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KORT BEGRUNDELSE

De beskæftigelsesmæssige virkninger, der forventes at følge af vedtagelsen af udkastet til 
direktiv om tjenesteydelser, er overdrevne. Der er en risiko for uheldige følger for kvinders 
beskæftigelse, navnlig i kvindedominerede servicesektorer (sundhedstjenester og andre 
sociale tjenester).

Den konsekvensanalyse, som Kommissionen har foretaget, er temmelig tvetydig. På den ene 
side erkendes det, at det er meget vanskeligt at forelægge et pålideligt skøn over, hvilke 
virkninger hindringer for udvekslingen af tjenesteydelser har for EU's økonomi, og på den 
anden side angives det, at der vil blive skabt i millionvis af arbejdspladser. Der er fortsat 
ingen omfattende analyse af problematikken omkring skabelse af job og en bedre kvalitet af 
jobbene i EU. Den sociale dimension og en konsekvensanalyse af de sociale og 
beskæftigelsesmæssige virkninger mangler. Forskning viser, at tidligere liberaliseringer har 
ført til ødelæggelse af eksisterende job og udhuling af samfundets sammenhængskraft.

Der er behov for en mere detaljeret analyse, hvori det klart angives, hvilke former for 
tjenesteydelser der sandsynligvis påvirkes i uheldig retning af hindringer, eller som 
sandsynligvis vil få gavn af en fjernelse af hindringerne i form af vækst i beskæftigelsen.

Som sundhedstjenesterne i øjeblikket er organiseret skaber de allerede beskæftigelse og i 
mange tilfælde faglærte og højtbetalte job.

I rapporten fra Kommissionens Generaldirektorat for Beskæftigelse om beskæftigelsen i 
Europa i 2004 (september 2004) blev der foretaget en sammenligning mellem 
beskæftigelsesstrukturerne i USA og Europa, og det blev vist, at sundhedstjenester og sociale 
tjenesteydelser er et område, hvor vækstraterne i beskæftigelsen mellem 1998 og 2003 i de 
fleste af EU's medlemsstater udkonkurrerede vækstraterne i USA. I slutningen af dette afsnit i 
rapporten hedder det:

... ligger nøglen til at øge beskæftigelsen i servicesektoren i at skabe job i de forholdsvis 
højtlønnede, højproduktive servicesektorer som forretningsservice, uddannelse samt 
sundhedstjenester og sociale tjenester. Til det formål ... er øget endelig efterspørgsel efter 
tjenesteydelser nødvendig. Dette vil blive opnået ved øget deltagelse af kvinder og ældre på 
arbejdsmarkedet, ved større, og mere effektive, investeringer i menneskelig kapital og 
livslang læring, ved at offentlige myndigheder, virksomheder og enkeltpersoner deler 
omkostningerne og ansvaret i forbindelse hermed, og ved øgede offentlige udgifter på 
områder som uddannelse og sundhedstjenester og sociale tjenester.

Det er derfor yderst tvivlsomt, om direktivet vil indebære nogen fordele med hensyn til 
sundhedstjenester.

Man kunne bygge på de gode resultater med hensyn til sundhedstjenester, ikke ved at øge 
konkurrencen, med ved at investere i uddannelse og øge støtten fra offentlige udgifter.

Forslaget kan også få uheldige følger for kvinder, når de optræder som forbrugere af 
offentlige tjenesteydelser som f.eks. sundhedstjenester og sociale tjenesteydelser, navnlig i 
situationer, hvor medlemsstaterne i øjeblikket har mulighed for at sikre kvaliteten og 
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kvantiteten af disse tjenesteydelser.

Ifølge direktivet skal sundhedstjenester og sociale tjenester liberaliseres. Dette ville føre til en 
forringelse af socialforsorgen og dækningen af udgifter til lægebehandling til fordel for privat 
forsikring.

De udfordringer, som EU står over for med hensyn til sundhedsforsorg eller ældreomsorg, er 
for vigtige til, at de kan overlades til markedet. De offentlige myndigheder skal være i stand 
til at udøve kontrol og fastsætte lovgivning om fremme af tjenesteydelser af almindelig 
økonomisk interesse.

Direktivets eventuelle uheldige følger for kvinders beskæftigelsesforhold for så vidt angår 
indtægtsniveau ville betyde ringere dækning i tilfælde af privat forsikring og en udvidelse af 
svælget.

Liberalisering af sundhedstjenester og sociale tjenester ville være et tilbageskridt med hensyn 
til navnlig kvinders sociale og økonomiske rettigheder.

Oprindelseslandsprincippet vil have uheldige følger for kvinder som arbejdstagere i 
servicesektoren og som forbrugere af offentlige og andre tjenesteydelser.

Anvendelse af oprindelseslandsprincippet på tjenesteydere, der udøver tjenesteydelser over 
grænserne, kan fremkalde misbrug og manipulation. På områder, der ikke er harmoniseret på 
EU-plan, ville dette princip gøre det muligt for forskellige nationale ordninger at eksistere 
side om side i samme værtsland, og det ville muliggøre en sidestilling af eventuelt 25 
nationale regelsæt. Dette ville tilskynde tjenesteyderne til at etablere sig i medlemsstaterne 
med de laveste skattesatser og den ringeste beskyttelse af arbejdstagernes rettigheder og lande 
med højere beskyttelsesniveauer til at nedsætte dem for at bevare konkurrenceevnen.

Det kunne skabe en situation, hvor forbrugerne ikke vil vide, hvilke bestemmelser der finder 
anvendelse på en bestemt tjenesteydelse og/eller tjenesteyder, og hvor de skal henvende sig i 
tilfælde af en konflikt. Som følge heraf vil forbrugerne ikke være i stand til at opnå 
tjenesteydelser af god kvalitet.

Vikarbureauer er "tjenesteydelser" i direktivets forstand. I mange lande er de fleste 
vikaransatte kvinder. Undtagelsen i artikel 17 for "områder, der er omfattet af 
udstationeringsdirektivet", er ikke tilstrækkelig til at sikre nationale bestemmelser og 
ordninger med hensyn til vikararbejde. I de tilfælde, hvor udstationeringsdirektivet finder 
anvendelse, ville forslagene i direktivets artikel 24 og 25 gøre det umuligt for 
medlemsstaterne at kontrollere og håndhæve deres bestemmelser.

Mens det i første række er udstationeringsmedlemsstaten, der er ansvarlig for håndhævelsen 
af sin egen lovgivning, hindres denne stat i den gensidige tillids og anerkendelses navn i 
alvorlig grad af forbuddene i artikel 24.

Direktivforslaget om tjenesteydelser bør ikke omfatte vikarbureauarbejde og navnlig ikke de 
særlige aspekter omkring kontrol, overvågning og håndhævelse, der fortsat er nødvendige i en 
sektor, der er så sårbar over for misbrug og svig.
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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om det Indre Marked 
og Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
ændringsforslag i sin betænkning:

Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 3

(3) Da tjenesteydelser er drivkraften bag den 
økonomiske vækst og tegner sig for 70% af 
BNI og af beskæftigelsen i størsteparten af 
medlemsstaterne, indvirker denne 
opsplitning af det indre marked negativt på 
hele EU's økonomi, især på SMV'ernes 
konkurrenceevne, og forhindrer forbrugerne 
i at få adgang til et større udvalg af 
tjenesteydelser til konkurrencedygtige priser.
Europa-Parlamentet og Rådet har 
fremhævet, at fjernelsen af de retlige 
hindringer for oprettelsen af et egentligt 
indre marked er et meget vigtigt led i 
gennemførelsen af det mål, der blev fastsat 
af Det Europæiske Råd i Lissabon, nemlig at 
gøre EU til den mest konkurrencedygtige og 
dynamiske videnbaserede økonomi i verden 
inden år 2010. Det er absolut nødvendigt at 
få fjernet disse hindringer for at sætte skub i 
EU's økonomi, især hvad angår 
beskæftigelse og investeringer.

(3) Da tjenesteydelser er drivkraften bag den 
økonomiske vækst og tegner sig for 70% af 
BNI og af beskæftigelsen i størsteparten af 
medlemsstaterne, indvirker denne 
opsplitning af det indre marked negativt på 
hele EU's økonomi, især på SMV'ernes 
konkurrenceevne, og forhindrer forbrugerne 
i at få adgang til et større udvalg af 
tjenesteydelser til konkurrencedygtige priser.
Det er vigtigt at påpege, at servicesektoren 
især er en central beskæftigelsessektor for 
kvinder, og at de derfor vil kunne drage 
stor nytte af de nye muligheder, som 
gennemførelsen af det indre marked for 
tjenester frembyder. Europa-Parlamentet og 
Rådet har fremhævet, at fjernelsen af de 
retlige hindringer for oprettelsen af et 
egentligt indre marked er et meget vigtigt 
led i gennemførelsen af det mål, der blev 
fastsat af Det Europæiske Råd i Lissabon, 
nemlig at gøre EU til den mest 
konkurrencedygtige og dynamiske 
videnbaserede økonomi i verden inden år 
2010. Det er absolut nødvendigt at få fjernet 
disse hindringer for at sætte skub i EU's 
økonomi, især hvad angår beskæftigelse og 
investeringer.

  
1 EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Begrundelse

En stor del af kvinderne på det europæiske arbejdsmarked er beskæftiget i servicesektoren, og 
det er derfor vigtigt at sikre, at EU's servicesektor er konkurrencedygtig. På nuværende 
tidspunkt er der en lang række hindringer for det indre marked, som forhindrer mange 
tjenesteydere i at udøve deres virksomhed på tværs af nationale grænser. Dette underminerer 
konkurrenceevnen i og uden for Europa og udgør en hindring for muligheden for at skabe 
flere job i Europa - navnlig for kvinder.

Ændringsforslag 2
Betragtning 7 a (ny)

(7a) I dette direktiv bør der i fuld 
udstrækning tages hensyn til 
ligestillingsprincippet og til de uheldige 
følger, som direktivet kan have for kvinder 
på beskæftigelsesområdet og kvinder 
generelt.
I særdeleshed bør der tages hensyn til det 
forhold, at især mange kvinder arbejder i 
lavt betalte servicejobs og under usikre 
ansættelsesforhold. Der bør derfor sættes 
specielt fokus på, at niveauet for disse 
kvinders løn, sociale rettigheder og 
arbejdsmæssige rettigheder ikke sænkes 
som en konsekvens af direktivet.
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