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lena.nojd@nofs.org Raportti EPSUn hallituksen kokouksesta 4.–5.11.2014 
Brysselissä  

EPSU järjesti ensimmäistä kokousta Toulousen kongressin jälkeen. Kokoukseen oli saapunut 
monta osallistujaa, 94 edustajaa 38 eri maasta. Kokouksen veti ensimmäistä kertaa uusi valittu 
puheenjohtaja, Anneli Nordström. 

Seuraavan kauden työohjelma 

Sihteeristö oli esittänyt seuraavan kauden työohjelman ehdotuksen, joka perustuu kuuteen 
pääjulkilausumaan, sektorikohtaisiin julkilausumiin ja jäsenliittojen julkilausumiin. 
Työohjelmassa oli myös selkeitä sidoksia budjettiin. Suuri osa kommenteista viittasi 
työohjelman joustavuuden tärkeyteen, joten EPSU voi toimia ajankohtaisiin asioihin. Tässä 
yhteydessä huomautettiin erityisesti, että on annettava lisää voimia CETA, TTIP ja 
TISA -kauppasopimustyöskentelyyn ennen ensi vuoden puolenvälin mennessä.  Vahvempaa 
keskittymistä on olennaista tällä hetkellä, koska NYT tehdään sopimusratkaisuja, jotka 
vaikuttavat tulevaisuutemme.  

Talous 

Syyskuussa kokoontui EPSUn finanssityöryhmä, jonka raportissaan ennustetaan 
kongressikauden talouden tulevaa kehitystä. Ehdotetaan jäsenmaksun korotuksesta kahdella 
eurolla per jäsen vuonna 2015, yhdellä eurosentillä vuonna 2016 ja 2017. Hallitus aikoo tehdä 
arvioinnin työohjelmasta, jotta finanssityöryhmän pääsee laatimaan tulevan kauden 
talousarvion, joka sisältää myös jäsenmaksuehdotuksen. Jäsenmaksuehdotukset saivat 
kannatusta suuremmasta osasta edustajista, vaikka muutama liitto päätti pidättäytyä 
äänestyksestä. Siihen ryhmään kuuluivat UNISON (UK) ja STAL (Portugali).  

Kongressin evaluointi 

Hallitus teki myös evaluoinnin kongressista, joka pidettiin Toulousessa toukokuussa. 
Kongressin järjestämistä pidettiin yleensä erittäin hyvänä, ja suuri yksimielisyys tuuletti 
kongressipäivät. On kuitenkin olennaista miettiä miten liittojen edustus käsitellään 
tulevaisuudessa. Joka liitto saa nimittää kaksi edustajaa, ja tällä kertaa kolmatta paikkaa sai 
jos liiton jäsenmäärä ylitti 65 000 jäsentä. Tämä raja pitäisi laskea ensi kongressille.  

EPSUn ja PSI-Euroopan järjestöjen yhdistäminen 

Kokouksen läsnä olevista oli entistä enemmän edustajia EU-ulkopuolisista maista. 
Yhdistämisen yksi seuraus on se, että näissä maissa löytyy EPSUn suurin osa ”uusia” jäseniä. 
Uusien jäsenliittojen ja osaltaan myös NOFSin puolelta on tullut kriittisiä kommentteja 
toiminnasta, joka kohdistuu näihin maihin. Tämä tuli esiin myös keskusteluissa, jolloin 
esitettiin mainittujen liittojen tärkeimmät asiat. Lisäksi on syytä muokata EU-kaltaiset asiat 
kiinnostavammaksi heille. He haluavat myös saada kutsun yhteen kahdesta yhteistyökomitean 
tulevasta kokouksesta.  

Kauppasopimukset 

CETA, TTIP ja TISA -kauppasopimustyöskentely jatkuu ja toteamme että eniten ratkaisuja on 
saavutettu Kanadan ja EU:n vapaakauppasopimusneuvotteluissa. Näyttää siltä, ettei siinä ole 
otettu huomioon riittävästi Euroopan ja Kanadaan ay-liikkeen toivottua vaatimuksia. Tämä 
koskee melkein kaikki kohtia. Huoli nousee, että CETA-sopimus saa ratkaisevan roolin myös 
muiden kauppasopimusten neuvotteluissa, joten CETA pitäisi peruuttaa.  
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