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BREVE JUSTIFICAÇÃO

Os efeitos sobre o emprego que se espera venham a resultar da adopção da proposta de 
directiva relativa aos serviços são exagerados. Existe, de facto, o risco de consequências 
negativas para o emprego das mulheres, em especial no que respeita aos sectores onde estas 
predominam (prestação de cuidados de saúde e outros serviços sociais).
A avaliação de impacto efectuada pela Comissão é assaz ambígua. Embora reconheça que é 
muito difícil fazer uma estimativa fiável do impacto das barreiras aos serviços na economia da 
UE, afirma que serão criados milhões de postos de trabalho. Continua a não haver uma análise 
global da problemática da criação de postos de trabalho e da melhoria dos empregos na UE. A 
dimensão social não é tida em consideração e não é feita uma avaliação de impacto das 
repercussões sociais e em matéria de emprego. As investigações revelam que liberalizações 
levadas a cabo anteriormente conduziram à supressão de postos de trabalho e à erosão da 
coesão social.
É necessário efectuar uma análise mais aprofundada, na qual se especifiquem os tipos de 
serviços que são susceptíveis de ser afectados pelas barreiras ou a beneficiar do ponto de vista 
do crescimento do emprego na sequência da respectiva supressão. 

Os serviços ligados à saúde, conforme estão actualmente organizados, já contribuíram para a 
criação de postos de trabalho e, em muitos casos, estes são qualificados e bem remunerados.

No relatório "Employment in Europe 2004" (em português apenas foi publicada a "Síntese do 
Relatório sobre o Emprego na Europa 2004") da DG Emprego (Setembro de 2004), é 
estabelecida uma comparação entre as estruturas do emprego nos EUA e na Europa, que 
revela que os serviços de saúde e os serviços sociais são um domínio em que, entre 1998 e 
2003, "as taxas de crescimento do emprego, na maioria dos Estados-Membros da UE, 
suplantaram as registadas nos EUA". A respectiva secção do relatório afirma o seguinte:

"...a chave para o aumento do emprego nos serviços está na criação de empregos em sectores 
de remuneração e produtividade comparativamente elevadas, como os serviços relacionados 
com as empresas, de educação e de saúde e os serviços sociais. Para atingir este objectivo, ... é 
necessário aumentar a procura de serviços, o que poderá ser alcançado através do aumento da 
participação das mulheres e das pessoas idosas no mercado de trabalho, de um investimento 
acrescido e mais eficaz no capital humano e na aprendizagem ao longo da vida, acompanhado 
da partilha dos respectivos encargos e responsabilidades entre as autoridades públicas, as 
empresas e os indivíduos, e do financiamento público em domínios como os dos serviços de 
educação, de prestação de cuidados de saúde e sociais."
É, pois, altamente questionável que a directiva traga quaisquer benefícios no que toca aos 
serviços de saúde.
O êxito no sector dos serviços de saúde pode ser aumentado, não através do aumento da 
concorrência mas através do investimento em formação e do reforço do financiamento 
público.

As mulheres podem ainda ser afectadas negativamente enquanto consumidoras de serviços 
públicos tais como os de prestação de cuidados de saúde e os serviços sociais, sobretudo 
numa situação como a actual, em que os Estados-Membros têm meios para garantir a 
qualidade e a quantidade dos serviços em causa.
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A Directiva prevê a liberalização dos serviços de saúde e dos serviços sociais, o que levará à 
degradação do bem-estar social e da cobertura dos cuidados de saúde em benefício das 
seguradoras privadas.
Os desafios que a UE enfrenta em matéria de cuidados de saúde ou de apoio aos idosos são 
demasiado importantes para serem deixados nas mãos do mercado. As autoridades públicas 
devem poder exercer controlos e adoptar leis que promovam os serviços de interesse 
económico geral.
Os eventuais efeitos negativos da Directiva relativa às condições de emprego das mulheres no 
que respeita ao nível de rendimentos implicariam uma cobertura inferior no caso de optarem 
por um sistema de seguro privado e a um agravamento da desigualdade. A liberalização dos 
serviços de saúde e dos serviços sociais representaria um retrocesso em matéria de direitos 
sociais e económicos, especialmente no caso das mulheres.

O princípio do país de origem afectará negativamente as mulheres enquanto trabalhadoras do 
sector dos serviços e enquanto consumidoras de serviços públicos e outros.

A aplicação do princípio do país de origem aos prestadores de serviços transfronteiras é 
susceptível de gerar abusos e manipulações. Nos domínios que não estão harmonizados ao 
nível europeu, o princípio em questão permitiria a coexistência, num mesmo país de 
acolhimento, de diferentes regimes nacionais, com a eventual sobreposição de 25 
regulamentações nacionais. Isto incitaria, por um lado, os prestadores de serviços a 
estabelecerem-se nos Estados-Membros da UE com a imposição fiscal mais baixa e com uma 
protecção dos direitos dos trabalhadores inferior e, por outro lado, os países com níveis de 
protecção social mais altos a reduzirem este nível por forma a continuarem a ser competitivos.

Deste modo, poderá gerar-se uma situação em que o consumidor deixa de saber quais são as 
normas que se aplicam a um determinado serviço e/ou prestador de serviços e a quem deve 
recorrer em caso de litígio, o que impedirá os consumidores de obterem serviços de boa 
qualidade.

As agências de trabalho temporário são "serviços" que recaem no âmbito de aplicação da 
Directiva. Em muitos países a maioria dos trabalhadores destas agências são mulheres. A 
derrogação constante do artigo 17º em relação às matérias abrangidas pela Directiva relativa 
ao destacamento de trabalhadores não é suficiente para salvaguardar as normas e 
regulamentações nacionais no âmbito do trabalho temporário. Nos casos em que se aplica a 
Directiva relativa ao destacamento, as propostas contidas nos artigos 24º e 25º impedirão os 
Estados-Membros de efectuarem controlos e aplicarem as suas normas.
Em nome da confiança e reconhecimento mútuos, o Estado-Membro de destacamento, apesar 
de lhe incumbir a aplicação da sua própria legislação, ver-se-ia confrontado com graves 
obstáculos em virtude das proibições enunciadas no artigo 24º.

A proposta de directiva relativa aos serviços não deverá abarcar o trabalho no âmbito de 
agências de trabalho temporário e, em especial, os aspectos específicos do controlo, da 
supervisão e da aplicação que continuam a ser necessários num sector tão vulnerável a abusos 
e fraudes.
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ALTERAÇÕES

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão do Mercado 
Interno e da Protecção dos Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar 
no seu relatório as seguintes alterações:

Texto da Comissão1 Alterações do Parlamento

Alteração 1
Considerando 3

(3) Enquanto os serviços são os motores do 
crescimento económico e representam 70% 
do PNB e dos empregos na maioria dos 
Estados-Membros, esta fragmentação do 
mercado interno tem um impacto negativo 
no conjunto da economia europeia, 
nomeadamente sobre a competitividade das 
PME, e impede os consumidores de terem 
acesso a uma maior escolha de serviços a 
preços competitivos. O Parlamento Europeu 
e o Conselho sublinharam que a supressão 
dos obstáculos jurídicos ao estabelecimento 
de um verdadeiro mercado interno 
representa uma prioridade para o 
cumprimento do objectivo fixado pelo 
Conselho Europeu de Lisboa de fazer da 
União Europeia a economia assente no 
conhecimento mais dinâmica e mais 
competitiva do mundo até 2010. A supressão 
destes obstáculos constitui uma passagem 
incontornável para a reactivação da 
economia europeia, em especial em termos 
de emprego e de investimento.

(3) Enquanto os serviços são os motores do 
crescimento económico e representam 70% 
do PNB e dos empregos na maioria dos 
Estados-Membros, esta fragmentação do 
mercado interno tem um impacto negativo 
no conjunto da economia europeia, 
nomeadamente sobre a competitividade das 
PME, e impede os consumidores de terem 
acesso a uma maior escolha de serviços a 
preços  competitivos. É importante 
assinalar que o sector dos serviços é 
decisivo para o emprego, sobretudo das 
mulheres, e que estas, por isso, podem em 
grande medida aproveitar as novas 
oportunidades oferecidas pela plena 
realização do mercado interno dos serviços.
O Parlamento Europeu e o Conselho 
sublinharam que a supressão dos obstáculos 
jurídicos ao estabelecimento de um 
verdadeiro mercado interno representa uma 
prioridade para o cumprimento do objectivo 
fixado pelo Conselho Europeu de Lisboa de 
fazer da União Europeia a economia assente 
no conhecimento mais dinâmica e mais 
competitiva do mundo até 2010. A supressão 
destes obstáculos constitui uma passagem 
incontornável para a reactivação da 
economia europeia, em especial em termos 
de emprego e de investimento.

  
1 JO C ... /Ainda não publicado no JO.
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Justificação

No mercado de trabalho europeu, grande parte das mulheres trabalham no sector de 
serviços, pelo que é fundamental garantir um mercado competitivo dos serviços na UE. Até 
agora toda uma série de obstáculos ao mercado interno impedia muitos prestadores de 
serviços de levar a cabo as suas actividades ignorando as fronteiras nacionais, o que não só
prejudica a competitividade dentro e fora da Europa, como também impede a possibilidade 
de criar mais postos de trabalho na Europa, sobretudo para as mulheres.

Alteração 2
Considerando 7 bis (novo)

(7 bis) A presente Directiva terá 
plenamente em conta o princípio da 
integração da perspectiva do género é 
conveniente estudar os efeitos negativos 
que a presente Directiva poderia ter para as 
mulheres no âmbito do emprego e em geral.
Será tido em conta, em particular, que 
muitas mulheres, sobretudo ocupam postos 
de trabalho mal remunerados no sector dos 
serviços e suas condições de emprego são 
precárias. Por conseguinte, será prestada 
atenção especial a que a presente Directiva 
não implique a redução dos salários nem 
dos direitos sociais e laborais destas 
mulheres.
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