Alternativet til EØSavtalen er en fornyet
handelsavtale
«Det viser seg at EU-regler gis
forrang fremfor ILO-konvensjoner,
norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning. EØS-avtalen må derfor
erstattes av en handelsavtale.»
EL & IT Forbundets landsmøte 12. mars 2015

«EØS undergraver faglige rettigheter,
folkestyret og demokratiet. Grensen er
derfor for mange nådd. Tida er inne for
en annen tilknytningsform til EU.»
Fellesorganisasjonens kongress 21. mars 2015

«Vi vil arbeide for: At Norge sier
opp dagens EØS-avtale. En stadig
strøm av EU-direktiver og EØS-regler
utgjør en trussel mot norske faglige
rettigheter, f. eks. vikarbyrådirektivet,
postdirektivet, kabotasjereglene og
Jernbanepakke 4.»
Norsk Transportarbeiderforbunds landsmøte 29. januar 2014

En fornyet handelsavtale
EØS-avtalen kan sies opp med ett års varsel. Da har EU all
interesse i å forhandle med Norge om en ny handelsavtale.
Norge er EUs femte største handelspartner. Vi er både
en viktig leverandør og et kjøpesterkt marked for EU. En
fornyet handelsavtale mellom Norge og EU skal sikre:

n Fortsatt tollfri handel med industrivarer. Det garanterer allerede
frihandelsavtalen som regulerte handelen før EØS, og som ikke er sagt opp.
n Gjensidig markedsadgang for tjenester. EU-landene selger mer tjenester
til Norge enn omvendt, og EU vil være interessert i å inkludere tjenestehandel
i en ny avtale. I en ny handelsavtale kan vi forkaste EØS-avtalens krav om
markedsliberalisering og anbud.
n Handelsavtalen skal være underordnet ILO-regelverket. Norge skal selv
regulere norsk arbeidsliv og tiltakene mot sosial dumping.
n Bedre matsikkerhet. Ingen frihandel eller krav om gradvis liberalisering av
handel med landbruksvarer utover det som følger av internasjonale forpliktelser
(WTO-regelverket).
n Høy standard for dyre-, plante- og folkehelse. Den veterinære
grensekontrollen gjeninnføres.
n Tvisteløsning mellom stater på politisk nivå. Ingen rett til søksmål for
private selskaper med påstand om tapt framtidig fortjeneste (investor-stat).
En fornyet handelsavtale er en avtale mellom to likeverdige parter, Norge og
EU. Det skal ikke lenger være en forutsetning om ensidig tilpasning til nytt
EU-regelverk, og overvåkingsorganet ESA og EFTA-domstolen skal ikke lenger
ha myndighet over Norge. Igjen vil det være Stortinget og Høyesterett som
suverent vedtar og fortolker norske lover. Det kaller vi demokrati!
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