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BEKNOPTE MOTIVERING

De verwachte gevolgen van de aanneming van de ontwerpdienstenrichtlijn voor de werk-
gelegenheid worden te rooskleurig voorgesteld. Het risico bestaat dat de werkgelegenheid van 
vrouwen nadelig zal worden beïnvloed, vooral in de door vrouwen gedomineerde diensten-
sectoren (de gezondheidszorg en andere sociale diensten).

De effectrapportage van de Commissie is nogal dubbelzinnig. Zij stelt dat miljoenen banen 
zullen worden geschapen, terwijl zij tegelijkertijd erkent dat het erg moeilijk is om een 
betrouwbare inschatting te maken van de gevolgen van belemmerde toegang tot diensten voor 
de EU-economie. Er is nog steeds geen uitvoerige analyse gemaakt van de problemen die 
kunnen ontstaan rond het scheppen van nieuwe en kwalitatief betere banen binnen de EU. De 
sociale dimensie en een effectbeoordeling met betrekking tot de gevolgen op sociaal gebied 
en voor de werkgelegenheid ontbreken. Onderzoek toont aan dat vorige liberaliseringen 
hebben geleid tot het schrappen van bestaande banen en een aantasting van de sociale cohesie.

Er is behoefte aan een meer gedetailleerde analyse waaruit precies blijkt welke soorten 
diensten waarschijnlijk te lijden zullen hebben onder de belemmeringen, en welke van het 
opheffen van de belemmeringen zullen profiteren als het gaat om de groei in 
werkgelegenheid.

De gezondheidszorg is met haar huidige organisatiewijze al succesvol in het creëren van 
werkgelegenheid en in veel gevallen gaat het hier om geschoolde en goed betaalde banen.

In het rapport "Werkgelegenheid in Europa 2004" (september 2004) van DG Werkgelegen-
heid en sociale zaken is een vergelijking gemaakt tussen werkgelegenheidsstructuren in de VS 
en Europa. Het bleek dat tussen 1998 en 2003 "de groeicijfers van werkgelegenheid van een 
meerderheid van de EU-lidstaten die van de VS naar de kroon staken" op het gebied van 
gezondheids- en sociale diensten. Dit deel van het rapport stelt het volgende vast: 

"... een grotere werkgelegenheid in diensten kan bereikt worden door het scheppen van banen 
in de relatief goed betaalde en hoog productieve diensten zoals de zakelijke dienstverlening, 
onderwijs, gezondheidszorg en sociale dienstverlening. Om dit te bereiken ... is een verder-
gaande toenemende eindvraag naar diensten noodzakelijk. Dit laatste zal volgen uit een verder 
toenemend aantal vrouwen en ouderen dat deelneemt aan de arbeidsmarkt, uit meer en 
efficiëntere investeringen in menselijk kapitaal en lifelong learning, het delen van de daarmee 
samenhangende kosten en verantwoordelijkheden door de overheden, bedrijven en individuen 
en uit publieke uitgaven op gebieden zoals onderwijs en gezondheids- en sociale diensten."

Daarom is het zeer de vraag of de richtlijn enig voordeel voor de gezondheidszorg zal 
opleveren. 

De succesvolle toekomst voor de gezondheidszorg is niet zozeer gebaat bij het vergroten van 
concurrentie, maar vooral bij het investeren in opleidingen en een verhoging van publieke 
uitgaven.

Ook vrouwen kunnen als consumenten van publieke diensten, zoals gezondheidszorg en 
sociale dienstverlening, nadelige gevolgen van deze richtlijn ondervinden, vooral nu aan de 
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lidstaten voorwaarden worden gesteld om de kwaliteit en kwantiteit van dergelijke diensten te 
garanderen. 

De richtlijn voorziet in de liberalisering van de gezondheidszorg en sociale dienstverlening. 
Dit kan leiden tot een achteruitgang van de welzijnszorg en tot een minder volledige dekking 
van de gezondheidskosten ten gunste van particuliere verzekeringen.

De uitdaging die de EU te wachten staat aangaande gezondheidszorg of ouderenzorg is te 
belangrijk om aan de marktwerking over te laten. Overheden moeten controle kunnen 
uitoefenen en wetten kunnen uitvaardigen die diensten van algemeen economisch belang 
steunen. 

De mogelijk negatieve effecten van de richtlijn op arbeidsvoorwaarden voor vrouwen in de 
zin van inkomensniveau zouden eruit kunnen bestaan dat er in het geval van particuliere 
verzekeringen minder kosten worden gedekt en dat de kloof groter wordt.

Liberalisering van de gezondheidszorg en sociale dienstverlening zou voor de sociale en 
economische rechten van vooral vrouwen een stap terug betekenen.

Het oorsprongslandbeginsel zal voor vrouwelijke werknemers in de dienstensectoren en voor 
vrouwelijke consumenten van publieke en andere diensten nadelige gevolgen hebben.

De toepassing van het oorsprongslandbeginsel op grensoverschrijdende dienstverrichters kan 
misbruik en manipulatie uitlokken. Voor gebieden waar geen harmonisatie heeft plaats-
gevonden zouden hierdoor in hetzelfde gastland verschillende nationale regimes naast elkaar 
kunnen bestaan en kunnen er 25 nationale regelingen naast elkaar van toepassing zijn. Dit zou 
voor dienstverrichters een reden zijn om zich te vestigen in de EU-lidstaten met de laagste 
belastingtarieven en de minste bescherming van de rechten van werknemers, en landen met 
een hogere standaard van bescherming stimuleren om die te verlagen om concurrerend te 
blijven.

Hierdoor kan de situatie ontstaan dat consumenten niet weten welke regels van toepassing zijn 
op een specifieke dienst en/of dienstverrichter en tot wie ze zich kunnen wenden als er zich 
een probleem voordoet. Als gevolg hiervan kunnen klanten geen aanspraak maken op 
diensten van een goede kwaliteit.

Uitzendbureaus leveren "diensten" die onder de werkingssfeer van de richtlijn vallen. In veel 
landen is de meerderheid van de uitzendkrachten vrouw. De beperking in artikel 17 die geldt 
voor "aspecten die zijn geregeld bij Richtlijn 96/71/EG (richtlijn betreffende de terbeschik-
kingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten)" is niet toereikend 
om nationale regels en regelingen met betrekking tot uitzendwerk veilig te stellen. In de 
gevallen waarin de richtlijn betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het 
oog op het verrichten van diensten van toepassing zou zijn, zou op grond van de voorstellen 
van artikel 24 en 25 van de richtlijn voor de lidstaten onmogelijk zijn om toezicht te houden 
en hun regels te handhaven.

In naam van het beginsel van wederzijds vertrouwen en wederzijdse erkenning wordt de 
lidstaat van terbeschikkingstelling, dat met name verantwoordelijk is voor de handhaving van 
zijn eigen wetgeving, ernstig belemmerd door de verbodsregels die in artikel 24 zijn vervat.
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De ontwerpdienstenrichtlijn zou zich niet met tijdelijk werk moeten bezighouden en zeker
niet met gespecialiseerde zaken als het bewaken, toezicht houden, en handhaven van de 
regels, hetgeen in deze misbruik- en fraudegevoelige sector nog altijd noodzakelijk is.

AMENDEMENTEN

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie interne markt en consumentenbescherming onderstaande amendementen in haar 
verslag op te nemen:

Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Overweging (3)

(3) Daar diensten de motor van de 
economische groei zijn en in de meeste 
lidstaten goed zijn voor 70% van het BNP en 
van de werkgelegenheid, heeft deze 
versnippering van de interne markt 
negatieve gevolgen voor de gehele Europese 
economie, met name voor de 
concurrentiekracht van KMO´s, en blokkeert 
zij de toegang van de consumenten tot een 
ruimer dienstenaanbod tegen concurrerende 
prijzen. Het Europees Parlement en de Raad 
hebben erop gewezen dat het wegnemen van 
de juridische belemmeringen voor de 
totstandbrenging van een ware interne markt 
een prioriteit is voor de verwezenlijking van 
het doel van de Europese Raad van Lissabon 
om van de Europese Unie tegen 2010 de 
meest concurrerende en dynamische 
kenniseconomie van de wereld te maken. De 
opheffing van deze belemmeringen is een 
onvermijdelijke stap voor de heropleving 
van de Europese economie, vooral wat de 
werkgelegenheid en de investeringen betreft.

(3) Daar diensten de motor van de 
economische groei zijn en in de meeste 
lidstaten goed zijn voor 70% van het BNP en 
van de werkgelegenheid, heeft deze 
versnippering van de interne markt 
negatieve gevolgen voor de gehele Europese 
economie, met name voor de 
concurrentiekracht van KMO´s, en blokkeert 
zij de toegang van de consumenten tot een 
ruimer dienstenaanbod tegen concurrerende 
prijzen. Onderstreept moet worden dat de 
dienstensector een sector is die van cruciaal 
belang is voor met name de 
werkgelegenheid van vrouwen, en dat deze 
daarom in sterke mate  kunnen profiteren 
van de nieuwe kansen die  door de 
voltooiing van de interne markt voor 
diensten geboden worden.  Het Europees 
Parlement en de Raad hebben erop gewezen 
dat het wegnemen van de juridische 
belemmeringen voor de totstandbrenging 
van een ware interne markt een prioriteit is 
voor de verwezenlijking van het doel van de 
Europese Raad van Lissabon om van de 
Europese Unie tegen 2010 de meest 
concurrerende en dynamische 

  
1 PB C .../Nog niet in het PB gepubliceerd.
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kenniseconomie van de wereld te maken. De 
opheffing van deze belemmeringen is een 
onvermijdelijke stap voor de heropleving 
van de Europese economie, vooral wat de 
werkgelegenheid en de investeringen betreft.

Motivering

Veel vrouwen op de Europese arbeidsmarkt zijn tewerkgesteld in de dienstensectyor en het is 
daarom van groot belang te zorgen voor een competitieve dienstenmarkt in de EU. Thans 
verhindert een hele reeks hindernissen op de interne markt veel dienstverleners nog om hun 
activiteiten over de nationale grenzen heen uit te oefenen. Hierdoor wordt niet alleen het 
concurrentievermogen van Europa naar binnen en naar buiten toe ondermijnd, maar dit belet 
ook de schepping van nieuwe arbeidsplaatsen in Europa, in het biojzonder voor vrouwen.

Amendement 2
Overweging (7) bis (nieuw)

(7) bis   In deze richtlijn moet ook ten volle 
rekening worden gehouden met het 
beginsel van "gender mainstreaming" en 
de negatieve gevolgen die de richtlijn kan 
hebben voor de vrouwen op de 
arbeidsmarkt, en voor vrouwen in het 
algemeen
In het bijzonder moet worden gelet op het 
feit dat veel vrouwen  met neme werkzaam 
zijn in laagbetaalde dienstberoepen en 
onder precaire tewerkstellingsvoorwaarden. 
In het bijzonder moet er daarom op worden 
gelet dat het loonpeil, de sociale rechten en 
de arbeidsvoorwaarden van deze vrouwen 
niet verlaagd worden ten gevolge van deze 
richtlijn.
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