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Introduktion 
 
Den aktuella realekonomiska krisen påverkar förvärvsarbetande kvinnor och män och deras 
samhällen. Fattigdomen ökar och miljontals personer i världen har gått miste sina jobb.i Den 
aktuella krisen visar att kapitalismen är instabil. Liberalisering och avreglering av tidigare reglerade 
offentliga tjänster bidrar till denna instabilitet, som skapar stora problem och misär för vanliga 
arbetstagare och medborgare. Offentliga tjänster i offentlig ägo och under offentlig kontroll gör 
ekonomin stabil. Denna pelare har försvagats allvarligt under de senaste 30 åren då dessa tjänster 
har kommersialiserats och privatiserats.  
 
Offentliga tjänster spelar en viktig roll för att skydda personer från de värsta följderna av en 
ekonomisk nedgång. Relevanta svar på krisen omfattar därför investeringar i offentliga tjänster och 
offentlig infrastruktur som gynnar alla, stabiliserar ekonomin, upprätthåller efterfrågan och 
sysselsättningen samt bidrar till framtida ekonomisk tillväxt som är hållbar ur ett miljöperspektiv.ii 
Offentliga myndigheter och offentliga arbetsförmedlingar bör främja en aktiv arbetsmarknadspolitik. 
 
EPSU vill se verkliga förändringar som leder till ekonomiska, sociala och miljöframsteg. Vi behöver 
inte åtgärder som endast tjänar till att skydda de metoder som har använts tidigare och bristfälliga 
institutioner. En konkret dagordning för sociala frågor och miljöhänsyn bör ingå bland de åtgärder 
som tar itu med finans- och den ekonomiska krisen, för att finans-, ekonomisk, social- och 
miljöpolitik förstärker varandra. 
 
Utmaningen är att förhindra att en ekonomisk kris av denna omfattning inträffar igen. Den 
oansvariga ideologiskt drivna nyliberala modellen har försatt många av världens ekonomier i den 
värsta lågkonjunkturen sedan andra världskriget. Nu är det viktigt att reglera om finans-
marknaderna och gå tillbaka från kortsiktigt risktagande till långsiktiga investeringar. Marknader 
(inklusive finansmarknader) måste styras av regeringar och sociala institutioner. Parternas 
deltagande är av avgörande betydelse. Det krävs ledarskap av regeringar för att bekämpa 
fattigdom, garantera folkhälsan, ta itu med klimatförändringar och investera i offentlig infrastruktur. 
 
EPSU förespråkar åtgärder på följande tre områden:  

• Reglering av finansmarknader, inklusive förbud mot riskfyllda finansprodukter, fokus på 
ekonomisk stabilitet, inrättande av offentliga sparbanker, nationalisering av banker i kris och 
utredning av möjligheten att skapa nya europeiska ekonomiska institutioner, bland annat en 
europeisk sparbank där offentliga organ kan deponera sina pengar eller en statlig 
investeringsfond som kan emittera euroobligationer, samt mer makt åt Europeiska central-
banken (ECB) för att säkerställa övervakningen av multinationella banker. Det bör finnas 
samordning på global nivå som fokuserar på rättvisare och ”miljövänligare” ekonomisk och 
social tillväxt för att bistå den ekonomiska återhämtningen.  

• En omfattande plan för skatteexpansion som fokuserar på investeringar i offentlig infrastruktur 
och offentliga tjänster, samt en ny ekonomisk politik. 

• Återställande av maktbalansen mellan arbetstagare, familjer och samhällena där de lever, 
och näringslivets och deras lobbygruppers intressen, i all ekonomisk verksamhet, tack vare 
en ny socialpolitisk dagordning som omfattar lagstiftningsförslag. Europeiska unionen bör se 
till att facket deltar i all EU-verksamhet på jämlik fot med näringslivet, och i synnerhet öka 
tillträdet för kampanjgrupper som verkar för miljön och mot fattigdom, till dessa aktiviteter. 
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A.  Reglera finansmarknaderna 
 
Hundratals miljarder euro har investerats i Europas banker. Räddningen av bankernas finanser har 
genomförts med begränsad hänsyn till dess långsiktiga konsekvenser, nämligen utkonkurrens av 
investeringar i offentlig infrastruktur och offentliga tjänster. Cirka 6% av EU:s BNP används till att 
återkapitalisera bankerna, det är mer än vad anslås till att få igång den ekonomiska tillväxten. 
Finanssektorns garantier uppskattas till 19% av EU:s BNP, och sista ordet är ännu inte sagt. Detta 
ökar staternas offentliga skulder och det finns begränsad förståelse för hur regeringar och ECB 
kommer att få tillbaka dessa pengar från finansinstituten. EPSU vill ha klara planer för hur dessa 
medel ska betalas tillbaka.   
 
A.1 Nationalisering av banker 
 
Det har även blivit uppenbart att banker inte spenderar de pengar som har investerats. Banker litar 
fortfarande inte på varandra och placerar pengarna hos ECB. Regeringar, nationella centralbanker 
och ECB bör tvinga fram mer insyn och redovisningsskyldighet om de osäkra lån och risker som 
bankerna har tagit på sig. Det krävs snabba och beslutsamma åtgärder för att gå igång bank-
systemet igen. 
• Nationaliseringen av banker med finansiella svårigheter är den lösning som vi föredrar, så att 

inte bara förluster utan även vinster socialiseras. Regeringar bör använda sitt inflytande för att 
se till att banker lånar ut till näringsliv och medborgare, och även låter låntagare ta del av de 
lägre räntorna.iii 

 
A.2 Grundläggande förändring: öka insyn och demokratisk styrning 
 
EPSU kräver att regeringarna använder de offentliga medel som har investerats i det finansiella 
systemet till genomgripande förändringar av det finansiella systemet, med mer kontroll, insyn och 
demokratisk styrning och fokus på långsiktiga investeringar, i synnerhet i offentlig infrastruktur, 
offentliga tjänster och en ekonomi som är hållbar miljömässigt och socialt. Statligt aktieägande 
liksom statliga företrädare i finansföretags styrelser är ett sätt att uppnå detta. EPSU stödjer 
Europaparlamentets och ECB:s krav nyligen om att ge ECB en bredare roll i övervakningen av 
gränsöverskridande banker med verksamhet i olika länder i euro zonen. Denna kontroll kan utövas 
tillsammans med nationella centralbankeriv. Riskfyllda ekonomiska instrument och finansprodukter 
som blandar säkra och osäkra lån (för att få bättre kreditvärdering) bör förbjudas. 
 
Statligt ägda banker bör använda sitt inflytande i europeiska och internationella bankorganisationer 
till att argumentera för kontroll och tillsyn, och annars lämna dem. Man bör sätta stopp för lobby-
verksamhet av banker och försäkringsföretag som helt eller delvis har tagits över av staten. 
Banklobbyn har kraftigt bidragit till att motarbeta strängare kontroll och tillsyn av sina riskfyllda 
finansiella produkter.  
 
A.3 Tillsyn och kontroll, avskaffande av skatteparadis och skatt på finansiella överföringar 
 
Inga finansinstitut, marknadssegment eller jurisdiktioner får undgå tillsyn och övervakning. Detta 
gäller hedge- och private equity-fonder liksom så kallade skatteparadis. Hedge- och private 
equityfonder måste underställas regler om insyn, informations- och ansvarsskyldighet, precis som 
alla andra företag. Det krävs nya kapitalkravsregler för ekonomiska aktörer och begränsningar för  
orimlig upplåning. Alla risker måste finnas på företagens balansräkning och högt risktagande bör 
leda till högre kapitalkrav (eget kapital). EFS föreslår en mycket hårdare kontroll av finans-
institutens möjligheter att låna pengar för att finansiera sina operationer genom att stärka kvoten av 
säkra tillgångar och skulderv. Banker som lånar ut pengar till en hedgefond som spekulerar i 
råvaru- och oljepriser måste sätta in 50% eller mer av beloppet hos centralbanken i form av en 
ickeräntebärande garanti. Kvoten mellan säkra tillgångar och skulder måste förbättras i hedge- och 
private equityfonder och andra finansinstitut. EU bör uppmuntra regeringar att begränsa hedge- 
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och private equityfonders ”gearing” (förhållandet mellan främmande och eget kapital), då de skapar 
vinster genom att ta upp lån på företag som de köper upp. 
 
Skatteparadis underminerar politiken för offentliga tjänster och social trygghet, framför allt för att de 
gör det möjligt för företag och välbeställda personer att undkomma beskattning.vi. Ett rättvist och 
progressivt skattesystem bidrar till att bekämpa fattigdom och skapar ett mer jämlikt samhälle. 
Skattesystemet måste ha tillräckligt med resurser och administreras ordentligt med kvalificerad 
personal i tillräcklig omfattning för att förhindra bedrägerier och skatteundandragande. EU bör vidta 
åtgärder så att företag verksamma i Europa inte har rätt att använda skatteparadis och metoder för 
skatteundandragande. Ett första och omedelbart steg är att banker där staten är involverad 
avslutar sina konton i dessa skatteparadis. EU bör inleda en process där nationella regeringar 
avvecklar sina skatteparadis. Europeiska rådet har förklarat att det internationella systemet ska 
skyddas från samarbetsovilliga (finans)centra, och vi förväntar oss att man lägger fram 
åtgärdsförslag. Gemensamma normer för finanscentrum bidrar till insyn och redovisningsansvar 
med tillsynsregler som syftar till att förhindra spekulationsbubblor.  
 

Ta itu med skatteparadis och skatteundandragande 
Företag och välbeställda enskilda personer som inte betalar skatt genom 
skatteparadis och metoder för skatteundragande kostar regeringar miljarder 
euro. Dessa pengar går därmed förlorade för finansieringen av offentliga 
tjänster, social trygghet eller åtgärder för att motverka den ekonomiska 
krisen. Offentliga underskott är större än nödvändigt, och det är låg- och 
medelinkomsttagare som får stå för notan.  
 
Man kan vidta enkla åtgärder: 
� Europeiska kommissionen och ministerrådet har betonat företagens 

sociala ansvar. Det bör klargöras att socialt ansvarstagande företag 
betalar den skatt som ankommer dem, även i U-länder. Även G20 
hänvisade till vikten av att respektera företagens sociala ansvar (CSR). 

� Det bör vara olagligt att hjälpa företag att undandra sig skatte tack vare 
innovativ finansiell ingenjörskonst. Kommissionen kan lägga fram förslag 
i detta syfte. 

� EU kan göra kampen mot skatteundandragande till en nyckelprioritering, 
som en del av sin politik för att uppnå millenniemålen. Detta kräver 
arbete med FN, IMF och andra institutioner. Sådana diskussioner utgör 
också en del av arbetet med att skapa en ny internationell global 
finansiell styrning. Bistånd till U-länder i form av utbildning och annat stöd 
för att inrätta skatteförvaltningar som kan driva in och administrera 
skatter bidrar till finansieringen av offentliga tjänster och åtgärder för att 
bekämpa fattigdom. 

 
 
Tiden är mogen att införa en skatt på spekulativa kapitalrörelservii, detta kräver en gemensam 
politisk vilja bland världens största regeringar.  
 

 Hedgefonder: direkt och indirekt tillsyn – EFS för slag 
EFS reagerade på Europeiska kommissionens samråd om hedgefonder med 
följande förslag: 
 
Direkt tillsyn: 
• Registrera hedgefonder med behöriga nationella myndigheter 
• Hedgefonder kan underställas kapitalkrav och tillsyn/kontroll  
• Belastningstest bör genomföras: tillsynsmyndigheter bör regelbundet 

göra en inventering av hedgefonders finansiella ställning. Detta ger en 
överblick och bedömning av de samlade riskerna. 

• Oberoende kreditvärderingsinstitut ska tillhandahålla information till 
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allmänheten om en fonds situation och riskhanteringsstrategi (och kan i 
sista hand leda till diversifierade kapitalkrav) 

• Begränsa hedgefonder tillträde till europeisk detaljhandel för att skydda 
mindre investerare och kapitalägare. Hedgefonder baserade utanför  
Europa, och i synnerhet baserade i skatteparadis, bör inte alls ha 
tillträde till europeisk detaljhandel.  

• "Återanvändning” av en ställd säkerhet (en strategi för att få mer lån och 
hävstångseffekt) bör regleras 

• Blankning (short selling) om hedgefonden inte själv äger aktierna bör 
förbjudas. 

 
Indirekt tillsyn 
Eftersom det är få kreditinstitut som lånar ut till hedgefonder (15-20) skulle 
skärpta regler om utlåning för dessa vara indirekta, men ändå viktiga.  
• Kapitalkraven för banker som lånar ut till hedgefonder bör stärkas (som 

en del av Basel II). Hedgefonder som specialiserar sig på spekulationer 
i råvaror och olja, eller är baserade i skatteparadis, bör ha ännu högre 
kapitalkrav som återspeglar valet av policy.  

• Man kan tänka sig liknande högre kapitalkrav när banker lånar ut till 
hedgefonder som 
o har icke-likvida positioner 
o inte informerar om samtliga investeringar i portföljen 
o inte tillämpar lock upp-regler för sina investerare 
o inte har ytterligare kredit till förfogande i kristider 

 
A.4 Ett europeiskt kreditvärderingsinstitut 
 
Kreditvärderingsinstitut behöver bättre redovisningsansvar med insyn i registrering, övervakning 
och styrning. Sådana kreditvärderingsinstitut bör även inbegripa kriterier som företagens sociala 
ansvar, och facket bör delta i övervakning och kontroll. Europeiska kommissionen bör studera 
möjligheten att inrätta ett europeiskt kreditvärderingsinstitut. Den osunda cirkeln där kredit-
värderingsinstitut får sina avgifter betalade av företagen som de värderar, måste brytas.   
 
A.5 Ta itu med risktagande och orimliga löner och bonuslöner   
 
Vi förväntar oss att ministerrådet föreslår politik mot finansinstitutens överdrivna risktagande, och 
att det inte bara rör sig om tomma ord. Sådan politik bör även inverka på lönepolitiken i dessa 
finansinstitut. Det behövs en översyn av finansinstituts bonussystem i syfte att se till att bonuslöner 
grundas på företags långsiktiga tillväxt, investeringar, miljömässig hållbarhet och sysselsättning. 
EPSU förväntar sig förslag från kommissionen och Ecofinrådet om en samordnad plan, med tak för 
lön och andra ersättningar för VD:ar och andra ledare på högsta företagsnivå samt stopp för 
”gyllene handslag”.  
 
A.6  Återinföra offentliga sparbanker  
 
EPSU förespråkar att man återgår till offentliga (spar)banker som inte deltar i riskfyllda och 
spekulativa aktiviteter, och som företag och medborgare kan lita på. I många länder har 
privatiseringen av dessa offentliga banker tagit bort en pelare som stabiliserade det finansella 
systemet och detta måste återskapas. Finanskrisen har även uppdagat att flera offentliga organ 
och företag (på kommunal, regional, nationell nivå) har utsatts för risker, först genom att placera 
pengar i riskabla institutioner (till exempel ett antal isländska banker) som utlovar orealistisk 
avkastning; för det andra genom att delta i finansiella konstruktioner, som till exempel gränsöver-
skridande leasingkontrakt med amerikanska investerare som nu utgör stora risker för kommuner 
och offentliga företag. Detta visar att skillnader mellan länders och globala regioners skattesystem 
har utnyttjats. Europeiska kommissionen, ECB och medlemsstaterna bör tillsammans studera  
vilka begränsningar som bör gälla offentliga organs finansiella transaktioner, och se till att återhåll-
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samhet, insyn (och demokratisk ansvarsskyldighet) liksom stabilitet är nyckelprinciper för offentliga 
tjänster. Europeiska kommissionen och medlemsstaterna bör överväga att inrätta en europeisk 
sparbank där kommunala och andra offentliga organ kan sätta in sina pengar och som kan ge 
tillgång till globala kapitalmarknader med rimliga ränor. EFS har begärt en europeisk offentlig  
investeringsfond mer rätt att emittera europeiska obligationer som kan investeras i strategiska 
industrier för att få Europa på vägen mot hållbar utveckling.  
 
A.7  Kraftfulla åtgärder för att förändra europeiska bankers policy  
 
EPSU stödjer att Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD) ökar sin utlåning 
till nya medlemsstater och andra länder. EBRD bör återigen överväga möjligheten att upphöra med 
utlåning till flera nya medlemsstater under 2010, i syfte att kunna fortsätta med sin verksamhet 
under en längre period. EPSU välkomnar ökningen av Europeiska investeringsbankens (EIB) 
utlåning, bland annat till små och medelstora företag. Den privata sektorns begränsningar blir 
uppenbara i dessa fall, och vikten av offentlig finansiering visar att en stark offentlig roll har ett 
mervärde. Vi noterar dock att båda bankerna var en del av det finansiella system som har kollapsat 
och att även de måste förändras och undeställas mer kontroll. EG-domstolen fastställde att 
Europaparlamentet bör vara mer involverat i hur EIB genomför sin politik och utlåningsverksamhet, 
och återspegla den demokratiska principen om att ” folket bör delta i maktutövningen (…)”. EIB:s 
utlåning, i synnerhet genom förmedlande (affärs)banker, bör studeras igen, eftersom det har visat 
sig att dessa banker inte är redovisningsansvariga och tillåter insyn i hur de använder pengarna 
och i vilken utsträckning projekten de väljer stödjer Europeiska unionens sociala och miljömål. 
Utan detta är det omöjligt att förstå och utvärdera hur skattebetalarnas pengar används.  
 
Ytterligare utlåning av europeiska banker bör gå till offentlig infrastruktur (till exempel skolor, 
transport, sjukhus, vatten och sanitära anläggningar, el- och gasnät) samt hållbar energi. EPSU 
stödjer inte att denna finansiering ska användas för offentlig-privata partnerskap (PPP). PPP 
kritiseras för bristande insyn och för att de utgör ett sätt att kanalisera pengar till den privata 
sektorn genom alltför dyra projekt som i onödan ökar skuldbördan. Båda bankerna bör stödja 
omställningar till mer miljövänlig teknik och stödet bör ligga i linje med EU:s sociala och miljömål. 
Vi är medvetna om att detta innebär svåra val och övergångar mellan olika ekonomiska verksam-
hetssektorer. EIB bör därför stödja program som möjliggör rättvis sysselsättningsomställning, till 
exempel i energisektorn och andra sektorer med höga CO2-utsläpp.viii  
 
A.8  Reform av det internationella finanssystemet 
 
EPSU kommer att arbeta med ISKA för att påverka reformen av det globala finanssystemet. 
Offentliganställda och deras förbund bör ha en röst när det nya finansiella systemet utvecklas. 
Arbetstagare, näringsliv och regeringar behöver ett stabilt finanssystem för att skydda syssel-
sättning, löner och besparingar. Offentliganställda vill ha stabila och tillförlitliga offentliga finanser 
för att säkerställa investeringar i och finansiering av offentlig infrastruktur och offentliga tjänster 
liksom rimliga löner och offentliga pensioner. Offentliganställdas pensionsfonder är bland de 
största institutionella investerarna. De påverkar det finansiella systemet. Offentliganställdas och 
andra arbetstagares besparingar bör inte bidra till kasinokapitalism, utan istället användas till 
produktiva och miljömässigt hållbara investeringar.ix 
 
Fackliga företrädare i pensionfonders styrelser har förvaltningsansvar och därför intresse av 
rättsregler och investerarkoder som sätter stopp för att arbetstagares pensionbesparingar utsätts 
för globala risker. Tillsammans med ISKA vill EPSU utforska hur man kan samla fackliga 
företrädare och andra som arbetar med pensionsfonder i syfte att studera vilken lämplig 
finansarkitektur som behövs för att reformera det globala finansiella systemet och se till att 
pensionsfonder inte utsätts för stora risker samt förhindra riskfyllda investeringar.  
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B. Ekonomin - lämna lågkonjunkturen? 
 
För EPSU beror den ekonomiska krisen även på avvecklingen av offentliga tjänster och 
avregleringen av arbetsmarknaderna. Trots detta finns det dem som hävdar att avreglering och 
privatisering inte har gått tillräckligt långt. Vi anser att den här krisen skulle ha kunnat förebyggas 
om man hade tagit itu med kasinokapitalismen, dess girighet, ekonomiska oansvarighet och 
ständigt högre mål för att maximera vinsterna. Konservativa politiker, storföretag och deras lobby-
organisationer valde att inte göra det. Det behövs en återgång till ett finansiellt och ekonomiskt 
system baserat på ett långsiktigt perspektiv , rimlig avkastning som gör det möjligt att täcka 
kostnader, och finansiering av investeringar istället för ständigt högre utdelning. Vi vill ha en 
massiv expansiv finansplan med fokus på investeringar i offentlig infrastruktur och offentliga 
tjänster, miljövänliga jobb, innovation och människor, samordnad på europeisk nivå.  
 
EPSU kommer att motarbeta försök att använda den ekonomiska krisen till att utöva påtryckningar 
mot arbetstagare och deras fackföreningar för att få mer flexibilitet, mer konkurrens, frysta löner, 
svagare rättigheter och andra eftergifter om pensioner, minimilöner och social skydd. Vi vill ha 
samma snabba och massiva omfattande stöd som har givits till banker, till arbetstagare, 
pensionärer och andra hushåll som hotas av fattigdom liksom för små och medelstora företag som 
letar efter investeringskapital.  
 

EPSU:s EWC-företrädare kommenterade: 
EPSU:s fackliga företrädare i europeiska företagsråd (EWC) noterar följande 
konsekvenser: 
• Företag har allt svårare att hitta pengar för investeringar, eftersom 

banker är mycket restriktiva eller begär höga räntor och riskpremierx 
• Företag är mycket oroliga för att tvingas finna ny finansiering för sina 

lån i nuläget. Detta är i synnerhet en viktig fråga för företag med 
omfattande skulder. 

• Företag skjuter upp eller minskar investeringarna för att rida ut stormen. 
De utyttjar tillfället att genomföra kostnadsbesparande åtgärder. 
Nyrekryteringen minskar och antalet jobb skärs ned. 

• Företag har utlovat vissa investeringar i avtal de har ingått och enligt en 
strikt tidsplanering. De måste uppfylla dessa finansiella skyldigheter 
först eller annars drabbas av sanktioner. Detta leder till mindre 
investeringar än vad som planerats eftersom det är svårare att få lån. 

• Företag med avtal där avtalspartern kan använda möjligheten att lämna 
ett företag genom att sälja sina aktier till ett fastställt pris (grundat på 
tanken att de lätt kan låna) finner att detta nu är svårare eller mycket 
kostsamt. 

• De flesta företag kommer dock fortfarande att behålla sina höga 
vinstmål och fortfarande betala den utdelning som utlovats 

• Problemet med ändra finansieringen av företagets skuld har nu gjort sig 
gällande, vilket EWC-representanter noterade under hösten.xi 
Företagens skulder uppgår till 11 triljoner euro i euroområdet. 

 
 
B.1  Det krävs en bredare europeisk återhämtningsplan  
 
Europeiska kommissionen föreslog en europeisk ekonomisk återhämtningsplan i november 2008. 
Denna godkändes av rådet den 11-12 december 2008. Det var ett första och välkommet steg i 
samordningen av den ekonomiska politiken i syfte att ta itu med den ekonomiska krisen i EU. 
Eftersom Europas ekonomiska återhämtning varken kan förlita sig på banker eller hushåll som 
försöker att minska sina skulder, är regeringsinitiativ vägen framåt.  
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EPSU är för en expansiv finanspolitik och omfattande offentliga investeringar i nya industrier, 
kunskapscentrum, modernisering av offentlig infrastruktur, subventionerade bostäder, renovering 
av stadskärnor, utbildning och hållbar utveckling, ren teknik, rationell och effektiv bränsle-
användningxii, förnyelsebara och offentliga tjänster som sjuk- och hälsovård och utbildning samt 
mer sociala utgifter för att kompensera för konjunkturnedgången. Kommuner och regioner (och 
speciellt i områden som redan är eftersatta) bör stärkas för att fungera som investerare i lokal 
infrastruktur och sociala tjänster, och få lämplig finansiering.  
 
EPSU ställer sig bakom krav på att använda investeringarna på ett sätt som ger a dubbel utdelning 
eller miljövänliga uppgörelser. Detta måste ske i form av en kolossal satsning och kräver 
medlemsstaterna kombinerade styrka och samarbete. De 1,5 % av BNP som planeras kommer att 
ge avsevärda resurser i detta syfte, men räcker uppenbarligen inte med tanke på den ekonomiska 
nedgångens omfattning. EFS har begärt målet 2% av BNP som ska investeras i personer, 
innovation och miljöxiii, och inte heller detta är tillräckligt. Stora ekonomier, till exempel USA och 
Kina, spenderar mycket större belopp för att få igång sina ekonomier igen.  
 
B.2  Stoppa privatiseringen av offentliga tjänster och granska offentlig-privata partnerskapsavtal 
 
EPSU kräver ett stopp för privatiseringen av offentliga tjänster. Europas finansiella och 
ekonomiska bygge befinner sig i en kaotisk situation och det sista som europeiska medborgare, 
offentliganställda och ekonomin behöver är en utförsäljning av offentliga tillgångar till en privat 
sektor som inte ger några långsiktiga garantier för offentlig infrastruktur och tjänster. Befintliga 
offentlig-privata partnerskap, offentliga finansieringsinitiativ och andra former av samarbete mellan 
offentlig och privat sektor för att tillhandahålla offentliga tjänster bör granskas i syfte att garantera 
att den privata sektorn kan leva upp till sin sida av kontraktet avseende investeringar och tjänster 
av kvalitet. Medlemsförbunden ombes att försöka få klargörande av sin offentliga myndigheter om 
hur finanskrisen påverkar dessa arrangemang  
 
 
B.3  Fackets fullständiga deltagande  
 
Facket är redo att delta i hanteringen av krisen, när facket ingår som en väsentlig del av 
ansträngningarna för att finna lösningar på krisen. EFS har begärt en europeisk kriskommitté där 
facket medverkar. EPSU avvisar ensidig politik som till exempel ECB:s och eurozonens finans-
ministrars uppmaning till löneåterhållsamhet i offentliga sektorn.  
 
B.4 Regeringar måste upphöra med att peka ut offentliganställda 
 
Flera regeringar har valt att låta offentliganställda betala priset för krisen med förslag om frysta 
löner och till och med löneminskningar, och nedskärningar av jobb inom offentliga tjänster. Sådana 
förslag finns också bland Internationella valutafondens (IMF) villkor för att låna ut pengar till 
Ungern och andra europeiska länder. Detta är konjunkturförstärkande politik, och bidrar till 
deflation och lågkonjunktur.  
 
EPSU håller verkligen inte med de som som nu hävdar att statliga och sociala utgifter bör 
begränsas för att minimera statliga underskott; det som har inträffat visar att detta är en återvänds-
gränd. Världen har kommit in i en lågkonjunktur och sådan restriktiv finanspolitik leder till  
ytterligare sammandragningar av ekonomierna och förlänger krisen.  
 
B.5 Använda automatiska stabilisatorer och sociala utgifter 
 
EPSU kräver att automatiska stabilisatorer (ökade utgifter för arbetslöshet, välfärdsprogram, samt 
pengar till lokal och regional förvaltning…) bör tillåtas fungera och breddas – dessa kan stärkas 
och höjas, speciellt där arbetslöshetsersättningen är låg och kortvarig. Detta garanterar också att 
pengar går direkt till dem som drabbas hårdast av krisen. Urskillningslösa skattesänkningar är inte 
bästa sättet att uppnå detta, eftersom det är pengar som oftast sparas. Stand by-avtalen till länder 
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som har drabbats hårt av den ekonomiska krisen leder till begränsningar av sociala utgifter och 
förvärrar situationen för de som redan har det dåligt ställt. Sådana utgifter bör nu undantas från 
kraven på finanskonsolidering.  
 
B.6  Räntesänkningar och inte skattesänkningar 
 
Även om räntorna har sänkts sedan krisen startade, har det inte skett snabbt. Det är viktigt att ECB 
reagerar kvickt för att räntesänkningarna ska få effekt och stimulera investeringar, samt förhindra 
att Europa hamnar i ett läge med ytterligare deflation. Detta bör kombineras med åtgärder för att 
hindra spekulativ utlåning av banker. Offentliga investeringar i infrastruktur bidrar till att stimulera 
efterfrågan, skapa jobb och bygga upp den infrastruktur som behövs för långsiktig utveckling. 
Sådana investeringar är effektivare än skattesänkningar. 
 
B.7 IMF:s och EU:s villkor medför social oro 
 
Några regeringar som stod inför allvarliga finanskriser var tvungna att be EU och IMF om hjälp. 
IMF reagerade på sedvanligt sätt och krävt de vanliga villkoren för lån till länder med finansiella 
problem. Dessa omfattar begränsningar av statliga utgifter, nedskärningar av offentliga sektorn, 
frysta minimilöner och social avreglering. Sådana politiska åtgärder måste ifrågasättas i dessa tider 
av finanskris.xiv De är konjunkturförstärkande och förvärrar ett lands recession. Enligt de argument 
som redan har framförts, är det nu väsentligt att statliga utgifter stabiliserar och främjar efterfrågan. 
Den föreslagna utgiftsminskningen för Ungern är till exempel 2% av BNP, när det föreslagna 
stimulansen i EU:s återhämtningsplan uppgår till cirka 1,5% av BNP. IMF/EU:s planer för finansiellt 
stöd inriktas även på de mest utsatta. Ungerns avtal fokuserar på pensioner och kontaktsanställda 
inom hälso- och sjukvård. IMF:s lån till Ukraina inbegriper frysta minimilöner. EPSU stödjer 
Ukrainas förbund för offentliganställda och andra fackförbund i deras krav på insyn i de 
ekonomiska eftergifter som har begärts. Drastiska nedskärningar av lönerna i Irlands offentliga 
sektor (för att finansiera pensioner) påtvingas offentliganställda och deras fackförbund, och kränker 
EU-modellen med dialog mellan parterna och fria kollektivavtalsförhandlingar. De kommer också 
att inverka negativt på den ekonomiska krisen genom att minska efterfrågan i ekonomin. Eftersom 
många kvinnor arbetar inom offentliga tjänster och många kvinnor behöver offentliga tjänster, 
kommer lönesänkningen och minskningen av de sociala utgifterna påverka kvinnor och kanske ha 
negativa följdverkningar för jämställdheten. 
 
Arrangemangen för att finansiera lån till Lettland är särskilt intressanta, eftersom de inte bara 
omfattar banker utan också Europeiska kommissionen och 7 regeringar (Tjeckiska republiken, 
Danmark, Estland, Finland, Norge, Polen och Sverige) som alla stödjer de villkor som ställs, bland 
annat avsevärd inblandning i parternas självständighet.  
 

Lettland 
Samförståndsavtalet mellan EG och Lettland stipulerar att  EU:s finansiella stöd 
ges i egenskap av stöd för ett lettiskt program som bland annat omfattar 
inflationsbekämpning, där minskningen av lönekostnader i  offentliga sektorn är 
en central del av en mycket hårdare finanspolitik. 
 
EU kommer att ge stöd under förutsättning att det sker ”framsteg med offentliga 
sektorns nominella löner och sysselsättningsnedskärningar, inklusive i lokala för-
valtningar, statliga organ och andra offentliga institutioner”. Dessutom måste 
offentligägda företag minska ersättningsnivåerna, liknande de för offentlig 
förvaltning. Ytterligare besparingar i offentliga utgifter bör genomföras i statens 
och lokala myndigheters budgetar. 
 
Villkoren syftar också till att förbättra löneutbetalningssystemet för offentlig-
anställda genom enhetliga principer för fastställande och planering av löner. 
Fastställande av lön bör strömlinjeformas och ske enligt stränga kriterier. Det bör 
finnas ett gemensamt personalplanerings- och ledningssystem för institutionerna 
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i den offentliga förvaltningen. Ett enda system för årliga utvärderingar av 
tjänstemän och anställda baserat på kompetens ska utvecklas och införas. En 
lag om offentlig-privata partnerskap kommer att antas i linje med EU:s och IMF:s 
rekommendationer. 
 
Lettlands ska göra en översyn av mekanismerna för fastställande av löner i hela 
ekonomin för att främja en utveckling av ersättning till arbetstagare enligt de  
begränsningar som följer av en fast valutakurs. Europeiska kommissionen skall 
informeras om aktiviteter i trepartskommittén som främjar löneåterhållsamhet.  
 
Långivare: 
- IMF 
- Nordiska länder (Norge, Sverige, Finland, Danmark och Estland) 
- Världsbanken 
- Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling ,Tjeckiska republiken 

och Polen 
- EU själv: Europeiska kommissionen kommer att låna upp pengar på finans-

marknaden för Europeiska gemenskapens räkning 
 
Den lettiska centralorganisationen (LBAS) är negativt inställt till många av 
åtgärderna. De genomförs på ett sätt som främst drabbar arbetstagare med låga 
löner i den offentliga förvaltningen. Åtgärderna avseende minimilönen är 
oacceptabla för facket. Minimilönen per månad före skatt är 256 euro (175 euro 
efter skatt, när erkänt existensminimum är 240 euro). Cirka en femtedel av 
arbetstagarna har löner som ungefär motsvarar detta existensminimum. Ofta 
bryter man mot kollektivavtal. Facket har arbetat med det lettiska 
kommun/regionförbundt och arbetsgivarnas centralorganisation i syfte att föreslå 
en rad åtgärder som förbättrar de ekonomiska aktiviteterna och säkerställer att 
jobben finns kvar. 

 
Detta är första gången som EU och IMF samarbetar, vilket i princip kan välkomnas för att EU:s och 
IMF:s åtgärder inte ska vara motsägelsefulla, utan stödja varandra. Men IMF tar ledningen och 
samarbetsreglerna beaktar inte andra politiska mål inom EU, exempelvis att minska fattigdomen 
eller främja hållbar utveckling. Europeiska unionen bör inte automatiskt koppla sina lån till IMF:s. 
EU:s villkor bör vara kopplade till en Europeiska unionens sociala regelverk och den europeiska 
sociala modellen, bland annat social dialog och fackets deltagande i de ekonomiska åtgärder som 
vidtas. Sådant samråd bör vara en del av förfarandet när EU och IMF ingår avtal med regeringar 
som befinner sig i en besvärlig ekonomisk situation.  
 
EPSU noterar även att IMF inför ett system för benchmarking av EU-länder, grundat på antagandet 
att mindre offentligt är bättre, vilket stärker en nedåtgående spiral för statliga pengar som används 
till offentliga tjänster.xv EPSU avvisar en sådan godtycklig benchmarking som indirekt ifrågasätter 
demokratiska beslut som fattats av de folk som berörs. EFS har argumenterat för ett förbud mot 
IMF:s och dess strukturella (miss)anpassningsprogram i Europa, och istället koppla finansiellt stöd 
åt medlemsstater till den europeiska sociala modellens principer, bland annat principen om rättvis 
fördelning med kraftfulla rättigheter för arbetstagare och rättvisa skattesystem där "de starkaste 
bär största bördan"xvi 
 
Budgetåtgärder för IMF - stand by-arrangemang för I sland 

Island har drabbats hårt av finanskrisen och flera av dess banker har gått i 
konkurs. Islands ekonomiska uppsving berodde i stor utsträckning på finans-
sektorn, och detta har haft allvarliga konsekvenser för Islands ekonomi. Island 
omstrukturerar sin finanssektor och de flesta av IMF:s program fokuserar på 
detta. Där ingår också ett antal andra budgetåtgärder. Island måste minska sina 
utbetalningar och det omfattar: 
� reform av indexeringen av bidrag till äldre och personer utan inkomst 
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� minskning av överföringar till fonden för studentlån 
� begränsning av mödraledighetsförmåner (efter inkomstprövning) 
� avskaffande av regeringens bidrag till en rehabiliteringsfond för funktions-

hindrade 
� nedskärningar av utvecklingsbiståndet 
� lägre utbetalningar till religiösa samfund 
� patientavgifter ökar i kontrakt med privat hälso- och sjukvård 
� driftsutgifter som inte utgörs av lön kommer att minska (berör statliga organ, 

polis, folkhälsa och utbildning) och investeringar skäras ned. 
Offentliga löner budgeteras att öka med 3% från den 1 mars 2009. 
 
IMF har haft kontakter med facket i Island 

 
Begäran om stand by-arrangemang mellan IMF och Unge rn, november 2008 

Följande paragrafer ingår i avtalet och gäller direkt lönerna i offentliga sektorn.  
 
17. I syfte att uppnå dessa finanspolitiska mål, betona r myndigheterna 
utgiftsåtgärder, i linje med deras åtagande att min ska landets stora 
offentliga sektor 
Programmet syftar till att minska regeringens primära utgifter med 2 procent av 
BNP, i förhållande till 2008. Alla utgiftskategorier påverkas, förutom ränte-
utbetalningar. Åtgärderna i LOI inbegriper: 
(i) frysning av nominella löner och avskaffande av den 13:e månadslönen för alla 
offentliganställda (1 procent av BNP) 
(ii) avskaffande av den 13:e månadspensionen för alla förtidspensionärer och ett 
tak för den 13:e månadspensionen på 80 000 HUF för andra pensioner (0,2 
procent av BNP) 
(iii) senareläggning eller avskaffande av indexeringen av vissa sociala förmåner 
(0,2 procent av BNP) 
(iv) generella nedskärningar av andra anslag till ministerier (0,5 procent 
av BNP).  
I kapitalbudgeten prioriteras investeringsprojekt som samfinansieras av EU:s 
strukturfonder (0,1 procent av BNP). På intäktssidan har myndigheterna redan 
tillkännagett att de skattesänkningar som var aktuella för 2009 skjuts upp tills det 
har skapats tillräckligt skatteutrymme tack vare utgiftsbesparingarna. Enligt 
programmet kommer myndigheterna inte heller att göra några förändringar i 
skattelagstiftningen som skulle kunna leda till minskade nettointäkter. 

 
B.8  Använda EU-medel till att bistå länder med finansiella svårigheter 
 
EPSU välkomnar de medel som Europeiska unionen har gjort tillgängliga för att bistå medlems-
stater med finansieringsproblem, vilket bekräftar EU:s solidaritetsmekanismer. Även användningen 
av EU:s strukturfonder för att ta itu med den ekonomiska krisen välkomnas. Arbetsmarknadens 
parter måste delta i utarbetandet av program och projekt som använder dessa fonder. Dessa 
instrument bör vara självständiga, främja EU:s miljömässiga och sociala mål, inklusive 
utvecklingen av EU:s sociala modell och partsdialog, och inte vara kopplad till IMF:s villkor. 
Åtgärderna är nationella, och därför bör den Europeiska globaliseringsfonden få ökade resurser, 
enligt EFS förslag, och användas till att hjälpa alla arbetstagare som riskerar att förlora sina jobb. 
 
Utvecklingsländerna har också drabbats hårt av den ekonomiska lågkonjunkturen. De påverkas 
delvis direkt av högre kostnader för finansiering, delvis på grund av större konkurrens med 
regeringar och bolag när dessa ökar sin upplåning (utträngningseffekten). Man kan förvänta sig att 
utvecklade ekonomier koncentrerar statliga utgifter till sina inhemska ekonomier. Dessutom kan 
inflödet av penningförsändelser (pengar som migrerande arbetstagare skickar hem) minska när 
dessa arbetstagare, ofta de mest utsatta, sägs upp från sina jobb eller åker tillbaka hem. Detta 
påverkar även länder i Europa som Moldavien.xvii EPSU kräver att regeringar och EU behåller sina 
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biståndsbudgetar på en hög nivå. Det är störande att se att regeringar agerar snabbt för att skydda 
banker och ekonomiska intressen, men har svårt att finna tillräckliga medel för att bidra till att 
förverkliga milleniemålen. 
 

En ny ekonomisk politik för Europa 
EPSU främjar  en ny ekonomisk politik för Europaxviii som inbegriper: 
1. En annan roll för Europeiska centralbanken 
2. En reviderad stabilitets- och tillväxtpakt (STP) 
3. Stärkt europeisk ekonomisk styrning 
 
ECB, STP och den stärkta europeiska ekonomiska styrningen avser eurozonen. 
De kommer att ha mer omfattande konsekvenser eftersom deras åtgärder 
påverkar andra länder. Ett exempel är STP:s norm för budgetunderskott på 3%. 
Det används även i länder utanför eurozonen och särskilt av de som vill gå med i 
EU.  
 
1.  En förändrad roll för Europeiska centralbanken 
ECB har varit alltför fokuserad på att bekämpa inflation och har felaktigt före-
språkat löneåterhållsamhet i offentliga sektorn, vilket var avsett att vara ett 
exempel för den privata sektorn. Lönesänkningar vid en tidpunkt då ekonomin  
blir mindre gör situationen värre. Efterfrågan behöver återupprättas och ECB bör 
bidra genom att snabbt garantera lägre räntor. ECB kommer på så vis att bistå 
den europeiska ekonomiska återhämtningsplanen. ECB bör fortsätta att 
eftersträva målen ekonomisk tillväxt, full sysselsättning och fast penningvärde. 
ECB:s politik kan därefter samordnas med finans- och lönepolitik. ECB har en 
roll att spela i övervakningen av gränsöverskridande banker. ECB behöver även 
stödjas av överenskommelsen om att medlemsstaterna har för avsikt att åter-
kapitalisera banken, om den skulle bli insolvent.  
 
2.  Reviderad stabilitets- och tillväxtpakt 
Europeiska stabilitets- och tillväxtpakten (STP) har kritiserats av den europeiska 
fackföreningsrörelsen för att den inte erkänner att offentliga utgifter är ett lämpligt 
instrument för ekonomisk politik, för sysselsättning samt social och ekonomisk 
utveckling. Investeringar i människor och miljö bör anses utgöra investeringar i 
strukturell reform och inte avsteg. STP tar inte tillräcklig hänsyn till möjligheterna 
med en konjunkturdämpande politik.xix Den europeiska ekonomiska åter-
hämtningsplanen och åtgärderna i många länder för att öka offentliga utgifter bör 
inte betraktas som överträdelser av STP:s stränga regler.xx Dessutom bör länder 
som inte har skatteutrymme att öka de offentliga utgifterna enligt STP delta i 
återhämtningsplanen, annars är det ett begränsat antal medlemsstater som 
återstartar den europeiska ekonomin. STP måste därför ses över och bör 
omfatta konjunkturdämpande politik och beakta de positiva aspekterna av 
offentliga utgifter och utlåning till långsiktiga investeringar som för en ekonomi på 
vägen mot socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar tillväxt.  
 
Följden av stimulansåtgärder på skatteområdet är större statsskulder. Men 
skulder ökar även när lågkonjunkturen förvärras, skatteintäkterna minskar och 
regeringen tvingas att låna mer för arbetslöshet, social trygghet etc. Vi före-
språkar därför kortfristiga investeringar som kommer att bidra till en långsiktig 
tillväxt. När den ekonomiska återhämtningen inleds, bör inkomstöverskotten 
användas till att minska underskottet under perioden med expansiv ekonomisk 
tillväxt. Stopp för skatteparadis och åtgärder för att förhindra skatte-
undandragande kommer att bidra till finansieringen av offentliga tjänster. EPSU 
framhäver att statlig upplåning bör vara möjlig, även under sådana perioder, i 
syfte att finansiera långsiktiga investeringar. Regeringar bör även undersöka 
högre beskattning av höginkomsttagare, stora förmögenheter och höga 
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bolagsvinster.  
 
EPSU har noterat att man redan diskuterar garantier för att budgetunderskottet 
inte ska överstiga målet på 3% av BNP, eller se till att att de snabbt återgår till 
den nivån. Detta kan ge upphov till åtstramningsåtgärder som undergräver 
regeringarnas förslag till stimulanspaket och förlänger krisen.  
 
3. Stärkt europeisk ekonomisk styrning   
Denna kris och reaktionerna i olika länder framhäver vikten av att stärka den 
europeiska ekonomiska styrningen, vilket innebär kraftfullare ekonomisk besluts-
makt på EU-nivå, speciellt i eurozonen. EU får då en starkare finanspolitisk roll, 
vid sidan av ECB, som går längre än eurozonens nuvarande finansministerråd. 
Det skulle möjliggöra en bättre samordning och effektivare europeisk ekonomisk 
politik. Denna typ av politisk samordning bör eftersträva miljömässigt hållbar 
utveckling och sysselsättningsskapande. Det skulle finnas ett klart ansvar för 
projekt som berör hela EU, exempelvis gränsöverskridande infrastruktur. Nästa 
steg skulle vara att överväga en sådan regerings beskattningsmakt och därmed 
en budget. Detta kräver även en förstärkning av demokratin i EU, exempelvis 
genom en EU-kommissionen vars sammansättning återspeglar Europaparla-
mentets politiska majoritet.  
 
En europeisk ekonomisk styrning bör åtföljas av en starkare roll för facket. Den 
makroekonomiska politiska dialogen  (som inbegriper en delegation från EFS) 
bör stärkas och sammanträda mer regelbundet. 

 
B.9 Använda EU-medel till att bistå länder med finansiella svårigheter samtidigt som man 

erkänner skillnader, mycket gemensamt för att stärka fackligt samarbete 
 
Det är visserligen viktigt att erkänna att alla länder är olika, men medlemskapet i EU och i 
synnerhet eurozonen, innebär likheter och begränsningar. Den ekonomiska krisen medför stora 
påfrestningar för eurozonen för att förhindra att länder inte fullgör sina finansiella skyldigheter. 
Redan nu har Grekland, Portugal, Italien, Irland och Spanien svårt att låna pengar.xxi I länder som 
inte ingår i eurozonen har valutorna utsatts för påtryckningar. Det finns en strukturell dimension,  
eftersom Tyskland hade överskott (bytesbalansöverskott - den tyska exportmaskinen), medan 
länder som Spanien och Grekland hade bytesbalansunderskott (och räknade med utländskt 
kapital). Att lösa sådana interna obalanser i eurozonen kräver starkare styrning på eurozonsnivå, 
och strängare och mer bindande övervakning av medlemsstaternas budgetar. Reglerna för den 
gemensamma valutan förbjuder att ett land räddas, med det verkar troligt att om ett land i 
eurozonen inte kan uppfylla sina finansiella skyldigheter (och förblir kvar i eurozonen), skulle de 
andra länder som då får stå för notan kräva mer strukturella reformer. En jämförelse är de villkor 
som är kopplade til IMF-lån och går längre vad gäller politiska föreskrifter än STP:s 
bestämmelser.xxii Eftersom styrningen av eurozonen skulle fokusera på offentliga budgetar, under-
skott och utgifter (allt för att uppnå en hållbar offentlig skuld och offentliga finanser av kvalitet), är 
det absolut nödvändigt att offentliganställdas förbund samarbetar. EPSU kommer att begära en 
permanent plats i EFS delegation till den makroekonomiska dialogen, eventuellt med stöd av ett 
EPSU:s nätverk för ekonomer, enligt vad som föreslås i kongressresolutionen om samordning av 
avtalsförhandlingar.  
 
B.10 Fler åtgärder från G20 och internationella institutioner 
 
Krisen är global. Det är viktigt att regeringar samarbetar och samordnar sina åtgärder. G20-
toppmötet i London gav en plattform för detta (2 april 2009). Den globala fackföreningsrörelsen 
presenterade en detaljerad handlingsplan för regerings- och statscheferna och bad G20 att 
genomföra "5-punktsplanen" i egenskap av en tydlig färdplan för bättre global styrning och garanti 
för att en kris av denna omfattning inte kan inträffa igen. G20 sätter jobb och tillväxt högt på sin 
dagordning. Mötet uppmuntrade OECD och andra att fortsätta arbetet med att samla 
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internationella ekonomiska och sociala normer, exempelvis ILO:s, i en så kallad stadga. Man är 
också överens om att ILO ska delta i dess arbete. Detta betonades av G8:s sociala toppmöte i 
Rom.xxiii 
 
Vi förväntar oss att EU:s institutioner (rådet, europeiska kommissionen och Europaparlamentet) 
spelar en ledande roll i genomförandet av denna färdplan. 
 
 

Globala fackföreningsrörelsens handlingsplan för at t bekämpa krisen 
Internationella fackliga samorganisationen har utarbetat en åtgärdsplan med 5 
steg. Planen kräver  
� en samordnad internationell plan för återhämtning och hållbar tillväxt 
� regler för det globala finanssystemet  
� att man bekämpar risken för lönedeflation och återställer ojämlik inkomst 

genom att ge kollektiva avtalsförhandlingar bredare täckning samt stärka 
institutioner som fastställer löner i syfte att införa en rimlig lägsta nivå på 
arbetsmarknader  

� ett långtgående internationellt avtal om klimatförändring på COP15 i 
Köpenhamn i december 2009 samt 

� en reform av de globala institutioner i syfte att garantera en ansvars-
tagande global ekonomisk styrning.  

http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/No_16_-_G20_London_Declaration_FINAL.pdf 
 
 
C. Om avtalsförhandlingar och socialpolitik: en ny maktbalans 
 
Lönepolitik är en annan pelare av ekonomiska politika åtgärder. Både på grund av nonchalans och 
uppsåtligen (ECB:s förslag om löneåterhållsamhet i offentliga sektorn och avskaffande av 
automatisk indexering), är det underliggande antagandet att löner bör användas som ett 
anpassningsinstrument i händelse av ekonomiska chocker. ECB har vägrat att understödja löne-
höjningar, även om detta begärs (bland annat i Tyskland under de senaste åren). Om det nu 
uppstår alltför mycket tryck nedåt för löner (och så sker redan nu med lönerna i offentliga 
sektorn)xxiv, kommer efterfrågan att bli svagare och lågkonjunkturen mer varaktig. Om länder efter-
strävar löneåterhållsamhet för att konkurrera med varandra, driver de varandra nedåt, minskar 
efterfrågan ytterligare och gör därmed konjunkturnedgången ännu mer långvarig.xxv  
 
Sådana nedåtriktade påtryckningar kommer vid en tidpunkt då institutionerna för centrala  eller 
sektorsbaserade avtalsförhandlingar har försvagats, som en del av samma politik som försökte att 
privatisera offentliga företag och avreglera offentliga tjänster (mindre täckning, mer decentralisede 
kollektivförhandlingar, ifrågasättande av solidaritetsstrejker…). EG-domstolens avgöranden i målen 
Laval, Viking, Rüffert och Luxemburg utmanar arbetstagare och deras fackförbund som försvarar 
lika lön på arbetsplatsen, genom att tilllåta lägre löner för rörliga arbetstagare. Detta har varit den 
främsta anledningen till de senaste konflikterna bland byggare och ingenjörer i Storbritannien (i 
början av februari 2009)xxvi. De brittiska fackförbunden, EPSU och EFS har begärt en omarbetning 
av utstationeringsdirektivet samt att ett protokoll om sociala framsteg ska ingå i fördraget.xxvii. Båda 
skulle säkerställa att grundläggande fackliga rättigheter, som strejk- och förhandlingsrätt för att 
försvara lika lön på arbetsplatsen, respekteras och prioriteras framför fri rörlighet för kapital, 
tjänster, varor och arbetstagare. Det krävs en ny maktbalans som främjar arbetstagare, deras 
familjer och samhällen.  
 
C.1 Europas arbetsmarknader är flexibla – arbetstagare med otrygga anställningar drabbas av 
den ekonomiska krisen 
 
Krisen visar att Europas arbetsmarknader är mycket flexibla och ekonomisk nedgång resulterar i 
omfattande och snabba förluster av arbetstillfällen. Detta har på ett påtagligt sätt drabbat personer 
med otrygga anställningskontrakt, exempelvis arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag och 



EPSU:s diskussionsdokument 
Finans- och ekonomisk kris - konsekvenser för offentliga sektorn och hela ekonomin, EPSU:s svar 

 

 14 

visstidsanställda. Dessa arbetstagare har inte tillgång till fullständigt socialförsäkringsskydd eller 
alla olika utbildningsmöjligheter. EFS begär en engångsutbetalning till dessa arbetstagare i syfte 
att hjälpa dem att hitta ett nytt jobb. Bemanningsföretag  har också ansvar för att inte avskeda sina 
anställda.Tillfälligt anställda bör ha tillgång till arrangemang med kortare arbetstid och utbildnings-
möjligheter. Europeiska kommissionen och medlemsstaterna bör stimulera och stödja sådana 
initiativ och öka antalet program för utbildning och förbättring av arbetslösas kvalifikationer och 
kompetens. Facket bör delta fullt ut. 
 
C.2   Valmöjligheter finns: det krävs en konkret socialpolitisk dagordning 
 
Krisen möjliggör nya val och stärker EU:s och medlemsstaternas socialpolitiska dagordning. I 
grund och botten är Europas arbetstagare och offentliganställda bland dem som får betala priset 
för den finansiella oredan. De som förde oss in i denna oreda, finanssnillen, bankmän, börs-
mäklare och andra finanstyper, har inte drabbats i någon större utsträckning. Om arbetstagare, 
deras familjer och samhällena där de lever måste stå för notan, då vill EPSU se motprestationer: 
bättre sociala åtgärder inklusive rättsliga initiativ från Europeiska kommissionenxxviii, starkare 
avtalsförhandlingar, åtgärder som främjar facket, mindre orättvisor och då börja med att sänkt lön 
(inklusive bonuslöner, aktieoptioner och andra förmåner) för VD:ar och andra styrelseledamöter i 
företag med offentliga aktieägare och som får offentligt stöd. EPSU kommer att utforska detta i 
sina sektorer (energi, avfall, vatten, folkhälsa…) tillsammans med företagens fackföreningar.  
 
Kortsikta åtgärder för att uppmuntra företagen i sektorer som har drabbats hårt att avstå från mass-
uppsägningar och främja arbetstidsförkortning, med möjligheter att höja kvalifikations- och 
kompetensnivån med hjälp av olika typer av ledighet, sabbatsår, etc. Arbetstidsminskning och 
mindre övertid är andra sätt att mildra följdern.  
 
C.3   Lönehöjningar är väsentliga 
 
EFS varnar att lönekostnaden per enhet snabbt minskar, drar med sig inflationen (som är redan 
låg) och leder till deflation för eurozonen. Lönehöjningar är därför nödvändiga för att komplettera 
det ekonomiska stimulanspaketet och lägre räntor. Lönehöjningar bidrar till ökad efterfrågan, 
hindrar deflation, stabiliserar skatteintäkter och skyddar pensioner. ECB bör avstå från sin ensidiga 
syn på lönebildning och kritiken mot regeringar (och arbetsmarknadens parter) i länder med 
inflation och problem med konkurrenskraften. Den har aldrig pläderat för lönehöjningar eller 
uppmuntrat regering och arbetsmarknadsparter att se till att löneutvecklingen motsvar 
produktivitetshöjningar. Löneutvecklingen bör återspegla inflation och produktivitetsökningar på 
lång sikt. Detta minskar inkomstskillnader och främjar efterfrågan i ekonomin.  
 
C.4 Stå emot regeringar och arbetsgivare som använder krisen till att angripa fackliga rättigheter 
 
EPSU:s medlemsförbund informerar om att näringslivet och regeringar använder den ekonomiska 
krisen i syfte att försvaga och minska fackliga rättigheter. Regeringar beslutar om ensidiga 
åtgärder för offentliganställda och skjuter upp avtalsförhandlingar och social dialog. EPSU kommer 
att stödja medlemsförbund som konfronterar arbetsgivare och regeringar som inte respekterar 
offentliganställda och deras fackföreningar. Vi begär kraftfulla åtgärder av Europeiska 
kommissionen mot regeringar och arbetsgivare som bryter mot avtalsförhandlingar, fackliga 
rättigheter och social dialog. 
 
Internationella arbetsorganisationens (ILO) åttonde europeiska regionala konferensxxix, där 
regeringar, arbetsgivare och facket deltog, betonade att samordnade stimulanspaket är utformade 
för att öka den samlade efterfrågan, undvika deflationsspiraler samt upprätthålla sysselsättning och 
rimliga möjligheter till arbete. De mest utsatta i samhället måste skyddas för att de inte ska isoleras 
från arbetsmarknaden eller bli fattiga förvärsvarbetande. ILO-konferensen betonade att det finns 
ett angeläget behov av effektiv social dialog och avtalsförhandlingar. Regeringar, arbetsgivare och 
facket betonade att grundläggande principer och rättigheter på arbetsplatsen måste säkerställas. 
De utgör ”ett viktigt försvar mot risken att lågkonjunkturen leder till att fler arbetstagare utnyttjas”. 
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Trepartsorganet hävdade vidare att man bör främja internationella arbetsnormer, öka kompetens-
utveckling och utbildning samt använda institutioner för social dialog fullt ut.  
 
C.5 Ta itu med innestående löner 
 
Medlemsförbunden informerar även EPSU om att innestående löner blir vanligare i Central- och 
Östeuropeiska länder som Ryssland och Moldavien, och lovar att stödja facket i arbetet med att 
kräva att dessa löner betalas ut. Att inte betala ut löner till offentliganställda är oursäktligt, med 
tanke på det hårda och ofta farliga arbete de ägnar sig åt när de tillhandahåller tjänster, och detta 
har en konjunkturförstärkande effekt.  
 

Bekämpa rasism och främlingsfientlighet säger ILO –  speciellt i kristider  
ILO:S trepartssammansatta europeiska regionala konferens förklarade att: ”de 
(regeringar, arbetsgivare och facket) förblir ”oerhört vaksamma beträffande 
risken för att det återigen uppstår politiska reaktioner på den allt större arbets-
lösheten och sociala utslagningen i form av ras- och religiöst hat, 
diskriminering av invandrare eller etniska minoriteter, mobbning av fackliga 
företrädare och en protektionistisk ekonomisk politik som skulle förvärra krisen” 

 
C.6 och skydda låginkomsttagare 
 
EPSU insisterar på att ingen ska uteslutas från grundläggande tjänster på grund av att de inte har 
råd att betala. Låginkomstfamiljer bör inte tvingas att välja mellan värme och mat. Regeringar bör 
stödja Europaparlamentets och många sociala aktionsgruppers begäran, bland annat från EPSU 
och Europeiska nätverket mot fattigdom, att ta itu med energifattigdom genom nationella 
handlingsplaner. Personer ska inte bli vräkta från sina hem och regeringar bör tillhandahålla 
tillräckligt med pengar, inklusive till kommuner, för att bistå låginkomstfamiljer, driva den lokala 
återhämtningen och behålla grundläggande tjänster (som vatten, värme, polis, brandkår, utbildning 
och många vårdtjänster). EPSU vill att energiräkningarna behandlas på ett mer strukturerat sätt för 
att förhindra att man fastställer marknadsdrivna priser som inte är relaterade till de verkliga energi-
kostnaderna. Mer kontroll och reglerade priser ger stabilitet, uppmuntrar investeringar och tar itu 
med energifattigdom. EPSU rekommenderar vidare extra skatter på vinster i energibolag, i 
synnerhet oljebolag. Detta möjliggör omfattande offentliga investeringar i förnybar energi och 
teknik med låga kolutsläpp och ger = en dubbel avkastning. Det frigör även medel för att finansiera 
program mot energifattigdom .  
 
EPSU upprepar sin begäran om att lagstadgade minimilöner (där de existerar) ska höjas till 60% 
av den nationella medianinkomsten i varje land, vilket är den erkända nivån för låg inkomst. Tids-
planen för att uppnå detta bör vara en del av medlemsstaternas nationella handlingsplaner för att 
ta itu med fattigdom, låga inkomster och den ekonomiska krisen.  
 
EPSU:s åtgärder 
 
EPSU:s styrelse uppmanar medlemsförbunden att : 
• använda detta dokument i politiska diskussioner med sina centralorganisationer och offentliga 

myndigheter och därmed tillsammans påverka Europas framtida inriktning 
 
• informera EPSU:s sekretariatet om angrepp mot avtalsförhandlingar, fackliga rättigheter och 

dialogen mellan parterna, om regeringar och arbetsgivare försöker att införa ensidiga 
åtgärder till följd av krisen.  

 
EPSU:s styrelse beslutar att: 
• hålla uppsikt över den ekonomiska krisen och dess konsekvenser för offentliganställda. EPSU 

kan inte stödja att statliga åtgärder ensidigt inriktar sig på offentliganställda, varav många är 
låg- eller medelinkomsttagare, medan rika bankirer och andra undgår smärtsamma åtgärder. 
Krisen lyfter fram offentliga tjänsters betydelse, EPSU eftersträvar att förhindra att den 
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ekonomiska krisen används för att minska statens och offentliga tjänsters roll. Att ta i itu med 
skatteparadis och skatteundandragande, säkerställa rättvis och progressiv beskattning är 
väsentligt för att göra framsteg ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Sådana åtgärder bidrar till 
offentliga finansers långsiktiga hållbarhet. Eftersom krisen är världsomspännande, kommer EPSU 
samarbeta nära med ISKA, det globala förbundet för offentliganställda, i syfte att försvara offentlig-
anställda, främja offentliga tjänster av hög kvalitet och delta i arbetet med att reformera och 
utforma de globala finansinstitutionerna. I synnerhet måste man uppmärksamma Internationella 
valutafondens roll och de hårda villkor den påtvingar offentliganställda, ofta utan samråd och 
förhandlingar. Detta är viktigt i nuläget eftersom G-20 kommer att stärka dess roll och finanser. EU 
och de europeiska bankerna (ECB, EIB, EBRD) måste kunna stödja ekonomier med problem, och 
koppla biståndet till krav på en social och miljövänlig uppgörelse, och EU:s sociala modell istället 
för IMF:s åtstramningspolitik. 

 
• rapportera om avtalsutveckling och jämföra den offentliga och privata sektorns löneutveckling, 

arbetstider och åtgärder som rör utbildning, kompetens och kvalifikationer.  
 
• regelbundet behandla EPSU:s specifika bidrag till hanteringen av den ekonomiska krisen och 

se till att offentliganställdas intressen tas tillvara. Facket behöver en röst när ekonomiska 
åtgärder behandlas på nationell och europeisk nivå. EPSU bör försöka få en plats i EFS 
delegation till dialogen om makroekonomisk politik med ECB, Europeiska kommissionen och 
EU:s ordförandeskap. Om kongressresolution R2 Avtalsförhandlingar och social dialog antas, 
kan nätverket som föreslås och består av ekonomiexperter från EPSU:s medlemsförbund 
bistå EPSU med att påverka Europeiska unionens ekonomiska och offentliga finanspolitik.  

 
• den ekonomiska krisen, europeiska institutioners (som Europeiska kommissionen, ECB, 

ministerrådet, Eurozonens ministrar och Europaparlamentet) och medlemsstaternas reaktioner 
och deltagande, kräver en kraftfull samordning. Eftersom EPSU ska kunna delta i försvaret av 
offentliganställdas intressen, bör EPSU:s sekretariat förbereda förslag om detta för diskussion 
och godkännande, vilka kan beaktas under 2010 och vid mer långsiktig planering av vilka mål 
som ska prioriteras.  

 
• stödja omställningen till en miljömässigt och socialt hållbar utveckling. Den ekonomiska krisen 

gör det möjligt att välja offentliga investeringar. EPSU bör bidra till att utarbeta förslag om 
övergången genom att se närmare på innehållet i en miljöorienterad uppgörelse (Green Deal), 
gröna budgetar, grönare och mer social bruttonationalprodukt (BNP) och utarbetande av 
principer för rättvis omställning av sysselsättningen. Sådana förslag kommer ovillkorligen att 
inbegripa funderingar kring global omfördelning av välstånd och tillväxt.  

 
EPSU uppmanar medlemsförbunden att mobilisera mot a rbetsgivare och regeringar som 
använder krisen för att minska antalet anställda, s änka löner och bryta mot kollektivavtal.  
 
EPSU uppmanar medlemsförbunden till ett brett delta gande i EFS demonstrationer den 14-
15-16 maj 2009 
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BILAGA 
 
Från begäran om stand by-arrangemang mellan Internationella valutafonden och Ungern, 4 
november, 2008, s.7 
 
Ruta 1: Ungern: samarbete med Europeiska unionen 
Artikel 119 i fördraget om upprättande av Europeiska gemenskapen kräver att ett medlemsland 
som inte tillhör euroområdet samråder med Europeiska kommissionen och Europeiska unionens 
ekonomiska och finansiella kommitté (EFC) om dess betalningsbalans innan man ber om hjälp från 
andra källor. Före de senaste händelserna i Ungern hade inga operativa förfaranden utarbetats om 
sådan interaktion mellan EU och IMF. Processen som utvecklades för Ungern kan dock bli ett 
typexempel för hur man ska gå tillväga om andra liknande fall uppstår — det vill säga, EU-
medlemsstater som inte deltar i ERM II-mekanismen. De viktigaste principerna inbegriper: 
 
1. Samråd i ett tidigt skede och löpande informatio nsutbyte under program-

förhandlingarna:  
medarbetare från fonden och kommissionen samrådde omedelbart efter det att Ungern rapporterat 
om svåra ekonomiska marknadsvillkor och eventuellt behov av stöd för betalningsbalansen. Med 
hänsyn till att Ungerns situation var allvarlig och brådskande accepterade EU att samrådet med EU 
och IMF skedde parallellt, villket garanterade ett mycket snabbare genomförande än vid ett normalt 
samrådsförfarande (bland annat genom telefonkonferenser). EU:s delegationsresa sammanföll 
delvis med IMF:s till Budapest under de första dagarna. Under resten av uppdraget samarbetade 
båda delegationerna, och samordnade sina insatser för att gå framåt i samma takt. När 
diskussionerna hade kommit långt, men innan man kom fram till det slutliga avtalet, gjorde IMF, 
Ecofinrådets ordförande samt kommissionen samordnade tillkännagivanden till pressen om att de 
var redo att stödja Ungern. 

 
2. Båda institutionerna bidrar till finansieringsbe hoven  
Det slutgiltiga paketet (€20 miljarder) omfattar stora bidrag från IMF (€12,5 miljarder) och EU (€6,5 
miljarder), samt ett bidrag från Världsbanken (€1 miljard). 
 
3. Avtal på personalnivå om programplaneringen  
Avtal på personalnivå om programpaketet samt EU:s godkännande av att delta i stödpaketet till-
kännagavs i samordnade pressmeddelanden från IMF och EU innan finnansmarknaderna öppnade 
den 29 oktober. Båda institutionerna deltog på en presskonferens som organiserades senare 
samma dag av myndigheterna. Mycket av IMF:s och EU:s stöd kommer att betalas ut i början med 
tanke på de brådskande betalningsbalansbehoven i ett tidigt skede av programmet. 
 
4. Programmets konsekventa utformning och villkor  
Både institutionerna förlitar sig på policyvillkor som stödjer programmets genomförande. Enligt vad 
institutionerna enades om under de inledande diskussioner om förfarandena, förväntas EU:s villkor 
i EU-rådets beslut och samförståndsavtal överensstämma med IMF:s villkor. Dessutom kommer 
europeiska gemenskapens övervakningsmekanismer att omfatta myndigheternas politiska 
åtaganden. 
 
5. Samråd under programövervakningen 
Med väletablerade relationer på personalnivå hålls regelbundna samråd under programperioden. 
Om avvikelser från programmet utlöser samråd enligt IMF:s program, kommer myndigheterna att 
informera EU parallellt och båda institutionerna kommer att ha en nära samordning under dessa 
diskussioner. 
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Fotnoter 

                                                 
i 600 000 jobb i januari 2009, endast i USA. Man rapporterar om oro i Kina där miljontals har förlorat sina 
jobb.  
 
ii En dollar som spenderas på infrastruktur bidrar vanligen med 1,59 dollar till bruttonationalinkomsten enligt 
Mark Zandi, Moody’s Economy.com (Scientific American, februari 2009, s. 22. Jämför detta med ökningen 
tack vare sänkt bolagsskatt som endast uppskattas uppgå till $0,30. Enligt Zandis studie är några av de 
effektivaste sätten att spendera statliga pengar att tillfälligt distribuera mer matkuponger (en BNP-ökning på 
$1,73 per dollar), höja arbetslöshetsersättningen ($1,63), investera mer i infrastruktur ($1,59) samt att  öka 
det direkta stödet till stater med dåliga finanser ($1,38)." (Fortune Magazine  
http://money.cnn.com/2009/01/16/news/economy/stimulus_howto.fortune/). Observera att uppskattningarna 
gäller USA:s ekonomi, och kanske inte är giltiga överallt. Zandi har en fullständig tabell, baserad på Moody's 
makroekonomiska modell, över de effektivaste formerna av skattesänkningar, bidragshöjningar och 
investeringar. Sänka bolagsskatten är det värsta man kan göra, medan det hävdas att lägre arbetsgivar-
avgifter (till exempel, socialförsäkringen) är den bästa typen av skattesänkningar. (Detta är Zandis analys.) 
Hurra. Se Zandis arbete på: http://www.economy.com/mark-zandi/default.asp?src=economy_homepage  
Den senaste rapporten med hans tabell över följdverkningar finns på http://www.economy.com/mark-
zandi/documents/Economic_Stimulus_House_Plan_012109.pdf). Erfarenheterna visar att endast en liten 
procentandel av skattesänkningarna återförs till ekonomin under en lågkonjunktur. Investeringar i offentlig 
infrastruktur och offentliga tjänster bidrar mer över 120% till ekonomin. En ekonom vid New York Fed, Gauti 
Eggertsson, uppskattar att skattesänkningar i själva verket leder till lägre resultat, medan offentliga utgifter 
har en multiplikationseffekt på 1,95. Han hävdar också att det är mycket viktigt att ”fortsätta att spendera” tills 
lågkonjunkturen är över: "Skattesänkningars allmänna balanserande effekt är därför en produktionsminsk-
ning....[medan] det är lätt att visa att statens spenderande alltid har positiva effekter och alltid överstiger ett, 
det vill säga att en dollar som staten spenderar måste, enligt modellen, öka produktionen med mer än ett. I 
vårt räkneexempel är multiplikationsfaktorn 1,95, det vill säga, varje dollar regeringen spenderar ökar den 
agglomererade produktionen med 1,95 dollar. Varför är multiplikationsfaktorn så stor? Den främsta skälet till 
att produktion och priser blir lägre var förväntningarna om nedgånga och deflation i framtiden. Förväntningar 
om framtida politik spelar en viktig roll för att förklara de statliga utgifternas verkningskraft, och det viktiga för 
att få det att fungera är åtaganden om att fortsätta att spendera tills lågkonjunkturen är över."  
(http://www.newyorkfed.org/research/economists/eggertsson/ContractionaryTaxes.pdf) 
 
iii Nationalisering av banker innebär också att stater inte stödjer (och löser ut) aktieägare. Dessa banker har 
inte det kapital som krävs för att täcka sina förluster och har därför inte medel att tillhandahålla krediter i den 
omfattning som krävs, och eftersom de är misskrediterade vill privata investerare inte ge dem mer kapital. 
Andra lösningar, till exempel förlustgarantier för osäkra tillgångar eller offentlig-privata partnerskap där 
regeringar lånar ut pengar till investerare för att köpa upp osäkra tillgångar, överför allmänna medel till aktie-
ägare som gör vinster om priser och aktier går upp, medan staten förlorar om de går ner. 
 
iv http://www.wiwo.de/finanzen/ezb-fordert-verantwortung-fuer-europaeische-bankenaufsicht-382648/ 
 
v EFS Londonförklaring för rättvisa och tuffa åtgärder  http://www.etuc.org/a/5367 
 
vi En TUC-publikation The missing billions – Close the UK Tax gap, visar att många företag och välbeställda 
enskilda personer manipulerar skattesystemet för att undvika att betala skatt.  
 
vii Kallas skatt på finansiella transaktioner (av Keynes vid aktiehandel) eller Tobinskatt (vid valutahandel) 
 
viii En del av EIB:s ökade finansiering kommer exempelvis att gå till den europeiska bilindustrin. Denna 
industri har dock motsatt sig strängare miljönormer.  
 
ix EPSU:s kongress i  juni 2004 i Stockholm antog en resolution om pensioner som tog upp denna punkt (se 
www.epsu.org/a/638).  
 
x Kreditåtstramningen drabbar nu tydligen hårt amerikanska kraftföretag, när de som investerar i aktier 
överger sektorn, vilket leder till sammanslagningar och eventuellt konkurser. Detta påminner om 
reaktionerna efter Enrons kollaps och kan eventuellt medföra en ökning av privatkapital (genom aktiefonder 
och infrastruktursfonder)  
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xi Europe's New Wave of Toxic Debt (Europas nya våg av farliga skulder) - Business Week 5 feb 2009 
 
xii Exempel: när en skola renoveras eller byggs ska energieffektivitet och energihushållning integreras fullt ut. 
Anslagen till energihushållningsprogram (isolering, etc) kan höjas och användas för att gynna hushåll med 
låg inkomst. EPSU deltar i kampanjen för att få EU och medlemsstaterna att ta itu med energifattigdom.  
 
xiii 1% i kortsiktiga krisåtgärder – omfattande arbetsmarknadsåtgärder; 1% genom att investera i offentlig 
infrastruktur, etc.  
 
xiv Logiken bakom IMF:s begäran om att begränsa statens utgifter grundas på argumentet att ”I länder som 
med utlandsskuld och en framväxande marknad uppvägs troligen den finanspolitiska anpassningens 
”keynesianska” effekter av ”icke-keynesianska” effekter kopplade till förväntningar och trovärdighet. Icke-
keynesianska effekter har att göra med hur privata sparare reagerar på policyförändringar i det offentliga 
sparandet. I synnerhet kan en lägre statliga utgifter visa sig ha en expanderande effekt, om skattejusteringen 
på ett trovärdigt sätt signalerar att den offentliga sektorns betalningsförmåga har förbättrats. Privat-
konsumtionen ökar då tack vare föreställningen att framtida skattehöjningar blir lägre än vad man trodde 
tidigare.” (Citat från Ungerns IMF-avtal.)  
 
xv ”Beslutet att inte endast begränsa utgifterna överlag, utan bibehålla målet att minska den statliga sektorns 
(relativt stora) storlek i Ungern är viktig i denna avsikt. Anpassningen omfattar därför en bred uppsättning 
utgiftsminskningar, inklusive av löner och pensioner. Dessa åtgärder är ofrånkomligen smärtsamma, men 
kommer ändå — genom att föra Ungern närmare grannländernas löne- och pensionsnivå, och tillåta en mer 
tillväxtorienterad och hållbar nivån på de sammanlagda utgifterna —innebär viktiga fördelar på längre sikt.”  
 
xvi EFS resolution mars 2009 http://www.etuc.org/a/5985 
 
xvii Moldavien drabbades allvarligt av den finansiella och ekonomiska krisen i Ryssland (1998). 75% av 
befolkningen levde under fattigdomsgränsen, cirka 600 000 personer lämnade landet och många blev 
illegala arbetstagare. Penningförsändelser från moldaver utomlands står för nästan 38% av BNP (näst högst 
i världen). Moldavien är Europas fattigaste land med en BNP per capita på 2500 USD (2006) och över 20% 
av befolkningen lever under den absoluta fattigdomsgränsen med en inkomst på mindre än 2,15 USD (2005) 
per dag.  
 
xviii I strikt bemärkelse är ECB, STP och den ekonomiska regeringen begränsade till eurozonen. 
 
xix Europeiska rådets ordförandeskapsslutsatser understryker att STP är hörnstenen för EU:s budgetram och 
tillåter flexibla återhämtningsåtgärder. Där erkänns att budgetar tillfälligt kan ha underskott. Rådet uppmanar 
medlemsstaterna att förbinda sig vid hållbara offentliga underskott och att så snart som möjligt återgå till (i 
enlighet med pakten och den ekonomiska återhämtningen) budgetmål på medellång sikt. 
 
xx STP-reformen 2005 medgav exceptionella omständigheter då länder kan öka offentliga underskott. 
Avvikelser från disciplinmekanismerna tilläts även för investeringar i strukturella reformer. Medlemsstaterna 
bör nu använda dessa regler. 
 
xxi Ränteskillnader för den så kallade 10-åriga statsobligationen i förhållane till tyska obligationer (skillnaden 
mellan den ränta Tyskland och andra länder betalar för upplåning) har gått upp från att ha legat kring 0,1-
0,4% (i början av 2008) till närmare 2,5% för Grekland och 2% för Irland (i början av februari 2009). Kredit-
värderingsinstitut har nedgraderat eller varnat om dessa länders offentliga skulder, vilket gör upplåning 
dyrare. Och när bankkrisen nu drabbar banker med betydande investeringar i de nya medlemsstaterna har 
ränteskillnaderna blivit större, så även holländska och österrikiska obligationer är dyrare för berörda 
regeringar.  
 
xxii Se hänvisningen till Lettland där EU-länder och kommissionen kräver en sträng kontroll av statliga utgifter 
 
xxiii Utvärderingarna av G8:s sociala toppmöte och G20 finns på TUAC:s och IFS webbplatser 
 
xxiv Ett färskt exempel på löner i offentliga sektorn är antagandet av Rumäniens budget för 2009. Regeringen 
kommer att höja pensioner och löner i offentliga sektorn med 5 procent under 2009, vilket motsvarar den 
förväntade genomsnittliga inflationstakten (andra tror att inflationen kommer att öka mycket mer). Men 
regeringen har också lovat att sätta ett tak för till offentliga sektorns löner och minska andra utgifter med 1,5 
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procent. Regeringens planer till ersätta övertidsbetalning med kompensationsledighet och minska personal-
kostnaderna i offentliga sektorn med 0,9 procent av BNP eller 20 procent. Pensionärer, varav tusentals har 
mindre än 100 euro i månaden, är oroade över dessa åtgärder. Rumäniens valuta har försvagats med 20 
procent gentemot euron under de senaste tre månaderna och två betydande kreditvärderingsinstitut anser 
att Rumänien är det enda landet på "skräp"-nivå i Europeiska unionen. Protester har inletts eftersom 
regeringen har gjort nedskärningar i hälso- och sjukvårdssektorn. 
xxv EFS informationsdokument: Wage Dynamics in Europe: In Danger of Collapsing, EFS avtalsinformations-
bulletin 2009/1.  
xxvi Mer information om konflikterna i Storbritannien finns på www.epsu.org/a/4558   
 
xxvii Ett annat förslag, av FGTE-CFDT, är att i fördraget fastställa kriterier för sociala framsteg liknande 
Maastrichtfördragets kriterier 
 
xxviii Dessa kan bestå av en rad olika åtgärder: omarbetning av direktivet om utstationerade arbetstagare, 
protokoll om sociala framsteg, fackliga/arbetsplatsbaserade utbildningsföreträdare, miljöföreträdare, rättsliga 
instrument för företagens sociala ansvar och produktionkedjeansvar, etc. etc. Många sådana initiativ har 
tidigare blockerats av näringslivet och konservativa politiker.  
 
xxix ILO:s pressmeddelande den 13 februari 2009. Denna regionala konferens samlar företrädare för ILO:s 
medlemsländer i Europa och Centralasien  


