
LANDSMØTE 2017 
 

Dagsorden pkt. 14 – UTTALELSER 
 
___________________________________________________________________________ 

Forslag nr.: 265 
 

Landsstyrets innstilling til Landsmøtet nr.: 115 
 

Uttalelse om Norges forhold til EU/EØS og handelsavtaler 
 

EU er Norges viktigste handelspartner. Handelen med EU reguleres gjennom EØS 
avtalen. EØS avtalen har sikret forutsigbare vilkår for den eksportrettede industrien. 
Norge er best tjent med å stå utenfor EU, men må videreutvikle sitt forhold til EU 
gjennom EØS avtalen eller andre handelsavtaler, for å sikre utvikling av norsk 
sysselsetting og arbeidstakerrettigheter. 
 
De nye globale handelsavtalene, som for eksempel TTIP og TISA, er ikke til det 
beste for norske arbeidstakere, men tjener best internasjonale konsern. Norge må i 
stedet styrke sine handelsavtaler direkte med EU/USA. Handelsbalansen mellom 
EU/USA tilsier at norsk sjømat ikke vil miste markedsandeler på grunn av TTIP 
avtalen og en norsk tilslutning vil ikke tjene norske interesser.  
Arbeidstakerrettigheter blir satt til side i de store handelsavtalene. Ved utvikling av 
handelsavtaler må sikring av norsk sysselsetting prioriteres og 
arbeidstakerrettigheter skal ikke forringes. 
 
Vi ser med bekymring på krisen og utviklingen i EU. Forslag som angriper faglige 
rettigheter er fremmet i EU og gjennom ulike dommer ser vi at det er arbeidstagerne 
som taper i viktige saker. NNN kan ikke godta at nye direktiver og regler svekker 
grunnleggende rettigheter til norske arbeidstakere, som for eksempel streikeretten, 
kollektiv forhandlingsrett og nasjonal lønnsdannelse. I kampen mot sosial dumping 
kan vi ikke godta at EU-regler kommer i veien for et anstendig arbeidsliv i Norge. 
 
Norge har offensive og defensive handelsinteresser. Disse må ivaretas slik at vi 
verner om norske arbeidsplasser og sikrer sosiale og faglige rettigheter. Norges 
behov for vern av den landbruksbaserte industrien gjennom tollvern på 
landbruksprodukter er ikke til hinder for utvikling av handelsavtaler på andre 
områder.   
 
Norsk sjømatindustri har best mulighet til å vokse med innenlands bearbeiding av 
ressursene fra havet. 
Bedring av norsk tilgang til EU markedet med bearbeidede produkter må prioriteres. 
Med økt andel av innenlands bearbeiding av denne ressursen vil også dette gi 
muligheter til utvikling av ny industri og verdiskaping på restråstoffet.  
 
NNN krever:  
• videreutvikling eller reforhandling av EØS avtalen med fokus på norsk 

sysselsetting og norske arbeidstakerrettigheter 
• at arbeidstakerrettigheter skal prioriteres i utviklingen av nye handelsavtaler, 

herunder TTIP og TISA. 
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• at Norge ikke må tillate bruk av GMO og hormoner i matproduksjonen. 
• at Norge ikke må akseptere å gi fra seg nasjonal styringsrett i sine 

handelsavtaler til multinasjonale selskaper. 
• at norsk sysselsetting må prioriteres i handelsavtaler. 
• at tollvern på jordbruksprodukter må opprettholdes. 
• forbedret markedsadgang for norsk sjømat til EU. 


