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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. Den inre marknaden för tjänster måste utvecklas till fullo utan att detta inverkar på den
europeiska sociala modellen.
1.

Europaparlamentet hoppas att tjänstedirektivet i praktiken ska ha en positiv inverkan, så
att det skapas fler jobb och tjänsterna som erbjuds blir bättre och säkrare.

2.

Europaparlamentet erinrar om att tjänstedirektivet ska 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 26 tillhörande
fördragen samt Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

3.

Europaparlamentet påminner om att en rad typer av tjänster har uteslutits från
direktivets tillämpningsområde, däribland icke-ekonomiska tjänster av allmänt intresse,
hälsovårdstjänster och en huvuddel av de sociala tjänsterna. Parlamentet påminner
dessutom om att direktivet inte kan tillämpas på arbetsrätten och att det inte heller
påverkar medlemsstaternas lagstiftning på det sociala trygghetsområdet.

4.

Europaparlamentet bedömer att vissa problem återstår att lösa när det gäller
avgränsningen av direktivets tillämpningsområde. Det är mycket angeläget att man i
direktivet tydligt definierar begreppen ”kommersiella tjänster”, ”tjänster av allmänt
ekonomiskt intresse” och ”sociala tjänster av allmänt intresse”, för att det ska bli
fullständigt klart var gränsen går för tjänstedirektivets tillämpningsområde och vilken
lagstiftning som ska tillämpas på de tjänster som inte omfattas av direktivet, i synnerhet
vad gäller tillståndsförfaranden.

5.

Europaparlamentet bedömer att de gemensamma kontaktpunkterna bör utnyttjas som
förmedlare av information i frågor som rör direktivet, d.v.s. tillämpbar arbetsrättslig
lagstiftning och rättigheter för anställda i kraft enligt direktivet.

6.

Europaparlamentet inbjuder den sysselsättningskommitté som avses i artikel 150 i
EUF-fördraget att regelbundet rapportera om hur direktivets genomförande påverkar
sysselsättningen, i kvantitativt såväl som kvalitativt hänseende.
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