
 

 

Tjänster av allmänt intresse (SGI) efter Lissabonfördraget 
 

I. EPSU:s yttrande och rekommendationer   
 

Antaget av EPSU:s styrelse den 9 & 10 november 2009 
 
 
Under de senaste 5 åren har kommissionen definierat Europeiska unionen nästan enbart 
som en förlängning av den inre marknaden. Självklart är marknaden en central pelare i 
projektet, men är absolut inte ett uttryck för hela EU.  
 
Om vi gör en jämförelse i vilken EU är en by, så har kommissionen satsat all sin energi på att 
bygga en enorm stormarknad mitt i den. Men kommissionen har förlorat allt annat som gör 
byn till ett samhälle ur sikte, och verkar ha glömt att en by endast fungerar om alla väsentliga 
tjänster finns till hands, och - i synnerhet - är tillgängliga för byborna. Somliga skulle säga att 
situationen är värre än så, nämligen att kommissionen försöker tvinga de tjänsterna att 
fungera inom stormarknaden. Men tänk om byborna inte vill gå till stormarknaden för sina 
läkarbesök? Eller ha dagis förlagd dit? Eller hämta vatten där? Eller se till att deras 
ålderstigna anhöriga får sin omsorg där? Tänk om de inte ens har råd att gå dit för att 
priserna är för höga? 
 
Inbilla er nu att byborna får reda på att det finns mycket bra regler som byggföretaget 
struntar i helt och hållet - regler som skulle garantera att byborna har rätt att få dessa 
tjänster? Många bybor skulle då börja ogilla företaget som bygger stormarknaden.  
 
Det viktigaste med Lissabonfördraget vad beträffar offentliga tjänster är att det ändrar 
debatten från "ska vi ta ett nytt initiativ om offentliga tjänster?" till "en skyldighet att skapa 
klara rättsliga riktlinjer".  
 
Lissabonfördraget har ett nytt protokoll om offentliga tjänster (text se nedan) som uttrycker 
centrala värderingar för SGI som kvalitet, användarrättigheter, säkerhet och överkomlighet, 
lika behandling och tillgång för alla. SGI lär ska motsvara två centrala målsättningar: att 
verkställa människors grundläggande sociala och ekonomiska rättigheter, samt att uppnå 
ekonomisk, social och territoriell sammanhållning. (Denna hänvisning i fördraget till 
"territoriell" sammanhållning är något nytt, som återspeglar ett gryende intresse för detta 
begrepp1) “Protokollet om tjänster av allmänt intresse” har samma rättsliga värde som 
fördraget, men måste ses om ett juridiskt bindande "tolkningsstadgande".   
 
Sammanlagt finns det tre avsnitt i fördraget som tvingar Europeiska kommissionen att vidta 
nödvändiga åtgärder för att trygga att offentliga tjänster fungerar.  
 
Vi måste granska vart och ett av dem för att se hur de illustrera att vi "har en skyldighet att 
skapa klara rättsliga riktlinjer som gör det möjligt för offentliga tjänster att fungera". 

                                                 
1 En grönbok om territoriell sammanhållning, som nyligen gavs ut av komissionen fick närmare 400 
http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/terco/consultation_en.htm 
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AVSNITT ETT 
 
Ordalydelsen i den nya artikel 14 i fördraget som get en klar rättslig grund är som följer 
(ändringar i nuvarande fördrag i kursiv stil): 

 
"Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 3a i fördraget om Europeiska 
unionen och artiklarna 73, 86 och 87, och med hänsyn till den plats som tjänster 
av allmänt ekonomiskt intresse intar i unionens gemensamma värderingar såväl 
som deras roll vad beträffar att främjan social och territoriell sammanhållning ska 
gemenskapen och medlemsstaterna inom sina respektive ansvarsområden och 
inom ramen för tillämpning av detta fördrag sörja för att dessa tjänster fungerar 
på grundval av principer och villkor, i synnerhet ekonomiska och finansiella 
villkor, som gör det möjligt för dem att utföra sina uppdrag. 
 
”Europaparlamentet och rådet ska genom förordningar i enlighet med det 
ordinarie lagstiftningsförfarandet fastställa dessa principer och villkor, utan att det 
påverkar medlemsstaternas befogenheter att i överensstämmelse med fördragen 
tillhandahålla, beställa och finansiera sådana tjänster.” 
 

 
Hur illustrerar artikel 14 att vi har en plikt att skapa "klara rättsliga riktlinjer som tillåter 
offentliga tjänster att fungera"?  
 
Artikeln uttrycker tydligt att rådet och parlamentet ska inrätta dessa principer. Den säger att 
detta ska ske genom reglering, i enlighet med ordinarie lagstiftande förfarande. Ordinarie 
lagstiftande förfarande innebär ett förslag från Europeiska kommissionen. EPSU uppmuntras 
av uttalandet som nyvalde ordförande för kommissionen, Jose Manuel Barroso gjort: “I 
Lissabonfördraget finns redan mycket klart uttryckta bestämmelser om försvar av och garanti 
för offentliga tjänster. Jag anser att offentliga tjänster utför en väsentlig funktion i vår modell 
av ett europeiskt samhälle. Jag är redo att hålla diskussioner med europaparlamentet om 
vad som är bästa sätt att garantera detta skydd och de offentliga tjänsternas särdrag".    
 
Rent praktiskt måste eventuella diskussioner givetvis börja med ett formellt förslag från 
Europeiska kommissionen.  
 
 
AVSNITT TVÅ  
 
Protokollet om tjänster av allmänt intresse, med följande ordalydelse: 
 

DE HÖGA FÖRDRAGSSLUTANDE PARTERNA, SOM ÖNSKAR framhålla 
vikten av tjänster av allmänt intresse, 
HAR ENATS OM följande tolkningsbestämmelser, som ska fogas till fördraget om 
Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 
 
Artikel 1 
Unionens gemensamma värden i fråga om tjänster av allmänt ekonomiskt 
intresse i den mening som avses i artikel 14 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt inbegriper särskilt 
- nationella, regionala och lokala myndigheters avgörande roll och stora 
handlingsutrymme när det gäller att tillhandahålla, beställa och organisera 
tjänster av allmänt ekonomiskt intresse så nära användarnas behov som möjligt, 
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- mångfalden av tjänster av allmänt ekonomiskt intresse och de skillnader i 
användarnas behov och preferenser som olika geografiska, sociala eller 
kulturella förhållanden kan leda till, 
- en hög nivå av kvalitet, säkerhet och överkomlighet, likabehandling samt 
främjande av allmän tillgång och användarnas rättigheter. 
 
Artikel 2 
Bestämmelserna i fördragen ska inte på något sätt påverka medlemsstaternas 
behörighet att tillhandahålla, beställa och organisera tjänster av allmänt intresse 
som inte är av ekonomisk art. 

 
Hur illustrerar protokollet om tjänster av allmänt intresse att: "Vi har en plikt att skapa 
klara rättsliga riktlinjer som tillåter offentliga tjänster att fungera"?  
 
Europeiska kommissionen har själv sagt att protokollet: "erbjuder en sammanhängande ram 
som kommer att leda EU:s verksameht och tjänar som hänvisning för alla delar av styrning. 
Genom att klarlägga principerna och fastställa de gemensamma värdering som ligger till 
grund för EU-politik ger det synlighet, öppenhet och klarhet till EU:s förhållningssätt som 
tillämpas på tjänster av allmänt intresse".   
 
Nyckelmeningen är "att leda EU:s verksamhet", vilket är ett tyst erkännande att plikten att 
handla är tydlig. Protokollet har tre huvudavsnitt i artikel ett, som respektive handlar om: 
subsidiaritet genom meningen "så nära användarnas behov som möjligt"; en mångfald 
tjänster; och allra viktigaste är de gemensamma principer som är inneboende i alla offentliga 
tjänster genom satsen: en hög nivå av kvalitet, säkerhet och överkomlighet, likabehandling 
samt främjande av allmän tillgång och användarnas rättigheter". 
Det är denna sista sats som erbjuder en klar plikt för vidare handling, för att i praktiken 
kunna bedöma att dessa principer följs.  
 
 
AVSNITT TRE  
 
Stadgan om de grundläggande rättigheterna, som omfattar:  
 
Artikel 36 stadgar att" Unionen skall för att främja social och territoriell sammanhållning i 
unionen erkänna och respektera den tillgång till tjänster av allmänt ekonomiskt intresse som 
föreskrivs i nationell lagstiftning och praxis i enlighet med Fördraget om upprättandet av 
Europeiska gemenskapen". 
 
Hur illustrerar stadgan om de grundläggande rättigheterna att: "Vi har en plikt att 
skapa klara rättsliga riktlinjer som tillåter offentliga tjänster att fungera"? 
 
När Lissabonfördraget träder i kraft kommer stadgan om de grundläggande rättigheterna2 bli 
rättsligt bindande i alla länder utom Polen och Förenade kungariket. Stadgan omfattar rätt till 
god förvaltning, tillgång till sjukvård, social trygghet, och i synnerhet ovanstående artikel 36 
som i kraftiga ordalag hänvisar till offentliga tjänster och deras roll i social och territoriell 
sammanhållning. stadgan uttrycker klart att tillgång till SGI är en grundläggande rättighet. 
Återigen kräver behovet att i praktiken bedöma hur denna grundläggande rättighet uppfylls 
att europeiska institutioner vidtar åtgärder.  
 
 

                                                 
2 Se  Charter of Fundamental Rights of the European Union (Europeiska unionens stadgar om grundläggande 
rättigheter) 



Tjänster av allmänt intresse (SGI) efter Lissabonfördraget –  
I EPSU:s yttrande och rekommendationer  

 

 4

Sammanfattning  
 
Det finns därför tre nya instrument som tvingar EU:s institutioner att vidta åtgärder. Artikel 14, 
med "ordinarie lagstiftande förfarande", protokollet, som genom att det fastställer principer, 
förutsätter att en mekanism inrättas för att trygga att de genomförs, samt stadgan, som 
stipulerar att tillgång till SGI är en grundläggande rättighet. 
 
 
EPSU:s rekommendationer för åtgärder:  
 
Självklart erbjuder det faktum att vi identifierat denna förpliktelse en fast grund. Men på EU-
plan är det ofta så att målet blir suddigt genom beslutsförfarandet. Under de senaste 5 årens 
institutionscykel i EU har man lagt alltför stor vikt vid inre marknaden (se 
bakgrundshandlingen) vilket minskat kvaliteten på debatten. Misstaget har gjorts att betrakta 
de offentliga tjänsternas roll inom ramen för inre marknaden, i stället för som en motvikt till 
marknaden. Lyckligtvis har protokollet nu fastställt att det finns principer som är 
grundläggande när det gäller att utföra väsentliga tjänster med framgång. Kort sagt måste 
kommissionen erkänna att när de accepterar universalitet som princip, tvingas de att 
acceptera principen om kollektivt ansvar. 
 
EPSU vill därför föreslå en lista med rekommendationer för att " fastställa dessa principer 
och villkor" i enlighet med artikel 14.  
 
Protokollet visar vägen. Frågan är hur vi ska trygga att man i praktiken ska kunna bedöma 
att dessa principer efterlevs.  
 
AVSNITT FYRA  
 
EPSU:s rekommendationer om SGI efter Lissabon  
 
• Att Europeiska kommissionen ger ut en checklista om beträffande protokollet och 

offentliga tjänster som aktuella eller framtida ändringar av offentliga tjänster ska 
bedömas mot, med hjälp av ordalydelsen i protokollet, nämligen: en hög nivå av kvalitet, 
säkerhet och överkomlighet, likabehandling samt främjande av allmän tillgång och 
användarnas rättigheter. Denna checklista skulle kunna bli kommissionens första 
handling, före en eventuell konsekvensbedöming. Den bör erkänna företrädet för 
förpliktelsen om offentliga tjänster plikter över att foga sig för marknaden, i enlighet med 
protokollet.  

 
• Att Europeiska kommissionen inrättar en enhet inom kommissionen (helst i 

ordförandens kontor) för att verkställa checklista gentemot alla förslag som skulle kunna 
ändra karaktären på en offentlig tjänst.   

 
• Att kommissionen börjar samråda i syfte att ge ut ett förslag till stadga för europeiska 

tjänster av allmänt intresse (i linje med EU:s bolagsstadgar) som erbjuder en 
referensram för utövare av offentliga tjänster på alla relevanta nivåer. Detta kunde ta 
formen av en EU reglering, som krävs i artikel 14.  

 
• Att Europeiska kommissionen ger ut ett meddelande om allmän tillgång. Detta bör visa 

hur garantin om allmän tillgång definitionsmässigt innehåller en kollektiv dimension. 
Meddelandet bör visa vilka medel som tryggar allmän tillgång genom solidaritet.  

 
• Att inrätta en gemensam grupp i europaparlamentet om offentliga tjänster   
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II. EPSU bakgrundsinformation 
 
1. INLEDNING  
 
Försök att utarbeta en positiv ram inom EU för offentliga tjänster / tjänster av allmänt intresse 
under de senaste 10 åren har mestadels varit frustrerande och inte lett någon vart. Vi har 
sett ett lappverkssystem, särskilt i förhållande till förslaget till direktiv om patienters 
rättigheter 2008 samt de olika initiativen om “sociala tjänster av allmänt intresse” (SSGI).  
 
Om vi blickar tillbaka över de senaste åren kan vi i alla europeiska kommissionens förslag 
om SGI konstatera en klar tillbakagång vad beträffar en sammanhängande politik och 
kampen mellan den inre marknaden och sociala målsättningar: 

• Två horisontella  anmälningar om SGI, 1996 och 2000 

• En grönbok om tjänster av allmänt intresse 20033 

• En vitbok om tjänster av allmänt intresse 20044 

• Ett meddelande om sociala tjänster av allmänt intresse (april 2006)5 

• Ett meddelande om "Tjänster av allmänt intresse, däribland sociala tjänster av allmänt 
intresse (SSGI): ett nytt europeiskt åtagande" (november 2007)6  

• Kommittén för socialt skydd (SPC)7 har utarbetat en frivillig kvalitetsram för EU med 
riktlinjer om metodik för att fastställa, kontrollera och utvärdera kvalitetsnormer  

 
2007 års meddelande om SGI hängde samman med granskningen av inre marknaden8 som 
gick igenom utvecklingen sedan vitboken 2004 och i ljuset av villkoren i Lissabonfördraget. 
Den åtföljdes av FAQ (frågor och svar) om offentlig upphandling och statsstöd9 och en 
interaktiv informationstjänst tillgänglig för allmänheten, offentliga myndigheter och 
tjänsteutövare. Syftet var främst att hjälpa medlemsstater att tillämpa EU:s regler om inre 
marknaden. 
 
EPSU anser att det är till föga hjälp att utveckla begreppet SSGI, inte minst som det utgår 
från en ohållbar skillnad mellan "personliga" och "opersonliga" offentliga tjänster. Dessutom 
täcks inte utbildning och sjukvård av kommissionens meddelande, trots att dessa anses vara 
sociala tjänster av allmänt intresse. Liksom i tjänstedirektivet definieras begreppet sociala 
tjänster på ett snävt sätt och i förhållande till tjänsteanvändarnas ‘missgynnade’ natur.10 

                                                 
3 http://eur-
lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=COMfinal&an_doc=2
003&nu_doc=270 
4 http://eur-
lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=COMfinal&an_doc=2
004&nu_doc=374 
5 http://ec.europa.eu/employment_social/social_protection/docs/com_2006_177_en.pdf 
6 http://ec.europa.eu/services_general_interest/interest_en.htm  
7 Se SPC arbetsplan: http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/spc_work_plan_en.htm  
“SPC kommer att delta i att utarbeta en frivillig kvalitetsram för sociala tjänster i allmänhetens intresse med 
riktlinjer om metodiken att fastställa, kontrollera och utvärdera kvalitetsnormer…” 
8 ‘Den inre marknaden i 21:a århundradet' http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2007/com2007_0724en01.pdf 
9 http://ec.europa.eu/services_general_interest/faq_en.htm 
10 Se t.ex. CEN/WS/51 N 21 “….tjänsteanvändarna för SSGI…bör inte betraktas som ‘objekt’ för välgörenhet, 
sjukvårdsbehandling, omhändertagande och socialt skydd, utan snarare… som personer med rättigheter som kan 
(eller bör ges hjälp att) kräva dessa rättigheter och fatta beslut ….”  
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EPSU:s svar på kommissionens meddelande 2006 om SSGI går in i detalj om dessa frågor 
http://www.epsu.org/a/2436 
 
Å andra sidan har en mängd initiativ kommit under senare år i energibranschen, såväl som 
ett globalt handlingsprogram för att främja energieffektivitet och förnybar energi11 som berör 
många olika delar av ekonomin12. Överenskommelse har nåtts om en stadga för 
konsumenträttigheter för att ge mer skydd åt de mest utsatta konsumenterna och att skapa 
ett medborgarforum för energi13. Detta kanske återspeglar en växande insikt om vikten av en 
sammanhängande politik och övergripande åtgärder för att stärka allmänintressets krav.  
 
2. ETT NYTT SAMMANHANG  
 
Ordförande Barroso erkände i sitt svar på frågor i europaparlamentet september 2009 
beträffande "riktlinjer för den nya kommissionen”14, att Lissabonfördraget erbjuder en ny 
situation för att skapa policy om offentliga tjänster. “I Lissabonfördraget finns det redan helt 
tydliga bestämmelser om att försvara och garantera offentliga tjänster. Jag anser att 
offentliga tjänster fyller en väsentlig roll i vår modell av det europeiska samhället. Jag är 
beredd att inleda diskussioner med europaparlamentet om bästa sättet att garantera detta 
skydd och de offentliga tjänsternas särdrag, samtidigt som vi respekterar Europas inre 
marknad, förstås. Om vi har några reservationer så är det när vi står inför försök som kan 
visa sig vara en form av omförstatligande, en fragmentering av den inre marknaden.”  
 
EPSU anser att protokollet (och stadgan om grundläggande rättigheter) skulle kunna bli ett 
paraply, som vi kan arbeta under i riktning mot ett mer sammanhängande tillvägagångssätt 
inom EU gentemot offentliga tjänster och den offentliga sektorn, som erkänner deras sociala, 
ekonomiska och politiska roll. Protokollet borde, kunna användas t.ex. som riktmärke för 
diverse EU politik beträffande offentliga tjänster, i syfte att främja “en hög nivå av kvalitet, 
säkerhet och överkomlighet, likabehandling samt främjande av allmän tillgång och 
användarnas rättigheter.” 
 
3. EXEMPEL PÅ AKTUELLA OMRÅDEN INOM OFFENTLIGA 

TJÄNSTER SOM SKULLE KUNNA RIKTMÄRKAS MOT SGI 
PROTOKOLLET 

 
Direktivet om patienträttigheter15 
 
Protokollet kan användas positivt och/eller negativt, dvs att stödja “en hög nivå av kvalitet, 
säkerhet och överkomlighet, likabehandling samt främjande av allmän tillgång och 
användarnas rättigheter” (sista delen av artikel 1 i protokollet) eller att stärka nationell 
kompetens (“nationella, regionala och lokala myndigheters avgörande roll och stora 
handlingsutrymmer när det gäller att tillhandahålla, beställa och organisera tjänster av 
allmänt ekonomiskt intresse så nära användarnas behov som möjligt").    
 
Liberalisering av nätverksindustrier  
 
Vi erinrar om att kommissionen 2007 gav ut sin tredje rapport om nätverksindustriernas 

                                                 
11Inklusive obligatoriska nationella mål för varje medlemsstat 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1055&format=HTML&aged=0&language=EN&gui
Language=en 
12 Se kommissionens meddelande ‘mainstreaming sustainable development into EU policies” http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0400:EN:NOT 
13http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/429&format=HTML&aged=0&language=E
N&guiLanguage=en 
14http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/pdf/press_20090903_EN.pdf 
15 http://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/healthcare/cross-border_healthcare_en.htm 
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prestationer i EU och genomförde en utvärdering av metodiken som använts. EPSU, UNI 
Europa och ETF gav ut ett gemensamt pressmeddelande som underströk kravet på en 
oberoende utvärdering. I likhet med EFS ansåg vi att utvärderingen borde:  

• vara oberoende, delaktig och demokratisk  

• inbegripa samråd med intressenter på nationellt plan såväl som på EU plan  

• omfatta offentliga möten i medlemsstaterna såväl som strukturerade debatter i de 
europeiska institutionerna samt ta hänsyn till SGI hela ekonomiska och sociala bidrag, 
utvärderat gentemot fördragsbestämmelserna om SGI, samt övriga mål i fördraget (t.ex. 
som uttrycks i artikel 2 och 3 och det nya protokollet, och även i stadgan om de 
grundläggande rättigheterna).  

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) gav också ut ett yttrande 2008 i vilket 
de krävde en oberoende utvärdering av SGI16. Tyvärr har inte kommissionen genomfört en 
uppföljning av den utvärdering som gjordes 2007. 
 
Återigen skulle sista delen av artikel I av SGI protokollet (“en hög nivå av kvalitet, säkerhet 
och överkomlighet, likabehandling samt främjande av allmän tillgång och användarnas 
rättigheter”) skulle kunna erbjuda en ram för en mer robust utvärderingsprocess.  
 
Offentliga finanser av hög kvalitet (QPF)  
 
ECFIN-rådets möte den 5 juni 2007 antog ett antal slutsatser om ”offentliga finansers  
kvalitet”, baserad på en rapport från kommittén för ekonomisk politik (EPC). Slutsatserna  
betonar behovet av att ”optimera verksamheten i offentliga sektorn och uppnå bättre resultat  
med begränsade offentliga medel”, och även att ”gå vidare mot kraftfulla, rättvisa, effektiva  
och tillväxtskapande inkomstsystem”. Rådet uppmanar EPC och kommissionen att ”göra  
ytterligare analyser och mäta offentliga sektorns utgifter och effektivitet”, och man föreslår  
också ett utbyte av goda erfarenheter under hösten om reformer som förbättrar effektiviteten  
i offentlig förvaltning.17 
EPSU arrangerade en workshop om QPF initiativet i maj 2009, som visade hur snedvriden 
EU är i riktning mot en liten offentlig sektor - se EPSU:s rapport http://www.epsu.org/a/5397. 
Trots att skattepolitik förblir en nationell kompetens håller kommissionen på att utarbeta ett 
negativt förhållningssätt som standardvärde. Workshopen noterade att:  

• trots att det finns en mångfald nationella och socialförsäkringssystem ser man en allmän 
tendens i Europa i riktning mot mer regressiva system, som härrör ur rådande politiska 
tankegångar  

• det är nödvändig att som motvikt utvidga skattegrunden (t.ex. miljöskatter, Tobinskatt), 
trygga att systemen är rättvisa och progressiva så att de rikare betalar mer skatt och att 
motarbeta skatteparadis. I samband med detta har vi frågan om demokratisk legitimitet: 
folk måste få veta varför de betalar skatt och inse fördelarna med solidaritet  

• det finns många behov som inte motsvaras som offentliga tjänster måste åtgärda; den 
åldrande befolkningen kommer att ställa större krav på offentliga tjänster, vilket kräver 
förberedelser. Det är fel att tro att dessa krav kan minskas genom att öka enskilt ansvar 
för pensioner eller omsorg.  

 
EFS arbetar för närvarande med skattepolitik och kräver att Tobinskatt införs, att ett EU verk 
inrättas för att bekämpa skattefusk, åtgärder för att bekämpa skatteparadis, skattekonkurrens 
och platta skattesatser, stöd för progressiva skatter. Dessa krav fordrar personal och 
resurser i nationella skatteförvaltningar. Främsta anledningen till att skattesmitare - och 

                                                 
16 Oberoende utvärderigen av tjänster av allmänt intresse (TEN/289) 14.2.2008 
17 Pressmeddelandet finns på: 
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ecofin/94496.pdf  
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flertalet av dem är stora privatföretag - inte ertappas är avsaknad av tillräckliga resurser i 
skatteförvaltningar.   
 
Om det föreslagna EU verket för att bekämpa skattefusk (vars status måste klarläggas) ska 
bli framgångsrikt kommer det att kräva stöd av nationella förvaltningar med goda resurser. 
EFS' motion 2008 om en återhämtningsplan för EU krävde tydligt "en harmoniserad 
skattebas för bolagsvinster, reavinster och förmögenheter". 
 
Protokollet erkänner "vikten" av SGI (hur den än rubriceras) och man kan göra gällande att 
skattepolitiken också måste återspegla detta.  

Kommissionen gav ut ett meddelande i augusti 2009 beträffande offentliga finanser och 
tillväxt "Bortom BNP: att möta framsteg i en föränderlig värld"18 som syftade till att förbättra 
"framstegsindikatorer på sådant sätt att de möter medborgarnas bekymmer och gör det 
mesta av ny teknisk och politisk utveckling". I meddelandet står: "Medborgare bryr sig om 
livskvalitet och välbefinnande. Inkomster, offentliga tjänster, sjukvård, fritid, förmögenhet, 
mobilitet och en ren miljö är medel att nå och hålla kvar dessa mål. Indikatorer om dessa 
ingångsfaktorer är därför viktiga..."  

Politik för social och territoriell sammanhållning  
 
Sammanhållningspolitiken har traditionellt varit en politik för att möjliggöra social och 
ekonomisk utveckling. På kommissionens hemsida står det om territoriell sammanhållning 
“Tack vare målsättningen om att främja harmonisk eller balanserad utveckling har territoriell 
sammanhållning haft en solidaritetsdimension, och verkat för att minska territoriella skillnader 
och i riktning för rättvis tillgång till möjligheter".  Kommissionen funderar också över framtiden 
för sammanhållningspolitiken. En rapport som beställts av kommissionen hävdar bestämt att 
man bör utarbeta en transversal, platsbaserad metodik: "...det finns starka argument som 
bottnar i ekonomisk teori och en politisk tolkning av Europeiska unions nuvarande ställning 
att unionen bör tilldela en större andel av budgeten till ett utbud av europeiska offentliga 
varor genom en platsbaserad utvecklingsstrategi som syftar till både centrala ekonomiska 
och sociala mål. Det finns särskilt starka skäl att bygga en territoriell social agenda som del 
av sammanhållningspolitiken, med målsättning att garantera socialt fastställda normer för 
vissa delar av människors välbefinnande, som åtnjuter hög prioritet..."19   
 
Rapporten föreslår att barns välbefinnande skulle vara en av denna metodiks transversala 
prioriteringar.  
 
SGI protokollet skulle kunna erbjuda en grund från vilken det går att förorda en mycket 
klarare koppling till offentliga tjänster i den framtida sammanhållningspolitiken. EPSU har 
alltid hävdat att "närhet" är en viktig princip för offentliga tjänster.  
 
Sociala konsekvensbedömningar  
 
2009 reviderade kommissionen riktlinjerna om konsekvensbedömningar20. Vi skulle kunna 
hävda att konsekvenserna för den offentliga sektor och offentliga tjänster borde bedömas 
tydligare. Detta är en av slutsatserna av kartläggningen vi genomförde med ETUI-REHS om 
“Trade union rights in the public sector (Fackliga rättigheter i offentliga sektorn)” där det 

                                                 
18 Kommissionens meddelande se http://www.beyond-gdp.eu/.  Franska regeringen har också inrättat en studie 
om "matning av ekonomiska prestation och sociala framsteg" se http://www.stiglitz-sen-
fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf 
19 se rapport  av Fabrizio Barca för DG Regio http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/future/barca_en.htm 
20 För general impact assessment framework   
http://ec.europa.eu/governance/impact/commission_guidelines/commission_guidelines_en.htm 
För riktlinjer: http://ec.europa.eu/governance/impact/commission_guidelines/docs/iag_2009_en.pdf 
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rekommenderas att “I mer allmänna drag skulle EPSU och dess medlemsförbund också 
kunna fundera på att begära en "bedömning av offentliga sektorn" (vilket nu sker med små 
och medelstora företag) i förhållande till alla relevanta förslag till EU lagstiftning och till 
rapporter om verkställande av lagstiftningen."  
 
Spring Alliance, en EU-koalition med fackliga organisationer, miljögrupper och sociala NGO21  
har också begärt ett reviderat förfarande för att utarbeta EU:s handelsmandat och bättre 
sociala konsekvensbedömningar.  
 
EU:s branschvisa sociala dialogskommittéer skulle också kunna spela en större roll. 
Branschkommittéernas åsikter borde rutinmässigt inhämtas innan kommissionen beslutar åt 
ena eller andra hållet. Ett exempel nyligen är konsekvensbedömningen av direktivet om att 
trygga gasförsörjning. En konsekvensbedömning genomfördes och kommissionen kom fram 
till att det inte förelåg några sociala konsekvenser, men hade inte frågat arbetsmarknadens 
parter i sociala dialogskommittén inom gas om deras åsikt.  
 
Exemplet offentlig radio och TV  
 
SGI protokollet kan hjälpa med att stärka tolkningen av aktuella EU lagar såväl som påverka 
nya initiativ, t.ex. protokollet om offentlig radio och TV, som fastställdes i 
Amsterdamfördraget. I detta står att: Bestämmelserna i Fördraget om upprättandet av 
Europeiska gemenskapen skall inte påverka medlemsstaternas behörighet att svara för 
finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst i den utsträckning som denna finansiering 
beviljas radio- och TV-organisationerna för att de skall utföra det uppdrag att verka i 
allmänhetens tjänst som har tilldelats dem, utformats och organiserats av varje medlemsstat 
och i den utsträckning som finansieringen inte påverkar handelsvillkoren och konkurrensen 
inom gemenskapen i en omfattning som kan strida mot det gemensamma intresset, varvid 
kraven på att utföra uppdraget att verka i allmänhetens tjänst skall beaktas. 22.  
 
För närvarande utarbetar kommissionen nya regler om statsstöd och ett förslag är att 
påtvinga medlemsstaterna en plikt att genomföra en ex ante bedömning av alla betydande 
nya tjänster som erbjuds av offentliga radio- och TV-bolag. Vidare föreslår kommissionen att 
medlemsstater ska få lov att bevisa att eventuella nya tjänster ska ha "ett tydligt mervärde för 
medborgare". Kommentatorer har hävdat att båda dessa plikter går längre än kraven i EG 
fördraget 23 och ordalydelsen i protokollet.  
 
SGI protokollet, i synnerhet artikel 1 skulle kunna stödja medlemsstater då det erkänner “den 
väsentliga roll och breda befogenheter som nationella, regionala och lokala myndigheter har 
vad beträffar försörjning, beställning och organisation av tjänster av allmänt ekonomiskt 
intresse så när användarnas behov som möjligt.” 
 

EPSU står för Europeiska federationen för offentliganställdas förbund. Den är EFS 
största federation och består av 8 miljoner offentliganställda från över 250 fackförbund. 
EPSU organiserar arbetstagare inom energi, vatten och avfall, hälso- och sjukvård och 

sociala tjänster samt kommunal och statlig förvaltning, i samtliga europeiska länder 
inklusive EU:s grannländer i öst. EPSU är ISKA:s (Internationalen för kommunal- och 
statsanställdas) erkända regionala organisation. Mer information om EPSU och vårt 

arbete finns på http://www.epsu.org 

                                                 
21 Se manifestets sid 23, http://www.springalliance.eu/images/manfinal.pdf 
 
22 Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 340/109, 10. 11. 97  
23 Se till exempel Europeiska radio- och TV-unionen (EBU).  
http://www.ebu.ch/CMSimages/en/leg_pp_broadcasting_communication_080509_tcm6-65353.pdf 


