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EPSU kräver framsteg med EU:s socialpolitiska initiativ  
och mer av ordförandeskapet  

  
 
Österrikiska ordförandeskapet riskerar att svika arbetande människor i Österrike och i resten 
av Europeiska unionen. I oktober inställdes sysselsättnings- och socialpolitiska rådets möte, 
och därmed förhindrades medlemsstaterna från att anta ett gemensamt ställningstagande 
om mycket viktiga EU initiativ som Direktivet om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor och 
den föreslagna Europeiska arbetsmyndigheten. Det var ett försök att senarelägga agendan 
med åtskilliga månader. Det ger det rumänska ordförandeskapet, parlamentet och 
kommissionen mindre tid att förhandla en brukbar kompromiss strax före EU valet. 
Österrikiska regeringen svarar på arbetsgivares påtryckningar, t.ex. från BusinessEurope, 
som driver en kampanj mot dessa socialpolitiska initiativ.  
  
Vi skulle också vilja att det österrikiska ordförandeskapet gjorde mer åt andra områden, t.ex. 
omarbetningen av Dricksvattendirektivet. Europeiska medborgarinitiativet Right2Water, EU-
kommissionen och europaparlamentet har alla lagt förslag om hur direktivet ska erkänna den 
mänskliga rättigheten till dricksvatten. Österrikes ordförandeskap gör inte tillräckligt mycket 
för att säkerställa att rådet har ett gemensamt ställningstagande, vilket faktiskt förhindrar att 
överläggningar påbörjas för att komma fram till en kompromiss. Det är ett svek mot närmare 
2 miljoner medborgare som stödde rätten till vatten - Right2Water, som var det första 
framgångsrika europeiska medborgarinitiativet.   
  
Vi är också mycket besvikna att österrikiska regeringen drog sig ur den Globala pakten för 
säker, ordnad och reguljär migration.  Den skrevs på 2016 av FN:s alla medlemsstater och 
ska undertecknas i Marrakesh i december. Europeiska unionen har stött den. Vi noterar att 
den globala pakten “bekräftar åter staternas självständiga rätt att fastställa sin egen 
nationella migrationspolitik och sin befogenhet att styra migration inom sin egen jurisdiktion, i 
överensstämmelse med internationell rätt”. Den skapar en ram och vägledande principer om 
hur man svarar på migration, baserad på mänskliga rättigheter. Detta undermineras av 
Österrike, som vägrar att underteckna den globala pakten, just nu när landet har 
ordförandeskapet för EU. Vi uppmanar Österrikes regering att åter överväga sitt 
ställningstagande och att stödja EU:s gemensamma linje.  
  
Alla dessa frågor är av betydelse för miljontals offentliganställda i Europa. Arbetande kvinnor 
och män förväntar sig framsteg av Österrikes ordförandeskap.  
  
 


