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Bifogade brev har jag idag skickat till kommissionären för den inre
marknaden Elzbieta Bienkowska med anledning av det
fördragsbrottsärende som EU-kommissionen har inlett mot Sverige
för bristande genomförande av EU:s tre nya upphandlingsdirektiv.
TCO ser allvarligt på att Sverige ännu inte fullt ut genomfört de nya
EU-reglerna. Det är särskilt allvarligt att den del som fattas är de
regler som ska säkerställa att de anställda som utför det arbete som
upphandlas får löner och arbetsvillkor som är i nivå med de som är
gängse på den svenska arbetsmarknaden. Att företag kan vinna
upphandlingar genom att erbjuda ett lägre pris som bygger på att
personalen har sämre villkor än hos konkurrenterna är i längden
ohållbart.
I brevet informerar jag kommissionären om de åtgärder som TCO har
vidtagit för att försöka bidra med en lösning. Trots att vi egentligen
anser att den proposition som regeringen presenterade i höstas inte
var tillräckligt långtgående har vi aktivt bidragit till att försöka hitta
en lösning som kan finna stöd i riksdagen. Redan i höstas
presenterade vi ett konkret förslag med innebörden att mindre
upphandlingar, som är de som småföretag företrädesvis deltar i,
skulle undantas samtidigt som Sverige ändå uppfyller EU-rättens
krav.
Vi vet att det har förekommit överläggningar mellan regeringen och
Allianspartierna för att försöka hitta en lösning. TCO ser dock med
stor oro på att dessa ännu inte lett till något resultat.
Om direktivet inte genomförs fullt ut kommer kommissionen att
väcka talan mot Sverige i EU-domstolen. En fällande dom i EUdomstolen innebär att Sverige får betala åtskilliga tiotals miljoner i
böter till EU, belopp som blir extra stora då det rör sig om tre olika
direktiv. Det är TCOs och min önskan att det inte ska behöva gå så
långt.
Medlemsländerna är skyldiga att genomföra EU-direktiv i nationell
lagstiftning. Detta gäller oavsett vilka partier som sitter i regeringen.
Det är därför viktigt att inte bara regeringen utan även
oppositionspartierna är lyhörda och villiga att hitta kompromisser.
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Sveriges åtaganden gentemot EU får inte äventyras av politiska spel
på hemmaplan.
Vänliga hälsningar
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