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BETYR EN NORSK HANDELSAVTALE MED EF?

NORGE KAN FÅ EN
HA NJELSA VTA LE

HA NJELSAVTALE

GIR TOLLFRIHET
FOR NOBO

Sverige, Osterrike, SVeits, Finnland, Portugal og
Island nar nettopp inngått handelsavtale med EF.
Som en del av en samlet markedslosning er det naturlig at Norge ordner sitt forhold til EF gjennom
en handelsavtale i likhet med flertallet av EFTAlandene.
Alle Nobos produkter, så som kontorutstyr, radiatorer, oppvarmingsutstyr_og lyddempere ror biler,
vil være med 1 den fulle tollnedtrapping ved en handelsavtale av svensk type. EF-landene er selv interessert 1 å utvide det tollfrie marked for slike
produkter fordi de her selv er stormakter også på
store markeder.

· Tollnedtrappingen tar like lang tid - 4-½ år - både
ved handelsavtale og medlemskap. Nobo har stor eks TOLLFRIHET LIKE
por't._på Slgindinavia og_Storbrita.wtl.a - .EFTA-land
RASKT SOM- VEfi-~~
som Norge. Det er ikke aktuelt å bygge opp nye
tollmurer
mot England og Danmark selv om de skulle
MEDLEMSKAP
gå inn i . EF og vi velge en handelsavtale.

INGEN UNNTAKSKLAUSULER

SKAPER .fB.QBLEM.ER

Ingen opprinnelsesregler eller spesielle unntaks-

klausuler vil skape problemer for Nobo Fabrikker.
Tollmurene mot EF skal ikke bygges opp igjen med
mindre. det 1 EF oppstår en formidabel okonomisk

FOR NOBO

krise. Da vil det være 1 vår interesse å stå uten.for EF's okonomiske og monetære union, slik at vårt
land ikke blir trukket med i tilbakeslaget.

NEI TIL EF ·- ·.

Nobos bedriftsokonomiske interesser blir altså ikke
i varetatt på noen bedre måte ved EF~medlemskap enn
ved handelsavtale. Derfor kan vi la de bedriftsokonomiske hensyn ligge, og vurdere sporsmålet om
Norges forhold til EF som det det virkelig er: et
nasjonalt, politisk sporsmål. En politisk vurdering
vil vise at Nobo-arbeidei-ne og folk flest er best
tjent med en norsk handelsavtale - og ikke medlem-
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skap i en EF-union.
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