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EPSU:s styrelse, som sammanträdde den 25 april i Bryssel, vill framhålla den avgörande 
betydelse som det pågående arbetet inom Europeiska framtidskonventet har för Europas 
framtid och när det gäller att föra Europeiska unionen närmare medborgarna. 
 
Den roll som tjänsterna i allmänhetens intresse spelar rent allmänt och mer specifikt för att 
främja ekonomiskt välstånd, social, regional och ekonomisk sammanhållning liksom för att 
värna om miljön erkänns av EU. Artikel 36 i Stadgan om grundläggande rättigheter och 
artikel 16 i fördraget om Europeiska gemenskapen beskriver tjänster i allmänhetens intresse 
som en av EU:s gemensamma värderingarna. 
  
En fortsatt och till och med påskyndad liberalisering av vissa sektorer, såsom elektricitet och 
gas, liksom utvecklingen av den inre marknaden med dess betoning av konkurrens- och 
handelspolitiken har på ett grundläggande sätt förändrat förutsättningarna för 
tillhandahållande av tjänster i allmänhetens intresse. De offentliga myndigheternas 
möjligheter att fastställa hur tjänster ska tillhandahållas lokalt, regionalt och nationellt är 
utsatta för enorma påfrestningar i den mån de inte helt urholkats. Konkurrens och 
marknadsmekanismer är effektiva medel på många områden inom ekonomin men de kan 
inte säkerställa att offentliga politiska mål uppnås, till exempel social, geografisk och 
ekonomisk sammanhållning, kontinuitet, öppenhet och insyn samt demokratisk kontroll 
liksom lika tillgång till tjänster i allmänhetens intresse av god kvalitet. 
 
Konventet utgör därför ett omistligt tillfälle att rätta till den aktuella obalansen mellan 
konkurrensreglerna och de regler som styr tjänster i allmänhetens intresse. Tjänsterna i 
allmänhetens intresse som sådana måste förankras i det konstitutionella fördraget, som ett 
av EU:s mål och verksamheter. Tjänsterna i allmänhetens intresse utgör en viktig pelare i 
den europeiska samhällsmodellen. 
Det är av avgörande betydelse, framförallt med tanke på utvidgningen av EU, att den 
europeiska samhällsmodellen konsolideras och vidareutvecklas. 
 
EPSU:s styrelse uppmanar konventets ledamöter att ställa sig bakom arbetet i 
arbetsgruppen för ett socialt Europa, särskilt de konkreta förslagen om en ny artikel 3. Vad 
gäller unionens sociala mål, rekommenderar gruppen att artikel 3 i det konstitutionella 
fördraget ska tala om att verka för: full sysselsättning, social rättvisa, social fred, en hållbar 
utveckling, ekonomisk, social och geografisk sammanhållning, en social marknadsekonomi, 
arbetets kvalitet, livslångt lärande, social inneslutning, social trygghet på en hög nivå, 
jämställdhet mellan män och kvinnor, barns rättigheter, en hög nivå på folkhälsoarbetet samt 
sociala tjänster och tjänster i allmänhetens intresse som är effektiva och av god kvalitet.  
 
EPSU välkomnar att artikel 16 i det nuvarande fördraget ska ingå som klausul 3 i andra 
delen av det konstitutionella fördraget. Denna artikel måste dock förstärkas i enlighet med 
förslagen från EPSU, EFS, CEEP och en bred allians bestående av olika enskilda 
organisationer. 
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EPSU uppmanar konventsledamöterna att ändra fokus för sin diskussion. EU:s framtida 
struktur är viktig, men den är ganska meningslös om det inte går att leva i den - det är lika 
viktigt att fastställa de politiska målen. Det sociala regelverket i dagens fördrag måste säkras 
och vidareutvecklas. Europeiska fackliga samorganisationens främsta krav är att konventet 
ser till:  
 

• att Stadgan om grundläggande rättigheter införlivas i första delen av det 
konstitutionella fördraget; 

• att ett klart åtagande skrivs in om en social marknadsekonomi som garanterar 
medborgarna lika tillgång till tjänster i allmänhetens intresse av god kvalitet; 

• att den sociala dialogen och arbetsmarknadens parter ges en klar definition. 
 
 
Europeiska federationen för offentliganställdas för bund är den största branschfederationen inom 
EFS och företräder 10 miljoner arbetstagare som betjänar allmänheten inom hälso- och sjukvård och 
social omsorg, lokal, regional och nationell förvaltning liksom nyttigheter såsom energi, vatten och 
avfall 
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