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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om den ömsesidiga utvärderingen av tjänstedirektivet
(2011/2085(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen,

– med beaktande av artiklarna 9, 49 och 56 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt,

– med beaktande av kommissionens meddelande med titeln ”På väg mot en bättre 
fungerande inre marknad för tjänster – bygga vidare på resultaten av den ömsesidiga 
utvärderingen av tjänstedirektivet” (KOM(2011)0020) och det medföljande 
arbetsdokumentet med titeln ”Om den ömsesidiga utvärderingen av tjänstedirektivet” 
(SEK(2011)0102),

– med beaktande av kommissionens meddelande med titeln ”Inremarknadsakten. Tolv 
åtgärder för att stimulera tillväxten och stärka förtroendet för inre marknaden –
Gemensamma insatser för att skapa ny tillväxt” (KOM(2011)0206),

– med beaktande av kommissionens meddelande med titeln ”På väg mot en inre 
marknadsakt” (KOM(2010)0608),

– med beaktande av rådets slutsatser av den 10 mars 2011 om en bättre fungerande inre 
marknad för tjänster – ömsesidig utvärdering av tjänstedirektivet,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 
12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden1,

– med beaktande av sin resolution av den 6 april 2011 om styrelseformer och partnerskap på 
den inre marknaden2,

– med beaktande av sin resolution av den 15 februari 2011 om genomförandet av 
tjänstedirektivet 2006/123/EG3,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 
och yttrandena från utskottet för ekonomi och valutafrågor, utskottet för sysselsättning 
och sociala frågor, utskottet för regional utveckling och utskottet för rättsliga frågor 
(A7-…/2011), och av följande skäl:

                                               
1 EUT L 376, 27.12.2006, s.36.
2 Antagna texter, P7_TA(2011)0144.
3 Antagna texter, P7_TA(2011)0051.
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A. Tjänster utgör fortfarande bara omkring en femtedel av den totala handeln inom EU 
medan de svarar för över två tredjedelar av bruttonationalprodukten och sysselsättningen 
inom EU.

B. De aktiviteter som tjänstedirektivet innefattar står för 40 procent av 
bruttonationalprodukten och arbetstillfällena inom EU.

C. Tjänstedirektivet utgör ett styrmedel för tillväxten i Europeiska unionen, och ett 
fullständigt och korrekt genomförande av detta omfattas av ramverket för Europa 2020-
strategin och inremarknadsakten.

D. Införlivandet av tjänstedirektivet har utgjort en utmaning för medlemsstaternas 
förvaltningar, men det är också en stabil grund för att utveckla administrativt samarbete.

E. Nästan 34 000 krav har anmälts till Europeiska kommissionen i samband med 
screeningprocessen.

I. Inledning

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande om processen med den 
ömsesidiga utvärderingen av tjänstedirektivet och uttrycker sin erkänsla för det 
omfattande arbete som kommissionen och framför allt medlemsstaterna har utfört.

2. Europaparlamentet framhåller att en fungerande inre marknad för tjänster är en 
förutsättning för att skapa tillväxt och sysselsättning i Europa.

3. Europaparlamentet anser att ett fullständigt och korrekt genomförande av tjänstedirektivet 
i alla medlemsstater liksom inrättandet av väl fungerande gemensamma kontaktpunkter 
har högsta prioritet i arbetet med att skapa en inre marknad för tjänster.

4. Europaparlamentet betonar att ömsesidig utvärdering har möjliggjort en bedömning av 
den inre marknaden för tjänster efter genomförandet av direktivet, särskilt med avseende 
på kraven i artiklarna 9, 15 och 16.

II. Erfarenheter av den ömsesidiga utvärderingsprocessen

5. Europaparlamentet noterar att artikel 39 i tjänstedirektivet är oklar när det gäller att 
fastställa exakt vilka mål den ömsesidiga utvärderingsprocessen har, och parlamentet 
noterar även att olika uppfattningar och förväntningar fanns hos berörda parter med 
avseende på utvärderingens syfte och resultat.

6. Europaparlamentet understryker att den ömsesidiga utvärderingen organiserades efter det 
datum då tjänstedirektivets bestämmelser skulle vara införlivade, och det framhåller att 
genomförandet av tjänstedirektivet inte bör förväxlas med den ömsesidiga utvärderingen.

7. Europaparlamentet anser att det försenade genomförandet av tjänstedirektivet i några 
medlemsstater påverkade den ömsesidiga utvärderingsprocessen.

8. Europaparlamentet menar att den ömsesidiga utvärderingsprocessen gav den Europiska 
kommissionen och medlemsstaterna en bättre uppfattning om de hinder som kvarstod och 
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situationen i respektive medlemsstat, och noterar att processen gjorde att medlemsstaterna 
kunde få återkoppling på de handlingsprogram de valt.

9. Europaparlamentet framhåller att ”klusterdiskussioner” är den viktigaste delen av 
ömsesidig utvärdering och välkomnar samarbetsandan och det ömsesidiga förtroende som 
diskussionerna har präglats av.

10. Europaparlamentet anser att den ömsesidiga utvärderingen har bidragit till att en 
”europeisk anda” har utvecklats i de olika medlemsländernas förvaltningar och uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att se till att den kunskap och erfarenhet som 
inhämtats i samband med den ömsesidiga utvärderingen upprätthålls och används för att 
förbättra den inre marknaden för tjänster.

11. Europaparlamentet noterar att de berörda parternas delaktighet i den ömsesidiga 
utvärderingen har varit begränsad och inser att ett visst mått av sekretess har varit en 
viktig förutsättning för att skapa ömsesidigt förtroende mellan medlemsstaterna. Det är 
dock beklagligt att berörda parter inte fått regelbunden återkoppling om processen.

12. Europaparlamentet är medvetet om de administrativa kostnader som den ömsesidiga 
utvärderingen har medfört, särskilt i medlemsstater där den regionala förvaltningen har 
varit engagerad i processen.

III. Resultat och uppföljning för att förbättra den inre marknaden för tjänster

13. Europaparlamentet välkomnar att kommissionen föreslår en rad åtgärder för att bygga 
vidare på den drivkraft som byggts upp under direktivets genomförande och den 
ömsesidiga utvärderingen.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att informera parlamentet om de framsteg 
och resultat som följer av dialogen med medlemsstaterna om tjänstedirektivets 
genomförande och att vidta ytterligare genomförandeåtgärder när så behövs.

15. Europaparlamentet ser fram emot den aviserade ekonomiska bedömningen av 
tjänstedirektivets genomförande och uppmanar kommissionen att presentera sina resultat 
för parlamentet.

16. Europaparlamentet välkomnar initiativet att kontrollera hur väl den inre marknaden 
fungerar och hoppas att detta väsentligen ska förbättra den praktiska kunskapen om hur 
olika delar av EU-lagstiftningen tillämpas och samspelar i verkligheten. Parlamentet anser 
att kontrollen av hur väl den inre marknaden fungerar bör genomföras under beaktande av 
inremarknadsanvändarnas perspektiv.

17. Europaparlamentet noterar kommissionens resultat och planerar att utvärdera ytterligare 
problem när det gäller att reservera tjänster för vissa leverantörer, krav på rättsliga 
formalia och kapitalägande samt försäkringsskyldighet.

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fokusera de målinriktade åtgärderna på 
sådana krav som om de togs bort skulle innebära maximalt mervärde för funktionen hos 
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den inre marknaden för tjänster, och ber kommissionen att inrikta sitt arbete mot sektorer 
och yrken med hög potential för gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster.

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att arbeta vidare med att säkerställa en riktig 
tillämpning av bestämmelsen om friheten att tillhandahålla tjänster i artikel 16.

20. Europaparlamentet delar kommissionens uppfattning att tjänsteleverantörer, men också 
tjänstemottagare, bör få hjälp med att tillvarata sina rättigheter och rekommenderar att
redan befintliga verktyg såsom Solvit vidareutvecklas.

IV. Den ömsesidiga utvärderingsprocessen som verktyg

21. Europaparlamentet upprepar sitt stöd för att ömsesidig utvärdering används på andra 
politikområden där så är lämpligt, och anser att ömsesidig utvärdering har visat sig vara 
nyskapande och användbar och bör ses som ett verktyg för att förbättra den inre 
marknadens funktion.

22. Europaparlamentet rekommenderar att ömsesidig utvärdering används som ”flexibelt 
instrument” i varje enskilt fall och föreslår att verktyget används för direktiv av 
”horisontell” natur, vilket innebär ett antal införlivandeåtgärder och medför betydande
bestämmanderätt för medlemsstaterna. Parlamentet föreslår dessutom målinriktad 
användning av ömsesidig utvärdering varigenom endast de viktigaste bestämmelserna i ett 
direktiv blir föremål för förfarandet.

23. Europaparlamentet anser att ”klusterdiskussionerna” fortfarande bör vara den viktigaste 
delen av den ömsesidiga utvärderingsprocessen och menar att ömsesidig utvärdering bör 
vidareutvecklas som ett förfarande för att utbyta bästa praxis och ”policylärande”.

24. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att öka öppenheten genom regelbundna 
rapporter under de olika stadierna av den ömsesidiga utvärderingen för att hålla berörda 
parter uppdaterade, och att offentliggöra de viktigaste slutsatserna från klustermöten och 
plenum.

25. Europaparlamentet understryker att jämförelsetabeller och ömsesidig utvärdering har olika 
syften och därför bör ses som separata och inte utbytbara verktyg.

26. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen och medlemsstaternas parlament.
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MOTIVERING

BETÄNKANDETS SYFTE

I detta betänkande presenteras erfarenheterna av ömsesidig utvärdering inom ramarna för 
tjänstedirektivet, och under vissa förutsättningar ges allmänt stöd för att denna metod kan 
tillämpas inom andra politikområden. Betänkandet återspeglar också betydelsen av resultaten 
och uppföljningen av den ömsesidiga utvärderingen för att den inre marknaden för tjänster ska 
fungera bättre, och det ger stöd för de åtgärder som kommissionen föreslagit.

BAKGRUND

Tjänstedirektivet antogs 2006 och är fortfarande ett väsentligt verktyg för att etablera en fullt 
ut fungerande inre marknad för tjänster. Medlemsstaterna har gjort en betydande insats för att 
genomföra direktivet. Trots detta bör insatserna ökas så att tjänstedirektivet genomförs 
fullständigt och korrekt och väl fungerande gemensamma kontaktpunkter etableras.

Den ömsesidiga utvärderingsprocessen förutsågs i tjänstedirektivets artikel 39. Den är ett nytt 
verktyg som används för första gången i EU:s rättsakter. Det viktigaste målet inom ramarna 
för tjänstedirektivet var att bedöma tillståndet för den inre marknaden för tjänster efter att 
direktivet genomförts.

Den ömsesidiga utvärderingsprocessen täckte inte in direktivets alla bestämmelser utan 
inriktades på de särskilda krav där direktivet inte innebar något förbud, utan medlemsstaterna 
hade ett visst självbestämmande. Den ömsesidiga utvärderingen inriktades på de rättsliga krav 
som i typfallet ställs på tjänsteleverantörerna, vilka gäller

1. etablering av företag,

2. tillhandahållande av gränsöverskridande tjänster.

Arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar om den ömsesidiga utvärderingen av
tjänstedirektivet ger en översikt över medlemsstaternas arbete. Det belyser också i viss mån 
de tillvägagångssätt och handlingsplaner som medlemsstaterna valt när de utvärderat vissa 
krav. Det ger dessutom en första detaljerad bedömning av genomförandet av bestämmelserna 
i tjänstedirektivet (särskilt med avseende på artiklarna 9, 15 och 16).

ERFARENHETER AV DEN ÖMSESIDIGA UTVÄRDERINGSPROCESSEN

Noteras bör att tjänstedirektivets artikel 39 fortfarande är oklar när det gäller de exakta målen 
för den ömsesidiga utvärderingen. Denna oklarhet resulterade i att de berörda parterna, men 
också beslutsfattarna, haft olika förväntningar på och uppfattningar om processen. Den 
vanliga förväxlingen är att förknippa den ömsesidiga utvärderingen med arbetet med att 
genomföra och införliva tjänstedirektivet. Därför anser föredraganden att det är nödvändigt att 
understryka att den ömsesidiga utvärderingen ägde rum efter genomförandet.

Denna ordningsföljd förefaller motiverad med hänsyn till att medlemsstaterna under den 
ömsesidiga utvärderingen diskuterade hur deras regelverk ändrats och vilka krav som 
bibehållits, avskaffats eller förändrats som ett resultat av tjänstedirektivets genomförande.
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Följaktligen gav diskussionerna bättre insikt om situationen i respektive medlemsstat och 
vilka hinder som kvarstod efter att tjänstedirektivet genomförts. Detta bör ses som ett viktigt 
bidrag till en bättre bedömning av det nuvarande tillståndet för den inre marknaden för 
tjänster. Det försenade genomförandet av tjänstedirektivet innebar dock en utmaning för den 
ömsesidiga utvärderingsprocessen, eftersom det försvårade diskussionerna, särskilt för de 
medlemsstater där införlivandet inte hade slutförts.

I arbetet med den ömsesidiga utvärderingen har medlemsstaterna delats in i sex kluster med 
fem länder i varje. Kommissionen föreslog hur klustren skulle sättas samman med hänsyn till 
språk, handelsnivå och geografisk närhet. Alla medlemsstater har inte varit nöjda med 
fördelningen. Klusterdiskussionerna ansågs vara en viktig del av den ömsesidiga 
utvärderingen. Föredraganden hoppas att erfarenheterna av de nationella förvaltningarnas 
direkta delaktighet och den ”europeiska andan” ska användas ytterligare för den inre 
marknaden för tjänster.

Den ömsesidiga utvärderingen väckte dock frågor om processens öppenhet och om huruvida, 
och i vilken utsträckning, de berörda parterna bör vara delaktiga i den process som direkt 
påverkar dem. Föredraganden anser att effektiviteten i processen kräver en viss grad av 
sekretess men att de berörda parterna borde ha informerats om framstegen.

RESULTAT OCH UPPFÖLJNING FÖR ATT FÖRBÄTTRA DEN INRE 
MARKNADEN FÖR TJÄNSTER

I kommissionens meddelande ”På väg mot en bättre fungerande inre marknad för tjänster –
utifrån resultatet av den ömsesidiga utvärderingen av tjänstedirektivet” används resultatet av 
den ömsesidiga utvärderingen för att lägga fram ytterligare åtgärder för att dra full nytta av 
den inre marknaden för tjänster. Föredraganden stödjer kommissionens förslag till 
målinriktade åtgärder men anser att de bör inriktas på sådant som innebär maximalt mervärde 
för den inre marknadens funktion.

Ett fullständigt och korrekt införlivande av tjänstedirektivet har fortfarande högsta prioritet.
Bilaterala möten mellan kommissionen och medlemsstaterna om direktivets genomförande 
äger redan rum. Föredraganden anser att parlamentet bör informeras om hur denna dialog 
fortlöper, och kommissionen bör inte tveka att vidta ytterligare genomförandeåtgärder när så 
behövs.

Den första ekonomiska bedömningen av det faktiska genomförandet av tjänstedirektivet 
kommer också att genomföras av kommissionen. Då parlamentet redan har begärt en 
omfattande bedömning av tjänstedirektivet i sin resolution av den 28 januari 2011 om 
genomförandet av tjänstedirektivet 2006/123/EG, anser föredraganden att resultaten bör stå 
till parlamentets förfogande så fort de är tillgängliga.

Kommissionen föreslår också att ”prestandakontroller” ska göras för att bedöma hur olika 
delar av EU:s lagstiftning fungerar i praktiken och hur de samverkar. Reserverade aktiviteter, 
krav på rättsliga formalia och kapitalägande samt krav på försäkringar kommer också att 
utsättas för en djupgående analys eftersom de har konstaterats utgöra hinder för företag och 
medborgare.
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Friheten att tillhandahålla tjänster i artikel 16 i tjänstedirektivet är en av de viktigaste 
bestämmelserna i tjänstedirektivet. Resultaten av den ömsesidiga utvärderingen visar att de 
krav som tillämpas på gränsöverskridande tjänster fortfarande anses vara ett allvarligt 
problem. Medlemsstaterna och kommissionen bör arbeta vidare för att se till att de tillämpas 
på rätt sätt. Enligt bestämmelserna i artikel 16.4 i direktivet bör rapporten om tillämpningen 
av bestämmelsen om friheten att tillhandahålla tjänster vara tillgänglig senast vid utgången 
av 2011. Parlamentet inväntar denna rapport för att få bättre kunskap om de problem som 
uppstår i samband med gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster.

ÖMSESIDIG UTVÄRDERING SOM VERKTYG

Den övergripande bedömningen av ömsesidig utvärdering som verktyg är positiv.
Föredraganden anser att erfarenheterna och resultaten av den ömsesidiga utvärderingen är 
goda och värdefulla och föreslår därför att den bör användas även inom andra politikområden.
Beslutet om att tillämpa ömsesidig utvärdering även på andra EU-direktiv bör dock vara väl 
avvägt och fattas i varje enskilt fall och under följande förutsättningar:

 Processen bör begränsas till ramdirektiv som ger medlemsstaterna en viss 
bestämmanderätt.

 Den ömsesidiga utvärderingen bör täcka endast viktiga bestämmelser, så att det inte 
uppstår en situation där ett stort antal bestämmelser ingår i processen och orsakar 
onödig byråkratisk belastning för medlemsstaternas förvaltningar.

Föredraganden anser att ”klusterdiskussioner” bör användas mer i den ömsesidiga 
utvärderingsprocessen. Klustrens sammansättning bör dock diskuteras mera noggrant med 
medlemsstaterna med hänsyn till deras förväntningar och särskilt påverkan på den inre 
marknaden. Föredraganden anser också att öppenheten i processen bör förbättras. En viss grad 
av sekretess förefaller vara nödvändig för att främja diskussionerna mellan medlemsstaternas 
förvaltningar, men regelbundna rapporter bör finnas tillgängliga för berörda parter.


