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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:

1. is ingenomen met de resultaten van de evaluatie en met de door de Commissie voor de 
toekomst geschetste plannen, en dringt erop aan dat de nog resterende regelgevingsbarrières 
in de vorm van bijvoorbeeld gereserveerde activiteiten, verzekeringsplicht of vereisten 
inzake rechtsvorm of kapitaalbezit worden geslecht; dringt er bij de Commissie op aan zich 
daarbij met name te concentreren op de opheffing van onverantwoorde of onevenredige 
eisen, zodat de goede werking van de interne markt kan worden gewaarborgd;

2. wijst erop dat de arbeidsmarkt in de EU als gevolg van de crisis op lange termijn 
gefragmenteerd kan blijven en dat er behoefte is aan meer politieke doortastendheid en aan 
een vastberaden optreden om de verdere ontwikkeling van de Europese dienstensector en de 
handel in diensten te bevorderen;

3. merkt op dat bepaalde diensten vanwege hun specifieke aard zijn uitgesloten van de 
dienstenrichtlijn en dat er eventueel behoefte kan zijn aan sectorale EU-wetgeving;

4. brengt in herinnering dat de Single Market Act o.a. voorziet in de toezegging dat al in 2011 
een pakket maatregelen met betrekking tot diensten van algemeen belang zal worden 
ingevoerd om de werking van de interne markt voor diensten te verbeteren;

5. is van mening dat de tenuitvoerlegging van de EU-2020-strategie en de Single Market Act 
ertoe nopen om, naast de dienstenrichtlijn, ook een oplossing te vinden voor een aantal 
complementaire vraagstukken in verband met de mobiliteit van dienstverleners en 
werknemers; dringt derhalve aan op aanvullende beleidsmaatregelen voor de arbeidsmarkt en 
op meer rechtszekerheid, in het bijzonder wat betreft betere overdraagbaarheid van 
pensioenrechten, detachering van werknemers en bepaalde socialezekerheids- en 
arbeidsrechtelijke voorzieningen.


