Hva er
tjenestedirektivet?
• Formålet med EUs tjenestedirektiv er å
øke handelen med tjenester på tvers av
landegrensene. Direktivet legger opp til
mest mulig fri ﬂyt av tjenester og begrenser
de nasjonale kontrollmulighetene.
• Direktivet er en oppfølging av Lisboastrategien, vedtatt av EU mars 2000,
hvor det heter at EU skal bli ”den mest
konkurransedyktige og dynamiske
kunnskapsbaserte økonomien i verden”
innen 2010. Derfor vil EU øke konkurransen
i tjenestesektoren og presse ned lønningene.
• En tjeneste er ifølge EU all økonomisk
virksomhet som ikke er omsettelige varer.
Tjenestemarkedet utgjør omlag 70 prosent
av bruttonasjonalproduktet i EU og EØS.
Derfor har tjenestedirektivet så stor
betydning for veldig mange.

Fri ﬂyt

Katta i?
sekken
Tjenestedirektivet
er så uklart at det
er sjansespill med
arbeidslivet å skulle
vedta det som lov.

Tre myter om direktivet
Er ikke det tjenestedirektivet som EU nå har vedtatt noe helt annet enn
det første, omstridte forslaget?
Målsetningene i direktivet og midlene som skal tas i bruk for
å øke konkurransen for tjenester er de samme. Selve begrepet
”opprinnelseslandsprinsippet”, at det er reglene og kontrollen
i tjenesteyterens hjemland som gjelder også ved oppdrag i
utlandet, brukes ikke lenger. Det er erstattet med prinsippet om
”fri utveksling av tjenesteytelser”. Endringen er beskrevet som
”kosmetisk” av professor Finn Arnesen ved Senter for Europarett.
Støttes ikke direktivet av fagbevegelsen i EU?
Det er ikke riktig at en samlet europeisk fagbevegelse støtter
tjenestedirektivet. Det såkalte Euro-LO (ETUC) har stilt seg bak
det vedtatte direktivet, men har også tidligere blitt kritisert for å
være for lite selvstendig i forhold til EU-organene. Den europeiske
føderasjonen for oﬀentlige tjenester EPSU, med åtte millioner
medlemmer, er for eksempel imot direktivet fordi de ser det som
en trussel mot arbeidsforhold og den oﬀentlige sektor.
Vil det ikke true EØS-avtalen og handelen med EU om vi nekter å
innføre direktivet?
Norge har en avtalefestet rett til å reservere seg mot nytt
regelverk i EØS, også kalt vetoretten. Denne retten følger av at alle
beslutninger i EØS må være enstemmige (EØS-avtalens artikkel
102). Det er ingen krav om begrunnelse for å bruke vetoretten.
EU kan ikke iverksette straﬀetiltak mot Norge, en reaksjon må
være begrenset til den relevante delen av EØS-avtalens vedlegg.
Varehandelen blir derfor ikke berørt.

Tjenestedirektivet legger opp til mest mulig fri ﬂyt av tjenester og
begrenser de nasjonale kontrollmulighetene.

www.neitileu.no

Fagforbund krever veto
En rekke fagforbund mener tjenestedirektivet undergraver
rettighetene i arbeidslivet og krever et EØS-veto. Det gjelder bl.a.
El & IT Forbundet, Fellesorganisasjonen, Handel og Kontor, LO
Oslo, Norsk Tjenestemannslag, Postkom, Transportarbeiderforbundet og Utdanningsforbundet.

d
EU-tilbu
• Brutalisering av arb
• Mer sosial dumping eidslivet
• Lavere lønninger
• Dårligere klagemuli
gheter

Stopp EUs tjenestedirektiv!
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Støtt oppropet mot direktivet på www.
stopptjenestedirektivet.no.

• Norge kan, i motsetning til EUs
medlemsland, si nei til tjenestedirektivet
ved å bruke vetoretten i EØS-avtalen.
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har ikke klare svar i direktivteksten: Hvilke
sosiale tjenester omfattes av direktivet? Hva med
hjemmehjelpstjenester? Berører det skoler og høyere
utdanning? Kan vi kreve norsk godkjennelse av
tjenesteytere? Hvordan skal det føres kontroll og tilsyn,
og hvilke lands regler gjelder? Det er de som ønsker
å innføre direktivet, som må dokumentere at vi kan
beholde kontrollordninger for et ryddig og rettferdig
arbeidsliv.
Uklarhetene betyr i praksis at mange beslutninger
vil bli tatt av EU-kommisjonen og EF-domstolen, som
styrer etter prinsippet om friest mulig konkurranse. Det
er udemokratisk at viktige politiske avgjørelser ﬂyttes
fra folkevalgte til byråkrater og jurister.
Vi vil ikke vedta en lov vi ikke kjenner det faktiske
innholdet og konsekvensene av. Derfor må vi stoppe
tjenestedirektivet.
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Mye er uavklart og fritt ﬂytende i
tjenestedirektivet. Mange sentrale spørsmål

• EU- og EØS-landene har frist for å
gjennomføre direktivet til 2010.

Norge kan si nei

Noe å
klage på?

Jeg ønsker mer informasjon om tjenestedirektivet
Jeg vil bli medlem i Nei til EU (kr 150,-)
Jeg vil bli medlem i Ungdom mot EU (under 30 år)
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Tjenestedirektivet gjør det vanskeligere å
være forbruker. Hvordan skal du kunne klage
på badet som ikke holder vann, murpussen som
sprekker eller andre tjenester, når ﬁrmaet ikke
har kontor i Norge og bruker et språk du ikke kan?
Forbrukervern er ikke akseptert som et
nasjonalt kontrollhensyn i tjenestedirektivet.
EU-parlamentet nedstemte med stort ﬂertall å ta
inn en regel om forbrukerbeskyttelse i den siste
behandlingen av direktivet.
Hvis tjenestedirektivet innføres i Norge, kan
norske myndigheter ikke kreve at inkassobyrå
som drives fra for eksempel Polen må ha norsk
bevilling. Det betyr at norske forbrukere blir
prisgitt polske myndigheters tilsyn med sine
inkassobyrå. Beskyttelsen mot urimelig pågående
kreditorer kan bli alvorlig svekket.

Forbrukervern er ikke akseptert
som et nasjonalt kontrollhensyn i
tjenestedirektivet.

nettside: www.neitileu.no e-post: neitileu@neitileu.no
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EUs tjenestedirektiv fører til en
brutalisering av arbeidslivet og mer
sosial dumping. Sosial dumping er uverdig
og urettferdig. Det er uverdig for den nye
undergruppen av arbeidstakere fra Øst-Europa
som får betalt helt ned til ni kroner timen og
fratas sosiale rettigheter. Det er urettferdig
konkurranse for de ﬁrmaene og arbeidstakerne
som vil ha et ordnet arbeidsliv med en lønn
til å leve av. Det selskapet som kan presse ned
arbeidskostnadene og underby de andre vil ha
fordel i konkurransen. Resultatet blir mer sosial
dumping.
For å bekjempe sosial dumping har regjeringa
foreslått en handlingsplan. Tjenestedirektivet
begrenser de nasjonale kontrollmulighetene og
gjør viktige tiltak mot sosial dumping ulovlig.
Det gjelder for eksempel krav om ID-kort på
anlegg, innsyn og autorisasjon samt norske
lønns- og arbeidsvilkår i oﬀentlige anbud. Vi vil
ikke vedta en lov som undergraver rettighetene i
arbeidslivet!

• Tjenestedirektivet ble vedtatt av
EU i desember i fjor. Det har vært det
mest omstridte direktivet i unionens
historie, møtt med store folkelige
demonstrasjoner og uenigheter mellom
medlemslandene, EU-kommisjonen og
EU-parlamentet.

En tjeneste å si nei til

