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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:

A. Enligt artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen ska unionen ha som mål att främja 
social rättvisa och socialt skydd. Fri rörlighet för arbetstagare är en grundläggande 
princip i Europeiska unionen. Artikel 9 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF-fördraget) anger att unionen vid fastställandet och genomförandet av 
sin politik och verksamhet ska beakta de krav som är förknippade med främjandet av 
hög sysselsättning, garantier för ett fullgott socialt skydd, kampen mot social 
utestängning samt en hög utbildningsnivå och garantier för en hög hälsoskyddsnivå för 
människor. Principen om likabehandling fastställs i artikel 45.2 i EUF-fördraget, som 
förbjuder ”all diskriminering av arbetstagare från medlemsstaterna på grund av 
nationalitet [...] vad gäller anställning, lön och övriga arbets- och anställningsvillkor”.

B. Det finns över 2,3 miljoner utstationeringar för tillhandahållande av tjänster i andra 
medlemsstater. Friheten att tillhandahålla tjänster är av avgörande betydelse för den inre 
marknaden och bör bidra till välstånd för alla. Den fria rörligheten för tjänster och 
arbetstagare på den inre marknaden bör tillåtas, samtidigt som arbetstagarnas rättigheter 
säkerställs och utan att företagen ges rätt att kringgå lagar och praxis på de sociala och 
arbetsrättsliga områdena. Miljömässiga och sociala överväganden måste tas för att bana 
väg för en hållbar tjänstemarknad som är fri från miljömässig och social dumpning.

C. Det är nödvändigt med en mer integrerad och sammanlänkad tjänstemarknad för att ta 
itu med klimatförändringarna. Ekonomiska, miljömässiga och sociala överväganden 
måste jämställas med varandra för att bana väg för en hållbar tjänstemarknad som är fri 
från miljömässig och social dumpning, i enlighet med en rättvis omställning.

D. Den fria rörligheten för tjänster gör det möjligt för företag att rekrytera från en större 
kompetensreserv och från alla grupper, särskilt ungdomar, migranter och 
långtidsarbetslösa. Den inre marknaden kan endast vara hållbar och öka välståndet om 
den bygger på rättvisa och gemensamma regler. Skyddet och främjandet av rättvisa 
löner, jämställdhet mellan kvinnor och män samt anständiga arbets- och 
anställningsvillkor spelar en nyckelroll i skapandet av en väl fungerande, rättvis och 
hållbar inre marknad för tjänster av god kvalitet. Unionslagstiftningen om fri och rättvis 
rörlighet för personer, arbetstagare, varor och tjänster måste genomföras och övervakas 
effektivt och konsekvent i detta avseende. Europeiska arbetsmyndighetens huvuduppgift 
är att övervaka efterlevnaden av unionsrätten på området arbetstagarnas rörlighet.

E. 27 procent av mervärdet av tillverkade varor i EU kommer från tjänster, och 14 miljoner 
arbetstillfällen i tjänstesektorn stöder tillverkningsindustrin1.

F. Den fria rörligheten för tjänster får inte leda till försämrade arbetsvillkor, inbegripet 
i fråga om arbetstagares hälsa och säkerhet. Den nuvarande krisen har belyst befintliga 
brister i skyddet av mobila arbetstagare och gränsarbetare. Kommissionens riktlinjer om 

1 Eva Rytter Synesen och Martin Hvidt Thelle, Copenhagen Economics, Making EU Trade in Services Work for 
All, 2018.
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återställande av den fria rörligheten har varit inriktade mer på att tillhandahålla säkra 
tjänster till medborgare och invånare, snarare än på att säkerställa trygga villkor för 
arbetstagare. Det stora utbrottet av covid-19 illustrerar de potentiella konsekvenserna av 
dåliga arbetsförhållanden för mobila arbetstagare.

G. En majoritet av arbetstagarna i Europeiska unionen är anställda vid små och medelstora 
företag. Överträdelser av unionslagstiftningen om tillhandahållande av tjänster 
förekommer fortfarande. Små och medelstora företag är mest sårbara för sådana 
överträdelser. Initiativ som riktar sig till små och medelstora företag och nystartade 
företag bör hjälpa företagen att följa gällande regler. Illojal konkurrens är en stor källa 
till svårigheter för små och medelstora företag.

H. De sociala konsekvenserna av den fria rörligheten för tjänster kan påverka 
ursprungsregioner och regioner som tar emot mobila arbetstagare på ett både positivt 
och/eller negativt sätt. Den framgångsrika industriella förnyelsen påverkas allvarligt av 
de demografiska utmaningarna i EU. Därför behöver EU en gedigen 
sammanhållningspolitik och en rättvis och geografiskt balanserad europeisk 
industristrategi som bidrar till sysselsättningsskapande och uppåtgående social 
konvergens. Effektiv reglering och kollektivavtal är av avgörande betydelse för att 
säkerställa anständiga anställnings- och arbetsvillkor, tjänster av god kvalitet och en 
rättvis konkurrens.

I. Syftet med EU:s direktiv om tillgänglighet är att bidra till en väl fungerande inre 
marknad genom tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar vad 
gäller tillgänglighetskrav för vissa tjänster, särskilt genom att undanröja och förebygga 
hinder för den fria rörligheten för vissa tillgängliga produkter och tjänster som uppstår 
på grund av olika tillgänglighetskrav i medlemsstaterna. Efterfrågan på tillgängliga 
tjänster är stor och antalet personer med funktionsnedsättning förväntas öka avsevärt.

J. Den fria rörligheten för tjänster bör följa principerna i den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter och bör inte påverka dess fortsatta genomförande. Det är viktigt att 
upprätthålla de offentliga myndigheternas och medlemsstaternas rätt att reglera 
tjänstesektorn om det ligger i allmänhetens intresse. Tjänstedirektivet utesluter helt eller 
delvis sociala tjänster, hälso- och sjukvårdstjänster och andra offentliga tjänster med 
tanke på de särskilda regelverk som behövs för att dessa tjänster av allmänt intresse ska 
fungera, i enlighet med protokoll nr 26 till EUF-fördraget och artikel 14 i samma 
fördrag.

K. Det finns ingen EU-omfattande, systematisk datainsamling som syftar till att 
tillhandahålla adekvata uppgifter om mobila arbetstagare eller göra det möjligt för dem 
att fastställa sin socialförsäkringsstatus och göra anspråk på olika intjänade rättigheter. 
Tillgång till information om tillämpliga regler samt effektiv efterlevnad, övervakning 
och verkställighet är nödvändiga förutsättningar för rättvis rörlighet och kampen mot 
missbruk av systemet. Digital teknik, som kan underlätta tillsyn och verkställighet av 
lagstiftning som skyddar mobila arbetstagares rättigheter, bör därför främjas och 
användas, i enlighet med dataskyddsbestämmelserna.

1. Europaparlamentet påminner om att den fria rörligheten för tjänster bidrar till 
ekonomisk tillväxt i EU och skapar arbetstillfällen. Parlamentet anser att bestämmelsen 
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om destinationsland är den vägledande princip som styr tjänstedirektivet och att denna 
bestämmelse inte bör ändras. Parlamentet betonar att fri rörlighet för tjänster måste 
uppnås utan att undergräva arbetstagarnas rättigheter och de sociala rättigheterna. 
Parlamentet påminner om att principerna om likabehandling och fri rörlighet inte endast 
gäller för tjänsteleverantörer, utan i lika hög grad för arbetstagare. Parlamentet anser att 
den fria rörligheten för tjänster går hand i hand med fri och rättvis rörlighet för de 
arbetstagare som tillhandahåller dessa tjänster, och att den inre marknaden gynnas när 
arbetsvillkoren upprätthålls och de mobila arbetstagarnas hälsa och säkerhet skyddas. 
Parlamentet understryker att genomförandet av den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter som en minimistandard skulle kunna bidra till att stärka de europeiska 
arbetstagarnas rättigheter och skydd.

2. Europaparlamentet betonar att unionslagstiftningen rörande den fria rörligheten för 
tjänster inte på något sätt får påverka utövandet av de grundläggande rättigheter som 
erkänns i medlemsstaterna och på unionsnivå, inklusive rätten att strejka eller att vidta 
annan åtgärd som omfattas av medlemsstaterna specifika arbetsmarknadsmodeller, i 
enlighet med nationell rätt och/eller praxis, och får inte heller påverka rätten att 
förhandla, att ingå och tillämpa kollektivavtal eller att vidta kollektiva åtgärder i 
enlighet med nationell rätt och/eller praxis. Parlamentet betonar att kvalitetslagstiftning 
och ett effektivt genomförande av den är en långsiktig investering.

3. Europaparlamentet uppmanar till en mer effektiv samordning på EU-nivå och ett ökat 
engagemang för att ta itu med de sociala utmaningarna, samtidigt som mångfalden i de 
nationella systemen upprätthålls och medlemsstatens befogenheter, liksom 
proportionalitets- och subsidiaritetsprincipen, respekteras. Parlamentet påminner om 
medlemsstaternas grundläggande rätt att gå längre än de miniminivåer som fastställs i 
EU-direktiven utan att skapa otillbörliga och oproportionella hinder. Parlamentet 
understryker behovet av ett gott samarbete mellan medlemsstaterna när det gäller 
insamling av uppgifter om mobila arbetstagare för att fylla igen gapet mellan olika 
nationella rutiner, få bättre tillgång till tillgänglig information och skapa en förutsägbar 
och lättillgänglig inre arbetsmarknad.

4. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att offentliggöra all information om 
utstationeringsvillkoren, särskilt när det gäller lokala och regionala kollektivavtal samt 
allmänt tillämpliga avtal, på standardiserade webbplatser i enlighet med 
unionslagstiftningen. Parlamentet understryker att tillgång till information är central då 
det skapar ett klarhet angående rättsläget för arbetsgivarna och stärker skyddet för 
arbetstagarnas rättigheter. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att genomföra och 
övervaka det reviderade direktivet om utstationering av arbetstagare på ett korrekt sätt 
och så snart som möjligt för att skydda utstationerade arbetstagare under deras 
utstationering med avseende på friheten att tillhandahålla tjänster genom att fastställa 
obligatoriska bestämmelser rörande arbetsvillkor och skyddet av arbetstagarnas hälsa 
och säkerhet. Parlamentet uppmanar kommissionen att värna arbetstagarnas rättigheter 
med avseende på den fria rörligheten för tjänster. Parlamentet uppmanar kommissionen 
att fortsätta övervaka resultaten i medlemsstaterna när det gäller att införliva och 
genomföra lagstiftning och att tillsammans med medlemsstaterna, arbetsmarknadens 
parter och berörda parter utarbeta insynsvänliga och deltagarbaserade utvärderingar som 
bör baseras på både kvalitativa och kvantitativa kriterier.
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5. Europaparlamentet understryker att ambitionerna i den europeiska gröna given och 
behovet av rättvisa omställningar även måste avspeglas i strategin för den inre 
tjänstemarknaden, och att man måste främja en hög nivå på de sociala och miljömässiga 
standarderna som en förutsättning för produktivitetsökningar. Parlamentet framhåller 
den roll som offentlig upphandling bör spela för att uppnå dessa mål. Parlamentet 
uppmanar med kraft medlemsstaterna att öka medvetenheten och använda de befintliga 
systemen2 på ett bättre sätt för att främja gröna tjänster vid offentlig upphandling3 och 
skapa en cirkulär ekonomi. Parlamentet betonar vikten av tjänster som underlättar en 
mätbar minskning av miljöavtryck (gröna tjänster)4. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att inleda arbetet med en gemensam definition av gröna tjänster,

6. Europaparlamentet understryker att målen med den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter, FN:s mål för hållbar utveckling, den europeiska gröna given och 
jämställdhetsstrategin också måste avspeglas i strategin för den inre marknaden för 
tjänster genom att man främjar höga sociala och miljömässiga standarder som en 
förutsättning för produktivitetsökningar. Parlamentet framhåller vikten av offentlig 
upphandling för att uppnå dessa mål.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen, medlemsstaterna och de lokala 
myndigheterna att arbeta tillsammans med arbetsmarknadens parter och Europeiska 
arbetsmyndigheten för att ta fram specifika sektorsvisa strategier för att säkerställa, 
främja och underlätta en valfri rörlighet för arbetstagare, genom att genomföra relevant 
offentlig politik och tillhandahålla högkvalitativa arbetstillfällen och skäliga löner som 
är anpassade till arbetstagarnas färdigheter. Parlamentet uppmanar därför 
medlemsstaterna att genomdriva efterlevnad för att säkerställa rättvisa och lika villkor 
för mobila arbetstagare, att bidra till uppåtgående social konvergens och att öka det 
administrativa samarbetet mellan nationella och lokala förvaltningar. Parlamentet 
understryker behovet av en välfungerande tjänstemarknad för att bekämpa 
ungdomsarbetslösheten och få människor i arbete.

8. Europaparlamentet uppmanar de offentliga myndigheterna att undvika omotiverade och 
oproportionella hinder för rörlighet för arbetstagare och företag som skulle beröva 
medborgarna arbetstillfällen, välfärd och sociala förmåner samt entreprenörer 
möjligheter att blåsa nytt liv i den europeiska tjänstesektorn och bidra till uppåtgående 
konvergens och social sammanhållning. Parlamentet betonar dock att medlemsstaterna 
har möjlighet att utnyttja skäl som rör allmänintresset för att begränsa eller införa 
inskränkningar i bestämmelser om gränsöverskridande tjänster i enlighet med 
domstolens beslut. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att öka sina ansträngningar 
för att ta itu med den svarta ekonomin och odeklarerat arbete, eftersom dessa företeelser 
har en negativ inverkan på skyddet av arbetstagarna och snedvrider konkurrensen. 
Parlamentet kräver samtidigt att arbetsgivare ska stödjas genom att de får förutsägbara 

2 t.ex.: 
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/190927_EU_GPP_criteria_for_food_and_catering_services_SWD_(20
19)_366_final.pdf
3 Europaparlamentets utredningsavdelning The European Services Sector and the Green Transition, Europeiska 
unionen (2020). Tillgänglig: 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/648768/IPOL_BRI(2020)648768_EN.pdf
4 Europaparlamentets utredningsavdelning The European Services Sector and the Green Transition, Europeiska 
unionen (2020). Tillgänglig: 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/648768/IPOL_BRI(2020)648768_EN.pdf

https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/190927_EU_GPP_criteria_for_food_and_catering_services_SWD_(2019)_366_final.pdf
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/190927_EU_GPP_criteria_for_food_and_catering_services_SWD_(2019)_366_final.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/648768/IPOL_BRI(2020)648768_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/648768/IPOL_BRI(2020)648768_EN.pdf
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och icke-diskriminerande verksamhetsvillkor så att de kan fortsätta att skapa tillväxt och 
arbetstillfällen. Parlamentet anser att nationella bestämmelser, bruk och regleringar med 
avseende på tillgången till och utövandet av särskilda yrken och tjänster för skydd av 
allmänintresset och skyddet av arbetstagare och/eller konsumenter, inte utgör ett hinder 
för en fördjupning av den inre marknaden.

9. Europaparlamentet framhåller att den stora ekonomiska inverkan från covid-19-
pandemin har undergrävt den fria rörligheten för tjänster och arbetstagare. Parlamentet 
välkomnar kommissionens snabba utfärdande av sina riktlinjer om säsongsarbetare av 
den 16 juli 2020 om utövandet av den fria rörligheten för gränsarbetare, utstationerade 
arbetstagare och säsongsarbetare i samband med covid-19-pandemin. Mot bakgrund av 
denna exceptionella situation uppmanar parlamentet medlemsstaterna att snabbt införa 
särskilda förfaranden för att säkerställa att gränsarbetare och säsongsarbetare kan 
passera gränserna, samtidigt som säkra arbetsförhållanden säkerställs. Parlamentet anser 
att när covid-19-pandemin nått sitt slut måste alla relevanta EU-politiska åtgärder, 
särskilt de som syftar till att stärka den inre marknaden, omfatta en återhämtning av 
möjligheterna till anställning och tillhandahållande av tjänster av god kvalitet över hela 
unionen, för att stödja en jämlik och hållbar utveckling i EU:s samtliga regioner. 
Parlamentet anser att skapandet av gedigen och långsiktig politik stimulerar skapandet 
av arbetstillfällen av god kvalitet.

10. Europaparlamentet konstaterar att med tanke på att Europas samhällen blir allt äldre 
håller bristen på kvalificerad arbetskraft allt mer på att bli ett problem, och att en 
avgörande faktor för industrins nuvarande och framtida överlevnad därför är 
utvecklingen av ett efterfrågestyrt utbildningssystem där systemen för högre utbildning 
och yrkesutbildning måste spela en nyckelroll och som, utöver att främja principen om 
generationsskifte, kommer att främja digitaliseringen.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka luckor i skyddet och behovet 
av en revidering av direktiv 2008/104/EG om arbetstagare som hyrs ut av 
bemanningsföretag, för att säkerställa anständiga arbets- och anställningsvillkor för 
arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag. Parlamentet påminner om vikten av att 
göra arbetsmarknadens parter delaktiga i utformningen och genomförandet av 
bestämmelser om tillhandahållandet av tjänster och yrken. Parlamentet framhåller i 
detta sammanhang behovet av att sätta skyddet av arbetstagare och arbetsmarknadens 
parter i centrum för att säkerställa en fungerande demokrati, ekonomisk tillväxt och 
höga sociala och miljömässiga standarder. Parlamentet uppmanar kommissionen att 
främja och medlemsstaterna att garantera fackföreningars tillträde till arbetsplatser i 
enlighet med nationell praxis. Parlamentet uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att vidta åtgärder för att stärka och främja dialogen mellan 
arbetsmarknadens parter samt arbetsmarknadens parters självständighet och att 
uppmuntra arbetstagarna att organisera sig som ett centralt instrument för att uppnå 
höga arbetsrättsliga normer.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att öka sina ansträngningar på detta 
område för att utan onödigt dröjsmål göra Europeiska arbetsmyndigheten operativ 
i syfte att förbättra tillämpningen och verkställandet av unionsrätten rörande 
arbetskraftsrörlighet och samordning av den sociala tryggheten.
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13. Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att fullt ut åta sig att 
digitalisera offentliga tjänster och att genomföra alla delar av systemet för elektroniskt 
utbyte av socialförsäkringsuppgifter för att förbättra samarbetet mellan medlemsstaterna 
och socialförsäkringsinstitutionerna och underlätta fri och rättvis rörlighet för 
europeiska arbetstagare. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att förbättra samarbetet 
och informationsutbytet när det gäller de sociala trygghetssystemen.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att främja 
användningen av digitala verktyg och medlemsstaterna att förse yrkesinspektionerna 
med tillräckliga resurser för att ta itu med alla former av missbruk. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att lägga fram ett initiativ för ett europeiskt 
socialförsäkringsnummer som skulle ge rättssäkerhet åt arbetstagare och företag, och 
samtidigt möjliggöra effektiv kontroll av underentreprenader och bekämpande av 
sociala bedrägerier, såsom falskt egenföretagande och utstationerings- och 
brevlådeföretag. Parlamentet uppmanar vidare medlemsstaterna att säkerställa att de 
kontroller som utförs är proportionella, motiverade och icke-diskriminerande. 
Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att så snart som möjligt göra 
Europeiska arbetsmyndigheten fullständigt operativ för att säkerställa en bättre 
samordning mellan de nationella yrkesinspektionerna och ta itu med gränsöverskridande 
social dumpning.

15. Europaparlamentet betonar behovet av att skapa ytterligare sätt att locka begåvningar 
och välbehövliga färdigheter. Parlamentet uppmanar kommissionen, medlemsstaterna 
och de lokala myndigheterna att samarbeta med arbetsmarknadens parter för att stödja 
kompetenshöjning och omskolning av arbetstagare så att de kan dra full nytta av 
högkvalitativa arbetstillfällen, särskilt genom att förvärva digitala färdigheter. 
Parlamentet efterfrågar ett förbättrat ömsesidigt erkännande av kompatibilitet för 
färdigheter och kvalifikationer, med stöd av befintliga mekanismer för erkännande, 
såsom Den europeiska portalen för rörlighet i arbetslivet (Eures), onlineplattformen 
Europass och klassificeringssystemet Esco.

16. Europaparlamentet understryker att kommissionens förslag till ett reviderat 
anmälningsförfarande för tjänster i onödan skulle begränsa medlemsstaternas och de 
lokala myndigheternas förmåga att ingripa och undergräva deras lagstiftningsbehörighet 
på tjänsteområdet. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att dra tillbaka detta 
förslag.

17. Europaparlamentet påminner om att parlamentet den 21 oktober 2019 uppmanade 
kommissionen att dra tillbaka sitt förslag om ett europeiskt elektroniskt tjänstekort. 
Parlamentet upprepar därför sin uppmaning till kommissionen att dra tillbaka detta 
förslag.

18. Europaparlamentet betonar att arbetstagare med funktionsnedsättning fortsatt står inför 
flera olika hinder som gör det svårt eller omöjligt att fullt ut dra nytta av den fria 
rörligheten för tjänster. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att utan dröjsmål 
genomföra den europeiska rättsakten om tillgänglighet, för att på ett effektivt sätt 
undanröja hinder för arbetstagare med funktionsnedsättning och säkerställa åtkomst till 
tillgängliga tjänster samt lämpliga villkor för tillhandahållande av tjänster. Parlamentet 
betonar hur viktigt det är att uppnå en fullständigt tillgänglig inre marknad som 
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garanterar likabehandling och ekonomisk och social integration av arbetstagare med 
funktionsnedsättning.

19. Europaparlamentet begär att direktiv (EU) 2019/882 om tillgänglighetskrav för 
produkter och tjänster införlivas snarast.

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att införliva arbetsmiljöaspekter som en 
central del i förstärkandet av den inre marknaden på ett socialt hållbart sätt och 
skapandet av rättvis konkurrens på den inre marknaden. Parlamentet anser att 
kommissionen bör anta en ny och ambitiös strategisk EU-ram för arbetsmiljö som 
innehåller en vision för noll arbetsrelaterade dödsfall. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att fortsätta att fastställa bindande yrkeshygieniska gränsvärden för 
cancerogena ämnen i samband med arbete.

21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att förbättra EU:s 
förordningar och samordningen mellan de nationella myndigheterna för att underlätta 
upptäckten av skatteflykt. Parlamentet uppmuntrar kommissionen och medlemsstaterna 
att föreslå en bindande handlingsplan för att bekämpa skatteflykt.
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