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Høring - Europakommisjonens melding om det indre marked - anmodning om
kommentarer

Det vises til brev av 10.11.2010 fra Nærings- og handelsdepartementet angående
ovennevnte høring. UD har ingen merknader til de konkrete forslagene i
Europakommisjonens melding om det indre marked, men har en mer generell
kommentar knyttet til utvildingen av det indre marked. Kommentaren bygger i stor
grad på vårt tidligere innspill ifm. høringen av Monti-rapporten.

EØS-avtalen er grunnstenen i Norges tilknytning til EUs indre marked. Det er positivt
med økt fokus på det indre marked, hvordan det fungerer og mulige tiltak for å gjøre
det enda mer effektivt. Det er i norsk interesse at det indre marked er velfungerende og
at både privatpersoner, økonomiske aktører og myndigheter kan forholde seg til dette
regelverket på en adekvat måte. En styrking av det indre marked som følge av
Europakommisjonens melding om det indre marked er velkommen.

Kommisjonen har i meddelelsen gitt et forsiktig anslag over nytteverdien av de 50
foreslåtte tiltakene som viser at de samlet kan gi en økning på 4 % BNP over de neste 10
årene. Dette vil bidra til å styrke EUs konkurranseevne så fremt tiltakene unngår å
skape nye barrierer.

De fleste av Kommisjonens forslag vil antas å være EØS-relevante. En foreløpig
gjennomgang av meddelelsen viser at rundt 40 av de 50 forslagene kan være innenfor
rammen av EØS-samarbeidet. EØS-relevansen av enkelte av forslagene er vanskelig å
vurdere slik de nå foreligger. Det er fortsatt usikkert om en del av forslagene vil
resultere i konkrete regelverksinitiativ. De foreslåtte tiltakene berører en rekke
departementer.
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Nærmere vurdering av EØS-relevansen av de ulike regelverksforslagene vil stå sentralt
fremover. I den forbindelse må det også vurderes hvordan Norge best kan samarbeide
med EU vedrørende de initiativ som faller utenfor E0S-samarbeidet hvis ønskelig.

En videreutvikling og utvidelse av det indre marked vil også ha konsekvenser for Norge
gjennom EØS-avtalen. Norge er tjent med en effektivisering og ytterligere forbedring av
regelverket for det indre marked. Det er imidlertid ikke gitt at en videreutvikling og
utvidelse av det indre markedssamarbeidet alltid vil være i norsk interesse. Dette både
fordi Norge ikke deltar på likeverdig måte med EUs medlemsland i
beslutningsprosessen og fordi Norge kan være bedre tjent med nasjonale eller bredere
internasjonale løsninger. Et norsk innspill til Kommisjonen om en styrking av det indre
marked i kjølvannet av Europakommisjonens melding om det indre marked bør derfor
være konkret og knytte seg til spesifikke områder hvor Norge har en interesse av en
styrking av dette samarbeidet.
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