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FORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om International 
Handel, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. erindrer om, at tjenesteydelser tegner sig for mere end tre fjerdedele af økonomien i EU, 
og at mange tjenesteydelser er af vital betydning for konkurrenceevne og innovation i 
andre dele af servicesektoren såvel som i industrisektoren;

2. er af den opfattelse, at et effektivt indre marked for tjenesteydelser er vigtigt for, at 
virksomhederne i EU er konkurrencedygtige på det globale marked; understreger, at 
rettidig og korrekt gennemførelse og omsætning af fællesskabslovgivningen, herunder 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af. 12. december 2006 om 
tjenesteydelser i det indre marked1, er af stor betydning for at opnå dette;

3. mener, at en ambitiøs erhvervspolitik, navnlig EU's lov om små virksomheder, vil kunne 
styrke de små og mellemstore virksomheders konkurrenceevne; opfordrer til, at det
forestående initiativ også dækker behovene i tjenesteydelsessektoren, og går ind for en 
retsakt;

4. erindrer om tjenesteydelsernes betydning for EU's økonomi, og udtrykker bekymring over 
det manglende fremskridt, hvad angår tjenesteydelser, i den nuværende forhandlingsrunde 
i WTO;

5. bemærker, at manglen på faglært arbejdskraft er en fremvoksende udfordring for 
tjenesteydelsessektoren i EU, og at der er behov for at udvikle foranstaltninger til at løse 
dette problem, bl.a. ved at forenkle procedurerne for udstedelse af arbejdstilladelser; 
opfordrer kraftigt medlemsstaterne til at fremme principperne om flexicurity som 
beskrevet i Parlamentets beslutning af 29. november 2007 om fælles principper for 
flexicurity;

6. understreger, at tjenesteydelsessektoren kan bidrage med mange løsninger på 
miljøproblemer, og mener, at den er en af hovedfaktorerne i frembringelsen af merværdi i 
forbindelse med EU's eksport af knowhow; understreger, at det er nødvendigt at tage 
hensyn til tjenesteydelsessektorens betydning i forbindelse med udformningen af en 
politik for bæredygtig udvikling;

7. glæder sig over, at Kommissionen lægger vægt på2 at sikre, at de positive virkninger af 
globaliseringen gives videre til forbrugerne; understreger, at fair konkurrence på 
tjenesteydelsesområdet er af afgørende betydning for at sikre, at EU's åbne marked 
kommer forbrugerne til gode.

                                               
1 EUT L 376 af 29.12.2006, s. 36.
2 SEK(2007)1519 Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene "The external dimension of the Single 
Market review".
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