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KRÓTKIE UZASADNIENIE

Oczekiwania odnośnie skutków na rynku pracy w wyniku przyjęcia projektu dyrektywy w 
sprawie usług są przesadzone. Istnieje ryzyko, że wpłynie ona niekorzystnie na zatrudnienie 
kobiet, zwłaszcza w sektorach usług zdominowanych przez pracowników płci żeńskiej takich 
jak opieka medyczna i szeroko rozumiana opieka społeczna.
Ocena wpływu dyrektywy na rynek pracy poczyniona przez Komisję nie jest jednoznaczna. 
Dostrzega się w niej, że wiarygodne oszacowanie wpływu barier ekonomicznych w sektorze 
usług na gospodarkę UE jest bardzo trudne, stwierdzając jednocześnie, że dyrektywa 
przyczyni się do powstania milionów nowych miejsc pracy. Wciąż nie ma wyczerpującej 
analizy problemów związanych z tworzeniem nowych miejsc pracy i poprawą warunków 
zatrudnienia w UE. Brakuje również odniesienia do wymiaru społecznego oraz oceny 
skutków na rynku pracy. Badania dowodzą, że wcześniejsze liberalizacje doprowadziły do 
likwidacji istniejących miejsc pracy oraz erozji spójności społecznej.
Potrzebna jest bardziej szczegółowa analiza określająca rodzaj usług, na które bariery 
ekonomiczne wywierają ponoć negatywny wpływ oraz wskazująca te usługi, w przypadku 
których usunięcie owych barier ma mieć pozytywny wpływ w postaci wzrostu zatrudnienia. 

Obecna forma organizacji usług w służbie zdrowia już wydatnie przyczynia się do wzrostu 
zatrudnienia. W wielu przypadkach są to dobrze płatne miejsca pracy wymagające wysokich 
kwalifikacji.
Sprawozdanie Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia pt. „Zatrudnienie w Europie w 2004 r.” (z 
września 2004 r.) zawiera porównanie struktury zatrudnienia w USA i w Europie oraz 
dowodzi, że usługi w służbie zdrowia i w opiece społecznej to jeden z obszarów, w których w 
latach 1998-2003 „stopy wzrostu zatrudnienia w większości Państw Członkowskich UE były 
wyższe od zaobserwowanych w USA”. Ta część sprawozdania zawiera następujący wniosek:

„ (...) kluczem do wzrostu zatrudnienia w sektorze usług jest tworzenie nowych miejsc pracy 
w stosunkowo dobrze płatnych i wysoce produktywnych usługach takich jak usługi biurowe, 
edukacja i zdrowie oraz opieka społeczna. Do osiągnięcia tego celu niezbędny jest dalszy 
wzrost ogólnego popytu na usługi, który wynika z szerszego udziału kobiet i ludzi starszych 
w rynku pracy, z większych i efektywniejszych inwestycji w kapitał ludzki i procesy ciągłego 
kształcenia, z podziału kosztów i kompetencji pomiędzy władze publiczne, firmy i osoby 
prywatne oraz ze wsparcia środkami publicznymi w takich dziedzinach jak edukacja, zdrowie 
i opieka społeczna.”

Dlatego też pozostaje kwestią nader wątpliwą, czy dyrektywa byłaby źródłem jakichkolwiek 
korzyści w sektorze usług zdrowotnych.

Sukces w usługach związanych ze służbą zdrowia mógłby być podstawą dalszych działań, 
jednak nie poprzez wzmożenie konkurencji, lecz poprzez inwestycje w szkolenia oraz szersze 
wsparcie środkami publicznymi.
Możliwe są również niekorzystne skutki w przypadku kobiet korzystających z usług 
publicznych takich jak usługi zdrowotne i opieka społeczna, zwłaszcza w sytuacji, gdy 
Państwa Członkowskie mają możliwość zagwarantowania określonej jakości i częstotliwości 
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korzystania z takich usług.
Dyrektywa przewiduje liberalizację sektora opieki zdrowotnej i społecznej. Doprowadziłoby 
to do pogorszenia ochrony ubezpieczeniowej systemu opieki społecznej i zdrowotnej z 
korzyścią dla prywatnych ubezpieczycieli.

Opieka zdrowotna i opieka nad ludźmi starszymi to sprawy zbyt ważne, aby UE mogła je 
poddać samoregulacji rynku. Władze publiczne muszą mieć możliwość kontrolowania usług 
bedących przedmiotem ogólnego zainteresowania ze względów ekonomicznych i mogą 
wprowadzać prawo szczególnie przyjazne dla tego rodzaju usług.

Możliwe niekorzystne skutki dyrektywy odnośnie warunków płacowych przy zatrudnianiu 
kobiet oznaczałyby gorszą ochronę ubezpieczeniową w przypadku ubezpieczeń prywatnych i 
dalsze pogłębianie różnic. Liberalizacja usług zdrowotnych i opieki społecznej byłaby 
krokiem wstecz jeżeli chodzi o prawa socjalne i ekonomiczne, szczególnie w odniesieniu do 
kobiet.
Zasada kraju pochodzenia będzie krzywdząca dla kobiet zatrudnionych w sektorze usług oraz 
tych, które korzystają z usług publicznych i innych.
Stosowanie zasady kraju pochodzenia w odniesieniu do usługodawców z zagranicy może być 
źródłem nadużyć i manipulacji. W dziedzinach, które nie są zharmonizowane na szczeblu 
europejskim zasada ta pozwalałaby na współistnienie różnych krajowych reżimów w jednym 
państwie i być może nakładanie się 25 krajowych systemów regulacji. Zachęcałoby to 
usługodawców do podejmowania działalności w krajach UE o najniższych stawkach 
podatkowych i najsłabiej rozwiniętych prawach ochrony pracowników, natomiast kraje 
mające wyższe standardy w tej dziedzinie byłyby skłonne do ich obniżania, aby nie utracić 
swojej konkurencyjności.
Mogłoby dojść do sytuacji, w której odbiorcy usług nie będą wiedzieć, jakie przepisy mają 
zastosowanie w przypadku konkretnej usługi lub konkretnego usługodawcy i do kogo należy 
się zwrócić w kwestiach spornych. W efekcie odbiorcy usług nie otrzymają świadczeń 
należytej jakości.
Agencje pracy tymczasowej należą do kategorii „usług” i są objęte dyrektywą. W wielu 
krajach większość pracowników zatrudnionych za pośrednictwem agencji to kobiety. 
Odstępstwo w art. 17 na rzecz „kwestii uregulowanych na mocy dyrektywy dotyczącej 
delegowania pracowników” nie wystarczy, aby zachować przepisy i regulacje krajowe 
dotyczące pracy tymczasowej za pośrednictwem agencji. Tam, gdzie dyrektywa dotycząca 
delegowania pracowników znalazłaby zastosowanie, zapisy art. 24 i 25 dyrektywy w sprawie 
usług uniemożliwiłyby Państwom Członkowskim monitorowanie i wprowadzanie w życie 
własnych przepisów.
W imię wzajemnego zaufania i uznania, kraj oddelegowania, odpowiadający za 
egzekwowanie swojego własnego prawa, napotyka poważne przeszkody wynikające z 
zakazów wyszczególnionych w art. 24.

Projekt dyrektywy w sprawie usług nie powinien się zajmować ani pracą tymczasową za 
pośrednictwem agencji, ani tym bardziej szczególnymi aspektami dotyczącymi 
monitorowania, nadzoru i egzekwowania prawa, które nadal są niezbędne w sektorze tak 
bardzo narażonym na nadużycia i oszustwa.
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POPRAWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i 
Ochrony Konsumentów, właściwej dla tej sprawy, o naniesienie w swoim sprawozdaniu 
następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt uzasadnienia 7 a (nowy)

(7a) Niniejsza dyrektywa powinna w pełni 
brać pod uwagę zasadę włączania 
problematyki płci do głównego nurtu 
polityki oraz uwzględniać wszelkie 
wynikające z niej negatywne skutki w 
odniesieniu do kobiet pozostających w 
stosunku pracy i kobiet w ogóle.

  
1 Dz.U. C ... / Tekst dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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