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Vi anbefaler at fylkene vurderer muligheten for å invitere innledere også utenfor Nei til EUs 
egne rekker, både for å få del i kunnskapen og knytte allianser.  
 
SOSIAL DUMPING OG KABOTASJE TIL LANDS, VANNS OG I LUFTA  
Ungarske Wizz Air, fagforeningsknusing som forretningsmodell, har startet flygninger 
innenriks i Norge. I EU/EØS er det fritt frem for flyselskaper å åpne nye ruter. EU og ESA 
baner veien for Uber og lignende tjenester som snur opp/ned på taxinæringen. EUs såkalte 
mobilitetspakker lager nye regler for både godstransport og buss. Og EUs fjerde 
jernbanepakke pålegger konkurranseutsetting og flytter myndighet over norske jernbane til 
EU. 

• Wizz Air: https://neitileu.no/aktuelt/ungarsk-turbulens-i-luftfarten 

• Taxi: https://neitileu.no/aktuelt/-en-varslet-drosjekatastrofe 

• EUs fjerde jernbanepakke: https://neitileu.no/aktuelt/sporsmal-og-svar-om-
jernbanepakke-iv 

 
Om Wizz Air kan en representant fra den lokale LO-avdelingen være aktuelt. Se gjerne hvem 
som har signert oppropet mot Wizz Air. Om taxiliberaliseringen kan kanskje den lokale 
drosjenæringen eller Fellesforbundet inviteres. Og om den fjerde jernbanepakken Norsk 
Jernbaneforbund eller Norsk Lokomotivmannsforbund. 
 
ENERGIPAKKE 4: SKAL EU STYRE STRØMMEN? 
Brussel bygger energiunionen videre. EUs nye Energipakke 4 innebærer at energibyrået 
ACER får enda mer myndighet på bekostning av nasjonal styring. Det gjelder spesielt 
utvikling og regulering av nettforbindelser over landegrensene. ACER kan også etablere et 
nytt lokalt kontor i Norge for oppfølging av EU-reglene, og foretak som ikke følger ACERs 
pålegg kan bli ilagt store bøter. Det har store konsekvenser for samfunn og industri at Norge 
inngår i EUs energiunion. 

• Vett nr. 3 2020: https://neitileu.no/aktuelt/vett-3-2020-skal-eu-styre-strommen 

• ACER-søksmålet: https://neitileu.no/kampanjer/acer-soksmalet 
  
Fellesforbundet har landsmøtevedtak mot Energipakke 4 og krav om å reversere innføringen 
av Energipakke 3, så representanter derfra kan være aktuell som innleder.  
 
ALTERNATIVER TIL EØS-AVTALEN 
EU inngår stadig nye handelsavtaler som avtalene med Japan og Canada. Hva kan vi lære av 
disse handelsavtalene, brexit og Sveits sine avtaler med EU? Siktemålet for en alternativ 
avtale er at handelspolitikken ikke lenger skal binde oss til EUs markedsfriheter. I stedet skal 
handelsforbindelsen ta utgangspunkt i gjensidige og jevnbyrdige forpliktelser og interesser 
mellom Norge og EU-landene. Hvordan kan en avtale være som ivaretar eksport av tjenester 
og sjømat, styrker norsk landbruk og tar tilbake nasjonal politisk myndighet? Fagbevegelsens 
krav om utredning av alternativene til EØS blir viktig å følge opp fram mot og i etterkant av 
stortingsvalget høsten 2021. 

• Vett nr. 1 2020 «ABC om EØS og handel»: https://neitileu.no/aktuelt/vett-1-2020-
abc-om-eos-og-handel 
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• Menon Economics «Norge, EØS og alternative tilknytningsformer»: 
https://neitileu.no/aktuelt/MENON 

• Vett nr. 1 2015 «Alternativet til EØS er en fornyet handelsavtale»: 
https://neitileu.no/aktuelt/vett-1-2015-alternativet-til-eos-er-en-fornyet-
handelsavtale 

 
Dette er et omfattende politisk tema med ulike meninger, så her kan man gjerne invitere 
flere. Politikere fra Sp, SV eller Rødt kan være aktuelle. Organisasjoner fra nei-alliansen som 
Norges Bondelag og Fagforbundet har et litt annet syn på EØS-avtalen enn Nei til EU, men 
det er allikevel relevant å høre hva de mener om EØS-avtalen.  
 
EU, EØS og klimapolitikk 
Norge er blitt tett knyttet til EUs klimapolitikk, både som del av EUs kvotesystem og 
klimaavtalen med EU om andre sektorer. Klimakvoteprisen er lav, noe som ikke motiverer til 
videre utslippskutt og hindrer teknologiutvikling. Kvotesystemet og de såkalte fleksible 
mekanismene tillater de rikeste landene å kjøpe seg fri fra egne klimakutt. Fører EU en 
ambisiøs klimapolitikk? Er norsk EU-medlemskap bra for klima? Ville vi kuttet mer utslipp 
uten EØS-avtalen? 

• Innføringsheftet «Klima for handling?»: https://neitileu.no/aktuelt/klima-for-
handling 

• Rapporten «EUs klimapolitikk og konsekvensene den har for Norge»: 
https://neitileu.no/aktuelt/eus-klimapolitikk-og-konsekvensene-den-har-for-norge 

 

Natur og Ungdom har et tydelig standpunkt mot både EU-medlemskap og EØS-avtalen, og 

representanter derfra kan inviteres til å innlede om klima. Representanter fra Naturvernforbundet, 

Norges Miljøvernforbund og Framtiden i våre Hender kan også være aktuelle.  
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