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Aftenposten bringer her et revidert og utvidet særtrykk av den oversikt
som avisen bragte på dagen for undertegnelsen av traktaten om en utvidelse
av Det europeiske felleskap, den 22. januar 1972. Oversiktsartikkelen er et
tverrsnitt av det resultat som den norske forhandlingsdelegasjon kom frem
til efter vel 18 måneders møte- og konsultasjonsvirksomhet. Vi gjengir også
teksten i traktaten av 22. januar. Dessuten bringer vi en spesiell artikkel om
Fellesskapets perspektiver og statsminister Trygve Bratteli~ tale. Stoffet er
tilrettelagt av Aftenpostens korrespondent i Brussel, Fredrik Bolin.

Brussel-tral{.taten
Traktat mellom Kongeriket Belgia, Forbundsrepublikken Tyskland, Den franske republikk, Den italienske republikk, Storhertugdømmet Luxembourg, Kongeriket Nederland, medlemmer av Det europeiske fellesskap, Kongeriket Danmark, Irland,
Kongeriket Norge, og Det forenede kongeriket Storbritannia og Nord-Irland, vedrørende Kongeriket Danmarks, Irlands, Kongeriket Norg·es og- Det forenede kongeriket
Storbritannia og Nord-Irlands tiltredelse til Det europeiske økonomiske fellesskap og
D et europeiske atomenergifellesskap.
Hans Majestet belgiernes konge,
Hennes Majestet Dronningen av
Danmark, Presidenten for Forbundsrepublikken Tyskland, Presidenten for Den franske republikk, Presidenten for Irland, Presidenten for Den italienske republikk, Hans Kongelige Høyhet
Storhertugen av Luxembourg,
Hennes Majestet Dronningen av
Nederland, Hans Majestet Kongen av Norge, Hennes Majestet
Dronningen av Det forenede kongerike Storbritannia og Nord-Irland,
SOM ER FORENET i viljen til å.
fortsette virkeiiggjØringen av må.lene i traktaten om opprettelsen
av Det europeiske økonomiske fellesskap og traktaten om opprettelsen av Det europeiske atomenergifellesskap,
SOM ER BESLUTTET PA, i disse
traktaters ånd, å bygge på det
grunnlag som allerede er skapt,
en stadig nærmere sammenslutning mellom de europeiske folk,
SOM TAR I BETRAKTNING at
artikkel 237 i traktaten om opprettelse av Det europeiske økonomiske fellesskap og artikkel 205
i traktaten o,m opprettelse av Det
europeiske atomenergifellesskap
åpner mul1ghet for europeiske
stater å bli medlemmer av disse
Fellesskap,
S OM TAR I BETRAKTl'HNG at
Kongeriket Danmark, Irland,
Kongeriket Norge og Det forenede
kongerike
Storbritannia
og
Nord-Irland har søkt om medlemsskap i disse Fellesskap,
SOM TAR I BETRAKTNING at
Rådet for De europeiske fellesskap, efter å ha innhentet uttalelse fra Kommisjonen, har uttalt
seg for å oppta disse stater som
medlemmer,
HAR BESLUTTET å fastsette erter felles overenskomst vilkårene
for opptagelsen og den tilpasning
som må foretas i traktatene om
opprettelse av Det europeiske
økonomiske fellesskap og Det
europeiske atomenergifellesskap,
og har for dette formål gitt de
nødvendige fullmakter til: (OiJ så
følger navnene på alle statssjefene og de som disse har gitt sine
fullmakter til),

SOM, efter å ha utvekslet sine
fullmakter, som ble funnet å være
i god og behørig form,
ER BLITT ENIGE om fplgende
bestemmelser :
ARTIKKEL I
1. Kongeriket

Danmark, Irland,
Kongeriket Norge, og Det forenede kongeriket Storbritannia
og Nord-Irland blir medlemmer
av De t europeiske økonomiske
fellesskap og Det europeiske
atomenergifellesskap og parter
i traktatene om opprettelse av
disse Fellesskap, slik disse traktater er endret eller supplert.

Vilkårene for · opptagelsen og
den tilpasnin9 av traktatene
peiske Økonomiske fellesskap og
Det europeiske atomenergifellesskap som opptagelsen medfører, er inntatt i den akt som
er vedlagt denne traktat. De
bestemmelser i nevnte akt som
angår Det europeiske Økonomiske fellesskap og Det europeiske
atomenergifellesskap,
utgjør en integrerende del av
denne traktat.
3. Bestemmelsene
vedrørende
medlemsstatenes rettigheter og
forpliktelser, samt fellesska psorganenes myndighet og beføyelser, slik disse fremgår av de
traktater som er nevnt i paragraf 1, får anvendelse på denne
traktat.

2.

ARTIKKEL li

Denne traktat skal ratifiseres
av De hØye kontraherende parter
i samsvar med deres forfatningsregler. Ratifikasjonsdokumentene
skal deponeres hos Den italienske
republikks regjering senest 31. desember 1972.
D enne traktat skal tre , kraft 1.
januar 1973, under forutsetning
av at alle ratifikasjonsdokumenter er blitt deponert før denne
dato, og at alle tiltredelsesdokumenter vedrørende D et europeiske
kull- og stålfellesskap blir deponert på denne dato.
Dersom ikke alle de stater som
er nevnt i Artikkel I, paragraf 1,

har deponert sitt ratifikasjonseller tiltredelsesdokument i rett
tid, skal traktaten tre i kraft for
de stater som har foretatt deponeringen. I så fall skal Rådet for
De europeiske fellesskap straks
enstemmig treffe beslutning om
den tilpasning som av denne
grunn er blitt npdvendig i artikkel
III i denne traktat og i artiklene
14, 16, 17, 19, 20, 23, 129 , 142, 143 ,
155 og 160 i akten vedrørende tiltredelsesvilkårene og tilpasningen
av traktatene, i de bestemmelser i
dens vedlegg I som angår forskjellige komiteers sammensetning og virksomhet, og i artiklene
5 og 8 i Protokollen om vedtektene for Den europeiske investeringsbank, vedlagt nevnte akt, det
kan også enstemmig erklære bortfalt eller tilpasse de bestemme!ser
i nevnte akt som utrykkelig henviser til en stat som ikke har deponert· sitt ratifikasjons- eller tiltredelsesdokument.
ARTIKKEL Ill

Denne traktat, som er utarbeidet i ett eksemplar på dansk,
engelsk, fransk, irsk, italiensk, nederlandsk, norsk 00 tysk, med
samme gyldighet for disse åtte
tek&ter, skal deponeres i arkivene
til Den italienske republikks regjering, som skal sende en bekreftet avskrift til hver av de øvrige
signaturstaters regjeringer.
Utferdiget i , Brussel, den to og
tyvende januar nitten htmdre OiJ
syttito
(Signert av fullmaktshaverne.)

.,

*
De fire kandidatlands ansøkninger om medlemsskap i D et
europeiske kull- og stålfellesskap
omfattes formelt sett ikke av denne traktat, men er godtatt ved et
omtrent likelydende vedtak i Ministerråd av de seks medlemsregjeringer. Denne
avvikende
saksbehandling skyldes at traktaten om Kull- og stålfellesskapet
(P aris-traktaten) foreskriver en
noe annen prosedyre ved ppptagelse av nye medlemmer, enn Roma-traktatene om Det europeisjce
fellesskap og Det europeiske
atomenergifellesskap.

S(atsminister
Trygve Bratteli undertegner
traktaten. ( Foto: Rolf M . A agaard.)

Brussel-

Side 2 og 3 er trykt sammenhengdende over bretten og er i det følgende gjengitt
som tre sider som bør leses spaltevis fram og tilbake.
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Norge får adgang til et marlied
med 300 millioner menneslier
Dlln hol'ske regjerings r epresentanter undertegnet 22. januar 1972
i B1•ussel trakta te n om :Norges, Danmarks, Eires og Storbritannias opptagelse som medlemmer i Det europeiske fellesskap (EF) . 'l'il
denne traktat er det kn yttet en sluttakt, som inneholder det resultat
partene var kommet frem t il efter vel atteh og en halv n1å11eds forhandlinger om de fire kandidatlands inntreden i Det europeiske økonomiske fellesskap, Det europeiske kull- og stålfellesskap og Det europeiske atomertergifellesskap. Til sluttakten hører en rekke vedlegg,
bl. a. særlige protokoller om norsk landbruks og norske fiskeriers stilling i et utvidet EF. Dtn traktat som ble undertegnet av de fire tttedlemssøkende land og av de seks nåværende EF-stater (Belgia, Frankrike, Italia, Luxembourg, Nederland og Vest-Tyskland) får ingen
rettslig vh'kning for Norge før Stortinget med t re-fjerdedels flertall
har godkjent den og tatifikasjo:hsdokumentene er deponert i Roma og
Paris. :Når dette er skjedd, vil Norge bli medlem fra 1. januar 19'73.

Fei lesska pet
D~t europeiske fellesskap består
Idag av seks land, Belgia, Frankrike, Italia, Luxembourg, Nederland og Vest-Tyskland. Formelt
sett er ·Fellesskapet oppdelt i tre
«under-fellesskapeu. Det er Det
europeiske økonomiske fellesskap
EF, hvis hovE-de,iementer er
en_
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dre nye medlemslands mening er
hørt.
Norge får disse plaæer i Fellesskapets institusjoner:
MINISTERRADET {det politisk bestemmende organ med representanter fra regjeringene) :
T:ti.. .&.

--"'--

--
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Stortinget er fire ganger - i 1962, 1967, 1970 og 1971 - med stort
flertall gått inn for å forhandle med sikte på medlemskap, hvilket
vil si fullverdig deltagelse i Fellesskapets nåværende virksomhet og
i dets videre utvikling, samt full medbestemmelsesrett i dets ledende
organer. Tre norske regjeringer, Gerhal'dserts, Bortens og Brattelis,
har arbeidet for å oppnå de best mulige betingelser for et slikt medlemskap. Som utgangspunkt for forhandlingene har de samme tre
regjeringer på Norges vegne akseptert Fellesskapets rettslige grunnlag,
dvs, ltotna-traktaten og de Øvrige traktater, sttmt de foreliggende planer for Fellesskapets videreutvikling og dets politiske mål - «en stadig
nætmere sammenslutnittg mellom de europeiske folk». Forhandlingene har i prinsippet kUh dreiet seg om de nye lands tilpasning til
det felles lovverk som de nåværende EF•land har fastlagt, og den form
de har gitt sitt økonumiske fellesskap. «De seks» har selv aldri tatt
noe initiativ for å få :Norge med som medlem.

sent 1. januar 1974, 20 prosent 1.
januar i975, 20 prosent 1. januar
1976 og 20 prosent 1. juli 1977.
Tilnærmelsen til EF's felles ~tre
tollnivå skal skje ved at Norge og
de andre EF-land gradvis eliminerer forskjellen mellom deres
nasjonale toll og EF-tollen: 40
prosent 1. januar 1974, og derefter
tre nedtrapninger hver på 20 prosent, i takt med den interne tollavvikling, frem til 1. juli 1977, da
de ti lands tollunion vil være et
faktum. All toU-tilpasning skal
skje med utgangspunkt i de fak-

man ikke disltrtminerer noen part.
Det kan foreløbig ikke ventes lavere polpriser, da statlige avgifter
på slike varer er et rent nasjonalt
anliggende. Norges statlige kontroll- og innkjØpsordninger i medisinalsektoren må efter fem år
tilpasses EF's regler.

Etableringsretten
De fleste av EF's direktiver
om etableringsrett reiser ingen

Kapitalbevegelser
Det eksister er ikke helt fri kapitalbevegelse i EF. Men det er
Fellesskapets mål å liberalisere
ordningene og fjerne handelshindringer. P å en rekke områder
reiser dette små, eller ingen problemer for Norge, fordi Norge
lenge har forpliktet seg ved tilsvarende ordninger 1 OECD. For
tilpasning til de bestemmelser
EF allerede har, har Norge fått

Forhandfingsdelegasjonen
D en norske f orhandltngsd.elegasjon m ed r d.dgtvere. Bi ldet bte
tatt i Brussel untier en pause i
det siste, dratncttiske møte pd
mtnisternivd 10.-11. j anuar da
Norge var meget nær brudd.
(De fem som er innfel t var ikke
til stede da . bildet ble t att.)
Sittende fra venstr e: Ekspedi~jonssjef i Handelsdepar tementet
T or Stokke, stcttssekr etær i Han delsdepar tementet Er ik Ribu,
Norges
fa ste sjefsforha11åler,
ambassadør søre1i Chr. Sontmerfelt, landbruksminister T horstein

Treholt, utenriksminist er An- underdirektør i Fiskeridepartedr eas Cappelen, handelsminister m entet Oarl s. BjØr qe, under Per Kleppe, f isker iminister .Knut d irektør i LandbruksdeparteHoe11t, ekspedisjonssj ef i F iskeri- mcntet Ottar Bergfløt, ekspedilf,epartementet Gunnar Gund.er- sjonssjef i UD Asbjørn Skarstein ,
sen og statssekretær i UD Thor- m i nister i Brussel Sigurd Ekeland
vald. Stoltenberg . St ilende fra og byr dsjef i UD Martin Huslid..
venstre : K onsulent i UD ( 1. ctm- D e som er innfelt, fra venst re:
bctssallesekr etær) Johan H . Dahl, landbruksdirektør John Ringen,
a11,i bassadør i Brnssel Jahn H al- ekspedisjonssjef i Jndustrideparvorsen, underdirektør i UD H aa- tementet Odd GØt he, underdi kon Skaarer , underdirektør i UD rektør i UD Arild Holland, byrdGudmund Saxrud, spesialr tM.gi- sjef i UD Bjarne Solheim og
ver i UD ambassadør Erik D ons, di r ektør i Norges Bank Hermod
byr dsfef i UD Per M. Ølberg, Slcd.n land.

Fiskeri politikken
EF's fiskeripolitikk går bl.a. 1
prinsippet ut på å likestille
m edlemslandenes borgere til å
fiske i kyststatenes fiskerisoner,
innenfor rammen av de regler
hver stat fastsetter. Norge kunne
ikke godta dette og krevet at en t en måtte EF's fiskeripolitikk
legges om, eller den norske fiskerisone måtte sikres på varig basis
fOr lrundets befolkning alene. EF
godtok at Norge var i en særlig
stilling på grunn av kystområdets
geografiske og bosetningsmessige
karakter og fordi fiskeriene er av
meget stor betydning for lairaet.
Norge er innrømmet nasjon al
eneråderett i en 12 nautiske mil
bred sone fra Egersund til Sovjet-grensen og en 6 mil sone syd
og øst for Egersund (Øst for Lin~ ... ,t, .... ,.._ ...

\,..,.._
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tene. Man er blitt"enige om prinsipper for norsk tilpasning til disse. Norges handelsavtaler med
andre land kan fortsette inntil de
utløper , og vil da bli drøftet med
EF, som ennu ikke har fastlagt
noen gener ell felles ytre handelspolitikk. Norges handel med de
EF-assosierte land utgjør bare
en liten del av utenrikshandelen.
Norge har godtatt EF's generelle
ordninger med tollpreferanser
overfor utviklingslandene.
Assosieringslivtalene med 21 afrikanske land {Yaounde- og
Arusha-avtalene) utløper i 1975
og inntil n ye forhan dlinger komm er i gang, vil de nåværende handelsordnyiger vedvare. Storbritannias oaitnere i Com mn.nl'•øøH-h

Atomenergi
Medlemskapet i Euratom vil gi
Norge for deler i form av adgang
til den erfaring «De seks» har når
det gjelder utnyttelse av atomkraft
til skipsmaskineri, kjernekraftverk
og andre fredelige formål. Norge
og Euratom vil utveksle forskningsresUltater på atomenergiens
område, noe som vil gi Norge en
pen nettogevinst.

Skipsfartem
Hverken på skipsfarts- eller
transportsektoren har det vært
forhandlingsproblemer for Norge.
EF har ennu ilr.ke benyttet seg av
Roma-traktatens hjemmel for A.
gi passende bestemmelser på
e-\, ; ,...~.Jt,.,_J. _,,_..,

__ _ _. ___..

T

.,.,..__.,._

--

-• ~ - - - - '

Norge får adgang til et marlied

www.pdf-arkivet.no/eec/ (2022)

med 300 millioner menneslier
Den horske regjerings representanter undertegnet 22. januar 1972
i Brussel t r a k t a t e n om Norges, Danmarks, Eires og Storbritannias opptagelse som medlemmer i Det europeiske fellesskap (EF). Til
denne traktat er det knyttet en sluttakt, som inneholder det resultat
partene var kommet frem til efter vel åtten og en halv mårteds forhandlinger om de fire kandidatlands inntreden i Det europeiske økonomiske fellesskap, Det europeiske kull- og stålfellesskap og Det europeiske atomenergi.fellesskap. Til sluttakten hører en rekke vedlegg,
bl. a. f;;ærlige protokoller om norsk landbruks og norske fiskeriers stilling i et utvidet EF. Dm traktat som ble undertegnet av de fire medlemssøkende land og av de seks nåværende EF-stater (Belght, Frankrike, Italia, Luxembourg, Nederland og V'est•Tyskland) får ingen
rettslig virkning for Norge før Stortinget med tre-fjerdedels flertall
har godkjent den og tatifikasjoitsdokumentene er deponert i Roma og
Paris. Når dette er skjedd, vil Norge bli medlem fra 1. januar 19~3.

Fei lesska pet
D~t europeiske fellesskap består
!dag av seks land, Belgia, Frankrike, Italia, Luxembourg, Nederland og Vest-Tysk.land. Formelt
sett er ·Fellesskapet oppdelt i tre
cunder-fellesskaper». Det er Det
europeiske økonomiske fellesskap
_EF, hvis hovt:.de}ementer _ er
en tollunion og et felles landbruksma.rked, Det eutopeiske kullog stålfellesskap (ECSD) com har
knyttet de seks lands jern-, stålog kullgrube-lndUstri sammen i en
beskyttet union 1 og Det europeiske
atbmenergifelle66kap (Euratom>,
som har opptettet et felles marked
for atomenergi til fredelige formål og soln har sbm oppga.ve å
samordne lander.es forskning i
samoi"dne landenes forskhing i
videre utnyttelse av kjernekraft.
Hvert av disse tre ledd har en
traktat som grunnlag. Den mest
kjente av dem er «Roma-traktaten• av 1967 oln opprettelsen av
EF. Med hjemmel 1 traktatene
er det gjennom åtene vedtatt en
rekke mer detaljerte bestemmelser om hvordan varehandel og
andre sider· av det øRonomiSke liv
skal foregå. i medlemslandene og
over landegtensene, med sikte I)å
å fjerne handelshindringer EFlandtme imellom og styrke tieres
økonomiske utvikling. Nbrges fothandlingPr har dreiet seg om å
finne ordninger som kan gjøre det
mulig for vårt land å tiltre Fellesskapet slik det gjeruiom snart
14 år hat etablert seg.

EF' s videre vei
Forhandlb:J1istesu1tatet innebærer at Norge også vil respektere
de resolusjoner og erklæ1inger

el.re nye medlemslands mening er
hørt.
Norge får disse plaæer i Fellesskapets institusjoner:
MINISTERRADET (det poli-

tisk bestemmende organ med representanter fra regjeringene):
Ett sete og en stemme i alle
saker som må. avgjøres ved enstelntnighet eller sotn kan avgjøres
ved simpelt flertall. - I praksis
treffer Ministerrådet ingen beslutninger som angår et medlemslands sæi"hg viktige interesser
uten ved enstemmighet. I de tilfelle hvor det kunne bli aktuelt å
anvende Rbmatraktatens bestemmelse om kvalifisert flertall, vil
Norge få stemmevekt 31 på linje
med Dånmark og Eire. Belgia og
Nederland får 5, Luxembourg 2
og de fire «store» land 10 hver av
de i alt 61 vektstemmer. Kravet
til kvalifisert flertall vil da være
43 stemmer. Det vil si at de fire
«store» ikke kan stelnme ned de
seks «små», og at de seks gamle
medl_.emsland ikke kan vedta noe
mot de fii"e nye lands vilje. Formannsvervet i Ministerrådet Skal
gå på oh1gang med en seks måneders periode pA, hvert land i alfabetisk reltkefØlge. Belgia begynner i 1973. N01'ges tur vil komn1e i
1977.

EUROPA-PARLAMENTET. 10

plasser til Norge av ialt 208. Dette
git Norge en større stemmevekt
enn folketall og Økol:iortililk tyngde relativt skulle t1Isi 1
Medlemmene må utpekes av og
blant stortingets medletnmer.
Men det er Fellesskapets mil
med tiden å få gjennomført direkte valg til Europa-parlamen-

Stortinget er fire ganger - i 1962, 1967, 1970 og 1971 - med stort
flertall gått inn for å forhandle med sikte på medlemskap, hvilket
vil si fullverdig deltagelse i Fellesskapets nåværende virksomhet og
i dets videre utvikling, samt full medbestemmelsesrett i dets ledende
organer. Tre norske regjeringer, Gerhardsenr,;, Bortens og Brattelis,
har arbeidet for å oppnå de best ntulige betingelser for et slikt medlemskap. Som utgangspunkt for forhandlingene har de samme tre
regjeringer på :Norges vegne akseptert Fellesskapets rettslige grunnlag,
dvs, '.Rdma-traktaten og de Øvrige traktater, sllmt de foreliggende planer for Fellesskapets videreutvikling og dets politiske mål - «en stadig
nætmere srutunenslutnil1g mellom de europeiske folk». Forhandlingene har i prinsippet kun dreiet seg om de nye lands tilpasning til
det felles lovverk som de nåværende EF•lånd har fastlagt, og den form
de har gitt sitt økont>ntiske fetlesskap. «De seks» har selv aldri tatt
noe initiativ for å få Norge med som medlem.

sent 1. januar 1974, 20. prosent 1.
januar 1975, 20 prosent 1. januar
1976 og 20 prosent 1. juli 1977.
Til11æ11nelsen til EF's felles .vtre
tollnivå skal skje ved at Norge og
de andre EF-land gradvis eliminerer forskjellen mellom deres
nasjonale toil og EF-tollen : 40
prosent 1. januar 1974, og derefter
tre nedtrapninger hver på 20 prosent, i takt med den interne tollavvikling, frem til 1. juli 1977, da
de ti lands tollunion vil være et
faktum. All toll-tilpasning Skal
skje med utgangspunkt i de faktisk anvendte tollsatser pr. 1. januar 1972.
Alle mengderegulerte import- og
eksportrestriksjoner de t1 land
imellom, skal avvikles strakli
(unntatt her er de særlige løsninger i landbrukssektoren) . For
kobberskrap får Norge adgang til A.
beholde eksportrestriksjonene i to
år overfor andre EF-land.
F'ellesskapets avviklin!J av sln
toll p~ varer fra Noi"ge ventes å
bli av stbr betydning for Norges
livsviktige eksportindustri. Når
det gjelder handelen med de EFTA-land som ikke gA.r inn i EF
er det forutsetningen at det her
s!ml bevares tollfrihet i industrivaresektoren. Men for en del av
Norge viktigste eksportvarer blant annet papir - kan det bli
tale om en langsommere tollavvikling eller andre særlige tiltak
fra EF's side.
Generelt sett vil et medlemskap
i EF bety at Nbrges hØyt utviklede indttstti, som står for 25 prosent av vårt brutto nasjonalprodukt, vil f tollfri adgang til et
marked pl!. ca. 300 millioner mennesker. (EFTA-landene medregnet). For flere av Norges viktigste
eksportprodukter har EF nå en
toll på 10-16 prosent.
De andre tre kandidatland,
særlig Storbritannia, ba EF om .
adgang til import av endel råvarer og halvfabrikata fra land
,1t.ø..n-fn'I" ~

ntø,,.,

toll

Al1..o.:t- n"IArl

man ikke diskriminerer noen part.
Det kan foreløbig ikke ventes lavere polpriSer, da statlige avgifter
på slike varer er et rent nasjonalt
anliggende. Norges statlige kontroll- og innkjøpsordninger i mediSinalsektoren må efter fem år
tilpasses EF's regler.

Etableringsretten
De fleste av EF's direktiver
om etableringsrett reiSer ingen
problemer for Norge. For elleve
dir\!ktiver i sektor9ne hahdel og
industri har !:{orge fått tre A.rs
utsettelse med å iverksette disse.
Norge har lenge drevet en liberal
politikk nå.r det gjelder etableringsrett for utenlandske selskaper. Etableringsretten gjelder ikke
skipsfartsnæringen. Norske konsesjonslover vil stå ved makt og
kan eventuelt skjerpeS, bare de
ikke disltriminerer. utlendingers
adgang til å kjøpe hytter og
hyttetomter omfattes ikke av fri
etableringsrett.

Kapitalbevegelser
Det eksisterer ikke helt fri kap! talbevegelse 1 EF. Men det er
Fellesskapets mål å liberalisere

ordningene og fjerne handelshindringer. På en rekke områder
reiser dette små, eller ingen problemer for Norge, fordi Norge
lenge har forpliktet seg ved tilsvarende ordninger i OECD. For
tilpasning til de bestemmelser
EF allerede har, ha.r Norge fått
utsettelse. Det blir to års utsettelse med å frigi adgangen til direkte investeringer i form av langsiktige lån til utenlandske selskaper
som allerede er etablert i Norge,
og for kommersielle kreditter av
varighet opptil fem A.r (nå.r den
utenlandske långiver er en finansinstitusjon), og for utJendingers kjøp av aksjer på norske
børser. Norge får fem års utsettelse med å frigi adgangen for
nordmenn til å kjøpe børsnoterte
aksjer olf obligasjoner i andre
EF-land.

Landbruksavtalen
Det felles landbruksmarked,
som har en fellffi pris- og markedspolitikk basert på garanterte
priser, eksportstøtte og importavgifter, er ved siden av tollunionen
selve ryggraden i EF idag. En
direkte anvendelse 1 Norge av den
felles landBrukspolltikk ville ha
ført til betydelig nedga.rtg i bØndenes inntekter fordi EF-prisene
tildels er lavere enn de norske,
og fol'di prissubsidier Ikke er forenlig med EF's prinsipper.
Norge forhandlet derfor om særordninger som måtte være av va1·i a k,uaktp_.r fordi d

rzeolll'aflske_

kjent Norges behov for støtte som
sik.rer melkeproduksjoh i alle deler
av landet. Generelt får Norge adgang til å opprettholde sine nåværende subsidier i tre å.r før nye
tiltak iverksettes.
Ved inntreden i EF mA. importreguleringene oppheves. I havebruks- og gartnerisektoren vil
slike reguleringer kunne bli avløst av et minstepris-system som
kan anvendes i fem år og derefter
erstattes med nye ortltlinger. For
endel husdyrprodukter og foredlede lan~~;~~varer er de~ fast-

Forhandfingsdelegasjonen
Den norske forhandltngsdelegasjon med rtffigtvere. Bildet bte
tatt i Brussel under en pause i
det siste, dratncttiske møte pd
ministernivd l0.-11. januar da
Norge var meget nær brudd.
( De fem som er innfelt var ikke
til stede da bildet ble tatt.)
Sittende fra venstre: Ekspediyjonssjef i Handelsdepartementet
Tor Stokke, statssekretær i Handelsdepartementet Erik Ribu,
Norges faste sjefsforhandler,
ambassadør søre1t Chr. Sommerfelt, landbrukstninister Thorstein

Treholt, utenriksminister An- underdirektør i Fiskeridepartedreas Cappelen, handelsmini-Ster mentet Carl S. Bjørqe, underPer Kleppe, fiskeriminister .Knut direktør i LandbruksdeparteHoem, ekspedisjonssjef i Fiskeri- mentet Ottar Bergfløt, ekspedidepartementet Gunnar Gunder- sjonssjef i UD Asbjørn Skarstein,
sen og statssekretær i UD Thor- minister i Brussel Sigurd Ekeland
valtt Stoltenberg. Stelende fra og byrtlsjef i UD Martin Husltd.
venstre : Konsulent i UD (1. dm- De som er innfelt, fra venstre :
bii.ssa/1.esekretær) Johan H. Dahl, landbruksdirektør John Ringen,
ambassadør i Brussel Jahn Hal- ekspedisjonssjef i Industrideparvorsen, underdirektør i UD Haa- tementet Odd GØthe, unaerdikon Skaarer, underdirektør i UD rektør i UD Arild Holland, byrdGt1.d1nunci Saxrud, spesialrcldgi- 1Jfef i UD Bjarne Solheim og
ver i UD ambassadør Erik Dons, direktør i Norges Bank Hermod
byrclsfef i UD Per M. Ølberg, Slcdnland.

Fisker ipo Iiti kke n
EF's fiSkeripolitikk går bl.a. i
prinsippet ut på å. likestille
medlemslandenes borgere til å
fiske i kyststatenes fiskerisoner,
innenfor rammen av de regler
hver stat fastsetter. Norge kunne
ikke godta dette og krevet at enten måtte EF's fiskeripolitikk
legges om, eller den norske fiskeriSone måtte sikres på varig basis
for llllildets befolkning alene. EF
godtok at Norge var i en særlig
stilling på grunn av kystområdets
geografiske og bosetningsmessige
karakter og fordi fiskeriene er av
meget stor betydning for landet.
Norge er innrømmet nasjonal
eneråderett i en 12 nautiske mil
bred sone fra Egersund til Sovjet-grensen og en 6 mil sone syd
dg øst for Egerstmd <øst for Lindesnes har imicliertid svensker og
dansker fra før av adgang til
inntil 4 mil fra land) .
Formelt vitrer 01'dningen 1 første omgang i io år, til 1983. Men
EF-landene liar påtatt seg en
juridisk forpliktel/!le til i i!J82 å
anbefale for KbmtrtlsJonen (med
norsk medlem) og Ministerrådet
(med Norge som medbestemmende parll1er) at man da fortsatt tar
hensyh til Norges befolkningsmessige og sbsiale struktur og til
landets økonomi, og handler i
samsvar med dette.
EF ltat i protokollen og!IA åpnet
adgang til å forlenge særordningen, men har ikke kunne sette på
trykk at den absolutt skal være
av ubegrenset varighet, fordi dette
ville stride mot Roma-traktatens
ide. EF-landene har imidlertid
forpliktet seg til i 1982 å ta hensyn til de samme faktorer som nu
fØrte til at unntagelsesordningene
ble gitt. Alt dette har i realiteten
satt EF's egentlige flskeriSonepolitikk ut av kraft.
EF-landene har gjennom protokollen og ved å. akseptere en
norsk tilleggserklæring, påtatt
seg en moralsk og politisk forpliktelse til å ta hensyn til Norges
behov og interesser i define sak.
For alle som kjenner Fellesskapets levevis og praksis, er det
utenkelig at det efter 1982 vil
kun.ne bli vedtatt noe i EF's institusjoner
imot Norges ønske når
~""'" ..... .... ,~ ... - ... __ .,. ___ •• , .. J_,__ •
~
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tene. Man er blitt enige om prinsipper .for norsk tilpasning til disse. Norges handelsavtaler med
andre land kan fortsette inntil de
utløper, og vil da bli drøftet med
EF, som ennu ikke har fastlagt
noen generell felles ytre handelspolitikk." ' Norges handel med de
EF-assosierte land utgjør bare
en liten del av utenrikshandelen.
Norge har godtatt EF's generelle
ordninger med tollpreferanser
overfor utvik.lingslaindene.
Assosieringsitvtalene med 21 afrikanske land (Yaounoe- og
Arusha-avtalene) utløper i 1975
og inntil nye forhandlinger kommer i gang, vil de nåværende handelsordnyiger vedvare. Storbritannias partnere i Commonwealth
vil senere kunne komme inn
under assosieringsavtålen. Inntil
videre fottsetter Norge sin handel
med tiil!se land på nåværende basis. Britiske kolonier og territorier, saiµt Norges ahtarktiske områder, \;il formelt bli assosiert
med EF. Svalbard derimot holdes uten.om.

EF budsjettet
EF befinner seg i en ovfu'gangstid til et nytt systeth for fina1tslerlng av sln -Virksomhet - herunder landbruksfondet, sosialfondet, forskningen, administrasjonen etc. ved hjelp av «egne
midler». Disse skaJ hovedsaklig
komme fra de tollinntekter landene oppkrever ved den ytre tollmur, og tilsvarende avgifter på
innforte landbruksvarer. Systemet
trer ikke i fllll kraft før i 1979. Innbetalingene er beregnet inntil
da å tilsvare hvert lands andel av
det felles brutto nasjonalprodukt.
1nntil videre skal Norge inrtbetale
en prosentvis andel av fellesbudsjettet Økentle fra 0.75 ptoseht i
1973 til 1.65 t>rosent i 1977.
Norge kan på den a.nfien side
få penger fra, EF's felleskasse, bl.a.
i form av ga.rantette priser og. eksportstøtte til landbruks- og fisketiprodukter, bidrag til støtteordninger og distriktspolitiske til-

Atomenergi
Medlemskapet i Euratom vil gi
Norge fordeler i form av adgang
til den erfaring «De seks» har når
det gjelder utnyttelse av atomkraft
til skipsmaskineri, kjernekraftverk
og andre fredelige formål. Norge
og Euratom vil utveksle forskningsresultater på atomenergiens
område, noe som vil gi Norge en
pen nettogevinst.

Skipsfarten
Hverken på. skipsfarts- eller
transportsektoren har det vært
forhandlingsproblemer for Norge.
EF har ennu ikke benyttet seg av
Roma-traktatens hjemmel for å
gi passende bestemmelser på
skipsfartens orru:åde. I Kommisjonen har man kun gjort seg
nben foreløbige tanker om dette.
Med Storbritannia som medlem
antar man i EF-kretser at det vil
kunne skje mer i denne sektor.
Da vil hele 60 prosent av Norges
handelsflåte være engasjert i
transporter til og fra det utvidede
Fellesskap.

Sosialpolitikk
EF's mål er bl. a. «å bedre arbeidstageres leve- og arbeidsvilkÅ.r
for derved å muliggjøre en utjevning på et stadig hoyere nivå.».
EF-samarbeidet har hittil ført til
en høyning av nivået og de samlede trygdeytelser i EF-landehe
ligger idag gjentiomsnittlig noe
hpyere I prosent av ren lønn enn
I Norge. EF tar ikke sikte på å
gje1inomfpre en felles sosialpolitikk, mert på et samarbeide som
Ran sik.re alle a.J.'beidstagere gocle
l~ve\rilkår. EF's tiltak på sosialpolitikkens område har hittil begrerlset seg til bestrebelser på å
gi vandrearbeiderne sosial trygghet.
Disse forortininger reiser ikke
problemer for Norge. 1. janua.r
1972 trådte EF's nye utvidede sosialfond i kraft. Dette skal særlig
bidra til omskolering, utdannelse,
opplæring av handicappede, hel-'<P.h"vArPnrlP t.ilt.Rk OI!" bedrin

li
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Fellesskapet
D~t europeiske fellesskap består
!dag av seks land, Belgia, Frankrike, Italia, Luxembourg, Nederland og Vest-Tyskland. Formelt
sett er ·Fellesskapet oppdelt i tre
«under-fellesskaper». Det er Det
europeiske økonomiske fellesskap
EF, hvis hovEd~ementer _er
en tollunion og et felles landbruksmarked, Det europeiske kullog stålfellesskap (ECSD) eom har
knyttet de seks lands jern-, stålog kullgrube-lndustri sammen i en
beskyttet union, og Det europeiske
atomenergifellesskap (Euratom),
som har opprettet et felles marked
for atomenergi til fredelige formb.l og sotn har som oppgave å
samordne lander.es forskning i
samol'dne landenes fotskhing i
videre utnyttelse av kjernekraft.
Hvert av disse tre ledd har en
traktat som grunnlag. Den mest
kjente av dem er «Roma-traktaten» av 1957 om opprettelsen av
EF. Med hjemmel 1 traktatene
er det gjennom åtene vedtatt en
rekke mer detaljerte bestemmelser om hvordan varehandel og
andre sider av det Øltbnomiske liv
skal foregå. i medlemslandene og
over landegrensene, med sikte på
å fjerne handelshindringer EFlandene unellom og styrke tieres
økonomiske Utvikling. Norges forhandlingPr har dreiet seg om å
finne ordninger som kan gjøre det
mulig for vårt land å tiltre Fellesskapet slik det gjennom snart
14 år har etablert seg.

EF' s videre vei
Forhandl!ngsresUltatet innebærer at Norge også vil respektere
de resolusjoner og erklæ1inger
som «De seks• har vedtatt som
retnlngslinjer for en utbygging
av Fellesskapet. Det dreier seg
tildels om saksområder som av
natul'lige årsaker ikke sto i sentrum for de intensjoner partene hadde da de g1•urtnla det felles vliremar!{ed i 196'1. Det gjelder
bl.a. teknologisk, industripolitisk,
miljØVernmessig eg dlsttiktspolltisk samarbeide, samt en utdypning av det nuværende felles marked til en økonomisk og pengepol!stlsk un1oli.
,
I da .kommende A.r skal Ministerrådet 1 det utvidede EF bestemme den videre utvikling. På
skipsfa.L'tspolitikkens område er
det foreløbig i EF's ledelse kun
kommet til. uttrykk enkelte tanker
Fra Norges side er deltagelsen i
utformihgen av Fellesskapets
fremtidige politikk pa, alle disse
områder tillagt stor betydning, og
man har prinsipielt gitt sin tilslutning til Fellesskapets intensjoner her, uten at det har funnet
sted forhandlinger om tlette.

Norges plass
Til tross for at medlemskapet
formelt ikke trer i kraft før 1.
januar 1973 vil Norge efter undertegnelsen av traktaten bli rådspurt av EF om alle forslag og
gjennom en spesiell konsultasjonsprosedyre få. anledning til it øve
i1mflytelse. «De seks» vil herefter
ikke vedta noe som berører EF's
fremtid uten at Norges og de an-

dre nye medlemslands mening er

hørt.
Norge får disse pla.sser i Fellesskapets institusjoner:
(det politisk bestemmende organ med representanter fra regjeringene) :
Ett sete og en stemme i alle
saker som ma. avgjøres ved enstemmighet eller sotn kan avgjøres
ved simpelt flertall. - I praksis
treffer Ministerrådet ingen beslutninger som angår et medlemsland&- sæt hg viktige interesser
uten ved enstemmighet. I de tilfelle hvor det kunne bli aktuelt å.
anvende Romatraktatens bestemmelse om kvalifisert flertall, vil
Norge få stemmevekt 3, på linje
med Danmark og Eire. Belgia og
Nederland får 5, Luxembourg 2
og de fire «store» land 10 hver av
de i alt 61 vektstemmer. Kravet
til kvalifisert flertall vil da være
43 stemmer. Det Vii si at de fire
«store» ikke kan stetnme ned p.e
seks «små», og at de seks gan11e
medlemsland ikke kan vedta noe
mot ·de fire nye lands Vilje. Formannsvervet i Ministerrådet skal
gå på oh1gang med en seks maneders periode pfi, hvert land i alfabetisk reltkefØlge. Belgia begynner i 1973. Norges tur vil kotntne i
1977.
MINISTERRADET
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plasser til Norge av ialt :ioa. Dette
gir Norge en større stemmevekt
enn folketall og ØkonomiBk tyngde relativt skulle tllsl,
Medlemmene må. utpekes av og
blant stortingets medletnmet.
Men det er Fellesskapets mil
med tiden å få gjennomført direkte valg til Europa-parlamentet.
KOMMISJONEN. Norge skal
utpeke ett av Kommisjonens 14
medlemmer. Kommisjonens oppgave er it fremme forslag overfor
Ministerrådet om tiltak som kan
føre Fellesskapet videre innenfor
traktatenes ramme, og Iverksette
rådets beslutninger, og passe på
at reglene blir overholdt. Frankrike, Italia, Storbritan.n:la. og Tyskland utpeker hver to medlemmer,
de andre land ett hver. Kommisjonen velger selv en president og
fem visepre6identer.
DOMSTOLEN. I Fellesskapets
domstol vll Norge fit adgang tll å
utpeke en av de 11 dommere.
DEN ØKONOJ\USKE OG S0StALE KOMITE. Av de Ialt 153

medlemmer her, får Norge 9 som
skal utpekes fra arbeidsgivernes
og fagbevegelsens organisasjoner,
samt andre grupper I det Økonomiske og sosiale liv. Norge får
dessuten et tilsvarende antall
plasser i de rådgivende komiteer
under Kull- og stålfellesskapet og
Euratom.
Norge får videte plass 1 Sosialfondets ledelse og andre EFkomiteer.

Tollunionen
Norges t!lpasning til tollunionen skal skje gradvis. Avviklingen av den interne toll overfor
andre EF-land skal foregå slik:
20 prosent 1. april 1973, 20 pro-

Januar 1975, 20 prosent 1. Januar
1976 og 20 prosent 1. juli 1977.
Tilnærmelsen til EF's felles .vtre
tollnivå skal skje ved at Norge og
de andre EF-land gradvis eliminerer forskjellen mellom deres
nasjonale toll og EF-tollen: 40
prosent 1. januar 1974, og derefter
tre nedtrapninger hver på 20 prosent, i takt med den interne tollavvikling, frem til 1. juli 1977, da
de ti lands tollunion vil være et
faktum. All toll-tilpasning skal
skje med utgangspunkt i de faktisk anvendte tollsatser pr. 1. januar 1972.
Alle mengderegulerte import- og
eksportrestriksjoner de ti land
Imellom, skal avvikles strakS
(unntatt her er de sæ1'lige løsninger i lanflbrukssektoren) . For
kobberskrap får Norge adgang til å.
beholde eksportrestriksjonene i to
år overfor andre EF-land.
Fellesskapets avvikling av sin
toll ptl. varer fra Noi'ge ventes å
bl.i av stor betydning for Norges
livsviktige eksportindustri. Når
det gjelder handelen med de, EFTA-land som ikke gA.r inn i EF
er det forutsetningen at det her
s cal bevares tollfrihet i industrivaresektoren. Men for en del av
Norge viktigste eksportvarer blant annet papir - kan det bli
tale om en langsommere tollavvikling eller andre særlige tiltak
fra EF's side.
Generelt sett vll et medlemskap
i EF bety at Norges hØyt Utviklede industri, som står for 26 prosent av vårt brutto nasjonalprodukt, vil få tollfri adgang til et
marked pli. ca. 300 millioner mennesker. (EFTA-landene medregnet). For flere av Norges Viktigste
eksportprodukter har EF nå en
toll på 10-16 prosent.
be andre tre kandidatland,
særlig Storbritannia, ba EF om
adgang til import av endel råvarer og halvfab1ikata. fra land
utenfor EF uten tall, eller med
redusert toll. Det gjaldt blant annet aluminiumoksytl, papirmasse,
avispapir, bly, sink og fosfor.
Norge tok her forb~hold for sine
interesser som leverandør og konkurrent.
Forhandlingene førte til at EF
ikke vil gi nye tollkvoter ut over
hva. det er forpliktet til i GATT,
hvilket gav tilfredsstillende løsning for norsk industri, fordi Norge pa, flere områder kan tylle EF's
forsyningsbehov. Et problem for
Norge var at importen av halvfabrikatet aluminiumoksyd fra.
land utenfor EF kunrte bli belagt
med høy toll. EF vil redusere
tollen. En betydelig del av denne
import kommer CommonwealthJand, som om noen A.r kan oppnå
frihandelsordning med et utvidet
EF. Løsningene i industrisektoren
vil gi grunnlag for en ytterligere
økning av norsk ek!lport til de
vest-europeiske land. Industrien
er Norges viktigste næring med
400 ooo sysselsatte.

Statsmonopolene
Forhandlingene har klargjort
at Norges statsmonopoler kan
fortsette. EF har kun en bestemmelse om at statlige monopoler ikke må diskriminere mellom medlemslandenes borgete ved
salg og innkjøp. Medisinaldepotet
og Vinmonopolet er godtatt av EF.
Vinmonopolets enerett til import
og engrossalg av utenlandsk øl
må imidlertid omlegges slik at

Oet ka11 foreløbig !klte ventes lavere polpriser, da statlige avgifter
på slike varer er et rent nasjonalt
anliggende. Norges statlige kontroll- og innkjøpsordninger i medisinalsektoren må efter fem år
tilpasses EF's regler.

Etableringsretfen
De fleste av EF's direktiver
om etableringsrett reiser ingen
problemer for Norge. For elleve
dlr:!ktiver 1 sektor~ne handel og
industri har Norge fått tre A.rs
utsettelse med å iverksette disse.
Norge har lenge drevet en liberal
poUtikk nA.r det gjelder etableringsrett for utenlandske selska.per. Etableringsretten gjelder ikke
skipsfartsnæringen. Norske konsesjonslover vil stå ved makt og
kan eventuelt skjerpes, bare de
ikke diskriminerer. Utlendingers
adgang til å kJøpe hytter og
hyttetomter omfattes ikke av frl
etableringsrett.

apitalbevegelser
Det eksisterer ikke helt fri kat,italbevegelse i EF. Men det er
Fellesskapets mål å liberalisere
ordningene og fjerne handelshindringer. På en rekke områder
reiser dette små, eller ingen problemer for Norge, fordi Norge
lenge har forpliktet seg ved tilsvarende ordninger 1 OECD. For
tilpasning til de bestemmelser
EF allerede har, har Norge fått
utsettelse. Det blir to års utsettelse med it frigi adgangen til direkte investeringer i form av langsiktige lån til utenlandske selskaper
som allerede er etablert i Norge,
og for kommersielle kreditter av
varighet opptil fem år (nA.r den
utenlandske långiver er en finansinstitusjon), og for utlendingers kjøp av aksjer 'på norske
børser. Norge fA.r fem års utsettelse med å frigi adgangen for
nordmenn til å kJøpe børsnoterte
aksjer og obligasjoner i andre
EF-land.

Landbruksavtalen
Det felles landbruksmarked,
som har en felles pris- og markedspolitikk basert på garanterte
priser, eksportstøtte og importavgifter, er ved siden av tollunionen
selve ryggraden i EF idag. En
direkte anvendel6e 1 Norge :tv den
felles landbrukspolitikk ville ha.
ført til betydelig nedga.ng i bØndenes inntekter fordi EF-prisene
tildels er lavere enn de notske,
og fordi prissubsidier Ikke er forenlig med EF's prinsipper.
Norge forhandlet derfor om særordninger som måtte være av varig karakter fordi de geografiske,
klimatiske og bosetningsmessige
forhold for norsk landbruk er av
val'ig art, og fordi en avvikling av
subsidiene ville skape store problemer for landet.
Norge har oppnådd å få særordninger for sitt landbruk, uttrykt i en spesiell protokoll, der
EF-landene fastslår at de norske jordbrukeres levestandard,
herunder inntektsnivået, skal
opprettholdes. Som et grunnlag
for sæi'lpsningene har Norge godtatt den felles landbrukspolitikk
fordi EF ved å innrømme Norge
tilleggsløsninger vil muliggjøre
støtte-systemer som kan opprettholde inntektsnivA.et i landbruket.
EF har godtatt at særordningene må vare utover overgangsperioden.

kjent Norges behov for støtte som
sikrer melkeproduksjoh i alle deler
av landet. Generelt får Norge adgang til å opprettholde sine nåværende subsidier i tre å.t før nye
tiltak iverksettes.
Ved inntreden i EF må. importreguleringene oppheves. I havebruks- og gartnerisektoren vil
slike reguleringer kun.ne bli avløst av et minstepris-system som
kan anvendes i fem år og derefter
erstattes med nye ordl11hger. For
endel husdyrprodukter og foredlede landbruksvarer er det fastsatt spesielle tilpasningsregler.
Fordi Norge i prinsippet har akseptert den felles landbrukspolitikk i EF, vil Fellesskapet kunne
bidra til finansiering av støttetiltak i norsk jordbruk, bA.de til
strukturordninger og i fonn av
garanterte minstepriser, samt som
prJsstøtte ved eksport av f.eks.
smør og ost til land utenfor EF.
Produsentorganisasjonene vil få
adgang til ~ gjennomføre prisutjevning.
EF er gått med på at Norges nåværende veterinærmedisinske kontrollordninger veø. import av kjøtt
skal kunne folltsette, foreløbig i
fem år. I mellomtiden vil EF i
samråd med Norge, drøfte ordninger som derefter kan sikre at den
veterinærmedisinske standard
Norge blir opprettholdt.

Støtteordninger
En rekke av Norges nåværehde
støtteordninger i landbruket vil
kunne bestå. Det gjelder blant
annet
kuru;tgjØ(Lselsuosidiene,
kraftf6r-rabn,tten,
silo-trygden,
driftstilskuddene, samt frakttilskudd for produkter og driftsmidler. Komtrygden kan ikke fortsette i sin nåværende form (støtte til produkt) . Men EF vil ikke
ha noe imot omlegging tll !. eks.
areal-ttøtte for korn, frukt, bær
og grønnsaker.
Som en helt spesiell særordning
er EF gått med på at støttetiltak
for melkeproduksjonen vil kunne
omfatte subsidier. EF har god-

Skogbruket
En stor del av norske gå,rdsbrUk
drives i kombinasjon med skogsdl'ift. EF's landbrukspolitikk omfatter ikke skogbruk, men denne
næring vil kunne få fordeler av
EF'-tnedlemskap fordi papirvarer
og treforedlingsprodukter vil ilA.
tollfritt inn i Fellesskapet.
I mot&a.tt fall vil f.eks. EF's
høye toll pa, enkelte typer papir
kunne bli en ny, hard belastning
for norsk treforedlingS!ndU$trl. Norge har ikke hatt forhandlingsproblemer i denne sektor.

.
...
- - - ~---- -legges om, eller den norske fiskeEF-assosierte land utgjør bare
risone måtte sikres på varig basis
en liten del av utenrikshandelen.
for !lllildets befolkning alene. EF
Norge hår godtatt EF's generelle
godtok at Norge var i en særlig
ordninger med tollpreferanser
stilling på grunn av kystområdets
overfor utviklingslandene.
geografiske og bosetningsmessige
karakter og fordi fiskeriene er av
AssosieringsJ\vtalene med 21 afmeget stor betydning for landet.
rikanske land (Yaounoe- og
Norge er innrømmet nasjonal
Arusha-avtalene) utløper i 1975
eneråderett i en 12 nautiske mil
og inntil nye forhandlinger kombred sone fra Egersund til Sovmer 1 gang, vil de nåværende hanjet-grensen og en 6 mil sone syd
delsordnipger vedvare. Storbritanog øst for EgersUnd (Øst for Linnias partnere i Commonwealth
desnes har imidlertid svensker og
vil senere kunne komme inn
dansker fra. før av adgang til
under assosieringsavtalen. Inntil
inntil 4 mil fra land) .
videre fortsetter Norge sin handel
Formeit varer ordningen I førsmed disse land t:lå nåværende ba.te omgang I lo år, tll 1983. Men
sis. Britiske kolonier og territoEF-landene ltilr pli.tatt seg en
rier, samt Norges antarktiske omJuridisk forpliktelse til l 1982 å
råder,
formelt bli a.ssosiert
anbefale for Kommisjonen <med
med EF. Svalbard derimot holnorsk medlem> og Ministerrfi.det
des utenom.
(med Norge som medbestemmimde partner) at man da fortJ6att tar
hensyh til NOri:tes befolkningsmessige og sosiale struktur og til
landets økdnomi, og handler i
EF befinner seg 1 en overgangssamsvar med dette.
EF lla.r i protolto11en ogsli. åpnet tid til et nytt system for finalladgang til å forlenge særordhin- Slerin!J a,v Sin virksomhet - hergen, men har ikke kunne sette på under landbruksfondet, sosialtrykk at den absolutt skal være fondet, forskningen, administraav ubegrenset varighet, fordi dette sjonen etc. ved hjelp av «egne
ville stride mot Roma-traktatens midler». Disse skal hovedsaklig
ide. EF-landene har imidlertid komme fra de tollinntekter landene oppkrever ved den ytre tollforpliktet seg til i 1982 å ta hensyn til de samme faktorer som nu mur, og tilsvarende avgifter på
førte til at unntagelsesordningene innførte landbruksvarer. Systemet
trer ikke i f\lll kraft før i 1979. ble gitt. Alt dette har i realiteten
Innlletalingene er beregnet inntil
satt EF's egentlige fiskerisonepolida Å. tilsvare hvert lands andel av
tikk ut av kraft.
det felles brutto nasjonalprodukt.
EF-landene har gjennom pro- lnntil videre ska.I Norge l.n.I1beta.le
tokollen og ved å akseptere en
en prosentvis andel av fellesbudnorsk tilleggserklæring, påtatt
sjettet økenfle fra 0.75 proseht i
seg en moralsk og politisk for1973 til 1.65 prosent i 1977.
pliktelse til å ta. hensyn til Norges
behov og interesser I denne sak.
Norge kan på den annen side
For alle som kjenner Fellesskafå penger fra EF's felleskasse, bl.a.
pets levevis og praksis, er det
i fonn av garanterte priser og_ekutenkelig at det efter 1982 vil sport.støtte til landbruks- og fiskun.ne bli vedtatt noe i EF's inketiprodukter, bidrag til støttestitusjoner imot Norges ønske flår
ordninger og distriktspolitiske tildet gjelder adgangen til fiskeritak, og over sosialfondet.
sonene. I overskuelig fremtid Vil
dessuten Norge ha vetorett mot
at noen ny ordning blir vedtatt.
Efter EF's praksis vil dette innebære at særordningen fra de
Den europeiske investeringsførste ti å,r da vil fortsette.
bank vil ved utvidelsen få en
På fiskeripolitikkens
annet
grunnkapita1 på vel to rrtllllarder ·
område, markedsordningene, har
europtiiske regneenheter (som er
Norge forhandlet seg frem til et
lik den «gamle» dollars gullverdi) .
resultat som innebærer at ho\ledNorge ska1 bldta med 45 millioner
elemehtene i det nli.værende mar«gamle» dollar, men kun innbekedssystem i alt vesentlig er sikret
tale 9 av disse millioner - over to
å kunne stå ved makt uten tidsbeog et halvt tir. Resten ska.I Være i
grensning. bette gjelder blant
form av gBrant!. Ba.niten yder å.rannet råflsk-1oven, som gir fislig store beløp til utbygging av
lterne!l organisasjoner rådetett
havnet, Veler, meierianlegg, teleover førstehli.tl.dsotrtsetningen og
fonnett etc. I medlemslahdene.
prisfastsettelsen. Medlemskap I
Norge har i rothalldllngene tilEF vil bety at norsk frossertfisk
lagt banken st,or betydning som
og fiskeprodukter vil gå tollfritt
et virkemiddel I utbyggingen av
inn på det store europeiske martilbakeliggende distriktet.
ked. En fjerdedel av norsk frossenfisk eksporteres til StorbritanI Den europeiske investeringsnia og vil, uten norsk medlembank får Norge sete i guvernorskap, møte 15 prosent coll der.
rådet og styret (som bevilger lft.nJ.
Norge vil nyte godt av de forI bankens direksjon vil de fem
deler sotn ligger i garantert avsetplasser bli delt uten fast sete for
ning til ga.ran rte priser, eksportstøtte og tQllbeskyttelse mot · noe lahd, men antall plasser kan
bli ~tVidet.
.
konkur1·anse utenfra.. Tilvirkerloven vil bli gjenstand for eJi
grundig gjennomgåelse senere.

vil

EF"budsjettet

•

EF-banken

Stål og kull

Land utenfor EF
Fellesskapet har assosleringsordnliiger, i}referanse- og handelsavtaler 1hed ell reklte lanCI,
særlig i Middelhavsområtlet Og
Afrika. samt oversjoiske områder
som hør
inn under EF-sta-

Nor~s medlemskap 1 Det euroP~i$ke kull- og stA,lfe!leSBkap vtl
Ikke bY på særlige problemer-. Fot
stål, Plater etc. blir det tollåv•
trappil11J efter det summe skjelna
smh fot tolluni6neh. Norges eks~
portrestriksjoner på skrapjern må
avvikles efter tre år.

pen nettogevinst.

Skipsfarten
Hverken på skipsfarts- eller
transportsektoren har det vært
forhandlingsproblemer for Norge.
EF har ennu ikke benyttet seg av
Roma-traktatens hjemmel for A,
gi passende bestemmelser pf.
skipsfartens onu:åde. I Kommisjonen har man kun gjort seg
noen foreløbige tanker om dette.
Med Storbritannia som medlem
antar man i EF-kretser at det vil
kunne skje mer i denne sektor.
ba vil hele 60 prosent av Norges
handelsflåte være engasjert i
transporter til og fra det utvidede
Felles.skap.

Sosialpolitikk
EF's mål er bl. a. «å bedre arbeidstageres leve- og arbeidsvilkå.r
for derved å muliggjøre en utjevning på et stadig høyere nivå».
EF-samarbeidet har hittil ført til
en høyning av nivået og de samlede trygdeytelser i EF-landene
ligger idag gjen11omsnittlig noe
høyere i prosent av ren lønn enn
i Norge. EF tar ikke sikte på l
gje1momføre en felles sosialpolitikk, men på et samarbeide sotn
!can sikre alle arbeidstagere gotte
levevllkår. EF's tiltak på sosialpolitikkens område har hittil begrenset seg til bestrebelser på å
gi vandrearbeiderhe sosial trygghet.
Disse forordninger reiser ikke
prolllemer for Norge. 1. Januar
1972 trådte EF's nye utvidede sosialfond i kraft. Dette skal særliø
bidra til omskolering, utdannelse,
opplæring av handicappede, helsebevarende tiltak og bedring av
vilkårene for kvinnelig arbeidskraft.
Eventuelle ;E!F-ortlninger på sosialpolitikkens område vil komme
i tillegg til de nasjonare trygder
etc. Avtalen dm felles nordisk arbeidsmarked er godtatt av EF.
Norge venter ingen problemer i
forbindelse med mulig Økning når
det gjelder tilgangen av arbeidliktatt fra EF-landene. Norsk edruskapspolit1kk behøver ikke endres.

Di striktspol itikk
Gjennom fiskeri- og landbruksprotokollene har EF-landene gitt
uttrykk for at de deler den
norske regjerlhgs målsetting når
det gjelder disse næringers distriktspolitiske oppgaver. EF har
først i de senere år kommet igang
med , planlegging av felles virkemidler og stottetlltak i distriktspolitikken. Forelobig er det tatt
sikte på felles retningslinjer for
å dempe presset i sentrale området". Distriktspolitikken er av EF
anerkjent først og fremst å være
en nasjonal oppgave. Norsk distriktspolitikks mål og virkemidler er forenlig med EF's regler.
ll:F. aksepterer en rekke distriktspolitiske tlltltk, som etab•
l~ringskontroll 1 pres:iområder etc.
Norge har ikke hatt,. forhandlingsproblemer på dette område.
Sosialfondet og Investeringsbanken vil kunne bidra aktivt til
norsk distriktsutbygging.

•

F_ellessl~apets perspel~tiver
EF er idag en tollunion og et
felles landbrul{smarked. P å basis
av sine gjeldende traktater og
regler tar F ellesskapet sikte på å
utdype samarbeidet til også å omfatte flere deler av den økonomiske virksomhet som er knyttet til
produksjon og handel. En industri- og transportpolitikk er i støpeskjeen, likedan energi-, forsknings- og miljøvernpolitikken.
M en det vest-ew·opeiske samarbeidet som EF idag står som eksponent for, ha.r også vider e perspektiver. H elt siden de første
skritt i retning av et fellesskap
ble tatt for over 20 år siden, har
ideen om een stadig nærmere
sammenslutning m ellom de europeiske folk» - i siste instansogså et utenrikspolitisk samspill
landen e imellom - ligget som en
undertone i dette samarbeidet
m ellom selvstendige stater. EFlanden e har trukket opp foreløbige retningslinj er for en utdyping av sitt samarbeide på to hovedfelter som idag, formelt sett,
ligger utenfor Fellesskapets ram-
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me.
De seks EF-lands regjeringer

har engasjert seg i en etappeplan
med stiete på å skape en Ø k on om is k og p~ngepolitisk
union innen 1980. Medlemslandene må, i årene 1973 til 1980,
sammen bestemme hvordan dette
skal skje, hvilken form og hva
slags ledelse unionen skal få. Begrepet «union» er i denne forbindelse ikke definert, m en et slikt
samarbeide må antas å føre til
at deler av landenes p enge- og
kredittpolitikk m ed tiden vil bli
utformet av regjeringene i fellesskap. De vil tilstrebe en endelig
løsning av den indre valuta-uro
ved å fastlåse de n asjonale valutaer til bestemte innbyrdes lrnrsforhold, og finn e en felles holdning overfor u tenverdenen i valutaspørsmål. Landene vil måtte
samarbeide intimt om hvordan de
budsjettmessig og på annen m åte,
kan møte eller lede konjunkturene.
Derimot kan statene godt fortsette med sine egne myntenheter,
pengesedler og nasjonalbanker . E t
forslag om hvordan EF-landen e
trinnvis kunne nå frem t il en
Økonomisk og mon etær union ble,
efter vedtak p å et toppmøte av
-cD e seks» i 1969, utarbeidet av en
komite av finanseksperter under
ledelse av Luxembourgs stats- og
finansminister Pierre Wern er.
Komiteens forslag, -«Wernerrapporten», er aldri blitt vedtatt

av EF-landenes regjeringer. Derimot samlet de seg, utenom EF"s
ramme, om en resolusjon. Denne
er juridisk uforpliktende, men politisk målsettende, og det er den
som nå er grunnlaget for deLte
samarbeides videre gang. D e seks
land har allerede innledet en
første samarbeidsetappe. Finansministrene møtes tre ganger i året
for å utveksle synspunkter på
statsbudsjettet, valuta- og konjunkturpolitikk. En fØ~·ste hovedoppgave for «D e seks» blir å komme tilbake t il stabile valutaforhold efter pengekrisen ifjor og efter at den nye kurs på USA-dollaren er fastsatt.
Også det u t en r i k s p o I i t is ke
ama rb ei d e EF-landene
imellom skjer utenfor r ammen av
EF's traktater og institusjoner. D e
seks lands stats- og regjeringssjefer besluttet i 1969 å utrede
hvordan de i et utvidelsesperspektiv best kunne oppnå «fremgang
når det gjelder politisk enhet». E t
forslag til retningslinjer fo en
konsultasjonsprosedyre ble fr emlagt av en komite av ledende embedsmenn i de seks utenriksdepartementer,
m ed
belgieren
Etienne Davignon som formann.

Die Welt.

Statsministerens tale
I

Da tiltredelses3:vtalen ble undertegnet
Det er en glede og ære for meg
å representere den norske regj ering ved undertegningen av tiltredelsestraktaten til De e>1.u·opeiske fellesskap.
Norges spknad om m edlemskap
er ikke av n y dato. Siden 1962 h ar
skiftende norske regjeringer og
storting gatt aktivt inn for denne
hovedlinje, i samsvar med vår naturlige interesse i å ta del i et forpliktende og nært samarbeide
med våre tradisjonelle europeiske
samarbeidspartnere på det poli-

tiske, pkonomiske og kulturelle
område.
Gjennom de forhandlinger som
nå er sluttført, har Norge, i likhet
med de tre andre søkerland, fått
klarlagt forutsetningene og vilkårene for medlemskap. Den norske regjering anser forhandlingsresultatet som et tilfredsstillende
grunnlag for Norges tilslutning til
D e europeiske fellesskap. D et norske folk og Norges storting vil ta
den endelige avgjorelsen i denne
viktige saken.

Fiskerigrensestriden
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Forslaget, «Davignon-planen•,
ble godtatt av de seks regjeringer
høsten 1970. På basis av denne
plan har EF-landene i halvannet
år hatt halvårige konsultasjonsmøter på utenriksministernivå om
sine syn på !',ktuelle verdenspolitiske spørsmål. Efter hver konsulta-sjonsrunde har de så møtt den
norske, britiske, danske og irske
utenriksminister for gjensidig informasjon . EF-landene har gjennom dette samarbeide tilstrebet
en samlet holdning i enkelte
spørsmål, men dette har ennu
ikke ført til noen felles utenrikspolitisk linje, utover det faktwn
at alle de nuværende EF-land er
medlemmer av NATO .
Mellom
konsultasjonsmøtene
foregår kontakten om utenrikspolitiske spørsm ål gjennom EFlandenes «politiske komite», som
består av sjefen e for de politiske
avdelinger i deres utenriksdepartementer. D et er meningen at de
nye EF-land skal tre inn i denne
komite, og at deres utenriksministere skal delta sammen med «D e
sek.3» i de utenrikspolitiske konsultasjonsmøter allerede i 1972. En
ny plan om videreføringen av det
politiske samarbeide kan ventes i
løpet av året.

~-:~-?.-;:.~

,-

-:-

Siiddeutsche Zeitungs syn pd den norske fiskerigrensen. (Tegning: Murschetz.)

D ette er i pakt med våre
demokratiske og parlamentariske tradisjoner. Vi må
ha folket bak oss når vi
skal knytte Norge nærmere
til Europa, og gå videre på
den veien som D e europeiske fellesskap har t rukket opp for å skape fred og
sikkerhet, velstand og t rivsel for de europeiske folk,
og oppfylle vårt ansvar
overfor de fattige land i
verden.
U tvidelsen av Fellesskapene vil gi nye dimensjoner
og nye muligheter til virkeliggjørelse av disse felles
målsettinger. Disse mål er
viktige for våre egne folk
og for verden forøvrig. D e
kan nås om vi i vår politiske gjerning, i et skrittvis og
pragmatisk samvirke, bygger på åpen tillit og solidaritet mellom partene.
Den norske regjering har
en fast vilje til å vise slik
tillit og slik solidaritet.
Det m å ikke bli for stor
avstand mellom _visjon og
virkelighet, heller ikke mellom utkant og sentrum i
Fellesskapene. Det nytter
lite å finne løsninger i
Brussel på felles problemer
hvis vi ikke lykkes i å overbevise våre folk om at de
felles m ål også er deres og
at de oppnå dde løsninger er
rimelige og rettferdige. I
våre land arbeider vi for en
utvidelse av demokratiet til
stadig nye deler av samfunnet. I Fellesskapet ser vi
en mulighet til å bringe demokratiske beslutningsformer også inn i det internasjonale samarbeide.
Et fellesskap som strekker seg fra Sicilia i syd til
Finnmark i nord må finne
frem til differensierte og
fleksible virkemidler for å
løse de ulike problemer som

samfunnsutviklingen reiser
de enkelte områder. Vi
legger i denne forbindelse
vekt på Roma-traktatens
m alsetting om en harmonisk og balansert utvikling
av alle deler av Fellesskap et.
i

Vi ser det som store oppgaver for Fellesskapene å
aktivisere sosialpolitikken
og bringe den opp på et
stadig hpyere nivå. Videre
er det viktig å utbygge regionalpolitikken med støtte
fra felles midler for å styrke og bygge ut næringsgrunnlaget i utkantområdene. D en økonomiske integrasjon som det utvidede
Fellesskap legger grunnlaget for, vil sette oss bedre i
stand til å møte omstillingsproblemene i næringslivet og trygge arbeidsplas sene. Gj ennom en felles industripolitikk vil vi bedre
kunne h åndtere de problemer som de store multinasfonale selskaper reiser
i våre økonomier og i verdensøkonomien . Bare ved å
virke i fellesskap kan vi
skape et effektivt miljøvern.
D ette er viktige oppgaver
for våre samfunn. Men utvidelsen av Fellesskapene
må sees i et videre politisk
perspektiv.
Bestrebelsene
på å skape større enl1et i
Europa, har idag nådd en
viktig korsvei. Vi er kommet langt på vei mot forsoning, fred og stabilitet i
vår verdensdel. Dette vil
være et skritt på veien mot
løsningen av de problemer
som de mindre heldig stilte
folk står overfor i andre
deler av verden. Gjennom
utvidelsen av De europeiske
fellesskap kan Europas folk
gå fremtiden tryggere
møte.
Chr. Schibsteds Forlac

