
 
 

EPSU:s uttalande om Europas svar på COVID-19 
  
Hundratusentals vårdanställda i Europa arbetar hårt med att behandla och stoppa spridningen 
av coronaviruset. I många fall är deras uppgift svårare på grund av brist på personal, 
otillräckliga anordningar och avsaknad av personlig skyddsutrustning och testkit. Många 
vårdanställda befinner sig också i riskgrupper, som gör dem ännu mer utsatta. 5 % av alla som 
smittats i Italien är anställda inom vården.  
  
EPSU, den europeiska fackliga organisationen för offentliganställda, uppmanar nationella 
regeringar att omedelbart vidta åtgärder och säkerställa att vårdanställda ofördröjligen får de 
ekonomiska resurser som krävs, och öka personalstyrkan kortsiktigt, oavsett vilka medel som 
krävs.    
  
På medel- och längre sikt är det väsentligt att öka offentliga utgifter för vård och öka 
investeringar i folkhälsa, inte bara för att vända på mångårig underfinansiering i många länder, 
men också för att säkra att vårdpersonal och anläggningar kommer att kunna klara av 
framtidens behov. Redan innan coronaviruset bröt ut saknade Europa cirka en miljon 
vårdanställda Regeringar måste radikalt ändra sin inställning till folkhälsa och offentliga tjänster: 
kortsiktiga och otrygga anställningar inom vården räcker inte för att hantera akuta kriser av det 
här slaget.  
  
En större förstärkning av offentliga utgifter och investeringar kommer också att bidra avsevärt till 
ekonomisk tillväxt och motarbeta den negativa inverkan av COVID-19 på tillverkning och 
intäkter. I sin nyligen utgivna rapport om svar på viruset erkänner OECD (Organisation for 
Economic Co-operation and Development) vikten av utgifter för folkhälsa och investeringar. 
Som vi sett i Italien är det inte bara den offentliga sjukvården utan hela den offentliga sektorn 
som nu lider av stress efter tio års åtstramningar. Det krävs ett annat sätt att arbeta med den 
offentliga sektorn så att kriminalvård, skolor och kollektivtrafik kan klara av denna kris och även 
framtida kriser.  
  
EPSU upprepar EFS argument: “Vi kan inte acceptera att den ekonomiska bördan av denna 
kris, som troligen blir mycket allvarligare än finanskrisen 2008, faller på offentliga finanser, 
offentliga tjänster och till slut på Europas arbetstagare”. 
  
EU-kommissionen har för EU:s del antytt att enstaka utgifter för krisåtgärder i samband med 
coronaviruset kommer att hållas utanför offentliga utgiftsbestämmelser. Det är nödvändigt att gå 
längre och släppa efter på stabilitets- och tillväxtpaktens regelverk, så att medlemsstater 
medelsiktigt kan anpassa sina utgifter och stötta allmänna sjukvårdssystem, som fungerar väl. 
Medlemsstater kommer att ha mycket större handlingskraft om stabilitetsreglerna lättas så länge 
som krisen varar. 
  
EPSU stöder EFS vädjan att skydda arbetstagares löner och jobb i alla sektorer som påverkas 
av viruset eller lider av ekonomiska skador på grund av smittan.   
 
Slutligen tackar EPSU uppriktigt alla sjukvårdsanställda, som ägnar sitt liv åt att avhjälpa 
lidande, och beklagar släktingars och vänners sorg över dem som gått bort.  
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