 
EUROPOL, som samordner informasjon fra 
medlemslandene og bistår nasjonalt politi i 
kampen mot grenseoverskridende kriminalitet.  
De koordinerer aksjoner og bistår i politietter-
forskning av alvorlig kriminalitet som terror 
og internasjonale kriminelle nettverk. 

Medlemslandene har blitt enige om en euro-
peisk arrestordre som gjør det lettere å ut- 
levere kriminelle fra ett land til et annet. Det 
innebærer at et land kan arrestere og utlevere 
mistenkte eller domfelte personer til landet 
som sendte ut arrestordren12. 

Alle personer med gyldig opphold i Schengen kan krysse områdets  
interne grenser uten å bli utsatt for grensekontroll. Likevel krever  
alle landene – også Norge – at alle personer skal kunne identifisere  
seg med gyldig legitimasjon i tilfelle det oppstår en situasjon der  
politiet ser det som nødvendig.

“
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EØS-avtalen omfatter staters plikter overfor 
EØS-borgernes rettigheter, men ikke hvilke 
regler som gjelder for mennesker utenfor 
EØS. Det vil si at Norge ikke er forpliktet til 
å følge EUs asyl- og migrasjonspolitikk, men 
som en del av det europeiske kontinentet, 
blir likevel Norge direkte og indirekte berørt 
av EUs politikk. Derfor har Norge en rekke 
avtaler med EU på feltet, der Dublin-avtalen 
og Schengen-samarbeidet er de to viktigste. 
I tillegg inviteres Norge med på nye initiativ 
i EU, orienteres om regelutviklingen i EU og 
deltar i diskusjoner om Europas migrasjons- 
utfordringer. 

Gjennom Schengen-avtalen deltar Norge  
i samarbeid om grensekontroll, felles visum- 
politikk og regelverk for beslutninger om 
hvem som gis adgang til å besøke området.  
Det felles regelverket skal sørge for god 
grensekontroll for å vite hvem som kommer 
inn i Europa, på hvilket grunnlag de kommer 

13 https://www.udi.no/ord-og-begreper/dublin-samarbeidet/

inn, og god dokumentsikkerhet for å kjenne 
identiteten til dem som kommer. 

Dublin-avtalen er et samarbeid mellom EU- 
landene, Island, Sveits, Liechtenstein og Norge. 
Siden oppholdstillatelse i ett medlemsland 
automatisk gir oppholdstillatelse i alle de 
andre, har EU felles hovedregler for hva som 
kreves for å få oppholdstillatelse, samt felles 
retningslinjer for behandling av asylsøknader. 
Dublin-avtalen bestemmer hvilket land som 
har ansvaret for å behandle en asylsøknad. 
Hovedprinsippet i avtalen er at asylsøkere skal  
få søknaden sin behandlet i det landet de først  
ankommer og blir registrert i. En asylsøker 
kan kun få søknaden sin behandlet i ett av 
Dublin-landene13. Det er ikke mulig å søke 
asyl i flere enn ett Dublin-land. 

Alle landene som deltar i samarbeidet, forplikter  
seg til å overholde reglene i FNs flyktning- 
konvensjon om å gi beskyttelse til forfulgte,  

Migrasjons- og asylpolitikk bestemmes i hovedsak av norske politikere, men  
påvirkes også av internasjonale konvensjoner, konfliktnivået i verden og hva  
som bestemmes i EU.

6. MIGRASJON OG ASYL
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og ikke sende personer tilbake til land der de 
risikerer å bli utsatt for forfølgelse. 

For EU er det viktig å sørge for at de enkelte 
medlemslands praksis er mest mulig i  
overensstemmelse med hverandre. Dette er 
for å sikre like rettigheter for asylsøkerne, 
uavhengig av hvilket medlemsland asylsøk-
erne kommer til. Tall fra de siste årene viser 

14 NORGES MIGRASJONSPOLITISKE SAMARBEID MED EU (2019): https://www.regjeringen.no/no/tema/europapolitikk/tema/ 
 migrasjon/id692091/

at asylsøkere fordeler seg svært ulikt mellom 
EU-landene. Norge er også tilknyttet det 
europeiske asylbyrået, EASO. Her bistår Norge 
i det europeiske arbeidet om å styrke asylsys-
temene i land som har sprengt sin kapasitet 
på grunn av stor innvandring. Norge bidrar 
blant annet med økonomisk bistand (EØS-
midler) til prosjekter innen asyl- og migra- 
sjonsfeltet i Hellas14.

Dublin-avtalen satt til side
Dublin-avtalens prinsipp om at asylsøkere skal sendes tilbake til første ankomstland har 
til stadighet blitt kritisert. Kritikken går på at enkelte land, særlig Italia og Hellas, ligger slik 
til at de er naturlig land for første ankomst. En konsekvens er at det blir en ujevn fordeling 
av asylsøkere, der noen få land tar imot langt flere enn andre land. Dette blir særlig tydelig 
når migrasjonen er høy.

I slutten av august 2015 valgte Tyskland å gå bort fra Dublin-avtalen, og med det la syrere 
registrere seg og søke asyl i Tyskland, selv om de først hadde ankommet et annet EU-land. 
Presset mot enkelte av EUs yttergrenser var stort og situasjonen kom ut av kontroll. I flere  
land ble det satt opp piggtrådgjærer og brukt voldsmakt mot mennesker som ville krysse 
grenser. Tysklands regjerning mente da at det var uforsvarlig å sende de syriske migrantene  
tilbake deres første ankomstland. 11. november samme år ble Dublin-avtalens returregel 
gjeninnført i Tyskland.

Båten Norge II er en del av et større prosjekt for å styrke gresk, 
frivillig sjøredning. Prosjektet drives av Redningsselskapet og er 
støttet med 13 millioner kroner av Utenriksdepartementet.  
Foto: Redninsselskapet.

Redningsaksjon i farvannet mellom Tyrkia og den greske øya 
Lesvos. Foto: Redningsselskapet

Asyl og migrasjon er områder EU-medlemsland kan styre mye selv.  
Derfor varier nasjonale regler og politikk innad i EU.“
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EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk 
(FUSP) er politikken EU fører i internasjonale 
organer og opp mot tredjeland, altså land 
utenfor EU. 

EF, EUs forgjenger, hadde ingen formell uten-
rikspolitikk. Etableringen av et mer formal-
isert og styrket samarbeid på utenriksfeltet 
skjedde som en konsekvens av endringene i 
Europa etter 1989 og Berlinmurens fall. Dette 
førte til at EU tok en ny kurs i utenrikspolitik-
ken. Maastricht-traktaten, som trådte i kraft i 
1993, la grunnlaget for en felles utenrikspoli-
tikk. Siden den gang har samarbeidet utviklet 
seg og blitt en stadig viktigere del av EUs 
virke, senest med Lisboa-traktaten i 2009.

Hovedmålene med EUs utenrikspolitikk er å 
bevare fred, styrke internasjonal sikkerhet, 
utvikle og fremme demokrati, respektere 
menneskerettigheter, rettsikkerhet og grunn- 
leggende friheter. De viktigste redskapene 
som finnes for å nå disse målene er bruk av 
diplomatiske kanaler, eller såkalt “soft power” 

15 https://www.regjeringen.no/no/tema/europapolitikk/tema/utenriks-utvikling/id2402209/

– altså dialog fremfor våpenmakt. I noen til-
feller har EU innført økonomiske sanksjoner 
som pressmiddel. Blant annet mot Nord-Korea,  
på grunn av landets hyppige missiltester, og 
Russland, grunnet annekteringen av Krim.
EUs felles utenrikspolitikk er mellomstatlig,  
som betyr at beslutninger om utenrikssaker  
krever enstemmighet blant medlemslandene15. 

EU-landene inntar ofte felles standpunkt  
i internasjonale fora, som for eksempel i FN. 
Norge blir gjerne bedt om å slutte seg til EUs 
uttalelser og tiltak, noe Norge velger å gjøre i 
de fleste tilfeller. Grunnen til det er at målset-
ningene og interessene stort sett er sammen-
fallende. Det gjelder blant annet på områder 
som menneskerettigheter, klima og miljø.

EN SENTRAL DEL AV EUS FORHOLD TIL 
TREDJELAND ER HANDELSAVTALER

Norge er ikke del av EUs tollunion og er 
derfor ikke omfattet av EUs felles tollregler, 

Norge og EU har ingen formaliserte avtaler innenfor utenrikspolitikken,  
men samarbeider likevel tett i saker der de deler samme syn. 

7. UTENRIKS
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tollsatser mot tredjeland eller regelverk for 
utenrikshandel. Gjennom EØS kan derimot 
norske bedrifter kjøpe og selge alle varer, med 
unntak av landbruks- og sjømatprodukter, 
uten tollbarrierer.

Kommisjonen representerer EUs medlems-
land utad i alle forhandlinger om bilaterale 
handelsavtaler, samt i Verdens handelsorgani- 
sasjon (WTO). Siden Norge ikke er med i EUs 
tollunion gjelder ikke avtalene EU forhandler 
frem med tredjeland for Norge. De fleste av 
Norges frihandelsavtaler er forhandlet sam-
men med de andre EFTA-statene. For norske 
myndigheter har det vært viktig å oppnå like 
gode vilkår som det EU har oppnådd i sine 
frihandelsavtaler. 

UTVIKLINGSHJELP

EU er den største aktøren for bistand og nød-
hjelp i verden, og bidrar med omtrent 60 % av 
verdens utviklingshjelp. Norge og EU koordi- 
nerer sin innsats innen utviklingspolitikk og 

16 UTENRIKS OG UTVIKLING (2018): https://www.regjeringen.no/no/tema/europapolitikk/tema/utenriks-utvikling/id2402209/

land der denne politikken iverksettes. De siste 
årene har utviklingen i EU gått stadig lengre i 
retning mot en tettere kobling mellom migra- 
sjon og utvikling. I den forbindelse bidrar Norge  
med 80 mill. NOK til EU Trust Fund for Africa. 
Utviklingsprosjektets mål er å gjøre noe med 
de grunnleggende årsakene til at folk migrerer,  
samt sette lands myndigheter i bedre stand 
til å håndtere migrasjonsutfordringene16.

EUs rolle i Ukraina-konflikten
I det som har vært den største sikkerhetskrisen i Europa siden 90-tallet, har EU vært en 
pådriver for å sikre at spenningen ikke øker ytterligere. Unionen har tatt på seg en 
ledende rolle for å få til en fredelig løsning på denne situasjonen, samtidig som de har 
sagt tydelig fra til Russland at deres involvering er uakseptabel.

Etter Russlands annektering av Krim-halvøya og deres involvering i borgerkrigen, har EU 
reagert med å innføre økonomiske sanksjoner. Sanksjonene ble innført i juli 2014, men 
har siden blitt forlenget i flere omganger. Dagens sanksjoner er rettet mot selskaper  
i finansbransjen, energisektoren og forsvarsindustrien i Russland. EU har også innført 
separate sanksjoner direkte rettet mot personer. Disse personene har fått forbud mot å 
reise inn i EU, og alle pengene de eventuelt måtte ha på europeiske konti, er blitt frosset. 
Formålet med dette er å straffe den russiske regjeringen og sentrale maktpersoner i landet. 
For å gjennomføre slike sanksjoner kreves det at alle 28 medlemslandene er enige.

Norge har valgt å slutte seg til EUs sanksjoner mot Russland, og utenriksministeren har 
flere ganger gjentatt at Norge må være solidariske overfor EU i denne situasjonen.

Tidligere kommisjonspresident Jean-Claude Juncker og  
utenrikssjef Josep Borrell. Foto: Europakommisjonen.  
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I løpet av de siste 15–20 årene har imidlertid 
samarbeidet skutt fart, godt hjulpet av de 
store endringene i verdens trusselbilde. Flere 
faktorer har bidratt til at en felles europeisk 
sikkerhets- og forsvarspolitikk har kommet 
høyere på dagsordenen. Storbritannias vars- 
lede uttreden av EU, det politiske lederskapet  
i USA og et europeisk nabolag som i stor grad  
er preget av ustabilitet, har ført til at EU ønsker  
å være i stand til å ta større ansvar for egen 
sikkerhet.

Hvilke oppgaver EU kan utføre, de såkalte 
”Petersberg-operasjonene”, omfatter freds-
bevarende og fredsopprettende operasjoner, 
men ikke kollektivt forsvar. Kollektivt forsvar 
vil enn så lenge forbli NATOs oppgave. Likevel 
skal EU skal styrke sin profil innenfor områder 
som internasjonal krisehåndtering og hurtig 
reaksjonsevne av både sivil og militær karakter. 

1 https://www.regjeringen.no/no/tema/europapolitikk/tema/sikkerhet-og-forsvar1/id686148/

NORGE OG EU

Norge og EU har et tett samarbeid på sikker-
hetsområdet, selv om det ikke er en del av 
EØS-avtalen1. Norge deltar blant annet i EUs 
sivile og militære krisehåndteringsoperasjoner,  
og er medlem av EUs forsvarsbyrå. I byrået 
samarbeider EU-landene og Norge om kapa- 
bilitetsutvikling, forskning og forsvarsindustri.  

EU har også etablert innsatsstyrker som skal 
kunne settes inn i et kriseområde på kort var-
sel. Norske avdelinger deltok i den nordiske 
innsatsstyrken i EU Battle Groups da denne 
stod i beredskap i seks måneder i henholdsvis 
2008, 2011 og 2015.

Til å begynne med hadde ikke EU en egen sikkerhetspolitikk. 
Det økonomiske samarbeidet utgjorde selve sikkerhetspolitikken i EU.

8. SIKKERHET
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Flere faktorer har bidratt til at en felles europeisk sikkerhets- og  
forsvarspolitikk har kommet høyere på dagsordenen. Storbritannias  
varslede uttreden av EU, det politiske lederskapet i USA og et  
EU ønsker å være i stand til å ta større ansvar for egen sikkerhet.

“

Belgisk soldat under Rampant Lion, EU Battlegroup 2014 II øvelse i Grafenwoehr, Tyskland Foto: www.wikiwand.com
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Vil du lære mer om Norges forhold til EU og resten av Europa? Nettsiden 
www.ieuropa.no er en kunnskapsressurs for alle som har interesse for hva som 
skjer i Europa, og er spesielt rettet mot studenter og elever i videregående skole. 
Her kan du lese om hvordan Europa har utviklet seg de siste hundre årene, hvordan 
EU fungerer som politisk system og hvordan Norge forholder seg til våre europeiske 
naboer. I tillegg finner du nyheter og aktuelle historier om blant annet studie- og 
jobbmuligheter, forbrukerrettigheter og kultur og reise.

Du finner oss på:

www.europabevegelsen.nowww.ieuropa.no

/ieuropano post@ieuropa.no
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