
Vedrørende henvendelse med spørsmål om forhandlingsstatus

Det vises til deres henvendelse av 7. juni d.å. til Utenriksdepartementet. Henvendelsen er
overført Nærings- og fiskeridepartementet for besvarelse.

Arbeidet med frihandelsavtalen startet allerede i 2008. Mye har skjedd i verden siden det.
Når det gjelder forhandlingene har det vært fremgang det siste året, men det er foreløpig for
tidlig å si noe om når et avtaleutkast eventuelt kan ferdigstilles. Vi er opptatt av å vurdere
dette bredt og bruke den tiden vi trenger for å ivareta våre interesser. Russlands
folkerettsstridige krig i Ukraina vil selvsagt kunne påvirke fremdriften i arbeidet og de
generelle vurderingene vi gjør. Vi tar menneskerettighetssituasjonen i Kina på stort alvor, og
tar jevnlig opp vår bekymring i møter med kinesiske myndigheter. Dette var tema blant annet
da statsminister Støre snakket med Kinas statsminister Li Keqiang i slutten av april.
Ettersom forhandlingene fremdeles pågår vil det ikke være riktig av meg å redegjøre i detalj
for status for forhandlingene på enkeltområder. Som vanlig i internasjonale forhandlinger er
ingenting avtalt før alt er avtalt. Norske forhandlingsmål og -posisjoner er de samme overfor
Kina som i andre frihandelsforhandlinger, enten Norge forhandler bilateralt eller sammen
med de øvrige EFTA-land.

Menneskerettigheter og bedrifters samfunnsansvar skal reflekteres i fortalen til
frihandelsavtalene vi inngår. Med hensyn til menneskerettigheter legges det opp til at
partene bekrefter sine internasjonale forpliktelser, herunder FNs
menneskerettighetserklæring og FN-pakten. Med hensyn til bedrifters samfunnsansvar,
legges det opp til at partene anerkjenner viktigheten av dette, samt av at bedrifter oppfordres
til å følge relevante internasjonale retningslinjer og prinsipper. Det tas sikte på å inngå en
avtale mellom partenes arbeidsdepartementer om arbeidstakerrettigheter, slik Sveits også
har gjort. Det forhandles om felles målsetninger og ambisjoner innenfor
arbeidslivsstandarder og anstendig arbeidsliv, samt forpliktelser knyttet til ratifisering av ILOs
kjernekonvensjoner. Samarbeid vil være en sentral del av avtalen.

En eventuell frihandelsavtale vil, i likhet med Norges øvrige frihandelsavtaler, ikke sette
begrensninger for adgangen til å innføre reguleringer av hensyn til forbruker- eller
miljøbeskyttelse, kvalifikasjonskrav knyttet til enkelte tjenester, arbeidstakerrettigheter eller
andre samfunnsmessige hensyn.
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