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Vägen till en hållbar utveckling:  
För en människovänlig offentlig förvaltning! 

EPSU:s uttalande 
Antaget av EPSU:s styrelse den 1 april 2014 

 
EPSU förkastar EU-kommissionens oreserverade, besatta 
och karikatyrliknande fokus på en "näringslivsvänlig" 
förvaltning och erinrar om att offentliga förvaltningar måste 
tjäna alla människors intressen,1 inte bara ett segment i 
samhället.  
 
EU behöver reformer som bygger upp en människovänlig 
offentlig förvaltning. Den offentliga sektorns kompetens, 
forskning, policy och rådgivning ska inte enbart inriktas på 
näringslivet. Vi skulle ju inte begära "näringlivsvänliga" 
sjuksköterskor, eller hur? 
 
Politiken gynnar redan näringslivet… 
 

Under senare år har de politiska besluten konsekvent 
gynnat näringslivets intressen över andra grupper i 
samhället.     
 
Näringslivet har t.o.m. sin egen agenda om "bättre eller 
smarta förordningar", som EU-kommissionens ordförande 

Barroso ansvarar för direkt och med priviligierat tillträde till politiska beslut genom en 
mångfald expertgrupper i EU, som domineras av företagsrepresentanter.  
 
EU:s politik är redan allvarligt snedvriden i riktning mot affärsvärlden, till exempel: 
 

 Skatter: bolagsskatten och de högsta inkomstskattesatserna har minskat stadigt och 
momsen har ökat stadigt, vilket innebär att låginkomsttagare totalt sett betalar 
proportionerligt mer skatt än de stora multinationella företagen eller rika personer  

 Statsstöd: komplicerade EU-regler tvingar kommunala myndigheter att lägga ut offentliga 
tjänster på anbud  

 Patent/copyrightskydd: ett exempel är att läkemedelsindustrin vinner mer skydd mot 
generiska läkemedel   

 Handel: bilaterala EU-avtal om handel förökar sig och öppnar upp ännu fler offentliga 
tjänster för anbudskonkurrens   

 Utstationerade arbetstagare: avreglering och avsaknad av administrativa kontroller 
skapar fler möjligheter att utnyttja arbetstagare  

 Politik: bristande öppenhet och motsägande åsikter om hur EU beslutar att lägga fram 
eller upphäva lagstiftning   

 
Den europeiska planeringsterminen och villkoren som hänger samman med trojkans 
ekonomiska bistånd har i många länder lett till minskade offentliga utgifter och mer flexibla 
arbetsmarknader, som ger en liten minoritet företag (kortsiktiga) fördelar och flertalet 
människor (långsiktiga) svårigheter. 
 
EPSU protesterar mot den här "revolutionen i det tysta" som omvandlar offentliga 
förvaltningar till affärsfilialer. EU-kommissionens REFIT meddelande är det senaste exemplet 
i en lång rad angrepp under parollen "administrativa bördor" mot förordningar, som verkligen 

                                                           
1 Se: EPSU:s uttalande om förslagen i den årliga tillväxtöversiktens förslag 2012 om modernisering av offentliga förvaltningar och 
kommissionens svar  http://www.epsu.org/a/8442  

http://www.epsu.org/a/84420
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behövs för arbetsmiljön och om den yttre miljön. Hur mycket mer näringslivsvänlig kan EU-
kommissionen bli? 
  
Vi vill ha en människovänlig förvaltning som behandlar alla med respekt och som 
jämlikar 
 

Vi vill ha reformer som garanterar:   
 

 Arbetstagare rätt till bra löner och arbetsvillkor och hälsosamma arbetsplatser, tack vare 
förebyggande och avskräckande arbetsmiljöinspektioner av arbetsplatser  

 Medborgare och företag rätt till progressiva, rättvisa skatter genom att ha fler 
skatteinspektörer som slår ned på stora komplicerade fall av bolagsskattefusk eller 
skatteflykt, och fler skattetjänstemän på fältet som kan ge hjälp och råd åt småföretag 
och medborgare  

 Arbetslösa rätt till arbete tack vare fler arbetsförmedlare som ägnar enskilda personer 
tillräckligt med tid och erbjuder en individualiserad service   

 Asylsökande rätt till ett rättvist, snabbt förfarande av deras ansökning om asyl, tack vare 
fler resurser för rättslig hjälp, tolkar, mellankulturella medlare och regelbundna 
uppdateringar för personalen om asyl- och migrationslagar  

 Konsumenters rätt att veta vad de äter och att ha säkra livsmedel tack vare fler 
veterinärkontroller och bättre samordning av regionala och centrala 
jordbruksförvaltningar, som svar på de senaste köttskandalerna   

 Offrens och de åtalades rätt till rättvisa rättegångar genom mer resurser till rättsväsendet   

 Fångars rätt till social rehabilitering tack vare fler kriminalvårdare med bättre utbildning 
och mer social, sjukvårds- och utbildningspersonal  

 Allas rätt till en ren miljö, en natur utan föroreningar, tack vare miljöskyddsverk med 
tillräcklig personal för förebyggande och avskräckande åtgärder  
 

Förvaltningar kan och bör förbättras på många sätt för att erbjuda rättvisare och snabbare 
tjänster. Mer öppenhet och granskningar av hur offentliga tjänster utförs, fler resurser och 
investeringar i personal, en kraftigare offentlig etik för att bekämpa korruption och 
intressekonflikter, mer demokrati på arbetsplatser, mer medverkan av medborgare i 
tjänsterna – det är vad vi behöver! Vad vi inte behöver är avvecklade arbetstillfällen och 
minskade löner, vilket leder till överarbetade, demoraliserade arbetstagare, och till att 
medborgarnas förtroende för demokratin och välfärdssamhället eroderas ännu mer. 
 

Hur bygger vi upp en människovänlig förvaltning? 
 

I ställer för att slösa skattemedel på att anordna fler "näringslivsvänliga" möten eller inrätta 
företagsdominerade expertgrupper borde EU-kommissionen ägna tid och resurser åt att 
utveckla en kvalitetsram för offentliga tjänster, baserad på EU:s politik och skyldigheter under 
fördragen, till exempel: 
 

 Fördragets artikel 14 om SGEI och protokoll nr 26 om SGI, som ger EU och 
medlemsstaterna ett delat ansvar för “ett högt mått av kvalitet, säkerhet och rimliga 
kostnader, lika behandling och att främja allmän tillgång och användares rättigheter” i 
offentliga tjänster, inklusive offentlig förvaltning   

 EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna, artikel 41 om rätten till en god 
förvaltning  

 Principerna om en god styrning (öppenhet, medverkan, ansvarsskyldighet, effektivitet och 
samstämmighet) som uttrycktes i vitboken 2001 om styrelseformerna i EU  

 Fördragets artiklar 152-155 som stöttar en god social dialog mellan facket och 
arbetsgivare  

 Främja och bygga på ramavtalet mellan den av EPSU ledda fackliga delegationen 
TUNED och arbetsgivarna EUPAE, i statsförvaltningar för en förvaltning av god kvalitet.2 

                                                           
2
  Europeiskt ramavtal  EUPAE/EPSU-ledda TUNED för en statsförvaltning av god kvalitet, 12/12/ 2012  http://www.epsu.org/a/9179 

http://www.epsu.org/a/9179

