
 

 

Val till Europaparlamentet i maj 2014 
EPSU briefing 

 
Inledning 
 
De frågor, som står på spel i valet i maj 2014 till Europaparlamentet (EP) är ytterst viktiga. 
Medborgarna ska välja ledamöter (MEP), som kommer att vara med att ändra den bana EU 
slagit in på. Valet 2009 hade det lägsta valdeltagande hittills (43 % av 375 miljoner 
röstberättigade européer), och nuvarande desillusion med Europa kan leda till ett ännu lägre 
valdeltagande 2014. Ett lågt valdeltagande kommer att stärka de högerinriktade 
extremistpartierna i det nya EP.  
 
För första gången ska Europaparlamentet få vara med att bestämma vem som blir 
ordförande för EU-kommissionen, då rådet måste ta hänsyn till resultatet av parlamentsvalet 
när de lägger sitt förslag. 
 
EPSU:s medlemsförbund bör därför aktivt inför Europavalet: 

 Uppmuntra alla att rösta  

 Påminna sina medlemmar om framgångarna under denna parlamentsperiod – EP kan 

göra skillnad! 

 Stöda progressiva kandidater   

 Förbereda kontakter med nya MEP 

 
Vid ett möte i oktober 2013 antog EFS ett manifest för Europavalet  
http://www.etuc.org/a/11820. Det är grunden för fackets engagemang i valet och ska ge 
publicitet och stöd för de värderingar och principer, som är i centrum för det Europa vi strävar 
efter. Nästa EP måste stötta konkreta åtgärder som leder till god sysselsättning, rättigheter 
för arbetstagare och allas tillgång till offentliga tjänster av god kvalitet. 
 
EP har satt upp en webbsida för valet med upplysningar på alla EU språk 
http://www.elections2014.eu/ 
 

Hur har nuvarande EP gjort skillnad?   
 
Trots EP:s många begränsningar kan vi peka på framgångar som uppnåtts med EPSU:s 
lobbyverksamhet under det nuvarande EP, och visa att skillnad gjorts 
 

 Rätten att internt utföra offentliga tjänster: Principen är nu fast förankrad i de nya 
direktiven om offentlig upphandling och om koncessioner – politiker har inte längre en 
ursäkt att påstå att de "måste" konkurrensutsätta eller privatisera tjänster för att "det 
krävs av EU". EP kan nu sätta press på EU-kommissionen och regeringar att göra mer 
för att omsätta denna rätt i praktiken. 

 Progressiva skatter och den finansiella transaktionsskatten (FTT): Tack vare EP lyckades 
vi, tillsammans med grupper som driver kampanjer för en FTT, övertyga EU-
kommissionen att lägga fram ett förslag till direktiv, som nu stöds av 11 regeringar  under 
det s.k. fördjupade samarbetsförfarandet. EP:s fortsatta stöd upprätthåller trycket på 
regeringar att införa en bred, effektiv FTT. Det blir ett viktigt steg på vägen att vända 

http://www.etuc.org/a/11820
http://www.elections2014.eu/
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årtiondens minskande intäkter av inkomstskatt som de rikare grupperna i samhället 
betalar för att finansiera offentliga varor och tjänster.   

 Skattebedrägeri och -flykt: EP:s rapport om EU-kommissionens handlingsplan mot 
skattefusk och -smitning har tagit fasta på många av våra krav, bl.a. att det behövs mer 
personal i skatteförvaltningar, och bindande åtgärder för att förbjuda och reducera, om 
inte helt göra slut på de skatteluckor som utnyttjas av stora företag och rika personer. EP 
har också stött fackets medverkan i EU-kommissionens expert grupp för bekämpning av 
skattebedrägeri och -flykt. 

 Vatten - en mänsklig rättighet: EP stöder vår satsning att denna rättighet, som bygger på 
det lyckade europeiska medborgarinitiativet om rätt till vatten, säkras och verkställs i 
praktiken i och bortom Europa,  

 Förebyggande av skador på grund av vassa instrument: EPSU förhandlade med vår 

motpart, HOSPEEM arbetsgivare på sjukhus, fram föreskrifter om att förebygga skador 

av vassa instrument på sjukhus och i hälso- och sjukvården. EP och regeringarna 

godkände bestämmelserna, som nu är bindande i alla medlemsstater. Det är ett bra 

exempel på hur arbetsmarknadens parter kan - när de samarbetar och stöds av EU:s 

institutioner - bidra till en bättre arbetsmiljö för miljontals vårdanställda och patienter.   

 Tillgång till vård baserad på närhet: EP lyckades ändra EU-kommissionens ursprungliga 
förslag om EU regler för gränsöverskridande hälso- och sjukvård och hejda försök att 
liberalisera vården. Den slutliga texten säkrade stöd för samarbete mellan utförare av 
vård, samtidigt som den bekräftade att beslut om omfång, finansiering och system för 
utförande ligger kvar hos medlemsstaterna. 

 Kvalifikationer: EP förespråkade med framgång en uppdatering av utbildningskrav för 
sjuksköterskor, barnmorskor, läkare och farmacevter, som speglar hur dessa yrken 
utvecklas, vilka uppgifter de anställda i vårdyrken i själva verket utför, och deras 
yrkesutbildning.  Tillsammans med en mängd andra aktörer kunde EPSU påverka 
processen, och t.ex. säkerställa att medlemsstaterna måste rapportera om systemen de 
har för fortsatt kompetensutveckling. 

 Lika lön för arbete av lika värde: EP har utarbetat kraftfulla rekommendationer till EU-
kommissionen beträffande hur principen om lika lön för män och kvinnor för lika arbete 
eller arbete av samma värde ska tillämpas. De speglar EPSU:s och EFS' prioritet att 
förbättra kunskap om den här frågan i den offentliga sektorn. 

 Ungdomsgaranti: EP har stått i centrum för de politiska förändringar som fordrades för att 
lösa problem med ungdomsarbetslöshet. EP:s stöd för ungdomsgarantin, som stöddes 
av EFS och EPSU, hjälpte att föra upp ärendet på den nationella agendan. 

 
Dessa exempel visar värdet av samordnade påtryckningar av EPSU:s medlemsförbund i 
syfte att påverka lagförslagen under den parlamentariska processen. 
 
 

Men nästa EP måste bli mycket mer vänligt inställt mot offentliga 
tjänster och arbetstagare!  
 
Vi behöver ett europaparlament som står för ett progressivt, demokratiskt och socialt Europa. 
Därför måste de nya europaparlamentsledamöterna: 
 

 Stöda fullständig öppenhet vid förhandlingar om frihandelsavtal och om det månglaterala 
tjänstehandelsavtalet Trade in Services Agreement (TiSA). Säkerställa kommuners och 
regioners rätt att organisera sina tjänster, och särskilt att motarbeta tvistlösning mellan 
investerare och stat - Investor-to-State Dispute Settlement (ISDS) - som innebär att 
offentliga myndigheter måste återbetala förlorade investeringar till privata företag, t.ex. 
ifall tjänster tas tillbaka i kommunal regi. 
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 Stöda en politik för investeringar i offentliga tjänster och infrastrukturer, som ett sätt att ta 
sig ur den ekonomiska och finansiella krisen och göra slut på åtstramningspolitiken. EFS 
antog nyligen en investeringsplan med riktlinjer, och MEP bör engagera sig för den 
planen. EP måste begära att EU utvärderar och lär sig läxorna av de omfattande 
misslyckandena med privatisering, konkurrensutsättning och offentligt-privata 
partnerskap. 

 Säkerställa att den sociala dimensionen integreras i ekonomisk och skatteförvaltning och 
får samma uppmärksamhet. Syftet med ekonomisk och skatteförvaltning måste vara att 
skapa en hållbar tillväxt och sysselsättning. Det innebär att motsätta sig avtal som t.ex. 
de aktuella samförståndspromemorierna, som är odemokratiska, tvingar fram fel politisk 
blandning och kränker kollektivavtal, partsförhållandet och social dialog. Det innebär 
också att säkra att specifika länderrekommendationer inte utmanar eller underbjuder de 
aktuella nationella sociala normerna. 

 Placera ett socialt Europa i centrum och satsa på rätt till social dialog och 

avtalsförhandlingar på alla nivåer för alla arbetstagare i syfte att motverka social 

dumpning och verka för en lön man kan leva av i Europa. MEP:ar måste förkasta REFIT 

(program om lagstiftnings ändamålsenlighet) som avvecklar det sociala Europa1.  

 Bygga på EP:s eget initiativbetänkande om arbetstagares rätt till information och samråd 
i samband med omstruktureringar, som säkrar rätt till information och samråd för 
arbetstagare i offentliga förvaltningar.  

 Utnyttja artikel 14 och protokoll 26 i EUF fördraget för att yrka på europeiska ramar som 
främjar solidaritet och allmän tillgång till offentliga tjänster.  

 Sätta press för öppenhet och demokrati i EU:s institutioner genom att inrätta ett 
obligatoriskt register av lobbyister och för att tillämpa avtalet mellan EP och EU-
kommissionen, som innebär att expertgrupper inte längre helt får domineras av 
näringslivsintressen. 

 
 

Arbetet fortsätter efter valet till europaparlamentet  
 
Det är viktigt att EPSU:s medlemsförbund planerar kontakter med nya MEP:ar efter valet. De 
kontakterna blir mycket värdefulla under nästa parlamentariska period, för att säkerställa en 
social dimension i den ekonomiska styrningsprocessen och i syfte att kämpa emot 
avregleringsagendan, som tydligast symboliseras av EU-kommissionens REFIT program.   

                                                
1
 Se resolution om REFIT som EFS antagit  http://www.etuc.org/a/11825 


