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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο αντίκτυπος που αναμένεται να έχει στην απασχόληση η έγκριση της πρότασης οδηγίας 
σχετικά με τις υπηρεσίες έχει υπερεκτιμηθεί. Υπάρχει κίνδυνος να προκληθούν δυσμενείς 
συνέπειες στην απασχόληση των γυναικών, ιδίως σε τομείς υπηρεσιών που κυριαρχούνται 
από γυναίκες (υγειονομική περίθαλψη και άλλες κοινωνικές υπηρεσίες).

Η εκτίμηση των επιπτώσεων που έχει πραγματοποιήσει η Επιτροπή είναι μάλλον ασαφής. 
Μολονότι αναγνωρίζει ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να εκτιμηθούν με έγκυρο τρόπο οι 
επιπτώσεις των εμποδίων που παρακωλύουν την παροχή υπηρεσιών στην οικονομία της ΕΕ, 
αναφέρει ότι θα δημιουργηθούν εκατομμύρια θέσης εργασίας. Εξακολουθεί να μην 
πραγματοποιείται συνεκτική ανάλυση της προβληματικής που διέπει τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και την καλύτερη ποιότητα των θέσεων εργασίας στην ΕΕ. Απουσιάζει επίσης η 
κοινωνική διάσταση και η εκτίμηση του αντίκτυπου των επιπτώσεων του κοινωνικού τομέα 
και της απασχόλησης. Σχετικές έρευνες καταδεικνύουν ότι οι προηγούμενες διαδικασίες
ελευθέρωσης έχουν οδηγήσει στην εξάλειψη των υφισταμένων θέσεων εργασίας και στη 
διάβρωση της κοινωνικής συνοχής.

Απαιτείται λεπτομερέστερη ανάλυση που θα προσδιορίζει το είδος των υπηρεσιών που 
ενδέχεται να θιγούν από τα σχετικά εμπόδια ή να επωφεληθούν από την εξάλειψη των 
εμποδίων που παρακωλύουν την αύξηση της απασχόλησης.

Οι υπηρεσίες υγείας, στη μορφή που έχουν οργανωθεί επί του παρόντος, επιτυγχάνουν ήδη 
στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, και σε πολλές περιπτώσεις, εξειδικευμένων θέσεων 
εργασίας και υψηλών αποδοχών.

Στην έκθεση της ΓΔ απασχόλησης "Η απασχόληση στην Ευρώπη 2004" (Σεπτέμβριος 2004), 
έχει γίνει σύγκριση μεταξύ διαρθρώσεων απασχόλησης στις ΗΠΑ και την Ευρώπη και έχει 
αποδειχθεί ότι οι υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες συνιστούν έναν τομέα στον οποίο 
κατά την περίοδο 1998-2003 έχουν επιτευχθεί υψηλότεροι δείκτες ανάπτυξης στην 
απασχόληση στην πλειονότητα των κρατών μελών της ΕΕ απ' ό,τι έχει επιτευχθεί στις ΗΠΑ. 
Αυτό το τμήμα της έκθεσης καταλήγει στο συμπέρασμα ότι:

Το κλειδί για την αύξηση της απασχόλησης στις υπηρεσίες βρίσκεται στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας σε υπηρεσίες οι οποίες, συγκριτικά, έχουν υψηλούς μισθούς και υψηλή 
παραγωγικότητα, όπως οι υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις, εκπαίδευση και υγεία και οι 
κοινωνικές υπηρεσίες. Προς το σκοπό αυτό είναι ανάγκη να αυξηθεί περαιτέρω η τελική 
ζήτηση υπηρεσιών. Η ζήτηση αυτή θα προκύψει από περαιτέρω αυξήσεις στη συμμετοχή των 
γυναικών και ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας στην αγορά εργασίας, από περισσότερες και 
αποδοτικότερες επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο και στη δια βίου μάθηση, από την 
κατανομή των σχετικών δαπανών και αρμοδιοτήτων μεταξύ δημοσίων αρχών, εταιρειών και 
μεμονωμένων ατόμων, και από την υποστήριξη μέσω δημόσιων δαπανών σε τομείς όπως 
είναι η εκπαίδευση και οι υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες.

Για το λόγο αυτό, αμφισβητείται σε μεγάλο βαθμό εάν και κατά πόσον η οδηγία θα 
συνεπάγεται πλεονεκτήματα για τις υπηρεσίες υγείας.
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Η ανάπτυξη των υπηρεσιών υγείας δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί με την αύξηση του 
ανταγωνισμού αλλά με επενδύσεις στην εκπαίδευση και με την αυξημένη υποστήριξη μέσω 
δημοσίων δαπανών.

Οι γυναίκες ενδέχεται επίσης να υποστούν δυσμενείς συνέπειες, ως καταναλώτριες δημοσίων 
υπηρεσιών, όπως είναι οι υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες, ιδίως κατά την περίοδο που 
τα κράτη μέλη έχουν δεσμευθεί να διασφαλίζουν την ποιότητα και την ποσότητα των 
υπηρεσιών αυτών.

Η οδηγία προβλέπει την ελευθέρωση των υπηρεσιών υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών. 
Τούτο θα οδηγούσε στην υποβάθμιση της κοινωνικής ευημερίας και της υγειονομικής 
περίθαλψης ευνοώντας τον τομέα των ιδιωτικών ασφαλίσεων.

Η πρόκληση που αντιμετωπίζει η ΕΕ στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης ή της 
φροντίδας των ηλικιωμένων είναι τόσο σημαντική που δεν πρέπει να εγκαταλειφθεί στα χέρια 
της αγοράς. Οι δημόσιες αρχές πρέπει να είναι σε θέση να ασκούν ελέγχους και μπορούν να 
βασίζονται σε νόμους που προωθούν τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος.

Οι πιθανές δυσμενείς συνέπειες της οδηγίας στις συνθήκες απασχόλησης των γυναικών από 
πλευράς επιπέδου αποδοχών θα συνεπάγονταν ανεπαρκέστερη κάλυψη σε περιπτώσεις 
ιδιωτικής ασφάλισης και θα διεύρυναν περισσότερο το χάσμα ανισοτήτων. Η ελευθέρώση 
των υγειονομικών και κοινωνικών υπηρεσιών θα συνιστούσε ένα βήμα οπισθοχώρησης από 
πλευράς κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων, ιδίως των γυναικών. 

Η αρχή της χώρας καταγωγής θα έχει δυσμενείς συνέπειες τόσο στις γυναίκες που 
απασχολούνται στους τομείς υπηρεσιών όσο και στις καταναλώτριες δημοσίων και άλλων 
υπηρεσιών.

Η εφαρμογή της αρχής της χώρας καταγωγής στους διασυνοριακούς παρόχους υπηρεσιών 
μπορεί να προκαλέσει καταχρήσεις και δόλιους χειρισμούς. Σε τομείς που δεν έχουν 
εναρμονισθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η αρχή αυτή θα επέτρεπε τη συνύπαρξη διαφόρων 
εθνικών καθεστώτων στην ίδια χώρα υποδοχής και την πιθανή αντιπαράθεση 25 εθνικών 
ρυθμίσεων. Τούτο θα ενθάρρυνε, αφενός, τους παρόχους υπηρεσιών να εγκαθίστανται στα 
κράτη μέλη της ΕΕ με τους χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές και το χαμηλότερο 
επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων και, αφετέρου, τις χώρες με 
υψηλότερα πρότυπα προστασίας να θεσπίσουν χαμηλότερα ούτως ώστε να παραμείνουν 
ανταγωνιστικές.

Ενδέχεται να δημιουργηθεί μια κατάσταση κατά την οποίαν οι καταναλωτές δεν θα 
γνωρίζουν ποιοι κανόνες διέπουν συγκεκριμένη υπηρεσία και/ή συγκεκριμένο πάροχο και 
πού να προσφύγουν σε περιπτώσεις διαφορών. Κατά συνέπεια, οι καταναλωτές δεν θα είναι 
σε θέση να λαμβάνουν ποιοτικές υπηρεσίες.

Τα πρακτορεία προσωρινής παροχής υπηρεσιών παρέχουν "υπηρεσίες" υπό την έννοια της 
οδηγίας. Σε πολλές χώρες, η πλειονότητα των εργαζομένων σε πρακτορεία είναι γυναίκες. Η 
παρέκκλιση στο άρθρο 17 για "θέματα που καλύπτονται από την οδηγία περί αποσπάσεων" 
δεν επαρκεί για τη διατήρηση των εθνικών κανόνων και κανονισμών όσον αφορά τις 
εργασίες των πρακτορείων προσωρινής παροχής υπηρεσιών. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες 
θα εφαρμοζόταν η οδηγία περί αποσπάσεων, οι προτάσεις που περιλαμβάνουν τα άρθρα 24 
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και 25 της οδηγίας δεν θα επέτρεπαν στα κράτη μέλη να παρακολουθούν και να εφαρμόζουν 
τους κανόνες τους.

Εξ ονόματος της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αναγνώρισης, το κράτος μέλος της απόσπασης, 
μολονότι είναι αρμόδιο για την επιβολή της νομοθεσίας τους, παρεμποδίζεται σοβαρά από τις 
απαγορεύσεις που απαριθμούνται στο άρθρο 24.

Η πρόταση οδηγίας για τις υπηρεσίες δεν θα πρέπει να ασχολείται με την εργασία στο 
πλαίσιο πρακτορείων προσωρινής εύρεσης εργασίας, και ειδικότερα με τις ειδικές πλευρές 
της παρακολούθησης, εποπτείας και επιβολής που εξακολουθούν να απαιτούνται σε έναν 
τόσο ευάλωτο τομέα για πιθανές καταχρήσεις και απάτες.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, 
να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 3

(3)  Ενώ οι υπηρεσίες αποτελούν την 
κινητήρια δύναμη της οικονομικής 
ανάπτυξης και αντιστοιχούν στο 70% του 
ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και των 
θέσεων εργασίας στα περισσότερα κράτη 
μέλη, αυτός ο κατακερματισμός της 
εσωτερικής αγοράς επιδρά αρνητικά στην 
ευρωπαϊκή οικονομία στο σύνολό της και 
ιδίως στην ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ 
και εμποδίζει τους καταναλωτές να έχουν 
πρόσβαση σε ευρεία επιλογή υπηρεσιών σε 
ανταγωνιστικές τιμές. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν 
τονίσει ότι η εξάλειψη των νομικών 
εμποδίων για την καθιέρωση μιας 
πραγματικής εσωτερικής αγοράς αποτελεί 
προτεραιότητα για την επίτευξη του στόχου 
που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο της Λισσαβώνας να καταστεί η 
Ευρωπαϊκή Ένωση η πιο ανταγωνιστική και 

(3)  Ενώ οι υπηρεσίες αποτελούν την 
κινητήρια δύναμη της οικονομικής 
ανάπτυξης και αντιστοιχούν στο 70% του 
ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και των 
θέσεων εργασίας στα περισσότερα κράτη 
μέλη, αυτός ο κατακερματισμός της 
εσωτερικής αγοράς επιδρά αρνητικά στην 
ευρωπαϊκή οικονομία στο σύνολό της και 
ιδίως στην ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ 
και εμποδίζει τους καταναλωτές να έχουν 
πρόσβαση σε ευρεία επιλογή υπηρεσιών σε 
ανταγωνιστικές τιμές. Είναι σημαντικό να 
τονισθεί ότι ο τομέας των υπηρεσιών 
συνιστά βασικό τομέα απασχόλησης 
ειδικότερα για τις γυναίκες και ότι, 
συνεπώς, αναμένουν μεγάλα 
πλεονεκτήματα από νέες ευκαιρίες που 
παρέχει η ολοκλήρωση της εσωτερικής 
αγοράς υπηρεσιών. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν 

  
1 ΕΕ C ... / Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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δυναμική οικονομία που βασίζεται στη 
γνώση παγκοσμίως έως το 2010. Η εξάλειψη 
αυτών των εμποδίων έχει ζωτική σημασία 
για την οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης, 
ιδίως από την άποψη της απασχόλησης και 
των επενδύσεων.

τονίσει ότι η εξάλειψη των νομικών 
εμποδίων για την καθιέρωση μιας 
πραγματικής εσωτερικής αγοράς αποτελεί 
προτεραιότητα για την επίτευξη του στόχου 
που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο της Λισσαβώνας να καταστεί η 
Ευρωπαϊκή Ένωση η πιο ανταγωνιστική και 
δυναμική οικονομία που βασίζεται στη 
γνώση παγκοσμίως έως το 2010. Η εξάλειψη 
αυτών των εμποδίων έχει ζωτική σημασία 
για την οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης, 
ιδίως από την άποψη της απασχόλησης και 
των επενδύσεων.

Αιτιολόγηση

Μεγάλο μέρος των γυναικών στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας απασχολείται στον τομέα των 
υπηρεσιών και, συνεπώς, είναι σημαντικό να εξασφαλισθεί μια ανταγωνιστική αγορά 
υπηρεσιών στην ΕΕ. Επί του παρόντος, ένα μεγάλο φάσμα εμποδίων στην εσωτερική αγορά 
παρεμποδίζει πολλούς παρόχους υπηρεσιών να αναπτύξουν τις εμπορικές τους δραστηριότητες 
πέραν των εθνικών συνόρων και τούτο δεν υπονομεύει μόνον την ανταγωνιστικότητα εντός και 
εκτός της Ευρώπης, αλλά επίσης δεν επιτρέπει να δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις εργασίας 
στην Ευρώπη, ιδίως για τις γυναίκες.

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 7α (νέα)

(7α)  Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
λαμβάνει πλήρως υπόψη την αρχή της 
ενσωμάτωσης της αρχής ισότητας σε όλη 
την κοινοτική νομοθεσία και τις δυσμενείς 
επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει η οδηγία 
για τις απασχολούμενες γυναίκες και τις 
γυναίκες γενικότερα.
Θα πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη 
το γεγονός ότι πολλές γυναίκες 
απασχολούνται ειδικότερα σε χαμηλά 
αμειβόμενες θέσεις εργασίας στον τομέα 
υπηρεσιών και βιώνουν επισφαλείς 
συνθήκες εργασίας. Για το λόγο αυτό, θα 
πρέπει να ληφθεί κυρίως μέριμνα ούτως 
ώστε, ως συνέπεια της οδηγίας αυτής, να 
μην μειωθεί το επίπεδο των αμοιβών, των 
κοινωνικών δικαιωμάτων και των 
δικαιωμάτων απασχόλησης των γυναικών 
αυτών. 
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