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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 gemeenschappelijke markt voor diensten zich volledig moet 
ontwikkelen, met behoud van het Europees sociaal model, 

1. hoopt dat de dienstenrichtlijn werkelijk een positieve impact zal hebben wat 
banenschepping en verbetering van de kwaliteit en veiligheid van de aangeboden diensten 
betreft;

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. herinnert eraan dat in de richtlijn een reeks terreinen van het toepassingsgebied ervan 
worden uitgesloten, met name niet-economische diensten van algemeen belang, diensten 
van de gezondheidszorg en de meeste sociale diensten; voegt hieraan toe 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;

4. is van mening dat er nog steeds problemen zijn met betrekking tot de verduidelijking van 
de grenzen van het toepassingsgebied van de richtlijn; is van mening dat een richtlijn 
waarin de concepten "commerciële diensten, "niet-economische diensten van algemeen 
belang" en "sociale diensten van algemeen belang" duidelijk worden gedefinieerd, meer 
dan ooit nodig is, om het toepassingsgebied van de dienstenrichtlijn precies af te lijnen, 
alsmede het recht te bepalen dat van toepassing is op de diensten die niet onder de 
richtlijn vallen, met name wat de vergunningsregelingen betreft;

5. is van mening dat de één-loketten moeten worden gebruikt als informatiecentra voor 
vragen in verband met de richtlijn, met name vragen over het toepasselijke arbeidsrecht 
en de werknemersrechten die krachtens de richtlijn gelden;

6. verzoekt het comité voor de werkgelegenheid waarin in artikel 150 van het VWEU is 
voorzien, een periodiek verslag op te stellen over de gevolgen van de toepassing van de 
richtlijn voor de werkgelegenheid, zowel in kwantitatief als in kwalitatief opzicht.


