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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:

1. Europaparlamentet ser positivt på resultaten från utvärderingen och de framtidsplaner som 
kommissionen lagt fram och kräver att man tar itu med de återstående regleringsmässiga 
hindren såsom verksamheter som är förbehållna vissa tjänsteutövare, försäkringskrav, 
krav på juridisk form och kapitalinnehav. Parlamentet uppmanar kommissionen att inrikta 
sina åtgärder på omotiverade eller oproportionerliga krav, vilka bör tas bort för att man 
ska kunna garantera en smidigt fungerande inre marknad.

2. Europaparlamentet betonar att EU:s arbetsmarknad kanske förblir splittrad på lång sikt till 
följd av krisen och att det behövs en förnyad politisk beslutsamhet och kraftfulla åtgärder 
för att vidareutveckla den europeiska tjänstesektorn och förbättra handeln med tjänster.

3. Europaparlamentet noterar att vissa tjänster har uteslutits från tjänstedirektivet på grund av 
deras specifika karaktär och att det eventuellt behövs sektorsspecifik EU-lagstiftning.

4. Europaparlamentet påminner om att den inremarknadsakten innehåller ett löfte om att man 
under 2011 ska lägga fram en rad åtgärder med anknytning till tjänster av allmänt intresse 
som gör att den inre marknaden för tjänster fungerar bättre.

5. Europaparlamentet anser att man för att genomföra Europa 2020-strategin och den 
inremarknadsakten, utöver tjänstedirektivet, måste lösa vissa kompletterade frågor med 
anknytning till rörlighet för tjänsteleverantörer och arbetstagare. Parlamentet efterlyser 
därför kompletterande arbetsmarknadspolitik och mer rättslig klarhet, särskilt när det 
gäller en förbättrad överföring av pensionsrättigheter, utstationering av arbetstagare och 
vissa socialförsäkringsbestämmelser och arbetsrättsliga bestämmelser.


