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KORTFATTAD MOTIVERING

De sysselsättningseffekter som förväntas bli följden av att förslaget till tjänstedirektiv antas är 
överdrivna. Det finns en risk för negativa effekter för kvinnors sysselsättning, särskilt inom 
kvinnodominerade servicesektorer (hälso- och sjukvård och andra sociala tjänster).

Den konsekvensbedömning som kommissionen gjort är ganska tvetydig. Samtidigt som man 
erkänner att det är mycket svårt att tillhandahålla en tillförlitlig uppskattning av vilka effekter 
hindren för tjänster har för EU:s ekonomi hävdas att miljontals arbetstillfällen kommer att 
skapas. Det finns ännu ingen övergripande analys om problematiken i fråga om att skapa 
arbetstillfällen och förbättra arbetskvaliteten inom EU. Den sociala dimensionen och en 
konsekvensbedömning av samhälls- och sysselsättningseffekterna saknas. Forskningen visar 
att tidigare avregleringar lett till att befintliga arbetstillfällen försvunnit och att den sociala 
sammanhållningen urholkats.

Det behövs en mer detaljerad analys i vilken man specificerar vilka slags tjänster som 
sannolikt kommer att påverkas negativt av hinder eller som, när det gäller ökad sysselsättning, 
sannolikt kommer att gynnas av att hindren avlägsnas.

Inom hälso- och sjukvårdstjänstesektorerna har man med nuvarande organisationsform redan 
varit framgångsrik när det gäller att skapa sysselsättning och i många fall kvalificerade och 
välavlönade arbetstillfällen.

I GD Sysselsättnings rapport om sysselsättningen i Europa 2004 (september 2004) gjordes en 
jämförelse mellan sysselsättningsstrukturerna i Förenta staterna och Europa, och det framgick 
att hälso- och sjukvårdstjänster och samhällstjänster är ett område där sysselsättningsökningen 
mellan 1998 och 2003 i flertalet EU-medlemsstater var högre än vad som iakttagits i Förenta 
staterna. Detta avsnitt i rapporten avslutas på följande sätt1:

”[…] Nyckeln till att öka sysselsättningen på tjänsteområdet är att skapa arbetstillfällen inom 
de jämförelsevis högavlönade och högproduktiva tjänsterna, exempelvis företagstjänster, 
utbildningstjänster, hälso- och sjukvårdstjänster och samhällstjänster. För att uppnå detta […] 
behövs en ytterligare ökning av den slutliga efterfrågan på tjänster. Detta senare kommer att 
bli följden av att kvinnor och äldre människor i ytterligare ökad utsträckning deltar i 
arbetsmarknaden, av att det görs fler och effektivare investeringar i humankapital och 
livslångt lärande och av att de därmed sammanhängande kostnaderna och ansvarsområdena 
fördelas mellan offentliga myndigheter, företag och enskilda personer, samt av det offentliga 
stödet på områden som utbildningstjänster, hälso- och sjukvårdstjänster och samhällstjänster.”

Det kan därför starkt ifrågasättas om direktivet skulle medföra några fördelar i fråga om 
hälso- och sjukvårdstjänster.

Man skulle kunna bygga vidare på framgångarna inom hälso- och sjukvårdstjänsterna, inte 
genom att öka konkurrensen utan genom att investera i utbildning och öka stödet genom de 
offentliga utgifterna.

  
1 Öv. anm.: Det följande stycket är inget originalcitat, utan en översättning av det citat på engelska som återges i 
den engelskspråkiga originalversionen av yttrandet. Rapporten verkar inte föreligga på svenska.
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Kvinnor kan även påverkas negativt i egenskap av konsumenter av offentliga tjänster, 
exempelvis hälso- och sjukvårdstjänster och samhällstjänster, särskilt i situationer där 
medlemsstaterna för närvarande ställer villkor i syfte att garantera sådana tjänsters kvalitet 
och kvantitet.

I direktivet planeras en avreglering av hälso- och sjukvårdstjänster och samhällstjänster. Detta 
skulle leda till att omfattningen av både samhällets välfärd och hälso- och sjukvården 
försämrades till förmån för privata försäkringar.

Den utmaning som EU står inför i fråga om hälso- och sjukvård och äldrevård är alltför viktig 
för att överlåtas åt marknaden. Offentliga myndigheter måste kunna utöva kontroll och får 
upprätthålla lagstiftning som främjar tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

Tänkbara negativa effekter som direktivet kan få för kvinnors anställningsvillkor när det 
gäller inkomstnivåerna skulle innebära att privata försäkringar gav sämre täckning och att 
klyftorna ökade.

En avreglering av hälso- och sjukvårdstjänsterna och samhällstjänsterna skulle innebära ett 
steg tillbaka när det gäller de sociala och ekonomiska rättigheterna, särskilt för kvinnor.

Principen om ursprungsland kommer att få negativa följder för kvinnor som arbetar inom 
servicesektorerna och för kvinnor i egenskap av konsumenter av allmänna och övriga tjänster.

Om man tillämpar principen om ursprungsland på tjänsteleverantörer som är verksamma i 
gränsöverskridande sammanhang kan detta leda till missbruk och manipulation. På områden 
som inte är harmoniserade inom hela gemenskapen skulle denna princip tillåta att olika 
nationella system samexisterade i samma värdland och att upp till 25 nationella bestämmelser 
stod sida vid sida om varandra. Detta skulle uppmuntra tjänsteleverantörer att påbörja 
verksamhet i de EU-medlemsstater som har de lägsta skattesatserna och det lägsta skyddet för 
arbetstagarnas rättigheter samt uppmuntra länder med högre skyddsstandard att sänka denna 
för att förbli konkurrenskraftiga.

Detta skulle kunna skapa en situation där konsumenterna inte vet vilka regler som tillämpas 
på en viss tjänst och/eller tjänsteleverantör och vart man skall vända sig om det uppstår en 
konflikt. Resultatet blir att kunderna inte kommer att kunna erhålla tjänster av god kvalitet.

Tjänster som erbjuds av företag som sysslar med interimarbete är ”tjänster” som omfattas av 
direktivets tillämpningsområde. I många länder är merparten av interimarbetarna kvinnor. 
Undantaget i artikel 17 för ”ärenden som omfattas av utstationeringsdirektivet” är inte 
tillräckligt för att säkra nationella regler och bestämmelser när det gäller interimarbete. I de 
fall då utstationeringsdirektivet gäller skulle förslagen i artiklarna 24 och 25 i direktivet göra 
det omöjligt för medlemsstaterna att övervaka och säkerställa efterlevnaden av sina 
bestämmelser.

När det gäller att uppfylla kraven på ömsesidigt förtroende och erkännande hindras 
utstationeringsmedlemsstaten, samtidigt som den framför allt är ansvarig för att säkerställa 
efterlevnaden av sin egen lagstiftning, allvarligt genom de förbud som anges i artikel 24.
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Förslaget till tjänstedirektiv bör inte ta upp interimarbete, särskilt inte de särskilda aspekter 
som gäller övervakning, tillsyn och säkerställande av efterlevnaden och som fortsatt behövs 
på ett område som är så sårbart för eventuellt missbruk och eventuella bedrägerier.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd att som ansvarigt utskott infoga 
följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 3

(3) Eftersom tjänsteverksamhet är 
drivkraften bakom den ekonomiska 
tillväxten och bidrar till 70 % av BNP och 
sysselsättningen i de flesta medlemsstaterna, 
inverkar denna uppsplittring av den inre 
marknaden negativt på hela den europeiska 
ekonomin, särskilt de små och medelstora 
företagens konkurrenskraft, och hindrar 
konsumenterna från att få tillgång till ett 
större urval av tjänster till 
konkurrenskraftiga priser.
Europaparlamentet och rådet har betonat att 
avskaffandet av rättsliga hinder för 
etableringen av en verklig inre marknad är 
ett av de viktigaste leden i genomförandet av 
det mål som fastställdes av Europeiska rådet 
i Lissabon för att göra Europeiska unionen 
till världens mest konkurrenskraftiga och 
dynamiska ekonomi innan 2010. Det är 
absolut nödvändigt att avskaffa dessa hinder 
för att få fart på den europeiska ekonomin, i 
synnerhet när det gäller sysselsättningen och 
investeringarna.

(3) Eftersom tjänsteverksamhet är 
drivkraften bakom den ekonomiska 
tillväxten och bidrar till 70 % av BNP och 
sysselsättningen i de flesta medlemsstaterna, 
inverkar denna uppsplittring av den inre 
marknaden negativt på hela den europeiska 
ekonomin, särskilt de små och medelstora 
företagens konkurrenskraft, och hindrar 
konsumenterna från att få tillgång till ett 
större urval av tjänster till 
konkurrenskraftiga priser. Det är viktigt att 
påpeka att tjänstesektorn är en 
nyckelsektor för sysselsättningen, särskilt 
för kvinnor, och att kvinnorna därför har 
mycket att vinna på de nya möjligheter som 
öppnas genom att den inre marknaden för 
tjänster fullbordas. Europaparlamentet och 
rådet har betonat att avskaffandet av rättsliga 
hinder för etableringen av en verklig inre 
marknad är ett av de viktigaste leden i 
genomförandet av det mål som fastställdes 
av Europeiska rådet i Lissabon för att göra 
Europeiska unionen till världens mest 
konkurrenskraftiga och dynamiska ekonomi 
innan 2010. Det är absolut nödvändigt att 
avskaffa dessa hinder för att få fart på den 
europeiska ekonomin, i synnerhet när det 
gäller sysselsättningen och investeringarna.

  
1 EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Motivering

En stor del av kvinnorna på den europeiska arbetsmarknaden arbetar i tjänstesektorn, och det 
är därför viktigt att se till att tjänstemarknaden i EU är konkurrenskraftig. För närvarande 
finns det en lång rad hinder på den inre marknaden, hinder som försvårar för många 
tjänsteleverantörer att bedriva sin verksamhet över nationsgränserna, och detta undergräver 
inte bara konkurrenskraften inom och utanför Europa utan hämmar också möjligheten att 
skapa fler arbetstillfällen i Europa, särskilt för kvinnor.

Ändringsförslag 2
Skäl 7a (nytt)

(7a) I detta direktiv bör man fullt ut beakta 
principen om integrering av ett 
jämställdhetsperspektiv och ta hänsyn till 
de negativa effekter som direktivet skulle 
kunna få för kvinnor i arbetslivet och 
kvinnor i allmänhet.
Särskild hänsyn bör tas till det faktum att 
många kvinnor arbetar i tjänsteyrken med 
låg lön och osäkra 
anställningsförhållanden. Därför bör man 
särskilt koncentrera sig på att undvika att 
nivåerna på dessa kvinnors löner, sociala 
rättigheter och arbetsrättigheter sänks till 
följd av detta direktiv.
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