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LYHYET PERUSTELUT

Palveluista sisämarkkinoilla tehdyn ehdotuksen direktiiviksi hyväksymisestä aiheutuvia 
työllisyysvaikutuksia on liioiteltu. On olemassa vaara, että direktiivillä on kielteisiä 
vaikutuksia naisten työllisyyteen, erityisesti naisvaltaisilla palvelualoilla (terveydenhuolto ja 
muut sosiaalialat). 

Komission tekemä vaikutusten arviointi on melko epämääräinen. Vaikka komissio toteaa, että 
on erittäin vaikeaa esittää luotettavaa arviota esteiden vaikutuksista EU:n talouden 
palveluihin, se mainitsee kuitenkin miljoonat uudet työpaikat. Vieläkään ei ole saatavilla 
kattavaa analyysiä työpaikkojen luomisen ja työpaikkojen laadun parantamisen 
problematiikasta EU:ssa. Sosiaalisen ulottuvuuden ja sosiaalisten vaikutusten ja 
työllisyysvaikutusten arviointi on yhä tekemättä. Tutkimukset osoittavat, että aikaisemmin 
tehtyjen vapauttamisten seurauksena on ollut olemassa olevien työpaikkojen häviäminen ja 
sosiaalisen koheesion heikentyminen. 

Tarvitaan yksityiskohtaisempi analyysi, josta selviää esteistä oletettavasti kärsivät palvelualat 
ja vastaavasti alat, joilla työllisyys lisääntyy niiden poistamisen seurauksena.

Terveyspalvelut ovat jo nykyisellään onnistuneet synnyttämään työpaikkoja ja useissa 
tapauksissa ammattitaitoa vaativia hyvin palkattuja työpaikkoja.

Työllisyyden pääosaston syyskuussa 2004 julkaisemassa työllisyyttä Euroopassa vuonna 2004 
käsittelevässä kertomuksessa verrataan Yhdysvaltojen ja Euroopan työllisyysrakenteita ja 
siinä todetaan, että terveys- ja sosiaalialan palvelut ovat ala, jolla vuosina 1998–2003 
työllisyyskasvu oli suurempaa suurimmassa osassa EU:n jäsenvaltioita kuin Yhdysvalloissa. 
Kertomuksessa todetaan seuraavaa:

Keskeinen keino jatkaa Euroopan talouksien rakenneuudistuksia ja lisätä palvelualan 
työllisyyttä on luoda työpaikkoja suhteellisen hyvin palkatuilla, paljon tuottavilla aloilla, 
kuten liike-elämän palvelut, koulutus sekä terveys- ja sosiaalipalvelut. Tätä varten on lisättävä 
palveluiden loppukysyntää. Kysyntä kasvaa naisten ja ikääntyneiden työntekijöiden 
työvoimaosuuden kasvun ja inhimilliseen pääomaan ja elinikäiseen oppimiseen tehtävien 
aikaisempaa suurempien ja tehokkaampien investointien myötä, jakamalla tästä aiheutuvat 
kulut ja velvollisuudet julkisten viranomaisten, yritysten ja kansalaisten kesken sekä 
tukemalla opetus-, terveys- ja sosiaalipalveluja julkisista varoista.

Näin ollen on hyvin kyseenalaista, tuoko direktiivi minkäänlaisia etuja terveyspalveluille. 

Terveyspalvelujen alalla aikaansaatua menestystä voitaisiin jatkaa investoimalla koulutukseen 
ja lisäämällä julkisista varoista myönnettävää tukea sen asemasta, että lisättäisiin kilpailua. 

Naisiin voi myös kohdistua kielteisiä vaikutuksia julkisten palvelujen, kuten terveys- ja 
sosiaalipalvelujen, käyttäjinä erityisesti tilanteissa, joissa jäsenvaltiot täyttävät jo palvelujen 
laadun ja määrän takaavat edellytykset.

Direktiivi tähtää terveys- ja sosiaalipalvelujen vapauttamiseen. Tämä johtaa sosiaaliturvan ja 
terveydenhuollon heikkenemiseen ja yksityisten vakuutusten yleistymiseen.
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EU:n haasteet terveyden- ja vanhustenhuollon alalla ovat liian tärkeitä jätettäviksi 
markkinoiden armoille. Julkisten viranomaisten on kyettävä valvomaan yleishyödyllisiä 
palveluja ja säätämään niitä edistäviä lakeja. 

Direktiivin mahdolliset kielteiset vaikutukset naisten työllisyysolosuhteisiin tulotason osalta 
merkitsisivät huonompaa vakuutusturvaa yksityisten vakuutusten tapauksessa ja kuilun 
syvenemistä. Terveys- ja sosiaalipalvelujen vapauttaminen olisi askel taaksepäin erityisesti 
sosiaalisten ja taloudellisten oikeuksien osalta. 

Alkuperämaaperiaate tulee vaikuttamaan kielteisesti naisiin palvelualojen työntekijöinä, sekä 
naisiin kuluttajina julkisten ja muiden palvelujen käyttäjinä. 

Alkuperämaaperiaatteen soveltaminen rajatylittäviin palveluntarjoajiin voi synnyttää 
väärinkäyttöä ja manipulaatiota. Tämän periaatteen soveltaminen alueilla, joita ei ole 
harmonisoitu, saisi aikaan tilanteen, jossa useita eri kansallisia järjestelmiä olisi voimassa 
samaan aikaan samassa maassa ja rinnakkain olisi mahdollisesti 25 kansallista lainsäädäntöä. 
Tämä kannustaisi palveluntarjoajia asettautumaan niihin jäsenvaltioihin, joissa on alhaisin 
veroaste ja heikoimmat työntekijöiden oikeudet. Vastaavasti korkeiden standardien mailla 
olisi kiusaus heikentää työntekijöiden oikeuksia, jotta ne säilyisivät kilpailukykyisinä.

Tämä saattaisi luoda tilanteen, jossa kuluttajat eivät tiedä, mitä sääntöjä sovelletaan 
kulloiseenkin palveluun tai palveluntarjoajaan ja mitä tehdä konfliktitilanteessa. Näin ollen 
kuluttajilla ei olisi mahdollisuutta saada laadukkaita palveluja.

Tilapäistyövoimaa välittävät toimistot ovat direktiivin soveltamisalaan kuuluvia "palveluita". 
Monissa maissa suurin osa näiden toimistojen työntekijöistä on naisia. Direktiivin 17 artiklan 
sisältämät kansalaisten tilapäiseen lähettämiseen sovellettavat poikkeukset eivät ole riittäviä 
turvaamaan kansallisia sääntöjä ja määräyksiä tilapäistyövoiman tapauksessa. Tilapäistä 
lähettämistä koskevan direktiivin kattamissa tapauksissa direktiivin 24 ja 25 artiklan 
sisältämät ehdotukset saisivat aikaan sen, että jäsenvaltioiden olisi mahdotonta valvoa ja 
panna täytäntöön määräyksiään.

Vastavuoroisen luottamuksen ja tunnustamisen nimissä tilapäisen lähettämisen 
kohdejäsenvaltio on vastuussa oman lainsäädäntönsä noudattamisesta, mutta 24 artiklassa 
luetellut erityissäännökset vaikeuttavat sitä selvästi. 

Tilapäistyövoimatoimistojen ei tulisi kuulua ehdotuksen direktiiviksi palveluista 
sisämarkkinoilla soveltamisalaan. Direktiivin ei tulisi myöskään käsitellä seurantaan ja 
täytäntöönpanon valvontaan liittyviä erityiskysymyksiä, sillä ne ovat jatkossakin 
välttämättömiä alalla, joka on erittäin altis väärinkäytöksille ja petoksille.

TARKISTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat 
tarkistukset:
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Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

(7 a) Direktiivissä otetaan huomioon 
sukupuolten välisen tasa-arvon 
valtavirtaistamista koskeva periaate ja 
direktiivistä mahdollisesti aiheutuvat 
kielteiset vaikutukset naisten työllisyyteen 
ja naisiin yleensä.

  
1 EYVL / EUVL ... / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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