
 
 

1 

 

Frihandelsavtal: Hälsa och vård är inte en handelsvara! 

 

Motion på mötet med EPSU:s fasta kommitté för sociala tjänster och sjukvård   

45:e möte den 2016-09-22  

 

EPSU:s fasta kommitté för sociala tjänster och sjukvård för periodiskt samman fackliga 

organisationer från cirka 25 länder i Europa. Under dagens möte diskuterade ledamöterna 

diskuterade frågan om hur frihandelsavtal, i synnerhet CETA, påverkar utbudet av, skydd för 

och vidareutveckling av vård och sociala tjänster i Europa, och enades om följande motion: 

 

Starkare handelsförbindelser ska stödjas, men kräver mer och inte mindre, skydd för offentliga 

tjänster och arbetstagares rättigheter. Frihandelsavtal sätter tryck på sjukvård och sociala 

tjänster – och det gäller även institutioner och anställda i dessa två branscher. CETA, och 

troligen också avtal som för närvarande fortfarande förhandlas, såsom TTIP eller TiSA, innebär 

att noggrant förhandlade normer, som säkerställer offentliga tjänster och skyddar anställda kan 

komma att ifrågasättas. Under parollen ”privata sektorn före den offentliga sektorn” har många 

regeringar skyndat vidare med liberalisering, kommersialisering och privatisering av offentliga 

tjänster och nedrustning av arbetstagares rättigheter. Frihandelsavtal stärker och följer samma 

logik. Ytterligare liberalisering och/eller kommersialisering av sjukvård och sociala tjänster i 

Europa förväntas ifall det inte är möjligt att trygga principen att sociala och sjukvårdstjänster 

undantas ur frihandelsavtal, att den negativa listan omvandlas till en positiv lista, att få till stånd 

betydande ändringar beträffande skiljedomsorgan och tvistlösning mellan investerare och stat, 

samt att genomdriva europeisk lagstiftning vad gäller offentlig upphandling och sjukvård och 

socialt skydd (inklusive EU:s arbetsmiljölagstiftning). Konkurrens mellan leverantörer av dessa 

tjänster och/eller försäkringar främjas där, med konsekvenser för trygghet vad gäller utbud, 

arbeten och sysselsättning, såväl som god kvalitet och ett beständigt utbud av offentliga 

tjänster. 

 

Medlemsförbund i EPSU, som den 2016-09-22 samlats i Bryssel på ett möte med fasta 

kommittén för sociala tjänster och sjukvård kräver – med utgång av en analys om de eventuella 

konsekvenserna av CETA och TTIP på sjukvård och sociala tjänster – därför:  

 

Omedelbar, fullständig öppenhet och omfattande demokratiskt beslutsfattande  

Omedelbar, fullständig öppenhet måste införas vad gäller den text, som förhandlas av EU-

kommissionen, och alla andra förhandlingsdokument, så att en öppen, kritisk debatt blir möjlig 

om CETA och även om TTIP. I det ingår att verkställa ett demokratisk beslutsfattande, så att 

frihandelsavtal tjänar allmänna intressen. På grund av eventuellt långtgående konsekvenser för 

kvalitet och tillgång till vård och sociala tjänster, såväl som för de anställdas arbetsvillkor i dessa 

branscher, kan det inte genomdrivas utan debatter och beslut i nationella parlament, 

Europaparlamentet, civilsamhället, fackliga organisationer och intressegrupper. 
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Verkställbara ILO kärnarbetsnormer och säkra arbets- och sociala normer  

Internationella och europeiska normer för mänskliga rättigheter och internationellt 

överenskomna arbets-, sociala och miljönormer får inte begränsas eller äventyras. Dessa 

normer skall följas och verkställas. Samma gäller nationell arbetslagstiftning och kollektivavtal i 

EU:s 28 medlemsstater. Upprepade åsidosättande av mänskliga rättigheter, arbets- och sociala 

normer – som de föreskrivs i EU-sammanhang – skall också leda till varaktiga straff för berörda 

företag. 

 

Säkra europeiska staters förmåga att utforma politik och inneha rättslig självständighet – 

inga särskilda rättigheter för investerare att ingripa och ha skiljedomstolar  

Europas och dess nationers förmåga att forma politik och inneha rättslig självständighet måste 

säkerställas genom tydliga formuleringar och rättsliga begrepp. De måste förfoga över all 

förmåga, alla institutioner och organ som krävs för att skydda de känsliga branscherna social 

omsorg och sjukvård, och vidareutveckla dem i linje med ett gott utbud och arbete. Dessutom 

måste det i framtiden förbli möjligt att återföra redan privatiserade områden inom sjukvård och 

sociala tjänster till offentliga och icke-vinstdrivande leverantörer. Det innebär att investerare inte 

ska ges särskilda rättigheter att ingripa genom tvistlösning mellan investerare och stat i 

internationella skiljedomstolar. Vidare ska förslag om att införa organ för att samordna normer 

för sjukvård och sociala tjänster förkastas. Alla bestämmelser i den riktningen ska avlägsnas ur 

frihandelsavtal. Priskontroller, som fastställs i EU:s medlemsstater i syfte att begränsa 

kostnaden för läkemedel som ersätts av försäkringskassa, skulle kunna anses vara kvantitativa 

restriktioner, som eventuellt bryter mot handelsbestämmelser. Ersättningsbestämmelser för 

kostnad av behandling utomlands (i enlighet med direktiv 2011/24/EU) kan leda till 

handelstvister under både CETA och TTIP. 

 

Upphandlingslagar ligger inom EU/nationell kompetens  

I samband med dessa två punkter uppstår kravet att offentlig upphandling ska vara föremål för 

oberoende reglering av EU och de enskilda nationerna, och att säkra att upphandlingspraxis 

innebär att det ekonomiskt mest förmånliga budet vinner. Det är endast på detta sätt som det 

går att garantera att sociala mål också utnyttjas när det gäller att verkställa ekonomiska, 

sociala, hälso-, och sysselsättningspolitiska åtgärder, och som den lokala ekonomin och 

sysselsättning, arbetstagares rättigheter, socialt skydd och hållbar ekonomisk verksamhet kan 

främjas och genomdrivas.  

 

Ingen plats för offentliga tjänster i frihandelsavtal  

Det är nödvändigt att förhindra avreglering av normer som skyddar allmänhetens intressen. 

Bestämmelser om tillgång till marknader i CETA och TTIP skulle kunna störa 

planeringsförfaranden som ofta utnyttjas inom vård och sociala tjänster, som ekonomisk 

behovsprövning, kvoter, priskontroller eller bestämmelser om lämplig personaltäthet. Ett förbud 

mot sifferkvoter skulle kunna utmana sjukvårdsplaneringsförfaranden som tillämpas på federal, 

regional och lokal nivå, och därmed effektivt kringgå rätten att använda ekonomisk 

behovsprövning. EU:s normer måste respekteras och inte inskränkas genom harmonisering till 

minsta gemensamma nämnare. I detta sammanhang måste tillgång till utbildning, sjukvård och 

andra offentliga tjänster säkerställas genom ett otvetydigt, obetingat undantag för offentliga 
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tjänster i frihandelsavtal. Systemet med en positiv lista ska utnyttjas för alla tjänster, och 

tvistlösningsmekanismen mellan investerare och stat måste sättas stopp för, då den kan 

ifrågasätta demokratiskt beslutade rättsliga normer och skyddsåtgärder.  

Handelsavtalet som nyligen slutits mellan EU och Kanada (CETA) uppfyller inte ett enda av 

dessa krav. EPSU:s fasta kommitté kommer att medverka i EPSU:s kampanj #StopCETA (se 

www.epsu.org/CETA), som lanserades på världsdagen för offentliga tjänster (23 juni), för att 

hindra att avtalet ratificeras. 

 

Bryssel, den 22 september 2016 

 

Denna motion är ett tillägg till EPSU:s tidigare lägesrapporter, pressmeddelanden, osv. om CETA, TTIP 

och TiSA. Den tar hänsyn till resultaten och slutsatserna i underlaget som gavs ut av EPSU i maj 2016 

“CETA and TTIP: Potential impacts on health and social services [CETA och TTIP: Eventuell inverkan på 

sjukvård och sociala tjänster]” (http://www.epsu.org/article/new-epsu-working-paper-ceta-and-ttip-

potential-impacts-health-and-social-services). 

https://u2876928.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=LQtZ-2BjGFcZtGSbYFRA-2FWjB6HABHg-2FEUaaNLtPhEYXMnELRO-2BA31g-2FuQGqViGap57LQjsRm7TBXmdrGC3qHDKJwcpCioOgwrL7WWGbtAFhmi79oKGtoLPA9f0058mlMnv_E3DHllE8l4yTPUeumoQUuUi5IVcqjq7HcjOZ0WR8yvZbVnLz288yDsmhzDBbejCitfCJqBTVx97gC9ogWZbgncRpOczYAmFIrsudCLexWKbRPcu6MlMVFM-2F2SR32D9fYiGAaQWdlVkwkRXu4Ea98lm-2FSduth6GF-2BsK5cFQH2Wflz-2Bf0ElzF2zb11S36ukuNn5sc-2F4-2FrcOQXQj1m3J4HY8A-3D-3D
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