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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om den inre marknaden för tjänster: lägesrapport och kommande steg 
(2012/2144(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 om genomförandet av tjänstedirektivet –
Ett partnerskap för ny tillväxt i tjänstesektorn 2012–2015 (COM(2012)0261) och de 
medföljande arbetsdokumenten från kommissionen,

– med beaktande av kommissionens studie The economic impact of the Services Directive: 
A first assessment following implementation (Economic Papers, nr 456),

– med beaktande av kommissionens meddelande Mot en bättre fungerande inre marknad 
för tjänster – bygga vidare på resultaten av den ömsesidiga utvärderingen av 
tjänstedirektivet (COM(2011)0020) och det medföljande arbetsdokumentet från 
kommissionen om processen för den ömsesidiga utvärderingen av tjänstedirektivet 
(SEC(2011)0102),

– med beaktande av kommissionens meddelande Inremarknadsakt II – Tillsammans för ny 
tillväxt (COM(2012)0573),

– med beaktande av kommissionens meddelande Bättre styrning av den inre marknaden
(COM(2012)0259),

– med beaktande av kommissionens meddelande Inremarknadsakten – Tolv åtgärder för att 
stimulera tillväxten och stärka förtroendet för inre marknaden (COM(2011)0206),

– med beaktande av kommissionens meddelande På väg mot en inremarknadsakt
(COM(2010)0608),

– med beaktande av slutsatserna från Europeiska rådets möte den 14–15 mars 2013 om 
europeiska strategier som bidrar till tillväxt och sysselsättning,

– med beaktande av slutsatserna från Europeiska rådets möte den 28–29 juni 2012 om en 
tillväxt- och sysselsättningspakt,

– 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 
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12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden1,

– med beaktande av sin resolution av den 7 februari 2013 med rekommendationer till 
kommissionen om styrningen av den inre marknaden2,

– med beaktande av sin resolution av den 25 oktober 2012 om de 20 viktigaste problemen 
på den inre marknaden för europeiska företag och medborgare3,

– med beaktande av sin resolution av den 25 oktober 2011 om den ömsesidiga 
utvärderingen av tjänstedirektivet4,

– med beaktande av sin resolution av den 6 april 2011 om styrelseformer och partnerskap på 
den inre marknaden5,

– med beaktande av sin resolution av den 5 juli 2011 om en effektivare och rättvisare 
detaljhandelsmarknad6,

– med beaktande av sin resolution av den 15 februari 2011 om genomförandet av 
tjänstedirektivet 2006/123/EG7,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 
och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A7-0000/2013), och av 
följande skäl:

A. Vår inre marknad utgör en motorväg ut ur krisen.

B. Tjänstesektorn står för mer än 65 procent av EU:s BNP och totala sysselsättning, och är en 
stöttepelare för vår ekonomi. De tjänster som omfattas av tjänstedirektivet står för 
45 procent av EU:s BNP.

C. En mer konkurrenskraftig marknad för tjänster är nödvändig för den europeiska industrin.

D. Sedan tjänstedirektivet antogs 2006 har det lett till konkreta fördelar genom att underlätta 
marknadstillträdet för både företag och konsumenter.

E. En fragmenterad tolkning och bristfällig tillämpning av direktivet utgör fortfarande ett 
hinder för den fria rörligheten för tjänster över gränserna.

F. Risken för trötthet inför tjänstedirektivet bör inte få oss att ge upp våra ansträngningar för 
att utnyttja direktivets fulla potential.

                                               
1 EUT L 376, 27.12.2006, s. 36.
2 Antagna texter, P7_TA(2013)0054.
3 Antagna texter, P7_TA(2012)0395.
4 Antagna texter, P7_TA(2011)0456.
5 Antagna texter, P7_TA(2011)0144.
6 Antagna texter, P7_TA(2011)0307.
7 Antagna texter, P7_TA(2011)0051.
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G. I dessa tider av ökande arbetslöshet är tjänstesektorn mer än någonsin en källa till 
konkurrenskraft, tillväxt och sysselsättning som vi inte kan bortse från. Därför är det nu 
dags att agera.

Tjänsternas outnyttjade potential för att skapa tillväxt och sysselsättning

1. Europaparlamentet framhåller att byråkrati, diskriminerande praxis och restriktioner för 
tillhandahållandet av tjänster i hela EU leder till att medborgarna berövas på 
arbetstillfällen.

2. Europaparlamentet betonar att EU skulle kunna höja sin BNP med 2,6 procent på 5–10 år 
om medlemsstaterna vore redo att genomföra tjänstedirektivet korrekt och fullständigt och 
avskaffa onödiga restriktioner.

3. Europaparlamentet betonar att ett ändamålsenligt verkställande av befintliga bestämmelser 
är ett klokt och snabbt sätt att skapa tillväxt utan att det belastar de offentliga budgetarna. 
Direktivet måste omgående omsättas i praktiken.

4. Europaparlamentet ställer sig positivt till nya former av tjänster såsom digitala och mobila 
tjänster samt kombinerade varu- och tjänstepaket. Direktivet måste tolkas på ett så 
vidsträckt och framtidssäkert sätt som möjligt för att främja innovation. 

5. Europaparlamentet påminner om att tjänstedirektivet inte tvingar fram avregleringar, men 
banar väg för att såväl företag som konsumenter ska kunna utnyttja den inre marknadens 
fulla potential. 

Hinder, gränser och bördor som begränsar den fria rörligheten

6. Europaparlamentet finner det beklagligt att medlemsstaterna ofta hänvisar till tvingande 
hänsyn till allmänintresset (artikel 15 i tjänstedirektivet) för att skydda och gynna sina 
inhemska marknader. Krav som rör juridisk form, aktie- eller andelsägare, geografiska 
begränsningar, prövning av ekonomiska behov och fasta avgifter skapar obefogade hinder 
för gränsöverskridande etableringar.

7. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att på ett verkningsfullt sätt och till fullo 
tillämpa bestämmelsen om frihet att tillhandahålla tjänster (artikel 16 i tjänstedirektivet) 
och avskaffa betungande dubbelregleringar.

8. Europaparlamentet är oroat över att antalet fall av diskriminering som rapporteras av 
konsumenterna blir allt större. Medlemsstaterna uppmanas att vederbörligen upprätthålla 
respekten för artikel 20.2 i tjänstedirektivet, och företagen uppmanas att avstå från 
obefogad diskriminering på grund av nationalitet eller bosättningsort.

Smarta styrelseformer för den inre marknaden för tjänster

9. För att tjänstedirektivet ska kunna genomföras till fullo krävs ett samspel med 
sektorsspecifika bestämmelser som kan kräva ytterligare tillstånd, vilket i sin tur medför 
ytterligare kostnader för i synnerhet små och medelstora företag. Europaparlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att anta en samordnad strategi när det gäller den inre 
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marknaden för tjänster för att se till att det råder klarhet angående rättsläget för såväl 
konsumenter som företag.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att sakkunnigbedömningen enligt 
tjänstedirektivet och den ömsesidiga utvärderingen enligt direktivet om erkännande av 
yrkeskvalifikationer utförs på ett enhetligt sätt och att fastställa vilka medlemsstater som i 
oproportionerlig grad blockerar tillträdet till vissa yrken. Medlemsstaterna uppmanas att 
avlägsna sådana obefogade krav. 

11. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att i större utsträckning använda 
ömsesidiga utvärderingar för att underlätta den fria rörligheten för tjänster i de fall där det 
ännu inte införts harmoniserade bestämmelser. 

12. Europaparlamentet konstaterar att mångfalden av nationella standarder orsakar en 
fragmentering, och uppmuntrar utvecklandet av frivilliga EU-standarder för tjänster i syfte 
att förbättra jämförbarheten över gränserna.

13. Europaparlamentet framhåller också att det otillräckliga gränsöverskridande 
försäkringsskyddet för tjänsteleverantörer utgör ett stort hinder för den fria rörligheten, 
och uppmanar aktörerna att föra en dialog för att finna lösningar.

14. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att utöka sin användning av IMI-
systemet för att sinsemellan kontrollera den gränsöverskridande efterlevnaden av kraven, 
liksom sin användning av Solvit för att hjälpa företag och konsumenter med motstridiga 
regler och bristande efterlevnad.

15. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att uppgradera till den andra generationen 
av gemensamma kontaktpunkter vilka är fullständigt funktionella, flerspråkiga och 
användarvänliga e-förvaltningsportaler. Det är viktigt att anta en strategi som utgår från 
tjänsteleverantörerna och täcker hela konjunkturcykeln. E-förfaranden kommer att 
innebära förenklingar, minska kostnaderna för att uppfylla kraven och förbättra klarheten 
angående rättsläget. Medlemsstaterna uppmanas att se till att deras gemensamma 
kontaktpunkter är fullständigt driftskompatibla och kända utanför de egna 
nationsgränserna. Kommissionen uppmanas att fastställa tydliga riktmärkningskriterier för 
utvärderingen av de gemensamma kontaktpunkterna och att regelbundet rapportera till 
parlamentet om de framsteg som görs.

Bättre efterlevnad för bästa möjliga ekonomiska effekt

16. Europaparlamentet understryker att där tjänstedirektivet vederbörligen har efterlevts har 
det lett till konkreta resultat vad gäller sysselsättning och tillväxt. Därför stöder 
parlamentet ett utbyte av bästa praxis mellan medlemsstaterna, inbegripet utbyte av 
innovativa lösningar mellan de behöriga myndigheterna i gränsregionerna.

17. Europaparlamentet påpekar att ett bristfälligt genomförande får gränsöverskridande 
konsekvenser, det vill säga att det drabbar medborgare i hela EU. Samtliga medlemsstater 
är därför ansvariga inför varandra och inför unionen för att på ett ändamålsenligt sätt 
upprätthålla respekten för direktivet, och de bör få ansvara för sina skyldigheter på lika 
villkor.
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18. Europaparlamentet betonar att de behöriga regionala och lokala myndigheterna också 
måste ta ett gemensamt ansvar för en fullständig och kvalitativ efterlevnad som går utöver 
direktivets ordalydelse, med det övergripande syftet att stimulera konjunkturen. 

19. Europaparlamentet belyser det faktum att tvingande hänsyn till allmänintresset utnyttjas 
alltför ofta och att det skadar den inre marknaden för tjänster. Det är beklagligt att det 
sällan görs någon bedömning av proportionaliteten i denna åtgärd. Kommissionen 
uppmanas att klargöra proportionalitetsbegreppet och utfärda konkreta riktlinjer om hur 
medlemsstaterna ska tillämpa det.

20. Europaparlamentet stöder bestämt kommissionens nolltoleranspolicy, och uppmuntrar 
kommissionen att göra allt den kan för att – i dialog med medlemsstaterna – se till att de 
befintliga bestämmelserna tillämpas till fullo. Påskyndande överträdelseförfaranden bör 
tillämpas i de fall där överträdelser av direktivet har konstaterats. 

Ökad insyn och ansvarsskyldighet

21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, utifrån resultatet av 
sakkunnigbedömningarna, upprätta en förteckning över de mest betungande 
restriktionerna, föreslå riktade reformer och hålla rådet och parlamentet informerade.

22. Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen att i synnerhet uppmärksamma 
tjänstesektorn i de årliga tillväxtöversikterna och lägesrapporterna om integrationen av 
den inre marknaden, och att inkludera tjänster i de landsspecifika rekommendationerna.

23. Europaparlamentet uppmanar de nationella parlamenten att aktivt engagera sig i 
upprätthållandet av respekten för direktivet och att använda sina kontrollbefogenheter 
gentemot nationella myndigheter på samtliga nivåer.

24. Europaparlamentet uppmanar aktörerna, näringslivet och arbetsmarknadens parter att göra 
sitt till för att hålla regeringarna ansvariga för att återuppliva EU:s tjänstesektor och skapa 
varaktiga arbetstillfällen. 

25. Europaparlamentet uppmanar rådet och dess ordförandeskap att regelbundet ta upp frågan 
om den inre marknaden för tjänster under rådets (konkurrenskraft) möten. Parlamentet 
föreslår att kommissionens efterlevnadsrapporter återinförs för att därigenom mäta de 
framsteg som gjorts vad gäller att underlätta marknadstillträdet.

26. Europaparlamentet uppmanar Europeiska rådets medlemmar att ta fullt politiskt ansvar för 
en välfungerande inre marknad för tjänster. Ordförande Van Rompuy uppmanas att hålla 
denna fråga aktuell på Europeiska rådets möten under så lång tid som krävs, med en 
gemensamt överenskommen färdplan, inbegripet specifika riktmärken och en tidsplan för 
medlemsstaternas avlägsnande av kvarvarande hinder.

27. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.
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MOTIVERING

Den inre marknaden för tjänster handlar inte om att uppfinna hjulet på nytt – den handlar om 
att få hjulen att snurra och att gå från ett bristfälligt genomförande till ett fullständigt 
verkställande. Denna resolution syftar till att konfrontera medlemsstaterna med deras ansvar i 
fråga om en fullständig och korrekt tillämpning av tjänstedirektivets bokstav och anda. 
Föredraganden rekommenderar en vidsträckt tolkning som omfattar nya former av tjänster,
utan att direktivet behöver ses över. Den ekonomiska krisen har gjort det ännu mer angeläget 
att agera för att frigöra tjänstesektorns fulla potential att skapa tillväxt och sysselsättning. 
Därför har vi inte råd att låta frågan försvinna från den politiska dagordningen.

Tjänsternas outnyttjade potential att skapa tillväxt och sysselsättning

Tjänstesektorn står för mer än 65 procent av EU:s BNP och är en dynamisk, modern och 
framtidsorienterad del av EU:s ekonomi. Det uppstår ständigt nya, innovationsdrivna sätt att 
tillhandahålla tjänster. Digitala och mobila tjänster förändrar det sätt på vilket ekonomin 
fungerar och varor och tjänster säljs i allt större utsträckning tillsammans som paket. Vi ser 
också en så kallad tjänstifiering och ett starkare samband mellan tjänster och tillverkning 
(kundservice, IKT-tjänster etc.). Av alla dessa skäl utgör en bättre fungerande inre marknad 
för tjänster en viktig grund för att åstadkomma en generellt sett mer konkurrenskraftig 
EU-ekonomi. 

Sedan 2006 har tjänstedirektivet varit – och är fortfarande – en viktig drivkraft för 
genomförandet av strukturella reformer i EU:s tjänstesektor. Enligt kommissionen har de 
medlemsstater som har genomfört reformer för att öppna sina tjänstemarknader skördat 
betydande fördelar. Ändå tillämpas direktivet fortfarande inte fullständigt och korrekt i alla 
medlemsstater, trots att tre år gått sedan tidsfristen för direktivets införlivande löpte ut. Det 
finns omfattande bevis för hur byråkrati och hinder tillsammans bromsar tillväxten och 
berövar invånarna på arbetstillfällen, samtidigt som diskriminerande praxis undergräver 
konsumenternas förtroende för den inre marknaden.

Det råder också en viss trötthet när det gäller tjänstedirektivet, på både politisk och 
administrativ nivå, på grund av att de höga förväntningarna ännu inte har infriats. 
Tjänstedirektivets potential är inte överskattad, men vissa medlemsstater har inte visat en 
tillräckligt stor politisk vilja att genomföra de reformer som krävs. Med tanke på den ökande 
arbetslösheten är det absolut nödvändigt att vi inte sänker vår ambitionsnivå. I dessa tider då 
åtstramningar måste kompletteras med tillväxtpolitik, samtidigt som vi inte kan spendera oss 
ut ur krisen med skattebetalarnas pengar, är den inre marknaden för tjänster ett av de få 
områden där vi kan generera tillväxt utan att öka den offentliga skuldsättningen. 
Kommissionens studie om tjänstedirektivets ekonomiska effekter har klart och tydligt visat att 
den totala ekonomiska vinsten, om medlemsstaterna var djärvare i sitt genomförande av 
direktivet, skulle kunna trefaldigas jämfört med vad som hittills uppnåtts, och uppgå till cirka 
2,6 procent av BNP.

Hinder, gränser och bördor som begränsar den fria rörligheten

Företagen stöter på en lång rad krav som vart och ett för sig kan verka harmlösa, men som 
tillsammans innebär en stor börda för tjänsteleverantörerna, särskilt de små och medelstora 
företagen. Artiklarna 15 och 16 i direktivet ger medlemsstaterna spelrum att besluta om vissa 
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nationella krav ska upprätthållas på grund val av en prövning av kravens nödvändighet och 
proportionalitet. Tyvärr har vissa medlemsstater alltför ofta tolkat denna bestämmanderätt 
alltför vidlyftigt i syfte att skydda och gynna den egna marknaden och de egna yrkeskårerna. I 
stället måste medlemsstaterna snarast hantera de så kallade gråzonerna på ett ansvarsfullt sätt. 

Betungande krav som rör juridisk form och aktie- eller andelsägare, geografiska 
begränsningar och prövning av ekonomiska behov hindrar etablering i andra medlemsstater, 
hämmar tillhandahållandet av tjänster och innebär att vissa aktörer stängs ute från marknaden. 
Till exempel kan arkitekter behöva förändra sin affärsmodell för att kunna etablera ett 
dotterföretag i en annan medlemsstat. Återförsäljare kan också hamna i en situation där de 
måste försvara det mervärde som deras butik tillför inför en kommitté bestående av sina 
konkurrenter. 

Enligt artikel 20.2 i direktivet får företag inte diskriminera konsumenter på grund av 
nationalitet eller bosättningsort. Samtidigt händer det ofta – i synnerhet på internet – att 
konsumenter förvägras att få köpa från en annan medlemsstat eller att de erbjuds samma 
tjänster såsom biluthyrning eller kryssningspaket till ett högre pris. Samtidigt som 
avtalsfriheten bör gälla och små och medelstora företag inte kan tvingas att sälja med förlust, 
bör man ta itu med diskriminerande praxis som minskar konsumenternas valmöjligheter och 
höjer priserna. I detta sammanhang välkomnar föredraganden kommissionens arbete med en 
särskild rapport innehållande riktlinjer för icke-diskriminering.

Smarta styrelseformer för den inre marknaden för tjänster

Denna resolution är framför allt inriktad på skapandet av arbetstillfällen, i enlighet med 
artikel 1 i tjänstedirektivet: ”Detta direktiv påverkar inte arbetsrätten, dvs. […] rättsliga eller 
avtalsreglerade bestämmelser om anställningsvillkor, arbetsförhållanden, inbegripet hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, samt förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare”. 
Tjänstesektorns sociala dimension är naturligtvis mycket viktig, men omfattas av flera olika 
lagstiftningar såsom direktivet om utstationering av arbetstagare och av nationell arbetsrätt. 

Därför bör fokus ligga på att uppbåda politisk vilja på nationell, regional och lokal nivå för att 
avlägsna de ohyggliga hindren för den fria rörligheten och för att konfrontera företagen och 
andra särintressen. Ett dåligt samspel mellan tjänstedirektivet och andra EU-bestämmelser 
eller nationella bestämmelser utgör ofta ett hinder för skapandet av nya arbetstillfällen. Det är
hög tid att man intar ett integrerat och framtidssäkert förhållningssätt vad gäller direktivets 
genomförande. 

Kommissionen har tagit första steget genom att genomföra koherenstester för företagstjänster, 
byggnation och turism. Nu är det nödvändigt att fortsätta framåt i samma riktning. I synnerhet 
samspelet med direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer är en prioritet, och 
medlemsstaterna bör avskaffa alla obefogade krav som stoppar tillträdet till vissa yrken. 
Dessutom måste tjänsteleverantörerna i dagsläget antingen betala för två försäkringar eller 
begränsa sin verksamhet till endast ett land. Föredraganden välkomnar därför att 
kommissionen försöker finna konkreta lösningar tillsammans med försäkringssektorn.

Medlemsstaterna bör rent generellt avstå från så kallad goldplating, dvs. att ställa ytterligare 
krav som går utöver själva direktivet och som innebär kostnader. Fragmentering skylls alltför 
ofta på EU, medan det i själva verket är de nationella, regionala och lokala myndigheterna 
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samt de offentliga förvaltningarna som bär ansvaret för en ändamålsenlig införlivning och 
tolkning. Därför bör medlemsstaterna utnyttja möjligheten till ömsesidigt erkännande till 
fullo, samtidigt som de också bör arbeta för att harmonisera sina bestämmelser och utveckla 
gemensamma standarder för att minska fragmenteringen av marknaden. 

För att minska byråkratin, förbättra klarheten angående rättsläget och underlätta en enhetlig 
tillämpning av bestämmelser i hela EU bör man öka och förbättra användningen av instrument 
såsom informationssystemet för den inre marknaden (IMI) och Solvit. Dessutom utgör de 
gemensamma kontaktpunkterna ett konkret verktyg som står till tjänsteleverantörernas och 
mottagarnas förfogande. Reformer som har genomförts i de medlemsstater som redan har 
uppgraderat sina gemensamma kontaktpunkter till nästa generation har visat att fullbordandet 
av e-förfaranden i slutändan minskar kostnaderna för att uppfylla kraven och underlättar 
marknadstillträdet. Kampanjer för att sprida information bland aktörerna och göra aktörerna 
mer medvetna är avgörande för att de gemensamma kontaktpunkterna ska bli ändamålsenliga 
e-förvaltningsportaler. Dessutom bör man intensifiera arbetet med att göra dem enkla, 
tillgängliga och öppna för användning på andra medlemsstaters språk. Kommissionen bör 
utvärdera medlemsstaternas framsteg enligt tydliga riktmärkningskriterier som fastställts i en 
stadga för de gemensamma kontaktpunkterna. 

Bättre efterlevnad för bästa möjliga ekonomiska effekt

I dessa tider, då det är så viktigt med ett enat EU, att främja sammanhållningen mellan euro-
och icke-euroländer och att undvika att det bildas unioner inom unionen, bör den politiska 
betydelsen av en integrerad tjänstemarknad i EU inte underskattas. Samtliga medlemsstater 
har ett gemensamt ansvar att fullborda den inre marknaden för tjänster. Föredraganden är 
medveten om att situationen ser olika ut i de olika medlemsstaterna, att öppnandet av 
marknader innebär vissa svårigheter och att det är viktigt att uppmärksamma de framsteg som 
görs. Samtidigt kan ingen dubbelmoral och inga undantag tolereras, och att predika om den 
inre marknaden utan att tillämpa den i praktiken skulle undergräva EU-invånarnas förtroende 
för EU:s reformprogram. 

Föredraganden välkomnar i detta sammanhang kommissionens utmärkta meddelande Ett 
partnerskap för ny tillväxt i tjänstesektorn, och stöder nolltoleranspolicyn i fråga om 
uppenbara överträdelser av tjänstedirektivet. Kommissionen har redan inlett det förfarande 
som föregår själva överträdelseförfarandet mot 12 medlemsstater. Föredraganden stöder också 
en konstruktiv, saklig och resultatinriktad dialog med medlemsstaterna för att maximera de 
ekonomiska effekterna och EU:s globala konkurrenskraft. 

Nu bör gemensamma insatser göras framför allt för att skapa fler möjligheter för företagen, 
fler arbetstillfällen samt större valmöjligheter för konsumenterna inom en genuint enad 
marknad. Medlemsstaterna bör därför byta perspektiv och se till vad mer som kan göras för 
att verkställa reglerna på ett sätt som inkluderar den digitala ekonomin och som främjar 
tillväxt, i stället för att bara se till vad direktivet kräver. 

Den pågående sakkunnigbedömningen är i sig ett utmärkt forum för utbyte av bästa praxis. 
Medlemsstaterna kan ta lärdom av de länder som har genomfört framgångsrika reformer av 
sina tjänstesektorer och utifrån detta se över sina egna regelverk. Det är i synnerhet hög tid att 
ifrågasätta proportionaliteten i många av de krav som medlemsstaterna väljer att behålla. 
Kommissionen bör granska den överdrivna hänvisningen till skyddet av allmänintresset och 
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utarbeta en rapport till medlemsstaterna med riktlinjer om bedömning av proportionalitet och 
om gråzonerna. På så sätt torde man även främja bättre kunskaper och en större medvetenhet 
– i synnerhet på lokal nivå – om de negativa konsekvenserna av restriktiva metoder.

Ökad insyn och ansvarsskyldighet

Det yttersta ansvaret för ett fullständigt, enhetligt och ambitiöst genomförande av 
tjänstedirektivet ligger hos medlemsstaterna själva, och EU:s invånare har rätt att veta hur de 
drabbas av en bristfälligt genomförande. Därför uppmanar denna resolution till ökad insyn 
och ansvarsskyldighet.

De nationella parlamenten spelar en viktig roll och kan använda sina kontrollbefogenheter för 
att ställa regeringarna till svars. Näringslivet och arbetsmarknadens parter bör också ta ett 
gemensamt ansvar för att sätta press på sina regeringar. 

Föredraganden stöder kommissionens djärvhet när den konfronterar medlemsstaterna med 
deras skyldigheter. I synnerhet bör resultaten av sakkunnigbedömningarna, 
efterlevnadsrapporterna och de landsspecifika rekommendationerna om tjänster göras allmänt 
tillgängliga för parlamentet. Genom ökad medvetenhet och offentlig debatt om problemen i 
samband med fullbordandet av den inre marknaden kommer medborgarna att få större 
möjligheter att delta och ställa de behöriga myndigheterna till svars.

Framför allt bör Europeiska rådets medlemmar och rådet (konkurrenskraft) anförtros 
uppgiften att regelbundet ta upp och diskutera den inre marknaden för tjänster som en politisk 
fråga, och att de har en tydlig färdplan för att avlägsna hindren för fri rörlighet. Slutligen 
krävs det att medlemsstaterna åtar sig att införa en genuint fri och öppen inre marknad för 
tjänster till gagn för alla invånare, för att EU till slut ska kunna uppnå tillväxt.


