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FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

A. Tjänstesektorn står för mer än 65 % av EU:s totala BNP och sysselsättning, och en mer 
integrerad och välfungerande inre marknad för tjänster är nödvändig för att åstadkomma 
ekonomisk återhämtning och bekämpa arbetslösheten.

B. Tjänstedirektivet underlättar för såväl egenföretagare som små och medelstora företag 
som vill bedriva sin verksamhet i andra medlemsstater samt expandera och rekrytera 
personal i andra medlemsstater.

C. De tjänster som omfattas av tjänstedirektivet står för 45 % av EU:s BNP och 43 % av 
sysselsättningen i unionen.

D. Den inre marknaden för tjänster måste utvecklas till fullo utan att detta inverkar på den 
europeiska sociala modellen.

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande om genomförandet av 
tjänstedirektivet Ett partnerskap för ny tillväxt i tjänstesektorn 2012–2015, som är i 
enlighet med den rapporteringsskyldighet som fastställs i artikel 41 i direktivet. 
Parlamentet upprepar att det är viktigt att ta hänsyn till hur EU:s sysselsättning påverkas 
av tjänstedirektivet på medellång och lång sikt.

2. Europaparlamentet erinrar om att tjänstedirektivet måste tolkas i ljuset av de nya 
bestämmelserna i fördragen, i synnerhet artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen, den 
övergripande sociala klausulen i artikel 9 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF-fördraget), artikel 14 i EUF-fördraget, protokoll nr 26 tillhörande 
fördragen samt Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

3. Europaparlamentet upprepar vikten av att ta hänsyn till hur EU:s sysselsättning påverkas 
av tjänstedirektivet på medellång och lång sikt, både kvantitativt (nya eller förlorade 
arbetstillfällen) och kvalitativt (arbetets kvalitet och arbetsförhållanden).

4. Europaparlamentet konstaterar att samtliga viktiga aktörer måste åta sig att kontrollera 
efterlevnaden av lagstiftningen om den inre marknaden, och samtidigt garantera att dess 
sociala dimension beaktas. Parlamentet menar att en förstärkning av den inre marknad för 
tjänster bör ses som en möjlighet att stärka den sociala tryggheten, arbetstagarnas 
rättigheter och anständiga arbetsvillkor för alla EU:s invånare, inklusive genomförandet 
av den princip om lika lön för lika arbete som fastställs i artikel 157 i EUF-fördraget. 
Dessutom får inte bestämmelser om socialt skydd och arbetsmiljö betraktas som 
oproportionerliga inskränkningar.

5. Europaparlamentet rekommenderar att det i efterhand görs en utvärdering av hur 
liberaliseringen av tjänster inverkar på sysselsättningen och levnads- och arbetsvillkoren, 
och att denna inverkan utvärderas i förhållande till förväntade effekter vid antagandet av 
direktivet.



PE497.896v02-00 4/6 AD\935575SV.doc

SV

6. Europaparlamentet påminner om att flera tjänster har uteslutits från direktivets 
tillämpningsområde, däribland icke-ekonomiska tjänster av allmänt intresse, 
hälsovårdstjänster och majoriteten av sociala tjänster. Parlamentet konstaterar vidare att 
direktivet varken gäller arbetsrätten eller påverkar medlemsstaternas 
socialförsäkringslagar.

7. Europaparlamentet konstaterar att den inre marknaden har visat sig fungera mycket bra i 
över tjugo år. Parlamentet anser dessutom att fler insatser måste inriktas på att främja 
ekonomiskt välstånd, skapa sysselsättning av hög kvalitet, tjänster av kvalitet för 
slutkonsumenterna samt skydda naturresurser och miljön så att EU kan övervinna den 
aktuella krisen.

8. Europaparlamentet konstaterar att en tydlig definition av begreppet arbetstagare måste 
fastställas på europeisk nivå för att förhindra den allt vanligare företeelsen att kringgå 
arbetsrättsliga, socialförsäkringsrättsliga och hälsoskyddsrelaterade bestämmelser, 
exempelvis genom falskt egenföretagande.

9. Europaparlamentet uttrycker sitt stöd, mot bakgrund av målet att öka sysselsättningen och 
skapa nya arbetstillfällen i EU, för initiativ som syftar till att förbättra det 
gränsöverskridande tillhandahållandet av tjänster, samtidigt som arbetsrätt och 
sociallagstiftning respekteras.

10. Europaparlamentet understryker att det behövs ett starkt försvar av skyddsåtgärder för de 
arbetstagare som håller på att byta arbetsgivare. Parlamentet anser att det är viktigt att en 
tidigare arbetsgivares anställda automatiskt kan överflyttas till den nya arbetsgivaren, utan 
att undergräva arbetstagarens rättigheter enligt kapitel IV i stadgan om de grundläggande 
rättigheterna och avdelningarna IX och X i EUF-fördraget, med särskild tonvikt vid 
fackföreningarnas roll och bestämmelsen om ett väl avvägt stöd enligt artikel 154 i 
EUF-fördraget.

11. Europaparlamentet noterar kommissionens nya meddelande Inremarknadsakten II –
Tillsammans för ny tillväxt, vars syfte är att förbättra integreringen av den inre marknaden 
inom EU, stimulera tillväxt och skapa sysselsättning av hög kvalitet, särskilt för unga, och 
välkomnar det stöd som ges socialt företagande i meddelandet. Parlamentet skulle vilja att 
detta initiativ följdes upp av andra initiativ som gynnar små och medelstora företag 
generellt sett.

12. Europaparlamentet understryker att bestämmelserna om överföring av pensionsplaner 
måste förbättras, särskilt av tjänstepensionsplaner.

13. Europaparlamentet betonar att på ett viktigt område, nämligen internet, kommunikation 
och den kreativa sektorn, är den inre marknaden ännu ofullbordad. Det finns en stor 
tillväxt- och sysselsättningspotenial i fullbordandet av den digitala inre marknaden.

14. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att inom ramen för det gränsöverskridande 
tillhandahållandet av tjänster garantera lämplig vägledning om gällande arbets-, 
socialförsäkrings- och skattelagstiftning till arbetsgivare, arbetstagare och andra berörda 
parter. Denna information måste finnas tillgänglig före, under och efter erfarenheten av 
rörlighet.



AD\935575SV.doc 5/6 PE497.896v02-00

SV

15. Europaparlamentet konstaterar att de gemensamma kontaktpunkterna är betydelsefulla 
genom att de tillhandahåller ett enda gränssnitt där alla nödvändiga förfaranden anges, 
vilket således minskar de administrativa hindren och uppmuntrar till företagsverksamhet.

16. Europaparlamentet erkänner behovet av att utveckla en andra generation gemensamma 
kontaktpunkter som är mer användarvänliga och som gör de gränsöverskridande 
förfarandena lättare att slutföra. Parlamentet betonar vikten av att skapa medvetenhet om 
att dessa gemensamma kontaktpunkter finns och om deras fördelar.
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