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Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

A. Tjänstesektorn står för mer än 65 % av den totala BNP och sysselsättningen i EU, och en 
mer integrerad och välfungerande inre marknad för tjänster är nödvändig för att 
åstadkomma ekonomisk återhämtning och bekämpa arbetslösheten.

B. De tjänster som omfattas av tjänstedirektivet står för 45 % av EU:s BNP och 43 % av 
sysselsättningen i unionen. 

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande om genomförandet av 
tjänstedirektivet ”Ett partnerskap för ny tillväxt i tjänstesektorn 2012–2015”, som är i 
enlighet med den rapporteringsskyldighet som fastställs i artikel 41 i tjänstedirektivet. 
Parlamentet upprepar att det är viktigt att ta hänsyn till hur EU:s sysselsättning påverkas 
av tjänstedirektivet på medellång och lång sikt. 

2. Europaparlamentet konstaterar att samtliga viktiga aktörer måste åta sig att se till att 
lagstiftningen om den inre marknaden till fullo genomförs, och samtidigt beakta dess 
sociala dimension. 

3. Europaparlamentet konstaterar att den inre marknaden i tjugo års tid har visat sig fungera 
mycket bra. Parlamentet anser dessutom att fler insatser måste inriktas på att främja 
tillväxt och sysselsättning så att EU kan övervinna den aktuella krisen. 

4. Europaparlamentet noterar kommissionens nya meddelande ”Inremarknadsakten II –
Tillsammans för ny tillväxt”, vars syfte är att förbättra integreringen av den inre 
marknaden inom EU, stimulera tillväxt och skapa sysselsättning, särskilt för unga, och 
välkomnar det stöd som ges socialt företagande.


