
 

 
 

 
 
 

Motion om ekonomi – att kämpa för en framtid för alla  
 

Antagen av EPSU:s 10:e KONGRESS 4-7 juni 2019 
 
 
På förslag av EPSU:s finansarbetsgrupp rekommenderar EPSU:s styrelse att kongressen 
antar följande motion:  
 
Vi erkänner det avsevärda arbetet och de värdefulla resultat som uppnåtts av EPSU. Vi vill 
att det ska fortsätta. Det är på grund av mångsidiga hot och utmaningar mot offentliga 
tjänster och våra värderingar i alla Europas länder viktigare än någonsin att stärka vår 
federation, och att samverka och arbeta tillsammans för att uppnå resultat.  
 
EPSU behöver en stadig ekonomisk grund för vårt arbete och för långsiktig planering. Vi 
förlitar oss inte på EU eller andra utomstående medel för att finansiera vår centrala 
verksamhet. Vi är medvetna om utmaningarna som fackliga organisationer konfronteras 
med, och är försiktiga i våra prognoser beträffande medlemskap. Det krävs att fackförbund 
växer om vi ska bygga upp vår röst och styrka.  
 
En halvtidsöversyn (2022) kommer att arrangeras med ett utökat styrelsemöte. Kongressen 
uppdrar åt EPSU:s styrelse att inkalla finansarbetsgruppen 2022, och på basis av dess 
rekommendationer uppdrar kongressen EPSU:s styrelse att i enlighet med stadgarna 
fastställa medlemsavgiften för 2023 och 2024.  
 
Kongressen beslutar att:  
 

 Öka medlemsavgiften för åren 2020, 2021 och 2022 med 1 eurocent per år, med hänsyn 
till indexering av medlemsavgiften.  

 Inkalla EPSU:s finansarbetsgrupp 2022 för att granska den ekonomiska utvecklingen 
och föreslå styrelsen en medlemsavgift för de kommande två åren. 

 Fortsätta att fokusera på att öka fackligt medlemskap som en central prioritering för 
medlemsförbund. Om vi förlorar facklig organisationsgrad i våra branscher försvagas vår 
röst, vi förlorar resurser och vi blir mindre dugliga när det gäller att påverka beslut på alla 
nivåer, bl.a. i EU. EPSU erkänner att rekrytering och organisering är centrala uppgifter 
för facket på arbetsplatser och kommer att bidra till organiseringsåtgärder och 
kampanjer, särskilt i länder i Central- och Östeuropa.  

 Be medlemsförbund att kartlägga möjligheter att värva fackförbund som tillhör 
centralorganisationer som är med i EFS/IFS att gå med i EPSU/PSI, och ge 
styrelseledamöter från berörda länder i uppgift att stödja fler medlemsansökningar.  

 
Om så krävs kan EPSU:s styrelse vidta ytterligare åtgärder för att säkerställa EPSU:s 
ekonomiska stabilitet.   
 


