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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 understreger, at er nødvendigt, at det indre marked for tjenesteydelser udvikler sig 
fuldt og helt, samtidig med at den europæiske sociale model bibeholdes,

1. håber, at servicedirektivet vil få en reel positiv virkning med hensyn til jobskabelse og 
forbedring af de udbudte tjenesters kvalitet og sikkerheden i forbindelse hermed;

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 (EUF-traktaten), artikel 
14 i EUF-traktaten, protokol 26, der er knyttet til traktaterne, og Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder;

3. 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; tilføjer, at direktivet ikke finder anvendelse på arbejdsret og 
heller ikke indvirker på medlemsstaternes lovgivning om social sikkerhed;

4. er af den opfattelse, at spørgsmålet om afgrænsning af direktivets anvendelsesområde 
stadig giver anledning til problemer; mener, at et direktiv, der klart definerer begreberne 
"kommercielle tjenesteydelser", "tjenesteydelser af almen økonomisk interesse" og 
"sociale tjenesteydelser af almen interesse", er mere påkrævet end nogensinde for præcist 
at afgrænse servicedirektivets anvendelsesområde og den lovgivning, der finder 
anvendelse på tjenesteydelser, som er udelukket fra direktivets anvendelsesområde, især 
godkendelsesordningerne;

5. mener, at "kvikskrankerne" bør anvendes som informationscentre vedrørende spørgsmål 
til direktivet, især spørgsmålet om, hvilke arbejdsretlige bestemmelser der finder 
anvendelse, og spørgsmålet om arbejdstagernes rettigheder i medfør af direktivet;

6. opfordrer det beskæftigelsesudvalg, der er omhandlet i EUF-traktatens artikel 150, til at 
udarbejde en periodisk rapport om, hvordan anvendelsen af direktivet indvirker på 
beskæftigelsen både i kvantitativ og i kvalitativ henseende.


