
TJENESTEDIREKTIVET

KONSEKVENSUTREDNING ELLER RESERVASJON.

Aust-Agder Nei til EU krever primært at regjeringen reserverer seg mot at tjenestedirektivet
skal gjøres gjeldende i Norge som en del av EØS-avtalen. Alternativt bør regjeringen sørge
for at en brei konsekvensutredning blir initiert.

Direktivet er det største nyliberalistiske inngrepet i norsk arbeidsliv noensinne og vil trolig
medføre en sterk svekkelse av arbeidstakernes og forbrukernes rettigheter.

Direktivet har vært et svært omstridt lovforslag i EU. Det vedtatte direktivet er så uklart at det
blir EU-domstolen som til slutt vil avgjøre hvordan direktivet skal tolkes og dermed også
hvor mye av opphavslandsprinsippet som er intakt. Dette prinsippet innebærer at et selskap
som yter tjenester i andre land, skal følge regelverket i det landet der selskapet er registrert -
og ikke i det landet der tjenesten ytes. Det er i dag helt uavklart i hvor stor grad
opphavslandets regler skal gjelde og hvilket land som skal utføre kontrollen.

Formålet med tjenestedirektivet er å øke konkurransen i arbeidslivet. Det er grunn til å anta at
omfanget av sosial dumping vil øke i et arbeidsmarked som omfatter 28 land med enorme
forskjeller i lønns- og arbeidsvilkår, regelverk og fagorganisering, og at direktivet i tillegg vil
føre til økt deregulering og privatisering.

Sosial dumping er et stort problem i Norge og andre europeiske land. Nasjonale tiltak mot
sosial dumping vil høyst sannsynlig være i strid mot tjenestedirektivet. Fra EUs side vil
nasjonale tiltak i Norge mot sosial dumping bli sett på som handelshindringer. Norge må
derfor dokumentere overfor EU at slike tiltak er helt nødvendige og ikke i strid med
tjenestedirektivet. Nødvendigheten kan bare begrunnes ut fra fire forhold: hensynet til
offentlig orden, folkehelse, offentlig sikkerhet eller vern av miljøet

"Regjeringen vil arbeide for at EU ikke gjennomfører et tjenestedirektiv som fører til sosial
dumping" står det i Soria-Moria-erklæringen. Videre at den "vil vurdere å bruke
reservasjonsretten i EØS hvis særlig viktige norske interesser trues".

Norge og landene i EU har frist til 2010 med å innføre direktivet. Er regjeringen på det
nåværende tidspunkt i tvil om hvorvidt det er riktig å ta stilling til bruk av reservasjonsretten,
mener Aust-Agder Nei til EU at det bør gjennomføres en grundig offentlig utredning av
konsekvensene av å godta direktivet. Det må gis god til til den offentlige debatt. I en så viktig
sak må Norge være føre var, og bevisbyrden for godkjenning må ligge hos tilhengerne av
direktivet. Å behandle dette som en hastesak vil være udemokratisk og sterkt kritikkverdig.
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