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FORSLAG

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

A. der henviser til, at servicesektoren tegner sig for mere end 65 % af det samlede BNP og 
beskæftigelsen i EU, og at et mere integreret og bedre fungerende indre marked for 
tjenesteydelser har afgørende betydning for den økonomiske genopretning og 
bekæmpelsen af arbejdsløsheden;

B. der henviser til, at servicedirektivet gør det nemmere for selvstændigt erhvervsdrivende og 
små og mellemstore virksomheder at drive og udvide deres erhvervsvirksomhed og at 
ansætte personale i andre medlemsstater;

C. der henviser til, at de tjenesteydelser, der er omfattet af servicedirektivet, tegner sig for 
45 % af EU's BNP og 43 % af beskæftigelsen i EU;

D. der henviser til, at der skal skabes et indre marked for tjenesteydelser, samtidig med at den 
europæiske arbejdsmarkedsmodel skal bevares;

1. glæder sig over Kommissionens meddelelse om gennemførelse af servicedirektivet med 
titlen "Partnerskab for ny vækst i servicesektoren 2012-2015", hvorved Kommissionen 
opfylder rapporteringsforpligtelsen i direktivets artikel 41; gentager, at det er nødvendigt 
at tage hensyn til servicedirektivets virkninger for beskæftigelsen i EU på mellemlang og 
lang sigt;

2. minder om, at servicedirektivet skal fortolkes i lyset af de nye bestemmelser i traktaterne, 
særlig artikel 3 i traktaten om Den Europæiske Union, den horisontale sociale klausul i 
artikel 9 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), artikel 14 i 
TEUF, protokol 26, der er knyttet til traktaterne, og Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder;

3. gentager, at det er nødvendigt at tage hensyn til både de mellemlange og langsigtede 
effekter, såvel som til de kvantitative (jobskabelse og jobtab) og kvalitative (jobkvalitet, 
arbejdsvilkår) effekter af servicedirektivet for beskæftigelsen i EU;

4. bemærker, at alle de centrale interessehavere er nødt til at forpligte sig til behørigt at 
håndhæve den fulde anvendelse af lovgivningen om det indre marked, samtidig med at der 
også tages hensyn til dens sociale dimension; finder, at uddybningen af det indre marked 
for tjenesteydelser bør ses som en mulighed for at styrke den sociale velfærd, 
arbejdstagerrettighederne og rimelige arbejdsforhold for alle unionsborgere, herunder 
anvendelse af princippet om lige løn for lige arbejde, jf. artikel 157 i TEUF; finder også, 
at bestemmelser om social beskyttelse, sundhed og sikkerhed i arbejdet ikke må anses for 
at udgøre uforholdsmæssige begrænsninger;

5. henstiller, at der foretages en efterfølgende evaluering af virkningerne af liberaliseringen 
af tjenesteydelser for beskæftigelsen og leve- og arbejdsvilkårene, og at disse virkninger 
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evalueres i forhold til de forventede effekter ved direktivets vedtagelse;

6. minder om, at en række områder er udelukket fra direktivets anvendelsesområde, navnlig 
ikke-økonomiske tjenesteydelser af almen interesse, sundhedstjenester og hovedparten af 
de sociale tjenesteydelser; bemærker endvidere, at direktivet ikke finder anvendelse på 
arbejdsret og heller ikke indvirker på medlemsstaternes lovgivning om social sikkerhed;

7. bemærker, at det indre marked gennem to årtier har vist sig at være en stor succes; mener 
samtidig, at indsatsen i højere grad skal koncentreres om at fremme økonomisk velstand, 
skabelse af kvalitetsjob, kvaliteten af tjenesteydelser til de endelige forbrugere og 
bevarelsen af naturressourcerne og miljøet for at gøre det muligt for EU at overvinde den 
nuværende krise;

8. påpeger, at der skal vedtages en klar definition af begrebet "arbejdstager" på EU-plan for 
at undgå det stigende antal tilfælde, hvor bestemmelser om arbejdsmarkedsvilkår, social 
sikring og sundhedsbeskyttelse omgås f.eks. gennem pseudo-selvstændig 
erhvervsvirksomhed;

9. udtrykker sin tilslutning til initiativer med sigte på at forbedre den grænseoverskridende 
udbydelse af tjenesteydelser i den hensigt at hæve beskæftigelsesniveauet og jobskabelsen 
i EU, samtidig med at arbejdstager- og socialregulering overholdes;

10. understreger behovet for et stærkt forsvar for sikkerhedsmekanismer for arbejdstagere, når 
der sker en ændring af arbejdsgiver; anser det for vigtigt at sikre, at en tidligere 
arbejdsgivers arbejdsstyrke automatisk kan overføres til en ny arbejdsgiver, uden at 
arbejdstagernes rettigheder undergraves, jf. kapitel IV i chartret om grundlæggende 
rettigheder og afsnit IX og X i TEUF, med særligt tryk på fagforeningernes rolle og 
klausulen om "afbalanceret støtte", der er fastsat i artikel 154 i TEUF;

11. noterer sig Kommissionens nye meddelelse med titlen "Akten for det indre marked II –
Sammen om fornyet vækst", som sigter på at forbedre integrationen af det indre marked i 
EU, stimulere væksten og fremme skabelsen af job af høj kvalitet, især for de unge; 
glæder sig over den støtte, som meddelelser frembyder for social iværksætterånd; 
opfordrer til, at dette initiativ følge op af andre initiativer til støtte for SMV’er som 
helhed;

12. understreger nødvendigheden af at forbedre bestemmelserne om pensionsoverføring, 
navnlig arbejdsmarkedspensioner;

13. fremhæver, at det indre marked endnu ikke er blevet virkeliggjort inden for nøglesektoren 
internet, kommunikation og den kreative økonomi; påpeger, at virkeliggørelsen af det 
digitale indre marked kan frigøre et enormt vækst- og beskæftigelsespotentiale;

14. opfordrer medlemsstaterne til af hensyn til leveringen af tjenesteydelser på tværs af 
grænserne at udarbejde de nødvendige retningslinjer for den aktuelle arbejdsmarkeds-, 
socialsikrings- og skattelovgivning til arbejdsgivere, arbejdstagere og øvrige 
interessehavere; mener, at der skal være adgang til disse oplysninger før, under og efter 
erfaringerne med mobilitet;

15. bemærker betydningen af kvikskranker som en enkelt kontaktflade for oplysninger til 
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erhvervslivet om alle nødvendige procedurer, hvilket reducerer den administrative byrde 
og fremmer erhvervsaktiviteterne;
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16. erkender behovet for at udvikle en ny udgave af kvikskrankerne, som er mere 
brugervenlige og kan lette gennemførelsen af procedurer på tværs af grænserne; 
understreger betydningen af at øge kendskabet til disse kvikskranker og den service, de 
yder.
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