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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Učinki zaposlovanja, za katere se pričakuje, da bodo rezultat sprejetja osnutka direktive o 
storitvah, so pretirani. Obstaja nevarnost neželenih učinkov na zaposlovanje žensk, zlasti v 
storitvenih sektorjih, kjer prevladujejo ženske (zdravstvo in druge socialne storitve).

Presoja vplivov, ki jo je izdelala Komisija je precej dvomljiva. Ob priznavanju, da je zelo 
težko zagotoviti zanesljive ocene vplivov ovir za storitve na gospodarstvo EU, navaja, da 
bodo oblikovani milijoni delovnih mest. Še vedno ne obstaja obširna analiza problematike 
oblikovanja delovnih mest in boljše kakovosti delovnih mest v EU. Manjkata socialna 
dimenzija in presoja socialnih vplivov in učinkov zaposlovanja. Raziskava kaže, da so 
prejšnje liberalizacije vodile v uničenje obstoječih delovnih mest in slabitev socialne kohezije.

Potrebna je podrobnejša analiza, ki bi opredelila storitve, ki bi lahko bile prizadete zaradi ovir 
oziroma ki bi z odstranitvijo ovir lahko imele koristi glede rasti zaposlovanja. 

Zdravstvene storitve, kot so trenutno organizirane, so že uspešne pri oblikovanju delovnih 
mest in v veliko primerih gre za kvalificirana in dobro plačana delovna mesta.

V poročilu "Zaposlenost v Evropi leta 2004" Generalnega direktorata za zaposlovanje 
(september 2004) je bila narejena primerjava med strukturami zaposlenosti v Združenih 
državah in Evropi in dokazano je bilo, da so zdravstvene in socialne storitve področje, kjer so 
med leti 1998 in 2003 "stopnje rasti zaposlenosti v večini držav članic EU bile višje kot v 
Združenih državah". Zaključek tega dela poročila se glasi:
"...ključ za povečanje zaposlenosti v storitvah je oblikovanje delovnih mest v sorazmerno 
visoko plačanih in visoko produktivnih storitvah, kot so poslovne storitve, izobraževanje ter 
zdravstvene in socialne storitve. Da bi to dosegli, ... so potrebna nadaljnja povečanja v 
končnem povpraševanju po storitvah. Slednje bo sledilo iz nadaljnjega povečanja udeležbe 
žensk in starejših na trgu delovne sile, iz bolj in bolj učinkovitih naložb v človeški kapital in 
vseživljenjsko učenje pri istočasni delitvi s tem povezanih stroškov in odgovornosti med 
javnimi organi, podjetji in posamezniki, in iz podpiranja javne porabe na področju 
izobraževanja, zdravstva in socialnih storitev."
Zato je zelo vprašljivo, če bi direktiva prinesla kakšne koristi za zdravstvene storitve.

Uspeh v zdravstvu se ne doseže s povečanjem konkurenčnosti, ampak z naložbami v 
usposabljanje in s povečanjem podpore iz javnih sredstev.

Ženske so lahko tudi negativno prizadete, na primer kot uporabnice javnih storitev, kot so 
zdravstvene in socialne storitve, zlasti v razmerah, kjer imajo države članice trenutno pogoje 
za zagotavljanje kakovosti in količine teh storitev.
Direktiva predvideva liberalizacijo zdravstva in socialnih storitev. To bi vodilo v poslabšanje 
socialnega varstva in zdravstvenega varstva v korist privatnega zavarovanja.
Izziv, s katerim se EU sooča na področju zdravstvenega varstva ali varstva starejših, je preveč 
pomemben, da bi bil prepuščen trgu. Javni organi morajo biti sposobni izvajati kontrolo in 
lahko sprejemajo zakone, ki spodbujajo storitve splošnega gospodarskega interesa.

Možni negativni učinki direktive na pogoje zaposlovanja žensk kar zadeva višino dohodka bi 
bili slabše pokritje v primeru privatnega zavarovanja in širjenje vrzeli. Liberalizacija 
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zdravstvenih in socialnih storitev bi bila korak nazaj glede socialnih in ekonomskih pravic, 
zlasti pravic žensk.

Načelo države izvora bo negativno vplivalo na ženske kot delavke v storitvenem sektorju, kot 
tudi na ženske kot uporabnice javnih in drugih storitev.

Uporaba načela države izvora za ponudnike čezmejnih storitev lahko povzroči zlorabo in 
manipulacijo. Na področjih, za katera ne obstaja vseevropska harmonizacija, bi to načelo 
dovolilo soobstoj različnih nacionalnih režimov v isti državi gostiteljici in vzporeden obstoj 
možnih 25 nacionalnih predpisov. To bi ponudnike storitev spodbudilo, da se namestijo v 
državah članicah EU z najnižjimi davčnimi stopnjami in najmanjšim varstvom pravic 
delavcev, države z višjimi standardi varstva pa bi spodbudilo, da le-te znižajo, da bi ostale 
konkurenčne.
Lahko pride do situacije, ko potrošniki ne bodo vedeli, katera pravila veljajo za določeno 
storitev in/ali ponudnika in na koga se obrniti v primeru spora. Zaradi tega potrošniki ne bodo 
mogli biti deležni dobre kakovosti storitev.

Agencije za začasno zaposlovanje zagotavljajo "storitve" v okviru področja uporabe direktive. 
V veliko državah so preko agencij zaposlene večinoma ženske. Odstopanje v členu 17 za 
"zadeve, ki jih zajema direktiva o napotitvi delavcev na delo" ni zadostno za zaščito 
nacionalnih pravil in predpisov glede začasnega dela preko zaposlitvene agencije. Kjer bi 
direktiva o napotitvi delavcev na delo veljala, bi predlogi v členu 24 in 25 Direktive državam 
članicam onemogočali spremljati in uveljavljati svoja pravila.

V imenu medsebojnega zaupanja in priznavanja je država članica, ki napoti delavce na delo in 
je zlasti odgovorna za uveljavljanje lastne zakonodaje, resno ovirana s prepovedmi, 
navedenimi v členu 24.
Osnutek direktive o storitvah se naj ne bi ukvarjal z začasnim delom preko zaposlitvene 
agencije in zlasti ne s posebnimi vidiki spremljanja, nadzorovanja in uveljavljanja, ki so na 
področju, tako občutljivem na možne zlorabe in prevare, še naprej potrebni.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za pravice žensk in politiko enakih možnosti poziva Odbor za notranji trg in varstvo 
potrošnikov kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija1 Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Uvodna izjava 7 a (novo)

(7a) Ta direktiva v celoti upošteva načelo 
enakosti spolov in vse negativne učinke, ki 
bi jih direktiva lahko imela na zaposlene 

  
1 UL C ... / Še neobjavljeno v UL.
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ženske in ženske na splošno.
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