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KRÁTKÉ ODŮVODNĚNÍ

Vliv na zaměstnanost, očekávaný v důsledku přijetí předlohy směrnice o službách, je 
nadsazený. Naopak zde existuje riziko nepříznivých vlivů na zaměstnávání žen, zejména 
pokud jde o feminizovaná odvětví služeb (zdravotní péče a další sociální služby).
Posouzení dopadu směrnice, které Komise provedla, je spíše dvojznačné. Ačkoli na jedné 
straně přiznává, že je velmi obtížné spolehlivě odhadnout vliv překážek ve službách na 
hospodářství EU, na druhé straně zároveň konstatuje, že budou vytvořeny miliony pracovních 
míst. Zatím však stále ještě není k dispozici komplexní analýza problematiky vytváření 
pracovních míst a zlepšení jejich kvality v rámci EU. Hodnocení sociálního rozměru a 
významu dopadu směrnice na sociální oblast a oblast zaměstnanosti zatím chybí. Výzkum 
prokázal, že předchozí liberalizace vedla k destrukci stávajících pracovních míst a k erozi 
sociální soudržnosti. 
Je zapotřebí provést podrobnější analýzu, která by specifikovala druhy služeb, u nichž se 
předpokládá, že se budou potýkat s překážkami nebo naopak budou mít v důsledku odstranění 
překážek výhody z hlediska růstu zaměstnanosti. 

Zdravotnictví tak, jak je v současné době organizováno, je již úspěšné ve vytváření 
zaměstnanosti a v mnoha případech se jedná o odborná a velmi dobře placená pracovní místa.

Ve zprávě Generálního ředitelství pro zaměstnanost, průmyslové vztahy a sociální záležitosti 
nazvané „Zaměstnanost v Evropě v roce 2004” (září roku 2004) bylo provedeno srovnání 
mezi strukturami zaměstnanosti v USA a v Evropě; ukázalo se, že zdravotnické a sociální 
služby jsou jedinou oblastí, kde mezi rokem 1998 a 2003 „míry zaměstnanosti ve většině 
členských států EU předstihly tyto ukazatele sledované v USA.” Tato část zprávy byla 
ukončena takto:

„..klíčem ke zvyšování zaměstnanosti ve službách je vytváření pracovních míst 
v komparativně velmi dobře placených, vysoce produktivních službách, jako jsou obchodní 
služby, vzdělávací, zdravotnické a sociální služby. K dosažení tohoto cíle, … je třeba dále 
zvyšovat konečnou poptávku po službách. Toto zvýšení poptávky bude pokračovat po dalším 
zvyšování účasti žen a starších osob na pracovním trhu a po rozsáhlejších a účinnějších 
investicích do lidského kapitálu a celoživotního vzdělávání, sdílení souvisejících nákladů 
a odpovědnosti mezi veřejnými orgány, společnostmi a jednotlivci a poskytnutí podpory 
vzdělávacím,zdravotnickým a sociálním službám z veřejných výdajů.”  

Z tohoto důvodu je otázkou, zda směrnice přinese nějaké výhody s ohledem na zdravotnictví.
Úspěch ve zdravotnictví by mohl být založen na investicích do vzdělávání a zvyšování 
podpory z veřejných výdajů, nikoliv na zvyšování hospodářské soutěže. 
Na ženy jako na spotřebitele veřejných služeb typu  služeb zdravotnických a sociálních to 
může také mít negativní vliv, zejména v situaci, kdy právě členské státy budou mít podmínky 
pro zajištění kvality a kvantity těchto služeb.

Směrnice předpokládá liberalizaci služeb zdravotní péče a sociálních služeb. To by mohlo 
vést ke zhoršení pokrytí sociální a zdravotní péče ve prospěch soukromého pojištění. 

Výzva, které EU čelí z hlediska zdravotní péče nebo péče o starší generaci je příliš významná, 
než aby mohla být ponechána pouze trhu. Orgány veřejné správy musí být schopné vykonávat 
dohled a měly by mít zákony podporující služby všeobecného ekonomického zájmu. 
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Možné negativní působení směrnice na podmínky zaměstnanosti žen z hlediska úrovně příjmů 
by mohlo znamenat horší pokrytí v případě soukromého pojištění a další rozvírání nůžek. 
Liberalizace zdravotnických a sociálních služeb by znamenala krok zpět z hlediska sociálních 
a ekonomických práv, zejména žen. 
Zásada země původu negativně ovlivní ženy jako pracovnice v odvětvích služeb a také ženy 
jako spotřebitele veřejných a dalších služeb. 
Uplatňování zásady země původu na poskytovatele přeshraničních služeb může vyvolat 
zneužívání a manipulaci. V oblastech, které nejsou v Evropě široce harmonizovány, by tato 
zásada umožnila různým národním režimům koexistovat ve stejné hostitelské zemi a klást na 
stejnou úroveň  až 25 národních předpisů. To by povzbudilo poskytovatele služeb, aby se 
prosazovali v členských státech EU s nejnižšími sazbami daní a ochranou práv pracujících, 
zatímco země s vyššími standardy ochrany by to nutilo k jejich snížení, aby zůstaly 
konkurenceschopné. 

Mohlo by to vytvořit situaci, kdy by spotřebitelé nevěděli, která pravidla pro specifickou 
službu a/nebo poskytovatele platí a kam se obrátit v případě sporu. Ve výsledku by zákazníci 
nebyli schopni získat dobré a kvalitní služby. 
Dočasné agentury jsou v rámci směrnice „službami”. V mnoha zemích většinu pracovníků 
v agenturách tvoří ženy. Částečné zrušení článku 17 pro „záležitosti v působnosti směrnice o 
vysílání pracovníků“ nedostatečně chrání vnitrostátní pravidla a předpisy s ohledem na 
dočasnou agenturní práci. V případě uplatnění směrnice o vysílání pracovníků by návrhy v 
článku 24 a 25 směrnice znemožnily členským státům monitorovat a vymáhat svá pravidla. 

Ve jménu vzájemné důvěry a uznání budou členskému státu, jmenovitě odpovědnému za 
vymáhání svých  vlastních právních předpisů,  v tomto  závažným způsobem bránit zákazy 
uvedené v článku 24. 
Návrh směrnice o službách by se neměl zabývat dočasnou agenturní prací a zejména ne 
zvláštními aspekty monitorování, dohledu a prosazování, které bude nadále nezbytné 
v odvětví, které je tak ohrožené možným zneužíváním a podvody. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, 
aby jako odpovědný výbor začlenil do své zprávy následující pozměňovací návrhy:

Znění navrhované Komisí 1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 7 a (nový) 

  
1Úř. věst. …./nebylo dosud zveřejněno v Úř. věst.
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(7a) Tato směrnice by měla plně přihlížet  
k zásadě poskytování rovných příležitostí 
mužům i ženám a brát ohled na jakékoliv 
negativní vlivy, které by směrnice mohla
mít na zaměstnané ženy a ženy všeobecně.
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