
 

 
 

 Rapport från möte med EPSU:s nätverk för offentliga  tjänster  
2 februari 2010, Bryssel 

 
 
1) Inledning 
Detta referat ger en kort översikt av diskussionerna i nätverket och har för avsikt att stödja 
EPSU:s olika grupper att engagera sig i och följa upp dem.   
 
EPSU ger hög prioritet åt arbetet om "offentliga tjänster av hög kvalitet"1 och har konsekvent 
påpekat kopplingen mellan sysselsättning, tjänstekvalitet, finansiering och organisation 
(inklusive reglering) av offentliga tjänster. Denna koppling illustreras i diagrammet på sidan 3 
av den inledande powerpoint presentationen (ppt) som bifogas till denna rapport. Vi har också 
sagt att "horisontella" och branschspecifika metoder bör komplettera varandra (t.ex. om man 
ska vara varm behövs värme till överkomligt pris, men också en isolerad bostad; god hälsa 
kräver tillgång till sjukvård med också att man främjar god hälsa/välbefinnande).    
 
Ibland har dock debatten om vilken roll EU kan spela varit problematisk när det gäller att 
åstadkomma offentliga tjänster av hög kvalitet. EPSU:s tidigare kampanjer har illustrerat 
svårigheten att engagera medlemmar att påverka EU politik om offentliga tjänster när de 
kanske skulle föredra att EU inte gjorde någonting alls och/eller tycker att frågorna är fjärran 
från vardagliga verkligheter.  
 
I och med att Lissabonfördraget antagits blir frågan mindre relevant, då Europeiska unionen nu 
har klara skyldigheter att verka inom offentliga tjänster. Denna förändring förklaras i ett 
diskussionsunderlag från EPSU som antogs av styrelsen i november 2009, om "Tjänster av 
allmänt intresse efter Lissabon" http://www.epsu.org/a/5934.   EPSU poängterar att en stark 
offentlig sektor och offentliga tjänster av hög kvalitet är del av lösningen till den ekonomiska 
krisen såväl som till samhällsutvecklingen på längre sikt.  
 
2) EPSU:s krav efter Lissabon  
Diskussionsunderlaget till styrelsen fastslår ett antal krav om vad vi skulle vilja att EU gjorde:  
� SGI (tjänster av allmänt intresse) protokollet till Lissabonfördraget som "riktmärke" 

eller måttstock att bedöma EU och nationell utveckling av offentliga tjänster mot 
� lag om "allmänintresset" i syfte att stärka regelverket som ska tillämpas på utförare av 

offentliga tjänster  
� Allmän tillgång till offentliga tjänster som huvudkrav (underbyggt av ordalydelsen i 

SGI protokollet)  
� En intergrupp i europaparlamentet om offentliga tjänster, som forum att bygga stöd 

över partigränserna för offentliga tjänster av hög kvalitet. (Intergruppen har redan 
grundats - se bifogade handling för mer information)   

De här kraven är inte uttömliga och ersätter inte tidigare krav, till exempel att EU borde inrätta 
ett observatorium/ ett expertcentrum för att hjälpa medlemsstater (och givetvis andra länder) 
att förbättra offentliga tjänster (i stället för att bara främja OPP som nu är fallet); eller att EU:s 
direktiv om offentlig upphandling borde förbättras (se EPSU:s bakgrundsdokument för ett EU 
förhör http://www.epsu.org/a/6214.) 
  
Intergruppen i europaparlamentet (EP) har redan inrättats (se bifogade handling med detaljer 
om medlemmar och kommande möten); andra återstår att utarbetas. Vi får se hur vi kan arbeta 
med EP:s intergrupp, EFS och andra organisationer med att maximera framsteg.  

                                                           
1 Se EPSU:s kongressmotioner 2009 och senare arbetsprogram som antogs av styrelsen i november 
2009  
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Nätverket diskuterade tanken om en lag om allmänintresse (se bilaga 1).  Om vi ska utveckla 
detta vidare påpekades här att vi behöver identifiera eventuella experter.   
 
 
2) EU:s agenda om offentliga tjänster    
EPSU får lov att, förutom att utveckla vår egen agenda, arbeta med ett antal andra frågor som 
kommer att behandlas av politiker:  
 
Sociala tjänster av allmänt intresse (SSGI)  
Först och främst kommer utvecklingen inom sociala tjänster av allmänt intresse (SSGI) och en 
rapport som planeras på eget initiativ (rapportör Poinsias de Rossa MEP) om SSGI i 
sysselsättningsutskottet. EPSU antog ett tillkännagivande om Europeiska kommissionens 
meddelande om SSGI i juni 2006 http://www.epsu.org/a/2436, i vilket vi kritiserade 
kommissionens "inskränkta" syn på sociala tjänster (dvs. social trygghet, sociala bostäder för 
nödlidande, samt omsorg för äldre och funktionshindrade).  Vi ställde en rad frågor som utgår 
från styrelsens utgångspunkt (se bilaga 2), och vi ska nu ta fram ett diskussionsunderlag. 
EPSU får arbeta med andra organisationer för att trygga en gemensam inställning till SSGI.   
 
Kommissionens meddelande om att mobilisera privata och offentliga finanser för 
återhämtning och långsiktiga strukturförändringar: att utveckla offentliga-privata partnerskap 
(OPP) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0615:FIN:EN:PDF.  
Meddelandet intar en väldigt positiv inställning till OPP och framhäver ett kommande 
lagstiftningsförslag om tjänstekoncessioner (dvs. vattentjänster, men också annat, som t.ex. 
simbassänger och äldreboende). EPSU poängterar att alla förslag om tjänstekoncessioner 
måste jämföras mot SGI protokollet och hänskjutas till arbetsmarknadens parter för 
konsultation.   
 
Kommissionens vägledning om socialt ansvarig offentlig upphandling: Här inväntar vi 
fortfarande att kommissionen ska ge ut denna (se http://www.epsu.org/a/4424 för EPSU:s 
kommentarer om utkastet till vägledning).  Vid ett förhör den 27 januari i EP om offentlig 
upphandling som organiserats av Heide Ruehle MEP, sade kommissionens representant att 
uppskovet beror på "spänning mellan social upphandling och konkurrenspolitik". Fasta 
kommittén för kommunförvaltning har arrangerat en workshop om offentlig upphandling den 
1 mars 2010. 

Energi: detta ska endast noteras, då vi inte diskuterade utvecklingen med 
superkraftledningen/smartöverföringsnätet (behandlas av en arbetsgrupp 2010-03-11.) 

Handel med tjänster: reflektioner om nätverkets framtida arbete (se kommissionens faktablad 
om handel http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/january/tradoc_145668.pdf) och EU-
Kanada blad http://www.epsu.org/a/6088. Europeiska kommissionen försöker få med 
miljötjänster (som vatten och avfallstjänster) i handelsavtal, vilket leder till tryck på regeringar 
att privatisera vattentjänster. Vi konstaterade att ett antal andra organisationer har med 
erfarenhet och kompetens inom detta område än EPSU.  

 
3) EPSU:s skattestadga  
Efter LRG/NEA:s workshop om offentlig finans av hög kvalitet den 27 2009 
http://www.epsu.org/a/5397 ska vi revidera EPSU:s skattestadga från 2000 och nätverk höll 
en första diskussion om den omarbetade texten. Nätverkets medlemmar höll med om de 
föreslagna principerna om rättvis beskattning och hur viktigt det är att EPSU har en 
inställning om beskattning, då somliga sidor av skatter klart faller inom EU:s ramar, trots att 
hänsyn också måste tas till mångfalden av nationella skattesystem. Man beslöt också att 
behålla den ursprungliga titeln, dvs. Skattestadga (eventuellt Stadga om rättvisa skatter). 
Exempel gavs om hur skatter går i riktning mot alltmer regressiva och indirekta skatteformer 
(platta skatter, ökning av MOMS, minskning av företagsskatt), vilket bekräftas av 
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kommissionens skatterapport 2009.  Medlemmar poängterade också problemen med 
skattesmitning och skattefusk, främst av stora företag, öppenhet i offentliga finanser, den roll 
som spelas av marknader och kreditvärderingsinstitut vid bedömning av statsskulder och 
resurser för bra insamling av skatter. Påpekades att direktivet om tjänster i inre marknaden 
troligen skulle öka risken av skattedumpning. Vi tog också upp frågan om betydelsen av 
bättre samordning av nationella skatter på kapital och företagens vinster.  
 
Vi vill ta hänsyn till kommentarerna när vi förbereder diskussioner i kommande möten med 
fasta kommittéer. Man föreslog att vi skulle studera om det var möjligt att få tag på 
landrapporter om offentlig och privat (hushållens) skuldsättning.  
 
 
4) Information 
EPSU:s kampanj "Vinden vänder": Vi gav en uppdatering om projektet som genomförs med 
stöd av PSIRU: http://www.epsu.org/r/436?var_recherche=turning+the+tide 
Fler exempel efterlyses från alla branscher och länder. Kampanjen har samma sorts mål 
som Water remunicipalisation tracker- se  http://www.remunicipalisation.org/welcome (som 
håller koll på vattenbolag som återgår till kommunal ägo). 
EPSU:s webbsida om forskning: Vi har inrättat dessa sidor så att våra medlemsförbund ska 
kunna se vidden på forskning om offentliga tjänster och andra frågor av intresse för EPSU. I 
år ska vi, t.ex., göra utredningar om barn- och äldreomsorgstjänster och eller 
klimatförändring och offentliga tjänster. Vi tror också att dessa sidor kommer att ge 
medlemsförbund ett urval annan nyttig information och koppling till webbsidor med mer 
forskning, publikationer och kontakter med utredare och utredningsorganisationer 
http://www.epsu.org/r/539 
Medlemmar ombeds att skicka in upplysningar om rapporter och utredningar (t.ex. rapporten 
som ska komma från Nederländerna om konsekvenserna av liberalisering av omsorg på 
offentliganställda).   
 
Framtida konferenser att notera  
� EFS konferens om SGI, 28-30 april 2010.   
� ISKA/Global Unions ‘Global agenda för offentliga tjänster 12-14 oktober 2010 

 
 
5) Utveckling av nätverket för offentliga tjänster  
Vi enades om att nätverkets medlemskap skulle utgå från valkretsarna (två per valkrets med 
ekonomiskt stöd för en av dem om passande) av praktiska skäl (t.ex. budget och språk) men 
också för att vi vill att nätverket ska samordna arbete om de olika frågor rörande offentliga 
tjänster som också kommer att diskuteras på annat håll, inte minst i valkretsarna.  
 
Alla valkretsar var inte representerade vid första mötet och vi inbjuder därför medlemmar att 
komplettera listan över nätverkets medlemmar (se bifogade lista). Nätverkets medlemmar 
och alla andra intresserade kollegor kan också föreslå områden av särskilt intresse eller 
sakkunskap (se bilaga 3) och kommer att sammanställa utskickslistor efter dessa.  I 
uppföljningen till nätverksmötet kommer vi att utforska hur vi ska samarbeta med andra 
organisationer som är positiva till offentliga tjänster.  
 
Vi har för avsikt att organisera ett andra möte med nätverket under hösten 2010. 
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Bilaga 1  

 
Bakgrund till utvecklingen av EU:s "lag om allmänin tresse"   

för utförare av offentliga tjänster  
 
 
1) Inledning och frågor att diskutera  
EPSU:s underlag om SGI efter Lissabon tar upp frågan om en "lag om allmänintresset" för 
utförare av offentliga tjänster. En sådan lag skulle fastställe ett antal gemensamma krav som 
frivilligt skulle tillämpas på företag.   
 
Ett antal olika initiativ har tagits beträffande europeiska rättsliga former för bolag (se nedan). 
Den rättsliga grunden för den har utgått från artikel 308 i EG fördraget, i kombination med de 
grundläggande friheterna (dvs. etableringsfrihet, fri rörlighet för kapital) som tillämpas på 
gränsöverskridande verksamhet.  
 
På det nationella planet finns det många olika rättsliga former som tillämpas på utförare av 
offentliga tjänster. Det finns också olika lagar som skulle kunna gälla alla företag och 
operatörer i vissa branscher och verksamheter. Reglering kan också tillämpas på det 
offentliga "tjänsteuppdraget", i stället för utföraren.  
 
Om det fanns en lag som gällde i hela Europa - eller några andra, mindre "rättsliga" kriterier 
som de som utvecklats inom miljömärkning, vad skulle företag då ha för incitament att välja 
dem? Ett incitament vore att företaget då skulle certifieras att söka offentliga kontrakt utan att 
behöva genomgå en slags granskning på varje plats. Ett sådant system skulle innebära att 
det är möjligt att ta tillbaka märkningen också, vilket leder till frågan om övervakning och 
kontroll, och går mer i riktning mot företagens samhällsansvar CSR. 
  
Tanken om lagstiftning eller märkning går ut på att förbättra reglering av företag som 
erbjuder offentliga tjänster.  
 
Frågor:  
1. Vore det möjligt (eller nyttigt!) att fundera på en särskild europeisk lag för (offentliga) 

tjänsteutövare? Är gränsöverskridande handel en väsentlig andel?  
2. Vad för slags krav talar vi om? Öppenhet, användar- och arbetstagarmedverkan, 

investeringar, hur vinsten används, etiska normer, skatteärlighet är frågor som EPSU 
hänvisat till tidigare.  

 
 
2)  EU:s bolagslagstiftning och andra initiativ fra m till nu   
Europeisk bolagslag  
Lagen om Europabolag antogs den 8 oktober 2001 (Societas Europaea -  SE).  Ett SE kan 
registreras i alla medlemsländer, och etableringen kan överföras till en annan medlemsstat. 
Det finns inget register över SE (ett SE registreras på bolagsregistret i det land där det har 
sitt säte), men alla registreringar ska publiceras i EU:s officiella tidning.  
 
Syftet med den europeiska bolagslagen är "att skapa ett europeiskt bolag inom sin egen 
rättsliga ram. Det tillåter företag som är etablerade i olika medlemsstater att gå samman eller 
etablera ett holdingbolag eller ett gemensamt dotterbolag, samtidigt som det undviker de 
rättsliga och praktiska restriktionerna som uppstår av de 27 nuvarande rättsordningarna. Att 
arrangera anställdas engagemang i europeiska bolaget och erkänna deras plats och roll i 
bolaget".  
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 Europeisk kooperativa förening  
SCE (Societas Cooperativa Europaea) inrättades 2006. Europeiska kooperativa föreningar 
kan etableras och får verka i hela EES. Denna rättsliga form skapades så att ekonomiska 
(kooperativa) föreningar ska slippa etablera dotterbolag i alla medlemsstater där de verkar. 
SCE styrs av en enda uppsättning regler och principer som kompletteras av lagar om 
ekonomiska (kooperativa) föreningar i alla medlemsstater, och andra lagar.  
 
Europeiskt aktiebolag  
2008 presenterade europeiska kommissionen ett förslag om en lag för europeiska aktiebolag 
(European Private Company - "SPE"). Denna nya bolagsform kommer att göra det möjligt för 
små och medelstora företag (SMF) att göra affärer i hela EU.  
 
SPE har utformats att ta itu med nuvarande betungande krav som ställs på SMF som verkar 
över gränserna, som är tvungna att etablera dotterbolag i alla medlemsstater där de vill göra 
affärer. I praktiken skulle SPE innebära att SMF kan etablera sitt bolag i samma form, 
oavsett om de verkar i sin egen medlemsstat eller en annan. Entreprenörer som väljer SPE 
kommer att spara tid och pengar på rättslig rådgivning, ledning och förvaltning. Förslaget 
vilar nu hos europaparlamentet och rådet. EFS har tagit upp bekymmer om informations- och 
konsultationsrättigheter (vilket de också gjorde med SE), och i mindre grad, eventuella frågor 
rörande skattedumpning. 
 
Europeisk stiftelselag  
2009 började europeiska kommissionen ett rådslag om svårigheterna som stiftelser råkar ut 
för när de verkar över gränser i syfte att eventuellt utarbeta en europeisk stiftelselag. 
Nuvarande nationella stiftelser skulle ha rätt att omvandlas till europeisk stiftelse, on en 
omvandling av detta slag är i linje med grundarens vilja. Kommissionen har ännu inte 
beslutat om en europeisk stiftelselag behövs, eller om dess innehåll. Om en europeisk 
stiftelselag föreslås skulle målsättningen vara densamma som söks med andra europeiska 
lagar, dvs. att göra det möjligt att använda en enda rättslig form i ställer för upp till 27 
nationella former.2 
 
Europeiska företag i den sociala ekonomin 
Diskussion har ägt rum om att skapa en europeisk identitet för företag i den sociala 
ekonomin och detta kommer säkert att dryftas av europaparlamentets intergrupp om den 
sociala ekonomin. CECOP (kooperativ) har påpekat kopplingen mellan kooperativ och andra 
företag i den sociala ekonomin som erbjuder offentliga tjänster.3 

                                                           
2 Se förstudie 
http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/eufoundation/feasibilitystudy_en.pdf#19 
3Se till exempel http://www.cecop.coop/IMG/pdf/SIGen.pdf 
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Bilaga 2 
 

Sociala tjänster av allmänt intresse – översikt av frågor  
 

 
1. Bakgrund – vad finns redan på EU nivå? 

(S)SGI i Lissabonfördraget / SGI-protokollet / Stadga om grundläggande rättigheter  
Tillämpning av EG:s konkurrens- och marknadsregler  
Sociala tjänster och SGI i tjänstedirektivet -    
Europeiska kommissionens meddelanden om (S)SGI 
(Ny) Social agenda? 
Öppen samordningsmetod  
Frivillig EU kvalitetsram   
Övrigt? 
 

2. Vad som saknas - vad som bör förändras - eventue lla mål för EU aktioner?  
� Begränsa tillämpning av marknads- och konkurrensregler om organisering och 

finansiering av sociala tjänster 
� Förbättra kvalitet på och tillgång till sociala tjänster 
� Förbättra arbetsvillkor och stärka arbetstagarnas ställning i branscherna, inklusive 

frågor beträffande professionalisering  
� Övrigt? 

 
3. Räckvidd och definition av sociala tjänster?  

Finns ännu inte - val mellan bred och trång räckvidd –  
Inkludera sjukvård, utbildning och andra offentliga tjänster?  
Uteslut nätverkstjänster som vatten, energi, transport, telekommunikationer, post?  
Hur mycket självstyre bör regeringar ha att definiera SSGI? 

 
4. Process - förfaranden?  

Växelverkan mellan EU, nationell, regional, kommunal och lokal nivå  
Vad ska Europeiska unionen ha för roll?  
Lagstiftning och/eller andra instrument? 
Behöver vi fler mål och hur genomdriver vi dem - vad gör vi med WTO?  

 
5. Ramverk i motsats till speciella initiativ?  

Stor mångfald tjänster  
Föredrar vi ett stort allomfattande instrument eller ett paraply/ramverk tillsammans med 
mer specifika aktioner? 
Vilka tjänster kan kräva särskild uppmärksamhet och hänsyn?  
T.ex. samhällstjänster, bostäder, boendetjänster, barnomsorg och skola, annat (inte 
exklusivt)?  
Vad ska vi göra åt den där frivilliga kvalitetsramen?   

 
6. Vilka SSGI principer bör tillämpas?  

Bör vi gå med på de mål och syften som identifierats av kommissionen eller utarbeta 
alternativ?  
Till exempel:  
� Livskvalitet för alla – SSGI ska inte begränsas till grundläggande behov, utan till alla 

områden där sociala rättigheter och jämställdhet måste kvarhållas och stärkas (bl.a. 
sysselsättning, bostäder, utbildning, sjukvård, fritid, samhällsliv)  

� solidaritet, jämställdhet och icke-diskriminering är utgångspunkt i tjänsteutbudet – hur 
ska det genomdrivas? 

� Regerings-/politiskt ansvar ska fastställas i lagstiftning - vilka krav?  
� Finansiering av tjänster – hur handläggs socialförsäkring och andra 

finansieringsmodeller? 
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� Sociala investeringar – vinst och överskott ska investeras i tjänsteutförande, inte i 
utdelning till aktieägare och bonusar åt högsta ledningen?  

� Professionalisering av branschen –  tillämpning av kvalifikationer och yrkesnormer? 
� Övriga frågor? 
 

7. Finansiering/Betalning för EU-aktioner?  
Tillgång till strukturfonder, ESF och andra finansieringsmetoder? 

 
8. Social integrering 

Tillämpning av sociala principer på andra områden av EU:s verksamhet, som den inre 
marknaden, konkurrens och ekonomisk politik.  
Konsekvensbedömning baserad på sociala kriterier - vilka?  

 
9. Nödvändig information och utredningar –  

Vad behöver vi för ytterligare information – t.ex. socialt observatorium? 
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Bilaga 3 
 

Identifiera och mobilisera sakkunskap i EPSU:s nätv erk för offentliga tjänster  

Nätverkets medlemmar och alla intresserade medlemsförbund ombeds att fylla i denna 
blankett och hjälpa EPSU att identifiera och använda sakkunskap om offentliga tjänster av 
hög kvalitet: 
 

Område av intresse Kan erbjuda nationell 
och/eller EU information  
till nätverket  

Villig att följa politisk 
utveckling inom EU  

Kan rekommen-
dera  nationell 
och eller EU 
sakkunskap 

 
Kvalitetsnormer -kriterier -utvärdering  

   

 
Offentliga finanser/beskattning 

   

 
Offentlig upphandling, OPP och   
koncessioner 

   

 
Statsstöd, konkurrenspolitik  

   

 
Liberalisering, privatisering, 
marknadsanbud  

   

 
Demokratiskt styre, öppenhet och 
medverkan (vinst- och 
ickevinstsektorn, såväl som offentliga 
sektorn)  

   

 
Bolagslag och regleringsfrågor (för 
utförare av offentliga tjänster från 
privata sektorn) 

   

 
Ekonomisk politik 

   

 
Övrigt 

   

 
Ange här de två viktigaste prioriteringarna för EPSU:s nätverk (från ovanstående lista eller annat)  

 
 
 
 

 
Ange personlig information  

Namn: 
 
 
Fackförbund:                                                         Land:  
 
e-post:  

  
Ange sakkunskap  

 
Namn: 
 
Organisation:                                                         Land:  
 
e-post:                                                                    Webbsida: 
 
Ytterligare information (t.ex. politik, utredningar, riktlinjer etc.) 

 


