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Norges forhold til EØS 
 
Norge har hatt 2 opprivende diskusjoner om EU tilknytning som begge endte i 
folkeavstemninger. Resultatet i begge avstemningene ble nei til EU medlemskap.  
Som et alternativ ble EØS avtalen forhandlet frem. Avtalen ble vedtatt i Stortinget 
1992. Avtalen var et nasjonalt kompromiss der vi ble forsikret om at vi kunne 
reservere oss mot deler av avtalen som stred i mot norske regler og interesser.   
 
Årsmøtet i Elektroarbeidernes Fagforening mener at slik omfanget av EØS avtalen har 
utviklet, seg har den blitt noe helt annet enn det som var forutsetningen da avtalen ble 
inngått.  
Motstanden mot direktiv som kommer fra EU har vokst i fagbevegelsen de siste årene. 
Særlig gjennom direktiv som berører arbeidslivsdelen.  
Det begynte med Tjenestedirektivet, et direktiv som grep rett inn i våre kvalifikasjoner 
gjennom endringer i FKE. Vi har nettopp hatt en voldsom debatt om Vikarbyrådirektivet 
der et samlet LO anbefalte regjeringen å si nei direktivet, et direktiv som vi tror vil gripe 
rett inn i arbeidsmiljøloven.  
 
I tillegg til direktivene har fire dommer i EU-domstolen (Laval, Viking, Ruffert, Luxemburg 
saken) siden 2008 snudd store deler av den europeiske arbeidsretten opp-ned. 
Grunnleggende faglige rettigheter skal heretter underordnes markedsfrihetene i EU. 
Faglige rettigheter som er kjempet igjennom over lang tid ser vi at nå berøres. 
 
Vi ser nå et EU der flere av de store landene er i krise. Det er massearbeidsløshet i 
Spania, gjeldskrise i Hellas, industridød i Frankrike. Som en konsekvens av problemene 
er det stor sosial uro i flere av EU landene. Det er gjennomgående i alle EU/EØS land at 
faglige rettigheter og velferdsordninger angripes.  
 
EL&IT forbundet krever at vi tar arbeidslivsdelen ut av EØS avtalen.  
 
Elektroarbeidernes Fagforening støtter at det kravet blir et viktig tema på LO 
kongressen i 2013.  
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