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RÖVID INDOKLÁS 

A szolgáltatási szektorra vonatkozó irányelvtervezet elfogadásától várt foglalkoztatási 
elvárások eltúlzottak. Fennáll annak a kockázata, hogy a női foglalkoztatás tekintetében 
ellentétes hatást ér el különösen a túlnyomórészt női foglalkoztatottakat alkalmazó 
szolgáltatási szektoroknál (egészségügy, szociális ellátás).  

A Bizottság által végzett hatásvizsgálat meglehetősen ellentmondásos. Míg elismeri, hogy 
nagyon nehéz megbízható értékelést adni a szolgáltatási szektor korlátozásainak, az EU 
gazdaságára való hatásáról, azt állítja, hogy több millió új munkahely fog keletkezni. Még 
mindig nincs átfogó elemzés a munkahelyteremtés és a jobb minőségű munka problémakörére 
az EU-n belül. Hiányzik a szociális dimenzió és a szociális és foglalkoztatási hatások 
vizsgálata. Kutatások mutatják, hogy az elsietett liberalizáció, létező munkahelyek 
megszűnéséhez és a társadalmi kohézió erodálásához vezethet.  
Részletesebb elemzés szükséges, amely meghatározza azokat a szolgáltatási szektorokat, 
melyeket a feltételezések szerint a korlátozások hátrányosan érintenek, vagy amelyeknél a 
korlátozások felszámolása a foglalkozatás növekedését eredményezi. 

Az egészségügyi szolgáltatások, a jelenlegi szerveződésükben is sikeresek a 
munkahelyteremtésben és sok esetben a szakképzett és jól fizető állások megteremtésében.

A Foglalkoztatási főigazgatóság „Foglalkoztatás Európában 2004” jelentésében (2004. 
szept.), összehasonlítás készült az USA és Európa foglalkoztatási struktúrájáról, amiből 
kiderül, hogy az egészségügyi és szociális ellátás az a terület, ahol 1998 és 2003 között „a 
foglalkoztatás növekedési rátája az EU tagállamok nagy részében meghaladta az USA-beli 
értékeket”. A jelentésnek ez a fejezete az alábbi következtetésre jut:
„… a szolgáltatási szektorban úgy fokozható a foglalkoztatás, hogy a viszonylag jól fizetett, 
nagy termelékenységű szolgáltatási területeken (üzleti szféra, oktatás, egészségügy, szociális 
ellátás) létesítenek munkahelyeket. Ennek eléréséhez… szükség van a szolgáltatások iránti 
végső fogyasztói kereslet további növelésére. Ez utóbbi, a nők és az idősebbek növekvő 
munkapiaci szerepvállalásával, a humántőkébe és az élethossziglani tanulásba való egyre 
hatékonyabb befektetésekkel, a kapcsolódó költségeknek és felelősségeknek az állami 
szervek, a cégek és a magánszemélyek közötti megosztásával, valamint az oktatás, az 
egészségügy és a szociális ellátás területein nyújtott állami költségvetési támogatással 
valósítható meg.”

Ezért nagymértékben kérdéses az irányelv bárminemű haszna az egészségügyi ellátásban. 

Az egészségügyi ellátásban nem a verseny növelésével, hanem a képzésbe való befektetéssel 
és az állami költségvetési támogatás növelésével érhető el siker. 

Hátrány érheti azokban az ellátási helyzetekben is a nőket, úgy mint a közszféra  –
egészségügyi, szociális ellátás – fogyasztóit, melyekben a tagállamok pillanatnyilag 
rendelkeznek az ellátás mennyiségének és minőségének garantálásához szükséges 
feltételekkel.   
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Az irányelv az egészségügyi és szociális ellátás szolgáltatásainak a liberalizációját helyezi 
kilátásba. Ez a szociális és jóléti ellátás visszaszorulásához vezet a magán biztosítók 
térnyerésével szemben. 

A kihívások, melyekkel az EU-nak szembe kell néznie az egészségügyi vagy az öregségi 
ellátás tekintetében, túlságosan jelentősek, ahhoz, hogy a piacnak átengedje őket. Az állami 
hatóságoknak tudniuk kell ellenőrzést gyakorolniuk, és rendelkezniük kell olyan 
törvényekkel, melyek támogatják gazdaság egészének érdekét szolgáló szolgáltatásokat.  

Az irányelv lehetséges negatív női foglalkoztatási következményei a jövedelmi 
körülményekben, a magán biztosítási rendszerben rosszabb ellátási lefedettséget, és a 
különbségek növekedését jelenheti. Az egészségügyi és szociális ellátás liberalizációja 
hátralépés lenne a szociális és gazdasági jogok, különösen a nők jogainak tekintetében. 

A származási ország elve negatívan fogja érinteni a nőket úgy is mint, a szolgáltatási 
szektorban dolgozókat és úgy is, mint a közszféra és egyéb szolgáltatás fogyasztóit.  

A származási ország elvének alkalmazása a határokon átnyúló szolgáltatásnyújtókra, 
visszaélésekre és manipulációkra adhat alkalmat.  Azokon a területeken, ahol nincsen 
Európára kiterjedő harmonizáció, az elv lehetővé teszi különböző rendszerek együttélését, és 
egyazon fogadó országban 25 nemzeti szabályzó egyidejű lehetséges jelenlétét. Ez arra 
ösztönözné a szolgáltatásnyújtókat, hogy azokban az EU tagországban telepedjenek meg, ahol 
a legalacsonyabbak az adóterhek, és ahol a leggyengébb a dolgozók jogainak védelme, a 
magasabb szintű jogokkal rendelkező országokat, pedig arra, hogy csökkentsék a jogi 
védelmet, versenyképességük megőrzése érdekében.      

Ez olyan helyzetet eredményezhet, amikor a fogyasztó nem tudja melyik szabályt, alkalmazza 
egy adott szolgáltatás és/vagy szolgáltatásnyújtó kapcsán és kihez forduljon konfliktus esetén. 
Mind ebből következhet, hogy a fogyasztó nem juthat hozzá a jó minőségű szolgáltatásokhoz. 
Az ideiglenes ügynökségek, az irányelv hatálya alá eső “szolgáltatások”. Számos országban 
az ügynökségi dolgozók többsége nő.  A 17. cikkben szereplő eltérés „a kiküldetési irányelv 
alá eső ügyekben” nem elegendő, arra hogy megóvja az ideiglenes ügynökségi munkára 
vonatkozó nemzeti rendelkezéseket és szabályozásokat. Ahol a kiküldetési irányelv 
alkalmazható lenne, ott az irányelv 24. és 25. javaslatai lehetetlenné teszik a tagállamok 
számára, hogy figyelemmel kövessék és végrehajtassák rendelkezéseiket.
A kiküldetés tagországa, míg névlegesen saját törvénykezésének végrehajtatásáért felel a 
kölcsönös bizalom és elismerés nevében, addig a 24. cikkben felsorolt tiltások, ebben 
szigorúan megakadályozzák.

A szolgáltatásokról szóló irányelvtervezet nem kell, hogy foglalkozzon az ideiglenes 
ügynökségi munkával és különösen nem annak különböző ellenőrzési aspektusával, mivel az 
ellenőrzés és a végrehajtás továbbra is szükséges egy olyan szektorban, ami ennyire ki van 
téve a lehetséges visszaéléseknek és csalásoknak.

MÓDOSÍTÁSOK

A Női Jogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja a Belső Piac és Fogyasztóvédelmi 
Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:
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A Bizottság javaslata 1 A Parlament módosításai

1. módosítás 
7 a. preambulumbekezdés (új)

(7a) Az irányelvnek teljes mértékben 
figyelembe kell vennie a nemi 
esélyegyelőség általános érvényesítésének 
elvét, és tekintettel kell lennie az 
irányelvnek a női foglalkoztatást vagy 
általában a nőket érintő valamennyi 
lehetséges negatív következményre. 

  
1 HL C ... / HL-ban még nem tették közzé.
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