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Resolution R.5. 

Offentliga tjänster i en utvidgad Europeisk union 
 
 
A. Inledning 
 
Utvidgningen av den Europeiska unionen håller successivt på att binda samman kontinenten 
igen. Europeiska unionens nästa expansion kommer att bli verklighet 1 maj 2004. Detta blir 
ett historiskt steg i arbetet med att bygga Europeiska unionen. EPSU ser denna utveckling 
som en möjlighet till ökad fred, stabilitet och välstånd i Europa. I dagens läge fokuseras inte 
längre intresset på medlemskapsförhandlingarna. Den avgörande frågan är istället: vilka 
politiska åtgärder fordras i det utvidgade EU?  Det krävs effektiva instrument för att hantera 
ständiga förändringar och anpassning inom det utvidgade EU, där ekonomisk effektivitet 
kombineras med solidaritet inom ramen för en social marknadsekonomi och demokrati inom 
alla samhällets områden, däribland arbetslivet. Här har arbetsmarknadens parter ett ansvar. 
 
EPSU har för avsikt att bemöta de utmaningar som detta historiska tillfälle medför och 
kommer att bidra med en policy och med åtgärder för att kräva respekt för fackliga 
rättigheter, att fackföreningarnas roll i framtagandet av politiken erkänns, att det skapas 
effektiva strukturer för information och samråd, relationer mellan arbetsmarknadens parter, 
rättvisare välståndsfördelning, bra arbets- och lönevillkor, lika behandling av kvinnor och 
män, ickediskriminering av etniska minoriteter, offentlig service med god kvalitet, social och 
regional sammanhållning, ett integrerat samhälle och ett gott styre. Det fordras lämpliga 
instrument för att undvika en okontrollerad utveckling av företeelser som galopperande 
arbetslöshet, social dumpning, skattekonkurrens och kunskapsflykt till följd av fri rörlighet 
genom att effektivt tillämpa EU:s sociala regelverk i praktiken. Det enda sättet att förhindra 
ett allmänt missnöje med EU-integrationen, nationalistiska eller till och med främlingsfientliga 
utbrott är att sköta denna politiska utmaning på rätt sätt. 
 
Efter generalförsamlingen 2000 tillsatte EPSU en arbetsgrupp för utvidgningen av 
Europeiska unionen, som sammanträdde fem gånger på platser som Sofia, Riga och Talinn. 
Arbetsgruppen skulle analysera konsekvenserna av EU-utvidgningen för den offentliga 
sektorn och dess fackföreningar. EPSU har också genomfört en rad seminarier om lokal 
förvaltning (Prag, 20-23 oktober 2001), statlig administration (Krakow 28-30 juni 2002), 
elektricitet (tillsammans med EMCEF och Eurelectric inom ramen för den sociala dialogen, 
Budapest, 19-20 september 2002) och hälsovård (Bratislava, 12-15 september 2003). Alla 
dessa aktiviteter har belyst vilka problem EPSU och våra medlemsförbund måste tackla, de 
har möjliggjort nätverkssamarbete medlemmarna emellan och de har verkligen visat vilken 
inriktning EPSU:s framtida arbete måste ha. Det har också gjorts ansträngningar för att 
underlätta fackföreningsrepresentanternas deltagande i EPSU:s stadgeenliga arbetsformer, 
vid seminarier och konferenser. 
 
Det råder dock inga tvivel om att samarbetet och förbindelserna under EPSU:s paraply 
behöver förbättras ytterligare, speciellt för att framhäva ett aktivt deltagande från 
fackföreningarnas i kandidatländerna sida. 
 



Resolution R.5. - Offentliga tjänster i en utvidgad Europeisk union 

  2

B. Offentlig service i den utvidgade Europeiska unionen 
 
Omvandlingen av tidigare centraliserade statligt styrda ekonomier i Central- och Östeuropa 
har lett till privatiseringar av elektricitet, gas och vatten. Ofta har transnationella företag tagit 
över administrationen av dessa tjänster. Liksom i EU-länderna har detta medfört 
rationaliseringar av tjänsterna och förlorade arbetstillfällen.  EPSU har stött fackföreningarna 
i deras ansträngningar att få till stånd sociala planer och  respekt för kollektivavtal från 
utländska ägares sida. På de europeiska elektricitets- och gasmarknaderna har det funnits 
en extraordinär maktkoncentration till ett fåtal företag som har utvidgat sin verksamhet till att 
omfatta Central- och Östeuropa. 
 
Inom sjukvårdsbranschen i Central- och Östeuropa finns det tecken på att internationella 
organisationer som Världsbanken med framgång förordat att finansiering av dessa system 
bör ske genom socialförsäkringssystem i stället för genom progressiv skattefinansiering. På 
grund av den informella ekonomins andel i dessa länder leder det till att öka 
finansieringstrycket. I stället för finansiering som grundas på medel individualiseras systemet 
och sjukvårdskostnader betalas genom informella betalningar. Övergången till 
försäkringssystem har underlättat privat verksamhet inom branschen, vilket ytterligare utövat 
tryck på sjukvården, som fått kapacitetsproblem att erbjuda annat än ett minimum av vård. 
EPSU ska förorda att socialförsäkringssystem måste garanteras ett tryggt 
finansieringsunderlag.    
 
Det har också skett en omvandling inom den offentliga servicen och statsförvaltningen, som 
bemödar sig att gå ifrån en fullständigt politiserad offentlig administration till en som grundar 
sig på etiska principer om ”neutralitet” och ”omutlighet”. Även om grundläggande reformer 
har genomförts är omvandlingen av den offentliga förvaltningen långt ifrån avslutad.  I många 
länder beskrivs reformförsöken som någonting som går ”fram och tillbaka”. 
 
I jämförelse med de nuvarande EU-medlemsstaterna varierar antalet offentliganställda i de 
flesta kandidatländerna mycket, på grund av att de offentliga tjänsterna omdefinieras, att 
striktare regler införs och att politiska och/eller ekonomiska hänsyn tas. Antalet 
statstjänstemän och offentliganställda har minskat i flera kandidatländer. Till exempel sjönk 
det totala antalet offentliganställda i Bulgarien med 10% när den nuvarande regeringen kom 
till makten. Den offentliga servicen i kandidatländerna kännetecknas av en hög andel 
kvinnliga anställda. Denna trend går fortfarande uppåt. Lönenivåerna inom den offentliga 
sektorn släpar generellt sett efter lönerna i den privata sektorn   
 
Kandidatländerna kännetecknas fortfarande av relativt centraliserade regeringsstrukturer, 
och därför syftar decentraliseringsprocesserna i Central- och Östeuropa främst till att minska 
koncentrationen av centrala regeringsfunktioner genom att överföra dem till regionala eller 
lokala organ. Dessa beskrivs bäst som decentraliserade utposter för centrala ministerier. Det 
är emellertid inte givet att denna process åtföljs av en regionalisering av regeringsfunktioner 
till regionala och lokala självstyrande nivåer. Finansieringen av lokala offentliga tjänster är ett 
stort problem. 
 
Kandidatländernas ”administrativa kapacitet” har varit och är en viktig faktor i Europeiska 
kommissionens regelbundna rapporter. Även om Europeiska kommissionen inte har någon 
egentlig makt över nationella lagar om offentlig service och administrativa strukturer har den 
formulerat explicita och långtgående krav på hur kandidatländerna ska bygga upp en 
oberoende och professionell offentlig service. Europeiska kommissionen verkar aktivt för att 
nya styrelsenivåer tillkommer, att nya organ skapas, att samordningen förbättras och för att 
budgetrutinerna och den ekonomiska kontrollen förändras. Dessa förändringar har 
motiverats med behovet att genomföra ”regelverket” på områden som har med den inre 
marknaden, offentlig upphandling, livsmedelssäkerhet, erkännande av yrkeskvalifikationer, 
kärnkraftssäkerhet, gränsbevakning, kampen mot bedrägerier, pengatvätt och organiserad 
brottslighet att göra.    
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C. Strukturer för social dialog och kollektiva  förhandlingar 
 
Strukturerna för social dialog och kollektiva förhandlingar är underutvecklade i 
kandidatländerna från CÖE. Man kan räkna upp en rad skäl till denna brist: att strukturer för 
social dialog mellan tre parter har dominerat och att därmed inriktningen har varit 
relationerna till regeringen snarare än självständiga bilaterala relationer mellan 
arbetsmarknadens parter, låga och sjunkande medlemsantal i fackföreningarna, 
fragmentering av fackföreningar och arbetsgivare. Inom den offentliga sektorn grumlas en 
del av dessa problem genom oklarheten i fråga om regeringens roll som arbetsgivare, 
införandet av lagar om offentlig service som tenderar att reducera fackföreningarnas roll och 
begränsa och/eller förbjuda strejkrätten samt otillräcklig decentralisering av makten också i 
termer av kollektiva förhandlingsrätter och finansiella restriktioner. Situationen är annorlunda 
i fråga om allmännyttiga företag, där medlemsförbunden har lyckats komma fram till avtal på 
företagsnivå och, i ett begränsat antal fall, också på branschnivå. Det kan dock sägas att 
kollektiva förhandlingar på branschnivå är så gott som obefintliga, pga att det saknas 
arbetsgivarorganisationer. 
 
 
D. Riktlinjer för EPSU:s framtida arbete i den utvidgade Europeiska unionen 
 
EPSU har förbundit sig att främja den europeiska sociala modellen, som bygger på offentlig 
service med hög kvalitet, starka fackföreningar samt en väl fungerande social dialog och 
kollektiva förhandlingar. Den utvidgade Europeiska unionen får inte bara bli en utvidgad inre 
marknad. Detta vore fatalt med tanke på den sociala rättvisan och den ekonomiska och 
sociala sammanhållningen. Vad detta anbelangar är resultatet av konventets arbete och den 
därpå följande regeringskonferensen avgörande för de värden, mål och politiska strävanden 
som Europeiska unionen ska ha i framtiden. 
 
EU-institutionernas sammansättning, t. ex. kommissionen, Ekonomiska och Sociala 
kommittén och Regionkommittén, kommer att påverkas av de nya medlemsstaterna. EPSU 
måste arbeta på att främja goda relationer med dessa institutioner ur ett 
fackföreningsperspektiv. 
 
EPSU kommer att haka på ISKA:s kampanj för offentlig service med kvalitet. Detta innebär 
att verka för en positiv reformering av den offentliga servicen och att utveckla modeller för 
offentliga/offentliga partnerskap.  Möjligheterna att stödja utvecklingen av de mänskliga 
resurserna inom hela den offentliga sektorn för att göra det mer attraktivt att vara 
offentliganställd måste uppmärksammas särskilt. Vi måste fortsätta att bevaka de 
transnationella företag som bedriver allmännyttig verksamhet, särskilt med tanke på hur de 
tidigare har hanterat relationerna till arbetsmarknadens parter. De europeiska företagsråden 
har en avgörande roll att spela i detta arbete. 
 
En prioriterad fråga för EPSU:s framtida arbete och för vilken resurser måste avsättas är att 
underlätta och bidra till uppkomsten av ordentliga strukturer för social dialog och kollektiva 
förhandlingar i speciellt kandidatländerna inom CÖE. Den positiva roll som de kollektiva 
förhandlingarna spelar för att driva på utvecklingen och konvergensen uppåt måste 
erkännas, för att tillse att ekonomisk tillväxt och produktivitetsökningar omsätts i högre löner 
och bättre arbetsvillkor. EPSU kommer att utöka sitt nätverk för kollektiva förhandlingar till att 
omfatta kandidatländerna och i samarbete med EFS/ETUI samla in data om arbetsvillkor och 
kollektivavtal. Fackföreningarnas i kandidatländerna förhandlingsförmåga måste ökas 
ytterligare genom utbyte av erfarenheter och expertis och genom att strategier för 
förhandlingar med flera arbetsgivare, mönsteravtal och utvidgningsklausuler utvecklas. 
EPSU kommer att arbeta tillsammans med sina medlemsförbund i Central- och Östeuropa 
för att använda “riktlinjen om lönesamordning” på ett effektivt sätt och se till att de anställda 
får del av produktivitetsökningar och ökad ekonomisk tillväxt för att “komma i kapp”. 
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Den europeiska sociala dialogens potential att bli en modell på branschnivå ska erkännas 
och användas som grund för en utbyggnad. Det är viktigt att få till stånd en branschspecifik 
social dialog i alla sektorer som EPSU omfattar och att företrädare för alla kandidatländerna 
deltar i den branschspecifika sociala dialogen. Kommittén för branschspecifik social dialog 
bör stödja införlivandet, genomförandet och stärkandet av EU:s sociala regelverk liksom ILO 
och andra internationella standarder. 
 
En förutsättning för att det sociala regelverket ska kunna genomföras är att 
arbetsmarknadens parter engagerar sig aktivt på alla nivåer, till exempel i fråga om 
arbetstidsdirektivet och lagstiftningen om hälsa och säkerhet. EPSU kommer att övervaka 
hur EU:s sociala regelverk införlivas på årsbasis och offentligt påtala arbetsgivares och 
regeringars brott emot huvudreglerna genom att publicera en “svart lista”. 
 
EPSU behöver se över sin interna verksamhet för att ta hänsyn till olika behov i den 
utvidgade Europeiska unionen och i en Europeisk union som fortsätter att utvidgas.  
 

• De nuvarande valkretsarna för Central- och Östeuropa fungerar inte som grund för 
representationen i EPSU:s organ. De geopolitiska områden som de omfattar är för stora 
och antalet fackföreningar för stort för att samarbetet ska bli effektivt. Valkretsarna 
måste få en annan utformning för att underlätta underregionalt samarbete och 
samordning av fackföreningarna. 

 
• EPSU:s arbetsgrupp för utvidgningen bör inte finnas kvar i sin nuvarande form. I stället 

bör EPSU stödja förbindelser mellan fackföreningar i underregioner (t. ex. de baltiska 
länderna) eller i vissa grupper av länder via valda samordnare. 1 Det är också 
nödvändigt att bygga upp och bygga ut andra expertnätverk, t. ex. för kollektiva 
förhandlingar, facklig utbildning, jämställdhet och europeiska företagsråd. Samarbete 
och samordning mellan fackföreningarna på underregional nivå ska uppmuntras, inte 
bara mellan fackföreningar från ”gamla” och ”nya” medlemsstater, utan också mellan 
fackföreningarna i de nya medlemsstaterna, för utbyte av information och erfarenheter 
av kollektiva förhandlingar. 

 
• EPSU kommer att undersöka möjligheterna att utbilda fackföreningsorganisatörer för att 

stödja sina medlemsförbunds i Central- och Östeuropa ansträngningar att öka 
organisationsgraden. EPSU kommer också att underlätta erfarenhetsutbyte om 
rekryteringsstrategier. EPSU kommer att uppmuntra en strategisk och långsiktig 
planering från sina medlemsförbunds sida, bland annat i syfte att bygga upp resurser 
och personal på områden som organisation, förhandling och EU-frågor. 
Personalresurser måste göras tillgängliga vid EPSU:s sekretariat för att underlätta och 
samordna detta arbete. Möjligheterna att skapa personalpooler med både 
medlemsförbunden och ISKA måste undersökas. 

 
• EPSU kommer att undersöka möjligheterna att utbilda fackföreningsorganisatörer för att 

stödja sina medlemsförbunds i Central- och Östeuropa ansträngningar att öka 
organisationsgraden. EPSU kommer också att underlätta erfarenhetsutbyte om 
rekryteringsstrategier. EPSU kommer att uppmuntra en strategisk och långsiktig 
planering från sina medlemsförbunds sida, bland annat i syfte att bygga upp resurser 
och personal på områden som organisation, förhandling och EU-frågor. 
Personalresurser måste göras tillgängliga vid EPSU:s sekretariat för att underlätta och 
samordna detta arbete. Möjligheterna att skapa personalpooler med både 
medlemsförbunden och ISKA måste undersökas. 

 
 

                                                 
1 Dessa kan rekryteras bland representanterna för kandidatländerna i EPSU:s organ. 
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• EPSU kommer att låta utvidgningsdimensionen genomsyra arbetet i alla sina 
stadgeenliga strukturer och skapa lämpliga former för att diskutera frågor som har med 
policyutvecklingen att göra.  CÖE valkretsarna kommer att nominera en företrädare som 
vid varje mötet med EPSU:s fyra fasta kommittéer ska ge en uppdatering om vad som 
händer med kollektivförhandlingar (som fast punkt på dagordningen). 

 
• EPSU behöver öppna sin verksamhet mot Balkanområdet som helhet och göra 

ställningstaganden om EU-politiken på Balkan, såsom den inre marknaden för 
elektricitet och gas eller migrationspolitiken, samt bygga upp bättre förbindelser med 
fackföreningarna i regionen, också i Turkiet. 

 
 
 
 
 
Antaget av EPSU:s Kongress 


