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EPSU:s uttalande om Brexit 

Godkändes den 9 november 2016 

1. Den 23 juni 2016 röstade Storbritanniens befolkning att lämna Europeiska unionen 

(EU). Beslutet påverkar arbetstagare, deras familjer och samhällen i Storbritannien, i 

EU och i hela Europa. EPSU kämpade för att Storbritannien skulle stanna kvar i EU. 

Vi anser att vi är starkare tillsammans när det gäller att försvara och främja våra 

intressen. Vi respekterar emellertid folkomröstningens resultat. EPSU står upp till stöd 

för alla arbetstagare i Europa. Vi vill inte att arbetstagare ska betala priset för 

Storbritanniens val att lämna EU, oavsett var de lever.  

 

2. EPSU fördömer kraftigt de rasistiska och främlingsfientliga angreppen som ägt rum i 

Storbritannien sedan folkomröstningen. Vi står solidariskt med alla som råkar ut för 

sådant hat och våld, eftersom vi hör till deras arbetsplatser och samhällen. Vi stöder 

kravet att brittiska regeringen garanterar EU-medborgares rätt att bo kvar i 

Storbritannien, samt brittiska medborgares rätt att bo kvar i EU. Det måste ingå i ett 

rättvist handelsavtal mellan Storbritannien och EU.  

  

3. Som offentliganställdas förbund är vi fullkomligt medvetna om vilka problem som 

Europa nu står inför. Europa saknar en ordentlig social dimension eller förslag om 

sociala åtgärder, som förbättrar levnads- och arbetsvillkor. Ett första steg vore att 

göra slut på åtstramningspolitik och ändra inriktning. Europas fackföreningsrörelse 

har presenterat planer på hur det ska gå till med sin ”New Path for Growth [Nya vägar 

mot tillväxt]”. EPSU har åtagit sig att arbeta med EFS för att skapa ett rättvisare och 

mer jämställt samhälle, att investera i arbetstillfällen av god kvalitet, goda offentliga 

tjänster och verkliga möjligheter för ungdomar. Det är vårt europeiska svar på dagens 

och morgondagens utmaningar.  

 

4. Brittiska regeringen har nu gjort ett antal uttalanden om Brexit. EU fördragets artikel 

50 ska åberopas i mars 2017. Regeringen ska lägga fram en stor upphävande 

proposition, som ger möjlighet att i framtiden granska, ändra, upphäva eller förbättra 

alla aspekter av EU lagstiftning. Vi ska med våra brittiska kollegor arbeta för att 

säkerställa att Brexit inte leder till att arbetstagares rättigheter progressivt försvagas. 

Därför bör alla eventuella kommande handelsavtal mellan Storbritannien och EU 

innehålla förbindelser och anordningar som innebär att Storbritannien inte faller efter 

EU vad gäller förbättringar av sysselsättningsrättigheter.  

 

5. Tillsammans med EFS har vi föreslagit att ett socialt framstegsprotokoll läggs till EU-

fördraget, som ska bekräfta att grundläggande arbetstagarrättigheter har företräde 

framför rörelsefrihet för varor, tjänster och kapital. När ett rättvist handelsavtal 

förhandlas mellan EU och Storbritannien ska både EU:s och brittiska regeringens 

mandat omfatta förbindelser om arbetstagares rättigheter, EU:s stadga om de 

grundläggande rättigheterna och Europarådets europeiska sociala stadga.  

 

6. I Irland har arbetstagare särskilda bekymmer. Majoriteten väljare i Nordirland röstade 

för att stanna kvar i EU. EPSU vill att åtgärder införs som säkrar att Brexit inte får 
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negativa konsekvenser för ekonomin i vare sig Nordirland eller republiken Irland. Det 

är väsentligt att avtalet mellan EU och Storbritannien inför system som garanterar de 

framsteg som gjorts sedan fredsavtalet som slöts på långfredagen, bl.a. öppna 

gränser, och fortsätter att stödja det pågående fredsförfarandet.   

 

7. Förhandlingar påbörjas troligen våren eller sommaren 2017.  EU:s förhandlare är, för 

Europeiska rådet EU-ordförande Van Rompuys f.d. kabinettschef Didier Seeuws, för 

EU-kommissionen f.d. kommissionär Michel Barnier, och för Europaparlamentet Guy 

Verhofstadt, f.d. belgisk statsminister och ledare för liberala partiet. 

Europaparlamentet måste godkänna det slutgiltiga avtalet. EPSU samarbetar med de 

brittiska fackförbunden för att säkra att brittiska och övriga EU-arbetstagares 

intressen respekteras och tillgodoses, vilket måste bekräftas på förhand. Vi ska 

arbeta med att arrangera möten och överläggningar med förhandlarna. EPSU 

kommer att spela sin roll inom EFS med att främja och skydda alla arbetstagares 

intressen. EPSU önskar i själva verket att dessa rättigheter och intressen ska stå i 

centrum för förhandlingarna. EU:s och Storbritanniens mandat måste offentliggöras 

och förhandlingarna måste vara öppna.  

 

8. EPSU stöder de brittiska förbundens krav att förhandlingarna inte bara kan lämnas åt 

det brittiska konservativa partiet. Förhandlingar borde ledas av ett team bestående av 

alla partier. Regeringarna i de decentraliserade nationerna Skottland, Wales och 

Nordirland borde vara representerade, liksom fackföreningsrörelsen.   

 

9. EPSU företräder också fackförbundet USF, som organiserar tjänstemän och anställda 

som arbetar i EU:s institutioner. Så länge som Storbritannien är medlem av EU blir 

det inga konsekvenser för dessa medarbetare. Många brittiska medborgare som 

arbetar i dessa institutioner är dock oroliga för sina arbeten. Det finns en risk att 

pensionerade brittiska EU-tjänstemäns pensioner inte längre finansieras när 

Storbritannien slutar betala in till EU:s budget. De, och pensionerade EU-tjänstemän 

som inte är brittiska medborgare men lever i Storbritannien, riskerar råka ut för 

dubbelbeskattning av pensionerna. Det är inte acceptabelt. Avtalet mellan EU och 

Storbritannien bör garantera att Storbritannien fortsätter att bidra till dessa 

pensionerade arbetstagares pensioner. Storbritanniens utträde ur EU kommer att 

påverka finansieringen av EU institutioner och därför leda till omstruktureringar. 

EPSU kommer att samarbeta med USF för att bistå arbetstagare från Storbritannien i 

EU-institutioner.   

 

10. EPSU fordrar:  

 

a. Ett tydligt mandat, utan utrymme för hemligheter. Det behövs helt klart också 

demokratisk kontroll i EU såväl som i Storbritannien över innehållet i mandaten 

och själva förhandlingarna. Det kräver sann information och samråd under 

förhandlingarna och att facket fullständigt involveras i förhandlingarna 

b. En konsekvensbedömning av det slutgiltiga avtalet i synnerhet vad gäller:   

i. Sysselsättning  

ii. Löner, arbetsvillkor och arbetsmiljö  

iii. Jämställdhet mellan kvinnor och män  

iv. Inverkan på likalön   
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v. Arbetstagares rättigheter  

vi. Hur offentliga tjänster påverkas  

c. Att bedömningen åtföljs av en robust jämställdhetssäkring av den slutliga texten  

d. Inga negativa konsekvenser för finansiering av och kvalitet på offentliga tjänster. 

Avtalet bör bli ett tillfälle att ställa både EU och Storbritannien till svar för deras 

påståenden att alla människor har tillgång till hälsovård och andra offentliga 

tjänster 

e. Att offentliga tjänster utesluts ur avtalet 

f. Ett system med en positiv lista vad gäller tjänsteåtagande (i stället för en negativ 

lista), utan s.k. frysnings- och spärrhjulsklausuler    

g. Inget speciellt skydd för investerare genom tvistlösningsmekanismen ISDS eller 

investeringsdomstolssystemet ICS, då EU och Storbritannien redan har väl 

utvecklade inhemska lagar som garanterar skydd åt investerare  

h. Att fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och arbetstagare förblir en hörnsten i EU:s 

inre marknad. Tillgång till den inre marknaden kan inte medges om inte rätten för 

arbetstagare från EU att söka sysselsättning i Storbritannien och vice versa längre 

garanteras och begränsas av kontroller, som arbetstillstånd eller prövning av brist 

på kompetens. Lika lön för lika arbete på samma arbetsplats oavsett nationalitet 

måste vara en kärnprincip för rörelsefrihet för arbetstagare  

i. Ett förfarande i avtalet som garanterar att Storbritanniens arbets-, 

konsumentskydds- och miljölagstiftning följer utvecklingen i EU, inklusive 

Europadomstolens rättspraxis efter det att Storbritannien lämnar EU 

j. Inget samarbete om inhemsk reglering som liknar den s.k. bättre 

lagstiftningsmetodiken  

k. Att den slutgiltiga texten läggs fram för omröstning både i Europaparlamentet och i 

brittiska parlamentet.    

 

11. EPSU återupprepar sitt åtagande att åstadkomma mer jämlikhet och bra 

arbetsnormer, anständiga löner samt arbets- och livsvillkor för Europas arbetstagare. 

EPSU ska kämpa för att skydda och förbättra anställningsrättigheter för alla 

arbetstagare i Europa. Europas arbetstagare förtjänar en löneökning. 

Förhandlingsrättigheter ska respekteras. Vi förväntar oss att multinationella företag 

lever upp till informations- och samrådsrättigheter som beviljats arbetstagare i EU och 

att utlova dessa rättigheter till deras brittiska medarbetare som en del av europeiska 

företagsråd (EWC).  

 

12. EPSU ska samarbeta med EFS, sociala rörelser och andra för ett mer demokratiskt 

och annorlunda Europa, som återspeglar arbetstagares strävanden i Europa. Vi står 

för ett Europa och en Europeisk union där fred och samarbete, hållbar tillväxt i alla 

länder, och mänskliga och sociala rättigheter bibehålls. Just nu när europeisk 

samverkan och integration hotas förbinder vi oss till ett närmare samarbete, att 

kämpa mot social dumpning och att sträva efter ett socialt Europa.   


