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Inre marknadsstrategin för varor och tjänster
(KOM(2015)550 slutlig)
Saco har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på Kommissionens
inre marknadsstrategi för varor och tjänster. I kommunikationen lägger
Kommissionen fram en översikt över planerade initiativ för att förbättra
den inre marknadens funktionssätt.
Saco är positiva till Kommissionens ambitioner att förbättra den inre
marknaden, som förvisso är en av EU:s allra största vinster. På några
punkter har vi dock invändningar och kommentarer
2.1. Att möjliggöra en balanserad utveckling för
delningsekonomin
Digitaliseringen innebär otvivelaktigt stora möjligheter till effektiviseringar
och ett bättre resursutnyttjande i samhället. Samtidigt ser Saco att bl.a. den
ökande andel egenföretagare inom allt fler yrkesområden som kan komma
att bli resultatet, innebär stora utmaningar för det svenska välfärdssystemet. Det svenska socialförsäkringssystemet (föräldraförsäkring,
sjukförsäkring, pensioner mm) bygger i hög utsträckning på avsättningar
som regleras i kollektivavtal. Det bygger i sin tur på att merparten av
arbetskraften befinner sig i ett anställningsförhållande. Även
arbetsmiljöfrågor och andra viktiga arbetsvillkor regleras i stor omfattning
via kollektivavtal.
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För att fullt ut kunna dra nytta av delningsekonomins möjligheter utan att
riskera den sociala tryggheten för stora delar arbetskraften är det därför
angeläget att hitta lösningar som inkluderar också egenföretagare i de
sociala trygghetssystemen, och garanterar att de inte tvingas konkurrera
med dålig arbetsmiljö eller undermåliga arbetsvillkor. Det är också viktigt
att de förslag som Kommissionen lägger på området respekterar den
svenska kollektivavtalsmodellen.
2.2. Att hjälpa små- och medelstora företag att växa.
Det är eftersträvansvärt att underlätta för småföretag, och det är också
önskvärt att i möjligaste mån förenkla regelverket. Saco vill dock även i
detta sammanhang framhålla att regelförenkling inte får innebära någon
sänkning av skyddet för arbetstagare.

Vi motsätter oss också kraftigt att småföretag ska undantas från exempelvis
arbetsmiljöregler. En stor del av arbetskraften är anställd i småföretag, och
det vore orimligt om inte dessa skulle omfattas av samma skydd som
anställda i större företag. Särregler för småföretag snedvrider också
konkurrensen, och skapar tröskeleffekter som i sig motverkar tillväxt.
2.3. Att förverkliga en tjänstemarknad utan gränser
Saco delar Kommissionens syn att antalet reglerade yrken i Europa behöver
minska för att inte rörligheten ska begränsas i onödan. Det är positivt att
Kommissionen nu vill ge vägledning till medlemsländerna hur ytterligare
avreglering kan ske. Samtidigt kan vi konstatera att Sverige är ett av de
länder som har lägst antal reglerade yrken i EU, och att minskningen inte i
första hand bör ske här.
Bland de sektorer som särskilt omnämns för ett första steg att förbättra
tillträdet till och utövandet av reglerade yrken är flera (bl.a. civilingenjörer,
arkitekter, revisorer och advokater) organiserade i Sacos medlemsförbund.
Saco förutsätter att dessa också involveras i det vidare arbetet med
yrkesregleringarna.
Saco ställer sig utomordentligt tveksamt till förslaget om tjänstepass. Det är
inte realistiskt att tro att myndigheter i ursprungslandet har kompetens att
tolka och bedöma lagstiftningen i övriga medlemsländer. Redan idag finns
exempel1 på hur ett medlemslands myndigheter glider på kraven för att
underlätta för det egna landets företag.
3.1. Att modernisera systemen för kvalitetsnormer
Saco har ingenting emot att en viss standardisering sker också för
tjänstesektorn. Samtidigt är det stor skillnad på varor och tjänster i detta
avseende. Tjänster utförs av människor, vars relation till arbets- eller
uppdragsgivare i stor utsträckning redan regleras i lagar och avtal. Det är
självklart att standardisering av tjänster inte ska kunna undergräva
nationell arbetsrättslig lagstiftning. Ur svensk synvinkel är det samtidigt
nödvändigt att säkerställa att tjänstestandardiseringen inte kommer att
styra sådant som arbetsmarknadens parter reglerar i kollektivavtal i
Sverige.

Det estniska flygbolaget Avies flygtillstånd upprätthölls av estniska myndigheter
trots flera allvarliga tillbud i Sverige och uppmaningar från Luftfartsverket (L0018/14) att dra in tillståndet.
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