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SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie interne markt en consumentenbescherming onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat de dienstensector ruim 65% van het totale bbp en de werkgelegenheid in 
de EU vertegenwoordigt en dat een meer geïntegreerde en beter werkende interne markt 
essentieel is voor economisch herstel en werkloosheidsbestrijding;

B. overwegende dat de dienstenrichtlijn het voor zelfstandigen en het midden- en kleinbedrijf 
makkelijker maakt om hun bedrijfsactiviteiten te verrichten en uit te breiden en personeel 
aan te werven in andere lidstaten;

C. overwegende dat de diensten die onder de dienstenrichtlijn vallen, 45% van het bbp en 
43% van de werkgelegenheid in de EU vertegenwoordigen;

D. overwegende dat de interne markt voor diensten zich volledig moet ontwikkelen, met 
behoud van het Europees sociaal model;

1. is verheugd over de mededeling van de Commissie over de tenuitvoerlegging van de 
dienstenrichtlijn getiteld "Een partnerschap voor nieuwe groei in diensten 2012-2015", 
waarmee wordt voldaan aan de rapportageverplichting van artikel 41 van de richtlijn; 
herhaalt dat er rekening moet worden gehouden met de gevolgen van de dienstenrichtlijn 
voor de werkgelegenheid in de EU op middellange en lange termijn;

2. herinnert eraan dat de dienstenrichtlijn moet worden geïnterpreteerd in het licht van de 
nieuwe bepalingen van de verdragen, met name artikel 3 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie, de horizontale sociale clausule van artikel 9 van het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie (VWEU), artikel 14 van het VWEU, protocol nr. 26 dat 
aan de verdragen is gehecht en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie;

3. herhaalt dat er rekening moet worden gehouden met de gevolgen op middellange en lange 
termijn, alsook met het kwantitatieve (nieuwe banen en banenverlies) en kwalitatieve 
(kwaliteit van de banen, arbeidsomstandigheden) effect van de dienstenrichtlijn op de 
werkgelegenheid in de EU;

4. stelt vast dat alle belanghebbenden zich ertoe verbonden hebben naar behoren toe te zien 
op de volledige tenuitvoerlegging van de internemarktwetgeving en er ook voor te zorgen 
dat er rekening wordt gehouden met de sociale dimensie ervan; is van mening dat de 
verdieping van de interne markt voor diensten moet worden beschouwd als een 
gelegenheid om maatschappelijk welzijn, werknemersrechten en fatsoenlijke 
arbeidsomstandigheden voor alle EU-burgers te bevorderen, met inbegrip van de 
toepassing van het beginsel van gelijke beloning voor gelijk werk, dat is vastgelegd in 
artikel 157 VWEU; meent ook dat bepalingen betreffende sociale bescherming en 
gezondheid en veiligheid op het werk niet als onevenredige beperkingen kunnen worden 
beschouwd;
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5. beveelt aan een evaluatie achteraf van de liberalisering van diensten op de 
werkgelegenheid en de leef- en arbeidsomstandigheden te verrichten en dit effect te 
toetsen aan de gevolgen die werden verwacht toen de richtlijn werd aangenomen;

6. herinnert eraan dat een aantal terreinen van het toepassingsgebied van de richtlijn worden 
uitgesloten, waaronder niet-economische diensten van algemeen belang, diensten van de 
gezondheidszorg en de meeste sociale diensten; merkt voorts op dat de richtlijn niet van 
toepassing is op het arbeidsrecht en evenmin gevolgen heeft voor de wetgeving van de 
lidstaten op het gebied van sociale zekerheid;

7. stelt vast dat de interne markt gedurende twee decennia een groot succes is gebleken; is 
tegelijkertijd van mening dat er meer inspanningen moeten worden gedaan om 
economische welvaart, het scheppen van kwaliteitsbanen, de kwaliteit van de diensten 
voor de eindgebruikers en het behoud van de natuurlijke rijkdommen te bevorderen 
teneinde de EU te helpen de huidige crisis te boven te komen;

8. wijst erop dat er op Europees niveau een duidelijke definitie van de term "werknemer" 
moet worden vastgesteld ter voorkoming van de toenemende omzeiling van arbeids-, 
socialezekerheids- en gezondheidsbeschermingsregelgeving, bijvoorbeeld door 
schijnzelfstandigheid;

9. spreekt, teneinde de werkgelegenheid en het scheppen van banen in Europa te bevorderen, 
zijn steun uit voor initiatieven die beogen grensoverschrijdende dienstverlening te 
verbeteren met inachtneming van de sociale en arbeidsregelgeving;

10. benadrukt dat garanties voor werknemers die van werkgever aan het veranderen zijn, sterk 
moeten worden verdedigd; vindt het belangrijk dat werknemers automatisch van een 
vorige werkgever naar de nieuwe werkgever kunnen worden overgeplaatst, zonder dat er 
wordt geraakt aan de werknemersrechten die zijn vastgelegd in hoofdstuk IV van het 
Handvest van de grondrechten en de titels IX en X van het VWEU, met bijzondere nadruk 
op de rol van de vakbonden en de "evenwichtige ondersteuning"-bepaling van artikel 154 
VWEU;

11. neemt kennis van de nieuwe mededeling van de Commissie getiteld "Akte voor de interne 
markt II – Samen voor nieuwe groei", die beoogt de interne markt in de EU sterker te 
integreren, de groei te stimuleren en het scheppen van kwalitatief hoogwaardige banen, 
met name voor jongeren, te bevorderen; is verheugd dat er in de mededeling steun voor 
sociaal ondernemerschap wordt geboden; vraagt dat dit initiatief wordt gevolgd door
andere initiatieven ter ondersteuning van het mkb als geheel.

12. benadrukt dat de regels inzake de overdraagbaarheid van pensioenregelingen, en met 
name bedrijfspensioenregelingen, moeten worden verbeterd;

13. benadrukt dat de interne markt in een belangrijke sector, namelijk de internet-, 
communicatie- en creatieve branche, nog niet voltooid is; wijst erop dat de voltooiing van 
de digitale interne markt nog een enorm potentieel voor groei en werkgelegenheid biedt;

14. vraagt de lidstaten ten behoeve van grensoverschrijdende dienstverlening in het nodige 
advies over de geldende arbeids-, socialezekerheids- en belastingswetgeving voor 
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werkgevers, werknemers en andere belanghebbenden te voorzien; meent dat deze 
informatie voor, tijdens en na de mobiliteitservaring toegankelijk moet zijn;

15. wijst op het belang van de centrale contactpunten als één loket dat ondernemingen uitlegt 
geeft over alle nodige procedures, waardoor administratieve hindernissen worden 
verminderd en bedrijfsactiviteiten worden aangemoedigd;

16. erkent dat er een tweede generatie centrale contactpunten moet worden ontwikkeld die 
gebruiksvriendelijker is en de afwikkeling van grensoverschrijdende procedures 
vergemakkelijkt; benadrukt het belang van bewustmaking over het bestaan van deze 
centrale contactpunten en de voordelen die zij bieden;
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