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Vedr.  Høringssvar fra årsmøtet  i Oslo SV(11.februar)  på EUs tjenestedirektiv.
Utred virkningene av EUs tjenestedirektiv-  og bruk tid på debatten

Høringsprosessen er svært  kort  og det er ikke i tråd med den åpenhet og demokratiske debatt  regjeringen
har lovet i EU-spørsmål at en så viktig sak ble sendt ut 22.12, fredag før jul, med 8 ukers frist. Den siste
behandlingen i EU-parlamentet var 16. november og Norge har tre år på seg. Hastverket er derfor helt
unødvendig.

SV har fra starten tatt  til orde for at Norge bør bruke reservasjonsretten i denne saken. Oslo SV uttrykker
sterk skepsis til at EUs tjenestedirektiv kan være forenlig med våre mål for samfunns- og arbeidslivet,
hvorav flere er nedfelt i regjeringserklæringen. Flere fagforbund har utrykt at direktivet er uforenlig med tiltak
regjeringen har iverksatt  for å motvirke sosial dumping. Regjeringens handlingsplan av mai 2006 må
forsterkes. Tiltak som for eksempel ILO-konvensjon 94 som krever ordnede lønns- og arbeidsvilkår ved
anbud og forslaget om forsterket kontroll med inn og utleieselskaper kan være i motstrid til EUs
tjenestedirektiv. Svekkede virkemidler vil gi ytterligere økning av sosial dumping.

Tjenestedirektivet er i prosessen blitt  endret, men det er delte meninger om det er til det bedre. Store deler
av direktivet er så uklart  formulert  at det skaper et demokratisk problem. Viktige deler av direktivet er tatt  ut
og kommer i sektordirektiver som skaper mindre støy og motstand enkeltvis, men drar i samme retning.

Oslo SV ønsker ikke en innsnevring av det politiske handlingsrommet. Det er ikke ønskelig at EF-
domstolen skal frata folkevalgte politikere å bestemme over viktige deler av europeisk og norsk arbeidsliv.
Denne domstolen har som overordnet målsetning å fremme fri flyt politikk og markedsliberalisme - ikke å
ivareta menneskelige behov og faglige rettigheter.

Oslo SV ber regjeringen vår og stortinget bruke mer tid i denne saken. Først må det foretas en grundig
utredning av de konsekvensene direktivet vil få på de ulike samfunnsområder både for forbrukere,
arbeidstakere og statlige kontrollsystemer. Deretter må direktivet og konsekvensutredningen sendes ut på
ny høring med muligheten for å ta i bruk reservasjonsretten åpen.

Vennlig hilsen,

Asmund Strand Johansen

Fylkessekretær i Oslo SV
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