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Hø ringsuttalelse  om EUs  tjenestedi rektiv

Gene re lt til hø ringa
Frista for denne høringa har vært svært omstridt. AKP mener frista er alt for kort. Etter vårt
syn er det udemokratisk å sette en kortere høringsfrist enn vanlig for en så kontroversiell sak.

Om direktivet
Argumentene som har kommet fram i den norske debatten for ratifisering av direktivet,
bygger i hovedsak på at det såkalte "opprinnelseslandsprinsippet", prinsippet om at lønns- og
arbeidsvilkår kontrolleres av opphavslandet, er tatt ut av direktivet. Vårt syn er at denne
endringa ikke er reell.

I EU-kommisjonens forslag fastslår artikkel  35  at vertslandet kan kontrollere utenlandske
tjenesteytere, men bare hvis krava ikke bryter prinsippene om ikke-diskriminering,
nødvendighet og proporsjonalitet. Det innebærer at:

a) krava ikke må diskriminere direkte eller indirekte etter nasjonalitet eller, for firma, på
grunnlag av den medlemsstat der de er etablert (ikke-diskriminering);

b) krava skal være begrunna i hensynet til offentlig orden, offentlig sikkerhet, folkehelse eller
miljøve rn  (nødvendighet);

c) krava skal sikre at det tilsiktede målet oppfylles, og må ikke gå ut over det som er
nødvendig for å nå dette målet (proporsjonalitet).

Innen disse begrensningene gjelder altså et vertslandsprinsipp, og særlig det siste kravet setter
stramme rammer for hva som er mulig å kontrollere.

For alle andre krav gjelder artikkel 34. Den fastslår at det er opphavslandet som skal føre
tilsyn med tjenesteytere som yter tjenester i andre land, og da er det lovgivningen i
opphavslandet som skal følges (art. 34.1). Opphavslandet er likevel ikke «forplikta til å
kontrollere faktiske forhold på den medlemsstats område hvor tjenesteytelsen utføres». Det
kan be om at myndighetene i vertslandet gjennomfører kontrollen med «faktiske forhold» (art.
34.3).

Lønnsregler  og arbeidsrettslige forhold omfattes ikke av dagens utgave av direktivet. De
viktigste delene av den norske arbeidsmiljøloven vil derfor fortsatt gjelde for alt arbeid som
utføres i Norge. Direktivet griper heller ikke inn mot forhandlings- og streikeretten.



AKP mener likevel det hjelper lite at direktivet ikke griper inn mot norske «lønnsregler». I
Norge har vi ingen lønnsregler utover dem som fins i tariffavtaler, samtidig som store deler av
norsk arbeidsliv ikke dekkes av noen tariffavtale. Det er i de delene av arbeidslivet
konkurransen fra utenlandske tjenesteytere vil ramme hardest.

I tillegg ser vi idag en utvikling der store deler av bransjer benytter seg av sjølstendige
kontraktører istedenfor lønnsarbeidere. Disse kontraktørene er i realiteten arbeidsfolk, men er
registrert som foretak og har dermed helt andre spilleregler. Det vedtatte direktivet slår fast at
det ikke skal legges hindringer i veien for sjølstendige kontraktører. Om man omdefinerer
arbeidsstokken til sjølstedige næringsdrivende, er konkurranse om arbeidsvilkåra, og dermed
sosial dumping, fortsatt hovedregelen.

Direktivet vil også føre til et økt problem med skjult og ulovlig sosial dumping fordi
direktivet forbyr  en rekke kontrollmuligheter,  som for eksempel å kreve ID-kontroll på
arbeidsplasser.

AKP er også sterkt kritiske til helheten i direktivet. De mest kontroversielle delene fra det
opprinnelige forslaget er tåkelagt i den vedtatte versjonen. Dette betyr at tolkning av
direktivet blir opp til EU-domstolen. AKP mener norsk politikk skal bestemmes innafor
rammene av det norske demokratiet, ikke av EU-systemets jurister.

Vi er sterkt kritiske til innføring av hurtigskranker for godkjenning av utenlandske
tjenesteytelser. Dette, sammen med en rekke andre regler i direktivet, svekker den norske,
offentlige kontrollen i tjenestesektoren.

Arbeidernes Kommunistpa rt is anbefa ling
AKP mener regjeringa må bruke reservasjonsretten mot EUs tjenestedirektiv. Etter vårt syn er
den revisjonen direktivet har gjennomgått ikke tilstrekkelig til å hindre at direktivet fører til
store problemer for norsk arbeidsliv, særlig i forhold til sosial dumping.
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