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och Confédération Européenne Syndicats Indépendants (CESI) 

 

EU kommissionärer förnekar 9,8 miljoner arbetstagare EU:s rättsliga miniminormer  
beträffande informations- och samrådsrättigheter  

 
(Bryssel, den 7 mars 2018, gemensamt pressmeddelande) 
 

Den 5 mars informerade EU-kommissionen EU:s arbetsmarknadsparter inom statsförvaltningarna att deras 
avtal inte skulle föreläggas europeiska rådet i syfte att genomdrivas som direktiv.  
 
Avsikten med parternas banbrytande avtal, som antogs 2015, är att fylla ett hål i EU-lagstiftning om rätt till 
information och samråd, som statsförvaltningar för närvarande är uteslutna ur. 
 
Fyra månader efter att den europeiska pelaren för sociala rättigheter utropats, som bl.a. omfattar alla 
arbetstagares rätt till information och samråd, vägrar EU-kommissionen lägga fram EU lagstiftning om dessa 
rättigheter åt 9,8 miljoner anställda och tjänstemän, trots att arbetsmarknadens parter bett om det.  
 
Efter många års påtvingade nedskärning av arbetstillfällen och löner i offentliga förvaltningar har fackliga 
organisationer prioriterat att få tillbaka arbetstagares och deras representanters grundläggande rättigheter till 
information och samråd, samt att återuppbygga förtroendet för social dialog, som ett centralt verktyg vad 
gäller att förbättra kvaliteten på offentliga förvaltningar. Avtalet motsvarar detta mål genom att inrätta 
miniminormer för hela EU om rätt till information och samråd bland annat beträffande omstrukturering.  
 
Arbetsmarknadens parter handlade i enlighet med EU fördragens förfarande som svar på ett samråd från 
EU-kommissionen med parterna om en eventuell granskning av informations- och samrådsdirektiven i april 
2015. Genom detta oväntade, dunkla utspel har kommissionens vägran att vidarebefordra avtalet mellan 
arbetsmarknadens parter till EU:s råd, hindrat rådet från att offentliggöra sin inställning.  
 
Britta Lejon, ordförande för EPSU:s kommitté för stats- och EU förvaltning (NEA), chefsförhandlare för 
avtalet och TUNED:s ordförande, säger “Kommissionen välkomnade avtalet för två år sedan, och 
kommissionär Thyssen informerade oss att en konsekvensbedömning av avtalet skulle genomföras. Sedan 
dess har situationen gått från bristande insyn om beslutsfattandet till avslag. Beslutet, som kommer fyra 
månader efter överenskommelsen om den europeiska sociala pelaren, är ytterst nedslående“.  
 
Jan Willem Goudriaan, EPSU:s generalsekreterare, tillägger: “Det är en skymf mot arbetsmarknadsparternas 
rätt som medlagstiftare, och kommissionens och rådets plikt i förhållande till sociala dialogen, som 
föreskrivits i fördragen sedan 1993. Beslutet har redan fattats utan belägg och på ett nyckfullt sätt. De har 
försummat sina interna bestämmelser, bl.a. om bättre lagstiftning. Det är den sämsta sortens beteende av 
offentliga förvaltningar, och undergräver arbetet som görs av dessa statstjänstemän som arbetar för Europas 
framtid. Det är skamligt av Thyssen och Juncker”. 
 
Klaus Heeger, CESI:s generalsekreterare förklarar: “Det här är ett dubbelt angrepp. Det är ett angrepp på 
EU:s princip om lika behandling av alla arbetstagare. Varför ska anställda i offentliga förvaltningar inte 
åtnjuta samma rättsliga EU-skydd om rätt till information och samråd som andra arbetstagare? Det är också 
ett angrepp på rätten till öppet beslutsfattande. Konsekvenserna är mycket skadliga för fackliga 
organisationer och för den framtida branschvisa sociala dialogen på EU-nivå”.  
 
För information kontakta Pablo Sanchez psanchez@epsu.org +32 474 626 633 
 
EPSU är Europeiska federationen för offentliganställda. Den är den största federationen inom EFS och omfattar 8 
miljoner offentliganställda från över 260 fackliga organisationer. EPSU organiserar arbetstagare inom energi-, vatten och 
avfallsbranschen, vård och omsorg samt kommunala, regionala och statsförvaltningar, www.epsu.org  CESI är 

European Confederation of Independent Trade Unions [Europeiska samorganisationen för fristående 
fackförbund], som består av 38 fackliga organisationer och 4 europeiska fackliga organisationer, med sammanlagt över 
5 miljoner arbetstagare. CESI:s medlemsförbund är sysselsatta inom statliga, regionala och kommunala förvaltningar, 
säkerhet och rättsskipning, utbildning och forskning, vård, post och telekommunikationer, försvar och transport. 
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TUNED (Trade Unions' National and European Administration Delegation – facklig stats- och EU 
förvaltningsdelelgation) för samman Europeiska federationen för offentliganställdas förbund (EPSU) och 
Europeiska samorganisationen för fristående fackförbund - (CESI - Confédération Européenne des 
Syndicats Indépendants), som företräder statsanställda och –tjänstemän i 27 av EU:s 28 medlemsstater, 
såväl som i EU:s institutioner.  
 
EUPAE (European Public Administration Employers – europeiska arbetsgivare i offentlig förvaltning) 
företräder 88 % av alla anställda i EU:s statsförvaltningar. Idag består organisationen av 17 medlemsstater 
(Belgien, Frankrike, Spanien, Grekland, Italien, Litauen, Luxemburg, Rumänien, Tjeckien, Storbritannien, 
Slovakien, Tyskland, Österrike, Ungern, Malta, Portugal, Slovenien).  

 
TUNED (Trade Unions' National and European Administration Delegation) sammanför Europeiska 
federationen för offentliganställdas förbund (EPSU) och Europeiska samorganisationen för fristående 
fackförbund (CESI), som företräder statsanställda i 27 av EU:s 28 medlemsstater.  
 
Avtalet finns på 9 EU språk här: https://www.epsu.org/article/landmark-agreement-information-and-
consultation-rights 
 
Arbetstagares rätt till information och samråd utan åtskillnad mellan anställda i offentliga eller privata sektorn 
har en lång historia. Enda undantaget är försvar och polis, och dessa rättigheter är fastställda i ILO-
konventioner (151 om partsförhållandet och 154 om kollektivförhandlingar, som är tillämpliga på alla som är 
anställda i offentliga myndigheter), EU:s stadga om grundläggande rättigheter (artiklarna 27 och 28), FEUF 
(artiklarna 151 och 153.e) samt i EU:s direktiv om arbetsmiljö, jämställdhet och mot diskriminering. Helt 
nyligen uttalas i den europeiska pelaren för sociala rättigheter, som tillkännagavs i november i fjol, att 

“Arbetstagare eller deras företrädare har rätt till information och samråd i god tid om ärenden som är av 

betydelse för dem ...”.  
 
Såsom EU-kommissionen själv har konstaterat finns det dock rättsliga brister vad gäller offentliga 
förvaltningar, som inte omfattas av EU direktiv om information och samråd beträffande omstruktureringar och 
massuppsägningar, inklusive det allmänna ramdirektivet 2002/14. Europaparlamentet försökte, som EFS 
och EPSU begärt, vidga omfattning av 2002 års direktiv till den ”offentliga sektorn”, men det godkändes inte 
av rådet. Parlamentet upprepade sin anmodan i en motion den 2009-02-19, för att alla anställda ska 
behandlas lika.  
 
Sedan finanskrisen 2008 har förvaltningar genomgått enorma omstruktureringar, både på djupet och 
bredden. Arbetstagarna och deras representanter har haft få eller inga rättigheter till information och samråd. 
Samtidigt har EU-kommissionen tagit nya initiativ, som direkt påverkar offentliga förvaltningars kvalitet och 
tillgång till dem, särskilt i samband med den europeiska terminen (ekonomisk styrning). Med hänsyn till 
åtstramningar som samordnas på EU nivå har avsaknaden av sociala EU normer om informations- och 
samrådsrättigheter blivit allt mer oroande. 
 
Avtalet eftersträvar att i linje med EPSU:s kongressbeslut från 2014 tillsluta det rättsliga kryphålet i EU- 
direktiven, enligt principen att alla arbetstagare ska behandlas lika, samtidigt som hänsyn tas till offentliga 
förvaltningars speciella egenskaper.  
 
Avtalet följer i spåren på EU-kommissionens första etappens samråd med arbetsmarknadsparterna i linje 
med FEUF artikel 154, av den 10 april 2015, om en eventuell konsolidering av tre direktiv om rätt till 
information och samråd. Samrådet tar upp frågan om huruvida offentliga förvaltningar ska omfattas av EU- 
direktiv, vilket välkomnades av EFS i sitt svar på samrådet. Arbetsmarknadsparterna informerade EU-
kommissionen i sitt svar att de hade för avsikt att uppnå ett rättsligt bindande avtal genom förhandlingar, i 
enlighet med fördragen.   
 
Kommissionens samråd föregicks också av en egen kontroll i juli 2013

1
 av EU lagstiftningens 

ändamålsenlighet inom området information och samråd med arbetstagare. Arbetsmarknadsparterna i 
statsförvaltningar ombads svara på frågan om att offentliga förvaltningar utelämnats ur direktivens 
omfattning, vilket är just vad TUNED och EUPAE gjorde.  
 
Lika behandling av arbetstagare är en av EU:s centrala principer, som stadfästs i fördragens artikel 20, icke-
diskriminering (art. 21 stycke 2). 

                                                             
1 EU-kommissionens arbetsdokument, SWD (2013) 293 Final  
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Bestämmelserna 154 och 155 i FEUF härrör ur ett avtal som träffades med EU:s arbetsmarknadsparter 
(UNICE, CEEP och EFS) den 31 oktober 1991. Sedan dessa stadganden införts i fördraget (1993) har 
kommissionen aldrig förkastat arbetsmarknadsparternas anmodan om att med lagstiftning verkställa deras 
branschövergripande eller branschavtal i enlighet med dessa bestämmelser.  
 
Det vore likaledes helt utan motstycke för kommissionen att rekommendera EU:s arbetsmarknadsparter att 
”självständigt” verkställa sitt eget avtal. Om TUNED och EUPAE velat förhandla ett självständigt avtal skulle 
vi inte ha behövt kommissionen att göra som de gjort, och innehållet i avtalet skulle ha varit annorlunda.  
 
Med hänsyn till beslutets sällsynta natur skulle man förvänta sig en gedigen, välformulerad analys av 
rättsliga grunder, förfaranden, politisk betydelse och konsekvenser. Det är vad som kallas för en 
proportionerlig konsekvensbedömning. I mars 2016 informerade kommissionär Thyssen arbetsgivarna och 
fackförbunden att kommissionen skulle genomföra en sådan konsekvensbedömning, men det skedde inte.    
 
EU-kommissionens beslut att förkasta en anhållan om att i lag omsätta ett avtal mellan arbetsmarknadens 
parter, som träffats under artikel 155, är allt mer egendomligt då avtalet härrör ur förhandlingar, som inleddes 
av själva kommissionen genom ett samrådsförfarande under artikel 154. Beslutet skapar därför osäkerhet 
om framtida förhandlingar och kommer troligen att avskräcka EU:s arbetsmarknadsparter från att inleda 
förhandlingar av det slaget.  
 
Om EU:s sociala dialogkommitté för statsförvaltningar – SDC CGA 
 
Den europeiska branschvisa sociala dialogkommittén för statsförvaltningar (European Sectoral Social 
Dialogue Committee for Central Government Administrations - SDC CGA) för samman representanter för 
fackliga organisationer (TUNED, som samordnas av EPSU) och arbetsgivare (EUPAE) i denna bransch.  
 
Den inrättades 2010 med hjälp av EU-kommissionen. Målsättningen var att förbättra förvaltningars 
funktionssätt och normer beträffande arbetsvillkor, samt att främja social dialog nationellt och på EU-nivå.  
 
Den senaste representativitetsstudien som gjordes av Eurofound i november 2017 fann att både TUNED och 
EUPAE är det mest representativa arbetsmarknadsparterna i EU för branschen statsförvaltningar, med 
utmärkt kapacitet att förhandla avtal för medlemmarnas räkning. 
 
Alla SDC CGA:s möten äger rum med EU-kommissionens ekonomiska stöd och medverkan. 
 
Mer information om verksamheten i SDC CGA finns här:  https://www.epsu.org/search/sectors/national-and-
european-administration/policies/social-dialogue?mefibs-form-autocomplete-
search_api_views_fulltext=&mefibs-form-autocomplete-mefibs_block_id=autocomplete  
 

https://www.epsu.org/search/sectors/national-and-european-administration/policies/social-dialogue?mefibs-form-autocomplete-search_api_views_fulltext=&mefibs-form-autocomplete-mefibs_block_id=autocomplete
https://www.epsu.org/search/sectors/national-and-european-administration/policies/social-dialogue?mefibs-form-autocomplete-search_api_views_fulltext=&mefibs-form-autocomplete-mefibs_block_id=autocomplete
https://www.epsu.org/search/sectors/national-and-european-administration/policies/social-dialogue?mefibs-form-autocomplete-search_api_views_fulltext=&mefibs-form-autocomplete-mefibs_block_id=autocomplete

