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Følgende er vedtatt  på Fagforbundet Sortland,  årsmøtet 24.jan.-07:

Vi krever:
Grundig konsekvensutredning av forslag til tjenestedirektiv fra EU.
Næringsministeren må trekke tilbake  høringsbrevet.
EU har etter mye protester fra store deler av den europeiske fagbevegelsen kommet fram til et nytt
omstridt Tjenestedirektiv. Hensikten med direktivet er fortsatt mer handel med tjenester og å øke den
frie konkurransen i hele EUIEØS.
Forslag til tjenestedirektiv bygger på at en tjenesteyter godkjent i et land skal godkjennes også i resten
av EU/EØS. Det betyr at innholdet i "opprinnelselandsprinsippet" ikke er fjernet. Det nye i forslaget i
forhold til tidligere er at norsk arbeidsmiljølov skal gjelde, men likevel er hensikten med
Tjenestedirektivet at frie etablering og frie flyt av tjenester skal øke over landegrensene.
Helse, miljø, sikkerhet, kvalitet, lønns- og arbeidsvilkår vil bli satt under ytterligere press. Sosial
dumping er allerede et problem i Norge og land i EU.
LO og flere fagforbund har satt opp en rekke forslag til tiltak som skal motvirke sosial dumping. Om
ikke alle forslagene så vil de fleste av disse være i strid med forslag til tjenestedirektiv.
Det er helt klart at det vil være svært begrensa muligheter for kontroll av og oppfølging av såkalt
useriøse utenlandske firmaer under tjenesteoppdrag i Norge.
Sentrale bransjer som helse, vann, utdanning, vaktselskaper og vikarbyråer/bemanningsselskaper er nå
unntatt direktivet. Men det er ingen garanti for at disse bransjer kan bli omfattet av direktivet  seinere.
Allerede har EU-kommisjonen fulgt opp med forslag om egne regler for handel med helsetjenester over
landegrenser. Sterke reaksjoner førte til at EU-parlamentet i fjor fjernet helse fra det omstridte
tjenestedirektivet for å få det vedtatt.
Tjenestedirektivet slik det foreligger nå skal under ingen omstendighet innføres i EU før om 3 år. Det er
derfor god tid for regjeringa, fagbevegelsen og andre til å få utreda nærmere konsekvensene av å innføre
direktivet i Norge bl.a. i forhold til ytterligere økning av sosial dumping. Det er også en mulighet for
Norge som EØS-land å nedlegge veto for vår del.
I denne situasjonen har regjeringa v/næringsministeren valgt å legge direktivet ut til høring allerede
22.desember-06 med svarfrist i slutten av februar-07.

Fagforbundet Sortland sitt  årsmøte 24.januar -07 krever  at løftene i Soria -Moria erklæ ringen om
ny åpenhet ,  demokratiske medvirkning og grundige prosesser i behandling  av EU-  og EØS-saker
blir innfridd .  Det betyr  for oss at høringsbrevet fra næringsministeren  om EU -tjenestedirektiv
trekkes tilbake og at det faktisk legges opp til en grundig prosess fram mot endelig standpunkt i
saken.
Vi ber Fagforbundet sentralt  og LO følge  opp de tte kravet til regjeringa.

Hilsen Fagforbundet Sortland, v/leder Hei i M. Isen
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