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«Norge er 
avhengig av 
markeds
adgangen, 
men vi må 

være dønn ærlige på at 
det også skaper noen 
utfordringer»

HADIA TAJIK, AP-NESTLEDER
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Neste år kommer en rekke kontroversielle EØS-saker til behandling på Stortinget:

I vår tok det fyr i EØS-debatten da Norge 
skulle vedta tilslutning til EUs energi-
byrå, Acer. Kritikerne, ikke minst knyttet 
til kraftkrevende industri, fryktet at Acer 
ville få myndighet over deler av kraft-
politikken og ville påvirke omfanget av 
kraftkabler mellom Norge og EU. Også 
innad i Ap skapte Acer-debatten bølger, 
etter at LO landet på å avvise norsk 
tilslutning til Acer. Partiet landet på å 
stemme for i Stortinget, men stilte en 
rekke vilkår.

I 2019 kan saken blusse opp igjen på 
ny, når EUs energipakke 4 skal behand-
les. Den handler mye om fornybar 
energi, men omfatter også forslag om å 
utvide myndighetsområdet til Acer.

Det er usikkert hvordan saken vil 
komme til Norge, siden Island ikke ennå 
har godkjent energipakke 3. Striden om 
det må først avklares, før Norge kan 
behandle pakke 4. Tajik sier Ap ikke har 
tatt stilling til den nye pakka, men at Aps 
ja til pakke 3 hadde klare vilkår.

– For en energinasjon som Norge er 
energisamarbeidet i Europa viktig. Det 
ligger fast at norske myndigheter skal ha 
full styring og kontroll med alle avgjørel-
ser om energi sikkerheten i vårt land, ikke 
minst spørsmål om industrikraft. Vi 
forutsetter at det fortsatt skal være 
Olje- og energidirektoratet og Norges 
vasskraft og energidirektorat som skal ha 
utforming av reglene. Det vil ligge til 
grunn for behandlingen av pakke 4, og vi 
har foreløpig ikke grunn til å tro at våre 
vilkår ikke blir møtt, sier hun.

Problem 5: En ny Acer-strid seiler opp

Bak det litt diffuse navnet «prosedyre-
forordningen» skjuler det seg en sak der 
Stortinget kan komme til å avgi suvereni-
tet, slik at et vedtak eventuelt må skje med 
tre firedelers flertall. Forordningen 
handler om håndheving av regelverk om 
offentlig støtte, og er en innstramming i 
EUs myndighet til å gripe inn overfor dem 
som bryter med reglene mot ulovlig 
statsstøtte. Utgangspunktet i EU og EØS er 
at man skal unngå konkurransevridende 
offentlig støtte. Det politisk brennbare er 
hva som defineres som statsstøtte, og hva 
som regnes som konkurransevridning.

Forslaget fra EU-kommisjonen innebæ-
rer at EU (i Norge: EØS-overvåkingsorga-
net Esa) vil få myndighet til å bøtelegge 
bedrifter som mottar det som defineres 
som ulovlig statsstøtte. Det er dette som 
regnes som såpass inngripende at det 
krever tre firedelers flertall.

Hadia Tajik sier at Ap ikke har landet i 
saken, men påpeker at regler mot ulovlig 
statsstøtte kan være positivt for Norge.

– Det gjør at norske bedrifter ikke kan bli 
utkonkurrert ved at for eksempel tyske 
myndigheter gir fordeler til tyske bedrifter. 
Men vi er bekymret for om dette kan 
problematisere støtte til offentlig virksom-
het, som lokale bassenger som er laget for 
å gi barna svømmeopplæring, men der de 
også tjener penger på å være åpne for 
publikum. Den samfunnsmodellen Norge 
har valgt, der vi ønsker et bredt, offentlig 
finansiert velferdstilbud, er vi villig til å gå 
til kamp for, sier hun.

Problem 3: 
Esa kan få makt 
til å gi bøter

EU jobber med en ny mobilitetspakke, 
som handler om hvordan gods og 
persontransport kan bevege seg mellom 
landegrensene. Det er en viss strid 
internt i EU mellom østeuropeiske land, 
som ønsker omfattende liberalisering, 
og andre land, som er urolige for sosial 
dumping. Forslaget innebærer en sterk 
liberalisering av reglene for såkalt 
kabotasje – at utenlandske transportører 
frakter gods internt i Norge. 

En smått uvanlig allianse mellom 
fagbevegelsen og arbeidsgiversida i 
godssektoren, i form av Transportarbei-
derforbundet og Norges Lastebileierfor-

bund, har derfor gått mot innføringen 
her til lands. Også i Ap er det betydelig 
skepsis mot pakken, sier Tajik.

– Innholdet slik det er presentert, 
framstår som en kraftig liberalisering av 
kabotasjeregelverket. Blir det vedtatt 
som det ser ut, kan det få dramatiske 
konsekvenser for transportnæringen. Vi 
har ikke tatt stilling, men jeg kan 
vanskelig se for meg at den er gjennom-
førbar i Norge uten viktige tiltak mot 
sosial dumping og kriminalitet i trans-
portnæringen. Og med denne regjerin-
gen ser det ikke ut til at det kan komme 
nødvendige mottiltak.

Problem 4: EU vil liberalisere transport

KLATREMESTER: Den er trolig den nest 
eldste av bjørneartene og kan ha oppstått 
for mellom 10 og 15 millioner år siden. Nå 
koser brillebjørnen seg primært i de bratte 
skråningene i Andesfjellene i Sør-Amerika 
og har den ærefulle tittelen som kontinen-
tets største rovpattedyr. Aller helst be-

finner den rundt 125 kilo tunge bamsen seg på rundt 2000 
meters høyde i tett og fuktig skog, der særlig frukt fra planter i 
ananasfamilien står høyt i kurs.  OR  

Brillefin bamse i Andesfjellene

VERDT 
Å VITE

KRYMPER: Fiskeridepartementet setter 
ned kvoten på hannkongekrabber med 
350 tonn fra 2018 til 2019. Totalkvoten 
for hannkongekrabben i 2019 er 
fastsatt til 1400 tonn. – De siste årene 
har vi hatt et veldig høyt uttak av 
kongekrabbe. Nå sier forskerne at hvis 
det fortsetter, kan det føre til kollaps i 
bestanden. Det skal ikke skje, sier 
fiskeriminister Harald T. Nesvik. ©NTB

Krabbekvoten går ned
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EØS-problemene står i kø i 2019

MOBILISERTE: Over to hundre demonstranter, 25 fagforeninger og flere partier 
demonstrerte mot EUs energiunion og norsk innlemmelse i EUs energibyrå Acer i 
januar i år.  FOTO: TOM HENNING BRATLIE
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