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Introduktion 
 
Vi kommer att minnas detta år framför allt för terrorattackerna i Frankrike och Turkiet och 
den massiva ökningen av flyktingar som desperat försökt nå Europa för att fly undan 
skräcken i inbördeskrigets Syrien och andra förtryckande regimer. I en av de mest brutala 
incidenterna mördades 97 människor vid en antikrigsdemonstration i Ankara. Bland offren 
fanns aktivister från DISK- och KESK-förbunden. EPSU fördömde attacken, skickade 
kondoleanser till medlemsförbunden och framförde protester till Federica Mogherini, EU:s 
höga representant för utrikes- och säkerhetsfrågor, mot den turkiska statens fortsatta 
förföljelse av det kurdiska folket (www.epsu.org/a/11733).  
 
Frankrike drabbades två gånger – först i januari med morden på satirtidningen Charlie 
Hebdo (www.epsu.org/a/11049) och därefter i november när 130 personer dödades och 
hundratals skadades i ett flertal attacker runtom i Paris. EPSU och många av 
medlemsförbunden skickade kondoleanser till dem som drabbats av attacken och uttryckte 
solidaritet gentemot de franska medlemsförbunden (www.epsu.org/a/11805). 
 
EPSU och PSI reagerade vid ett antal tillfällen på flyktingsituationen och efterlyste i 
synnerhet mer resurser för att ta emot flyktingar samt en ändring av politiken för att minska 
trycket på de länder som försöker hantera den största flyktingströmmen.  
 
Trots att det har varit ett utmanande år har EPSU haft några mycket viktiga framgångar ett 
glädja sig åt. I synnerhet Europaparlamentets omröstning till stöd för rätten till vatten och 
undertecknandet av en överenskommelse med arbetsgivarna inom statsförvaltningar om 
minimirättigheter till information och samråd. I båda fallen kommer vi att fortsätta att arbeta 
för att få ytterligare framgångar under 2016 med lobbying gentemot EU-kommissionen för 
lagstiftning inom båda områdena. 
 
Vårt arbete har fokuserat mycket på lobbying och kampanjande för rättvis skatt och handel 
under året. Vad gäller skatt har EPSU nu en utmärkt profil och är en viktig aktör inom 
skattedebatten på europeisk nivå, särskilt vad gäller utvecklingen inom skatteadministration. 
Vår rapport om McDonald’s som en del av ett samarbete med SEIU, fackförbundet för 
servicesektorn i USA, och EFFAT, europeiska federationen för arbetstagare inom 
livsmedelsbranschen, blev en standardkälla till information för parlamentsledamöter och 
europeisk press.  
 
De olika handelsavtalen – TTIP, CETA, TiSA – har bevakats noga och EPSU har arbetat 
mycket effektivt med vår systerorganisation Internationalen för stats- och kommunalanställda 
(ISKA) och andra organisationer samt med nationella medlemsorganisationer för att 
fokusera på huvudfrågorna, nämligen att skydda offentliga tjänster, försvara arbetstagares 
rättigheter och försöka att blockera alla system för tvistlösning från den investerande staten. 
 
EPSU:s delegation spelade en mycket aktiv roll vid EFS-kongressen i Paris i september, 
som valde ett nytt ledarskapsteam. Det hölls ett antal viktiga debatter där EPSU lyckades 
säkra röster till förmån för avgörande ändringar beträffande skatter och, i fråga om 
upphandling och transparens, en framgångsrik röstningsomgång trots EFS-styrelsens 
rekommendation att rösta emot.  
 
Åtstramningarna är ännu inte över och våra kolleger i Grekland var mycket aktiva under året 
för att försöka stå emot ytterligare omgångar av nedskärningar och privatiseringar som 
ingick i det senaste räddningspaketet. EPSU har sänt meddelanden med sitt stöd under året, 

http://www.epsu.org/a/11733
http://www.epsu.org/a/11049
http://www.epsu.org/a/11805
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tillsammans med styrelsens uttalande i april, och en delegation besökte Grekland i oktober 
för att skapa sig en verklig bild av de tuffa konsekvenserna av fortsatta åtstramningar.  
 
Vi hade ett nära samarbete med ISKA under året, särskilt i arbetet med skatter, handel, 
klimatförändringar och vatten, vilket alla är områden där ISKA har hjälpt till att driva frågorna 
framåt på viktiga sätt.  
 
Många av våra medlemsorganisationer var mycket aktiva under året med att organisera 
strejker och protester och försvara sina rättigheter och/eller förbättra medlemmarnas löner 
och arbetsvillkor. EPSU skickade meddelanden med sitt stöd till medlemsorganisationer i 
Grekland, Italien, Finland, Norge, Litauen, Storbritannien, Belgien, Turkiet, Kosovo och 
Ungern. 
 

 
 
Hans Engelberts 
 
Det var med stor sorg som EPSU mottog beskedet om 
Hans Engelberts död den 13 april 2015.  
 
Hans var generalsekreterare för ISKA mellan 1981 och 
2007. Efter att ha börjat sin fackföreningskarriär i 
föregångaren AbvaKabo i Nederländerna ägnade Hans 
sitt liv åt ISKA. Han bidrog till organisationens utveckling 
på många betydande sätt. Medlemsantalet steg betydligt 
under hans verksamma tid och Hans spelade en viktig 
roll i byggandet av relationer med fackföreningar i 
Central- och Östeuropa efter Berlinmurens fall och i den 
utveckling som ledde till att EPSU blev rösten för 
Europas offentliganställdas förbund, som arbetade 
tillsammans med ISKA för att försvara arbetstagares 
intressen. 
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Prioriteringar 
 

Skatt – allt större drivkraft bakom kampanjen för rättvis skatt 
 

Kampanjen för rättvis skatt utvecklades på ett antal mycket 
viktiga sätt under 2015 med utsikter till ytterligare 
framgångar i frågan under kommande år. 
 

LuxLeaks och Europaparlamentets kommitté  
2014 slutade med LuxLeaks-avslöjandet om skatteflykt i 
industriell skala genom avtal som slutits med myndigheter i 
Luxemburg under många år, och 2015 började med 
Europaparlamentets debatt om att inrätta en särskild 
kommitté för att granska frågan. Tråkigt nog samarbetade 
de största politiska grupperna för att blockera en fullständig 
parlamentarisk granskningskommitté, så den särskilda 

kommitté som blev resultatet (TAXE) saknade befogenhet att tvinga representanter för 
företag eller myndigheter att svara parlamentsledamöter eller tillhandahålla nationella 
dokument om förhandsbesked i skattefrågor (www.epsu.org/a/11152, 
www.epsu.org/a/11069).  
 
Trots det har TAXE-kommittén varit avgörande för att bibehålla fokus på skatteflykt, och 
dess rapport som publicerades i slutet av november innehöll ett fördömande av de 
medlemsstater som har brutit mot grundläggande EU-regler och -principer om genuint 
samarbete genom att bevilja hemliga skatteavtal med multinationella företag 
(www.epsu.org/a/11840). Kommittén ska fortsätta att arbeta under första halvåret 2016 och 
EPSU planerar att fortsätta sitt nära samarbete med flera av dess medlemmar.  
 

McDonald’s ”unhappy meal”  

De läckta luxemburgska skattebeskeden visade hur stora 
europeiska, amerikanska och andra företag och 
riskkapitalbolag undvikit att betala sitt rättvisa bidrag till 
samhället. Detta exponerades ytterligare i Unhappy Meal, 
rapporten om McDonald’s som publicerades i februari. 
EPSU ingick i det samarbete som låg bakom rapporten, 
vilket inbegrep SEIU, fackförbundet för servicesektorn i 
USA, och EFFAT, federationen för arbetstagare inom 
livsmedelsbranschen, och välgörenhetsorganisationen mot 
fattigdom War on Want. Rapporten blev standardkällan till 
information för media och EU-institutioner, och förklarade 
hur företagets skattestruktur gjort det möjligt att omdirigera 
intäkter under många år, vilket kostade EU-länderna över 1 
miljard euro i förlorade skatter mellan 2009 och 2013 
(www.epsu.org/a/11173).  
 

I rapporten uppmanades bland andra EU-kommissionen att starta en utredning om 
McDonald’s skattehantering på grund av misstanken om att det handlade om 
förhandsbesked om skatt från Luxemburg. EPSU och samarbetspartnerna deltog i en serie 
möten med parlamentsledamöter och representanter för EU-kommissionen, och vittnade 
även vid en utfrågning vid Europaparlamentets TAXE-kommitté i april. 
 

http://www.epsu.org/a/11152
http://www.epsu.org/a/11069
http://www.epsu.org/a/11840
http://www.epsu.org/a/11173
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I november framträdde en 
representant för McDonald’s inför 
Europaparlamentets särskilda 
kommitté, men underlät att svara 
på de avgörande frågorna om 
företagets skattestruktur i Europa 
(www.epsu.org/a/11806). I början 
av december, på basis av 
rapporten Unhappy meal och 
ytterligare information från 
samarbetet, beslutade EU-
kommissionen att inleda en 
utredning av företaget för att 
granska om dess skatteaffärer i 

praktiken har utgjort olagligt statligt stöd (www.epsu.org/a/11854).  
 

Transparens  

LuxLeaks-skandalen avslöjade det akuta behovet av större transparens i skattefrågor och 
EPSU klargjorde sin position i mars när organisationen och dess medlemsförbund inför 
myndigheter och EU-administrationen uttryckte sin solidaritet med Antoine Deltour som 
avslöjade vad som pågick i Luxemburg. Det vidtogs inga omedelbara åtgärder mot företag 
som ägnade sig åt skatteflykt, men Deltour däremot hotades av fem års fängelse och ett 
stort bötesbelopp (www.epsu.org/a/11264). 
 
I oktober lämnade EPSU tillsammans med War on Want in ett uttalande till EU:s 
finansministrar vari vi uppmanade till ett krav på multinationella företag att införa offentlig 
landsvis rapportering av vinster, förluster och beskattning. Detta skedde mot bakgrund av 
direktivet om aktieägares rättigheter som diskuterades i trepartsdialogen mellan 
Europaparlamentet, rådet och kommissionen (www.epsu.org/a/11767). Detta följdes upp i 
december med en namninsamling på internet (www.epsu.org/a/11918).  
 
EPSU svarade även på EU-kommissionens offentliga samråd om företagstransparens som 
till största delen handlade om offentlig landsvis rapportering (september 2015). De flesta 
svaren var starkt för att kräva att företag ska öppna upp sin redovisning för allmänheten. 
Kommissionen skulle följa upp detta under första halvåret 2016. 
 
I december uppmanade EPSU Europaparlamentet att stärka det föreslagna direktivet om 
automatiskt utbyte av upplysningar om skattebesked. Detta skulle inbegripa att göra 
informationen helt offentlig, vilket skulle ge EU-kommissionen en central roll i att ta emot och 
analysera upplysningar om skattebeslut och se till att extra personal- och materialresurser 
fördelas till skattemyndigheter för att effektivt tillhandahålla och utnyttja upplysningarna 
(www.epsu.org/a/11771). I slutändan samtyckte dock Europeiska rådet till ett svagare 
förslag om att behålla utbytet av upplysningar inom de nationella skattemyndigheterna. 
 

Gemensam bolagsskatt och bolagsskattebas  

EPSU:s delegation vid EFS-kongressen i september vann gehör för en ändring av EFS 
program med en uppmaning till en bolagsskatt på 25 procent inom Europeiska unionen 
(www.epsu.org/a/11714). I juni publicerade EU-kommissionen sin Handlingsplan för en 
rättvisare och mer effektiv företagsbeskattning som EPSU och EFS nyligen gjorde ett 
gemensamt uttalande om där man hävdade att kommissionen behövde ange mer konkreta 
åtgärder för att genomföra planen (www.epsu.org/a/11504). Kommissionen lanserade 
därefter ett offentligt samråd för att identifiera viktiga åtgärder för att genomföra en 

http://www.epsu.org/a/11806
http://www.epsu.org/a/11854
http://www.epsu.org/a/11264
http://www.epsu.org/a/11767
http://www.epsu.org/a/11918
http://www.epsu.org/a/11771
http://www.epsu.org/a/11714
http://www.epsu.org/a/11504
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gemensam, konsoliderad bolagsskattebas, vilket EPSU har planerat att svara på i början av 
2016.   
 

Globala initiativ  

EPSU samarbetar med Internationalen för stats- och kommunalanställda i Global Tax 
Alliance, en grupp av fackföreningar och kampanjorganisationer. I upptakten till första maj 
distribuerade gruppen ett uttalande om rättvis skatt vari man bland annat lyfte fram indragna 
arbetstillfällen vid skattemyndigheterna och McDonald’s-fallet (www.world-
psi.org/en/working-people-pay-taxes-corporations-must-pay-their-share). I november 
publicerade gruppen en rapport där man exponerade konsekvenserna av amerikanska 
företags skatteflykt för länder i G20-gruppen av ledande industrinationer 
(www.epsu.org/a/11782). Detta var en följd av ISKA:s framgångsrika toppmöte om global 
skatt ur ett arbetstagarperspektiv i september (www.world-psi.org/en/global-labour-tax-
summit). 
 

Skatt på finansiella transaktioner  

Det var ytterligare ett nedslående år för dem som hoppades på framsteg för en skatt på 
finansiella transaktioner – tre år efter att förslaget först lades fram. Man räknade med ett 
meddelande om en överenskommelse mellan 10 istället för 11 länder vid decembermötet för 
EU:s råd för ekonomiska och finansiella frågor. Tyvärr sa kommissionsledamot Moscovici 
endast att han hoppades på en överenskommelse sommaren 2016 
(www.epsu.org/a/11859). 
 

Utbildningsprojekt om rättvis skatt 
EPSU har ingått i ett treårigt 
utbildningsprojekt finansierat av EU-
kommissionen för att höja 
medvetenheten om skatteflykt i Europa 
och Afrika söder om Sahara. Projektet 
bedrevs tillsammans med War on Want 
och deltog gjorde EPSU:s 
medlemsorganisationer från 
Storbritannien, Irland, Sverige, 
Österrike och Spanien samt ISKA:s 
medlemsorganisation från Ghana.  
 
Den sista konferensen hölls den 9 
oktober  (www.notaxfraud.eu/node/51)  
 
 

 

Vatten – kampen för rätten till vatten fortsätter 
 
Det här året nådde vi ytterligare en viktig milstolpe i kampanjen för att realisera den 
mänskliga rätten till vatten och sanitet över hela Europa. I september röstade 
Europaparlamentet för att stödja rapporten som uppmanade EU-kommissionen att lägga 
fram konkreta lagstiftningsförslag för att erkänna den mänskliga rätten till vatten och sanitet. 
Detta var en stor vinst för EPSU och kampanjen för rätten till vatten. Flera ändringar som 
skulle ha försvagat rapporten avvisades och i rapporten uppmanades det till att vatten skulle 
uteslutas från koncessionsdirektivet och från handelsförhandlingarna TTIP och TiSA 
(www.epsu.org/a/11659).  

http://www.world-psi.org/en/working-people-pay-taxes-corporations-must-pay-their-share
http://www.world-psi.org/en/working-people-pay-taxes-corporations-must-pay-their-share
http://www.epsu.org/a/11782
http://www.world-psi.org/en/global-labour-tax-summit
http://www.world-psi.org/en/global-labour-tax-summit
http://www.epsu.org/a/11859
http://www.notaxfraud.eu/node/51
http://www.epsu.org/a/11659
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Lynn Boylan, den ledamot i Europaparlamentet 
som var föredragande för rapporten, talade vid 
EPSU:s styrelsesammanträde i november och 
underströk då det kampanjarbete och den 
lobbying som krävdes för att säkra en 
framgångsrik omröstning. Hon noterade även att 
det var den första rapporten från 
Europaparlamentet som riktade uppmärksamhet 
mot vikten av partnerskap mellan offentliga 
aktörer och trenden med återgång till offentligt 
ägande av vattenföretag 
(www.epsu.org/a/11775). 
 
Det fanns flera kampanjer på nationell nivå som fortsatte att trycka på för rätten till vatten 
och mot privatisering av sektorn.  
 

Handel – lobbying och kampanjande på flera fronter 
 
Medan många nyhetsrubriker ägnades åt samtalen mellan EU och USA om handelsavtalet 
TTIP behövde EPSU också följa andra förhandlingar som utgör ett hot mot offentliga 
tjänster. Detta inbegrep det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan EU och 
Kanada, frihandelsavtalet mellan EU och Japan och TiSA-förhandlingarna mellan flera 
länder om tjänster. EPSU:s huvudpositioner i dessa frågor är klara. Överenskommelserna 
bör exkludera offentliga tjänster och inte ha något system för tvistlösning från den 
investerande staten. De bör inte heller ge något utrymme för ytterligare avreglering eller 
privatisering, utan de bör respektera arbets- och miljöstandarder. 
 
EPSU har gjort allt för att framföra dessa åsikter vid lämpliga sammanträden, utfrågningar 
och konferenser. Enbart i februari innebar detta, till exempel, deltagande i EU-
kommissionens dialog med civilsamhället om TTIP, TiSA och avtalet mellan EU och Japan, 
ett möte med USA:s ambassadör i EU, en utfrågning vid Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén om systemet för tvistlösning mellan investerare och stat och en utfrågning vid 

Europaparlamentets 
handelskommitté om TiSA. Dessa 
typer av kontakter och möten 
fortsatte under året.  
 
I början av året organiserade 
EPSU och EFS, 
utbildningsförbundet, en konferens 
i Wien som sammanförde över 100 

fackföreningsmedlemmar, 
kampanjaktiva och experter från 
över 25 länder för att diskutera de 
viktigaste frågorna kring olika 
handelsförhandlingar. 
 (www.epsu.org/a/11100).  

 
I mars undertecknade EPSU ett uttalande tillsammans med många andra fackföreningar och 
kampanjorganisationer vari man uppmanade Europaparlamentet att anta en begränsad 
definition av vad affärshemligheter är och att prioritera informationsfriheten 

http://www.epsu.org/a/11775
http://www.epsu.org/a/11100
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(www.epsu.org/a/11284). Samma månad, medan diskussionerna i Europaparlamentet 
pågick, ingick EPSU i en allians av 375 fackföreningar och organisationer i civilsamhället 
som skickade ett brev till parlamentsledamöter där man uppmanade dem att skydda 
medborgare, arbetstagare och miljön från de hot som kommer av TTIP 
(www.epsu.org/a/11208).  
 
I maj anslöt sig EPSU till sin österrikiska medlemsorganisation (Younion), 
miljöorganisationen Friends of the Earth och den österrikiska arbetstagarorganisationen 
Arbeiterkammer för att främja ett onlineverktyg för att göra det lättare för människor att 
kontakta parlamentsledamöter för att visa sitt motstånd mot systemet med tvistlösning 
mellan investerare och stat (www.epsu.org/a/11419). EPSU och EFS följde upp detta i juli 
med ett gemensamt brev till alla parlamentsledamöter där man upprepade huvudkraven 
(www.epsu.org/a/11546).  
 

EU-kommissionen har upprepade 
gånger hävdat att TTIP och CETA inte 
utgör hot mot offentliga tjänster, men 
EPSU är ännu inte övertygat av de 
vaga försäkrandena som kommit från 
båda sidor av Atlanten 
(www.epsu.org/a/11286). En rapport 
som publicerades i oktober avslöjar 
tydligt hur dessa avtal kan hota 
medborgares rättigheter till 
grundläggande tjänster såsom vatten, 
sjukvård och energi av hänsyn till 
bolagens lönsamhet. Rapporten 
beställdes gemensamt av EPSU och 
flera organisationer i civilsamhället och 
visar hur CETA och TTIP kan låsa fast 

allmännyttiga verksamheter i en oåterkallelig kommersialisering och frånta myndigheterna 
möjligheten att reglera tjänsterna (www.epsu.org/a/11731).  
 
EPSU har samarbetat med kanadensiska fackföreningar och civilsamhällets grupper sedan 
2009 för att försöka avslöja detaljerna i CETA-avtalet som blev slutgiltigt 2014, men det var 
inte förrän i december 2015 som Europaparlamentets utskott för internationell handel (INTA) 
höll sin första debatt om det avtal som slutits (www.epsu.org/a/11868).   
 
I början av juni läcktes ett större antal dokument om förhandlingarna om avtalet om handel 
med tjänster (TiSA). Både EU och USA hade gjort allmänna uttalanden om de skydd som 
skulle ges offentliga tjänster, men dessa läckta dokument innehöll mycket lite stöd för 
sådana påståenden. Faktum är att omfattningen och typen av liberalisering som föreslagits 
enligt dessa läckta dokument tjänade till att öka fackföreningarnas oro 
(www.epsu.org/a/11480).  
 
EPSU och ISKA arbetade hårt under 2015 med många andra inom fackföreningsrörelsen för 
att behålla strålkastarljuset på handel med en global åtgärdsdag den 18 april 
(www.epsu.org/a/11364) och därefter använda Public Services Day (23 juni) till att fokusera 
på farorna med handelsavtal. I ytterligare samarbete med EFS gav EPSU ut ett uttalande 
(www.epsu.org/a/11507) och organiserade en fotoaktion med ISKA där man visade på den 
omfattande oron inom offentliganställdas fackföreningar för de olika förhandlingarna om 
handelsavtal.  
(https://www.flickr.com/photos/94657608@N02/sets/72157653466865189).  

http://www.epsu.org/a/11284
http://www.epsu.org/a/11208
http://www.epsu.org/a/11419
http://www.epsu.org/a/11546
http://www.epsu.org/a/11286
http://www.epsu.org/a/11731
http://www.epsu.org/a/11868
http://www.epsu.org/a/11480
http://www.epsu.org/a/11364
http://www.epsu.org/a/11507
https://www.flickr.com/photos/94657608@N02/sets/72157653466865189
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Under året har EPSU gett stöd och/eller bidragit till ett antal evenemang som organiserats av 
medlemsorganisationer och andra kampanjorganisationer i Irland, Storbritannien, Belgien 
(www.epsu.org/a/11392) och Tyskland. Man har också försökt att säkerställa att 
medlemsförbund alltid känner till all aktuell utveckling genom att ge ut regelbundna 
uppdateringar (www.epsu.org/r/231).  
 

Information och samråd – överenskommelse med arbetsgivarna 
inom statsförvaltningar 
 
Under december togs det stora steg framåt för arbetstagares rättigheter inom 
statsförvaltningar. I linje med NEA:s ständiga kommittés resolution vid kongressen 2014 
kunde EPSU underteckna ett avtal om gemensamma minimistandarder för rätten till 
information och samråd med arbetsgivarna inom statsförvaltningar (www.epsu.org/a/11913).  
 

Kommittén för social dialog inom 
statsförvaltningar beslutade år 2014 
att diskutera utsikterna till ett avtal 
om information och samråd. Detta 
skedde i ljuset av EU-
kommissionens samråd om tre 
direktiv om arbetstagares rätt till 
information och samråd som, i 
huvudsak, uteslöt arbetstagare inom 
statsförvaltningar. I början av året 
gjorde man framsteg genom formella 
förhandlingar om ett utkast till ett 
avtal i början av januari. Man kom 
överens om ett utkast i september 
som stöddes av både fackförenings- 

och arbetsgivardelegationerna, med undantag för de italienska arbetsgivarna. Efter en liten 
ändring var det möjligt att få till stånd en överenskommelse på alla sidor. Texten togs fram 
med tanken att den kunde införlivas i ett direktiv och detta kommer att bli en viktig fråga för 
båda sidor att följa upp under 2016. 
 

Klimatförändring – framsteg i Paris 
 
Huvudfokus för aktiviteterna under året var förberedelserna inför och deltagandet i samtalen 
om klimatförändring vid COP 21 som hölls i Paris i början av december. Som en del av detta 
var EFS, med stöd av EPSU och andra federationer, framgångsrik med sin lobbying 
gentemot både Europeiska rådet och EU-parlamentet så att de antog avsnitt om rättvis 
övergång och anständigt arbete i sina positioner inför COP 21. Tidigare under året 
uppmanade EPSU medlemsförbunden att delta i den globala lobbyingveckan som 
samordnades av International Trade Union Confederation (www.epsu.org/a/11458). 
 
ISKA:s och EPSU:s fackföreningsdelegationer var mycket aktiva i Paris i arbetet inför de 
formella samtalen (www.epsu.org/a/11675), och den slutliga överenskommelsen inbegriper i 
ingressen en hänvisning till en rättvis övergång för arbetskraften och skapandet av 
anständigt arbete och kvalitetsarbeten (www.epsu.org/a/11867). 
 

http://www.epsu.org/a/11392
http://www.epsu.org/r/231
http://www.epsu.org/a/11913
http://www.epsu.org/a/11458
http://www.epsu.org/a/11675
http://www.epsu.org/a/11867
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EPSU lyckades även väl i förhandlingarna om ett gemensamt uttalande vid COP 21 
tillsammans med arbetsgivare inom elföretag, där man betonade att arbetsmarknadens 
parter behöver arbeta tillsammans för att bemöta klimatförändringar och i synnerhet dess 
sociala och anställningsrelaterade konsekvenser (www.epsu.org/a/11679). 

 
 
 
Klimatförändringar stod även på 
agendan för EPSU:s nätverk för 
brandförsvar vid mötet i Hannover i juni, 
då ett uttalande antogs om 
konsekvenserna av klimatförändringar 
och katastrofriskreducering för 
brandbekämpning, akutsjukvård och 
andra offentliga tjänster 
(www.epsu.org/a/11501). 
 

 
 
 

Migration – akut behov av ändrad politik och mer resurser 
 
Inbördeskriget i Syrien och andra konflikter i Afrika och Mellanöstern ledde till en enorm 
ökning av migrationen till EU och de tragiska dödsfallen som drabbade tusentals människor 
som riskerade livet när de korsade havet till södra Europa.  
 
EPSU:s styrelse enades om ett uttalande vid sitt möte i april (www.epsu.org/a/11383) vari 
man fastställde ett antal huvudkrav, bland annat: 

 ett omedelbart återupptagande av EU-finansierade sök- och räddningsaktioner, 

 tillräckligt antal och välutbildade offentliganställda i mottagnings- och 
asylhandläggningscenter, 

 ökade insatser för att säkerställa lämpliga levnadsvillkor för asylsökande och flyktingar, 

 efterlevnad av FN:s Genèvekonvention om fastställande av säkra, legala vägar för dem 
som flyr krig och förföljelse och en ökning av antalet som erkänns ha flyktingstatus, 

 omedelbart upphävande av Dublinkonventionen, enligt vilket det EU-land som var 
ankomstlandet är ansvarigt för att behandla ansökningar om asyl. 

 
EPSU och ISKA utfärdade även två uttalanden före och efter extramötet för rättvisa och 
inrikes frågor den 14 september (www.epsu.org/a/11670 ochwww.epsu.org/a/11673). I 
dessa uppmanade man till en rättvis fördelning av omplacering av flyktingar inom 
Europeiska unionen med stöd av offentliga tjänster med tillräckligt med personal. De två 
organisationerna använde även internationella migrationsdagen den 18 december för att 
rikta uppmärksamhet mot flyktingsituationen och uppmana myndigheter att godkänna och 
implementera FN:s konvention om skydd av migrantarbetares rättigheter 
(www.epsu.org/a/11893). 
 
EPSU och ISKA höll också ett möte i Armenien i samarbete med ILO:s byrå för 
arbetstagares aktiviteter i Moskva, den 24 november. Syftet var att diskutera läget i fråga om 
arbetskraftsmigration för sjukvårdspersonal till och från Ryssland och andra länder i f.d. 
Sovjetunionen och Östeuropa och konsekvenserna av detta på tillhandahållandet av 
sjukvård vid krisen för flyktingmottagandet i Europa (http://world-psi.org/en/psiepsu-ilo-
roundtable-labour-migration-and-trade-union-rights).   

http://www.epsu.org/a/11679
http://www.epsu.org/a/11501
http://www.epsu.org/a/11383
http://www.epsu.org/a/11670
http://www.epsu.org/a/11673
http://www.epsu.org/a/11893
http://world-psi.org/en/psiepsu-ilo-roundtable-labour-migration-and-trade-union-rights
http://world-psi.org/en/psiepsu-ilo-roundtable-labour-migration-and-trade-union-rights
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Andra viktiga aktivitetsområden 
 

Ekonomisk styrning – inget slut på åtstramningarna 
 
Medan det fanns vissa indikationer på att den europeiska ekonomin höll på att ta sig ur 
recessionen, fanns det dock inga indikationer på någon större förändring av politiken från 
EU-kommissionen. Kommissionen hade gjort klart i sin årliga tillväxtöversikt som 
publicerades i slutet av 2014 att fokus skulle fortsätta att ligga på finanspolitisk 
konsolidering, strukturella reformer och investeringar. 
 

Den stora debatten under året gällde 
Europeiska fonden för strategiska 
investeringar och EPSU samarbetade med 
EFS för att försöka säkerställa att 
lagstiftningen innehöll tydliga hänvisningar 
till sociala och miljörelaterade kriterier samt 
kvalitetsarbeten.  
 
EPSU samarbetade även med EFS i ett 
antal forum, makroekonomisk dialog 

(www.epsu.org/a/11162, 
www.epsu.org/a/11520), samråd om den 

årliga tillväxtöversikten (www.epsu.org/a/11701), socialt trepartstoppmöte 
(www.epsu.org/a/11283), framför allt med betoning på det akuta behovet av att höja statliga 
investeringar och i synnerhet sociala investeringar inom områden såsom barnomsorg, vilket 
EPSU publicerade en briefing om tidigare under året (www.epsu.org/a/11729). EPSU 
underströk också detta budskap i sitt samarbete meden grupp av civilsamhällets 
organisationer i terminsalliansen (https://semesteralliance.net/).  
 
EPSU samarbetade med andra organisationer också med sitt förslag till ett seminarium om 
alternativ till åtstramningsåtgärder som togs upp av forskningsinstitutet ISE 
(www.etui.org/News/How-to-break-the-austerity-consensus) och bidrag till ett seminarium 
som organiserades av Eurocities (www.epsu.org/a/11990). 
 
Betydande utveckling skedde i Grekland där valen, först i januari och sedan igen i juli, 
resulterade i att partiet mot åtstramningarna, Syriza, vann de flesta platserna och kom att 
leda en koalitionsregering. EPSU stödde det initiativ som lanserades av tyska fackföreningar 
om att använda resultatet i det grekiska valet i januari som en uppmaning till förändring av 
EU-institutionernas politik (www.epsu.org/a/11160) och detta avspeglades även i ett 
uttalande som styrelsen kom överens om i april (www.epsu.org/a/11384).  
 
I slutändan, även efter en folkomröstning emot fler åtstramningsåtgärder, kunde den 
grekiska staten inte få till stånd några större förändringar av de hårda villkoren som ställdes 
av Eurogruppen för ytterligare ett räddningspaket. EPSU:s medlemsförbund ADEDY 
organiserade, tillsammans med GSEE inom den privata sektorn, flera generalstrejker i 
protest mot fortsatta neddragningar av arbetstillfällen och tjänster och angrepp på 
arbetstagares rättigheter (www.epsu.org/a/11851, www.epsu.org/a/11781, 
www.epsu.org/a/11573). En EPSU-delegation besökte Aten i oktober och mötte ADEDY för 

http://www.epsu.org/a/11162
http://www.epsu.org/a/11520
http://www.epsu.org/a/11701
http://www.epsu.org/a/11283
http://www.epsu.org/a/11729
https://semesteralliance.net/
http://www.etui.org/News/How-to-break-the-austerity-consensus
http://www.epsu.org/a/11990
http://www.epsu.org/a/11160
http://www.epsu.org/a/11384
http://www.epsu.org/a/11851
http://www.epsu.org/a/11781
http://www.epsu.org/a/11573
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att få en fullständigt uppdatering om de förödande konsekvenserna som åtstramningarna 
hade på landet (www.epsu.org/a/11763).  
 
EU-kommissionen hade gjort ”modernisering av offentlig förvaltning” till ett av huvudtemana 
vid sin europeiska planeringstermin under tidigare år och EPSU säkrade finansiering från 
kommissionen för ett projekt för konsekvensutvärdering av denna policy på nationell nivå. En 
rapport från den Brysselbaserade forskningsorganisationen OSE undersökte hur offentlig 
förvaltning hade ingått i landsspecifika rekommendationer och tittade närmare på 
konsekvenserna i fem länder (www.epsu.org/a/11811).  
 

Fackföreningsfriheten – angreppen sprids 
 
Under året uttryckte EPSU stöd för 
många av sina medlemsorganisationer 
som står inför påtryckningar i fråga om 
sin förenings- och förhandlingsfrihet. 
Dessa rättigheter fortsätter att angripas, 
särskilt i Turkiet, där arbetstagare som i 
februari protesterade mot 
uppsägningen av 98 kolleger från 
Maltepe Hospital i Istanbul brutalt 
tvingades bort av polis 
(www.epsu.org/a/11183). I maj kom ett 
första domslut från domstolarna som 
uppmanade sjukhuset att återanställa 
eller betala ersättning till en tredjedel av 

dem som sagts upp (www.epsu.org/a/11435). EPSU uttryckte också sin solidaritet med 
förbunden KESK och DISK som hotades av domstolsåtgärder bara för att ha uppmanat till 
stöd för första maj-firande 2014 (www.epsu.org/a/11153).  
 

Fackföreningar i Storbritannien och i 
synnerhet inom offentlig sektor står inför 
ett stort angrepp på sina strejkrättigheter 
samt etablerade rättigheter till ledighet 
för fackföreningsarbete och löneavdrag 
för fackliga avgifter. Både EPSU och 
ISKA skrev till brittiska staten och EU-
kommissionen och bidrog till statliga och 
parlamentariska samråd om 
fackföreningslagen och uttryckte stark 
kritik mot förslagen 
(www.epsu.org/a/11835). 
 
 

EPSU skickade också meddelanden till stöd för medlemsorganisationer och/eller protestbrev 
till myndigheter som reaktion på följande incidenter: 

 Flygtrafikledare i Rumänien nekades rätten till information och samråd om 
omstrukturering (www.epsu.org/a/11182).  

 Arbetstagare vid Europeiska patentverket i Haag nekades rätten att förhandla och 
förlorade ett fall i nederländska domstolar som beslutade att organisationen inte 
omfattades av EU-lagstiftning (www.epsu.org/a/11201 och www.epsu.org/a/11777). 

http://www.epsu.org/a/11763
http://www.epsu.org/a/11811
http://www.epsu.org/a/11183
http://www.epsu.org/a/11435
http://www.epsu.org/a/11153
http://www.epsu.org/a/11835
http://www.epsu.org/a/11182
http://www.epsu.org/a/11201
http://www.epsu.org/a/11777
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 Fackföreningar i Litauen står inför stora förändringar av arbetsrätten som tar bort eller 
försvagar många anställningsrättigheter (www.epsu.org/a/11669);  

 Fackföreningar i Ukraina protesterar mot förslag till lagstiftning som begränsar 
fackföreningars rätt att organisera sig (www.epsu.org/a/11649). 

 Finska fackföreningar kampanjar mot aldrig tidigare skådade försök från staten att 
lägga sig i kollektivförhandlingarna (www.epsu.org/a/11672).   

 
På global nivå skapade arbetsgivare kontrovers i Internationella arbetsorganisationen med 
sin ovilja att erkänna att ILO:s kärnkonventioner gav grunden för strejkrätten. EPSU gav sitt 
stöd till internationella åtgärdsdagen (www.epsu.org/a/11167 och www.epsu.org/a/11161).  
 
Ett av mest långdragna fallen av fackliga konfliktåtgärder under året involverade medlemmar 
vid fackförbundet för offentlig förvaltning, PCS, som arbetar vid National Gallery i centrala 
London. Arbetstagarna tog över 100 dagar av strejkaktioner under 2014 och 2015 för att 
protestera mot planer att outsourca besökstjänster, vilket påverkade 400 av galleriets 600 
anställda. Trots att de inte hindrade outsourcingen lyckades de få till stånd ett avtal för att 
skydda löner och villkor och återanställda en sparkad fackföreningsaktivist 
(www.epsu.org/a/11285).  
 
EPSU och ISKA uppmanade även till stöd för offentliganställdas förbund i Korea som stod 
inför särskilt akuta angrepp mot sina rättigheter med arresteringar av fackföreningsledare, 
intrång på kontoren och förbjudna demonstrationer (www.epsu.org/a/11855).  
 

Digitalisering – hot eller möjlighet? 
 
Digitaliseringsprocessen kommer att få 
stora konsekvenser för offentliga 
tjänster. EPSU beställde en 
litteraturgranskning från ISE och tog 
initiativ till att starta ett informellt nätverk 
med EFS och andra europeiska 
fackföreningsfederationer. EPSU ingick 
även i en delegation som mötte 
representanter för kommissionens DG 
Connect i maj, inför publiceringen av 
paketet för en inre digital marknad. 

Delegationen underströk behovet av att kommissionen försäkrar att anställningsrelaterade 
och sociala konsekvenser av digitaliseringen beaktas på lämpligt sätt 
(www.epsu.org/a/11389). 
 
I september organiserade EPSU och CEMR, arbetsgivarorganisationen för lokala 
myndigheter, ett seminarium om digitalisering av lokala myndighetstjänster som en del av 
sitt gemensamma projekt för nya former av tjänsteleveranser för lokala myndigheter, bidrag 
från social dialog och god praxis för välbefinnande i arbetet. Efter seminariet enades EPSU 
och CEMR om ett gemensamt uttalande om digitalisering vid sitt decembermöte för social 
dialog. I uttalandet betonade man behovet av att säkerställa en rättvis fördelning av 
fördelarna med digitalisering (www.epsu.org/a/11865).  
 
Man förde inledande diskussioner om att utveckla en EPSU-ståndpunkt om konsekvenserna 
av digitalisering för offentliga tjänster, som styrelsen skulle anta 2016 samt att organisera en 
konferens för att diskutera fackföreningsrättigheter inom EPSU:s sektorer.  
 

http://www.epsu.org/a/11669
http://www.epsu.org/a/11649
http://www.epsu.org/a/11672
http://www.epsu.org/a/11167
http://www.epsu.org/a/11161
http://www.epsu.org/a/11285
http://www.epsu.org/a/11855
http://www.epsu.org/a/11389
http://www.epsu.org/a/11865
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Upphandling – genomförande av direktivet 
 
Årets prioriterade fråga var att införliva upphandlingsdirektivet som reviderades 2014, och 
EPSU:s nätverk för offentliga tjänster och fasta kommittén för lokal och regional förvaltning 
samarbetade med nätverket för hållbar utveckling för att organisera en workshop i Bryssel i 
juni för att diskutera införlivandet (www.epsu.org/a/11270). EPSU utsågs på nytt till medlem i 
EU-kommissionens expertgrupp med aktörer för offentlig upphandling.  
 

Arbetstid – en paus 
 
Vid slutet av 2014 startade EU-kommissionen oväntat ett samråd om arbetstidsdirektivet, 
trots att de ännu inte hade publicerat några av de undersökningar som hade beställts under 
föregående sommar. Efter diskussion med EFS arbetsgrupp om arbetstid uttryckte EPSU, 
tillsammans med majoriteten av de europeiska fackföreningsorganisationerna, stöd för att 
inga större förändringar skulle göras av direktivet. Detta sågs som en taktisk åtgärd 
varigenom det nuvarande direktivet och relevanta domslut från EU-domstolen skulle 
bibehållas istället för att undermineras av det som i det nuvarande politiska klimatet troligen 
skulle bli en större förändring till det sämre av direktivet. Vid årets slut hade inga förslag 
gällande arbetstidsdirektivet kommit och i kommissionens arbetsprogram fanns inte heller 
några hänvisningar till arbetstid.  
(http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=en&consultId=14&visib=0&furtherConsult=yes
"furtherConsult=yes) 
 

Kvinnor och jämställdhet – mödraskyddsdirektivet överges 
 
En av de största besvikelserna under året var EU-kommissionens beslut att överge det 
föreslagna mödraskyddsdirektivet. Det hade legat på förhandlingsbordet sedan 2008, men 
föll offer för agendan om ”bättre lagstiftning”. Direktivet skulle ha fastställt ett minimum på 18 
veckors ledighet inom hela Europa (www.epsu.org/a/11550). Hotet om tillbakadragande blev 
uppenbart tidigare under året och EPSU var avgörande för att säkerställa at denna fråga 
togs upp av EFS och uppmanade alla medlemsorganisationer att skriva till sina myndigheter 
i frågan (www.epsu.org/a/11301).  
 
Jämställdhetskommittén fortsatte att övervaka konsekvensen av åtstramningar för kvinnor 
som arbetar inom offentliga tjänster med en uppdatering av rapporten från Labour Research 
Department som ursprungligen publicerades 2013 med en utvärdering av situationen i sju 
länder.  
 
I januari var EPSU involverad i en sista förhandlingsomgång kring gränsöverskridande 
överenskommelser om jämställdhet vid det multinationella företaget Suez Environment där 
den slutliga versionen undertecknades vid ett extramöte för företagets europeiska 
verksamhetsråd i mars (www.epsu.org/a/11125). 
 
EPSU följer upp könsfördelningen inom sina viktigaste kommittéer, och nedan visas 
resultaten. I tabellen redovisas den genomsnittliga andelen kvinnor som deltagit i 
kommittéernas möten. Arbetsgruppen för sociala tjänster (SSWG) redovisas här för första 
gången. 
  

http://www.epsu.org/a/11270
file://///fileserver.systematcloud.local/C0108$/Public/Common/05%20-%20EXECUTIVE%20COMMITTEE/finalized%20&%20adopted%20material/REPORT%20OF%20ACTIVITIES/RoA%202015/furtherConsult=yes
file://///fileserver.systematcloud.local/C0108$/Public/Common/05%20-%20EXECUTIVE%20COMMITTEE/finalized%20&%20adopted%20material/REPORT%20OF%20ACTIVITIES/RoA%202015/furtherConsult=yes
http://www.epsu.org/a/11550
http://www.epsu.org/a/11301
http://www.epsu.org/a/11125
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Kommitté 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

WGEC 100 % 63 % 83 % 80 % 69 % 88 % 
NEA 36 % 32 % 42 % 30 % 28 % 39 % 
LRG 39 % 20 % 40 % 34 % 30 % 36 % 
HSS 54 % 64 % 68 % 73 % 64 % 66 % 
SSWG 56 % ej till. ej till. ej till. ej till. ej till. 
UTIL 12 % 16 % 10 % 16 % 19 % 17 % 
EC 41 % 35 % 39 % 38 % 38 % 41 % 

 

Social dialog – väntar på nylansering 
 
EU-kommissionen organiserade en konferens i mars som ett första steg i ett initiativ för att 
nylansera den sociala dialogen. Som en del av uppföljningen har EPSU deltagit i EFS 
delegationer i arbetsgrupper som tittar på konkreta sätt att förbättra den sociala dialogen och 
bredda och öppna samrådet med arbetsmarknadens parter vid utveckling av EU:s politik 
(www.epsu.org/a/11227). EPSU och CEMR, arbetsgivarorganisationen för lokala 
myndigheter, utfärdade ett gemensamt uttalande där de uttryckte sitt stöd för 
kommissionens initiativ (www.epsu.org/a/11214). 
 
På sektorsövergripande nivå ingick EPSU i diskussionerna och förhandlingarna kring den 
ingående anställningsanalysen och det nya arbetsprogrammet 
(https://www.etuc.org/press/eu-employers%E2%80%99-organisations-and-trade-unions-
agree-work-programme-2015-2017-depth-eu#.Vpjwdbncs3E) som båda antogs av EFS i juli. 
 

Kollektivförhandlingar – konsekvens av ekonomisk styrning 
 
Den senaste av EPSU:s konferenser om kollektivförhandlingar hölls 13–14 januari i Bryssel. 
Konferensen inkluderade sammanträden om ekonomisk styrning och kollektivförhandlingar, 
relationen mellan och trender inom offentlig och privat sektors löner och arbetstider 
(www.epsu.org/a/10310).  
 
EPSU fortsatte att ge regelbundna uppdateringar om utvecklingen inom 
kollektivförhandlingar i sitt elektroniska nyhetsbrev (www.epsu.org/r/121). Det fanns vissa 
bevis för att fackföreningar inom offentlig sektor började få tillbaka en del av den lön och de 
villkor som drogs in som en del av åtstramningarna, men det var också tydligt att vissa 
medlemsförbund fortfarande stod inför en mycket utmanande förhandlingsmiljö.  
 

Arbetsmiljö – stresshantering med mera 
 
EPSU och HOSPEEM, arbetsmarknadsparten i den sociala dialogen för sjukhussektorn, har 
arbetat tillsammans i ett tvåårigt projekt med stöd från EU-kommissionen om hur man ska 
hantera muskel- och skelettsjukdomar, psykosociala risker och stress i arbetet. Åtgärder för 
att hantera muskel- och skelettsjukdomar diskuterades vid en konferens i Paris i mars 
(www.epsu.org/a/10895) medan man vid en konferens i Finland i november diskuterade 
förebyggande åtgärder, riskbedömning och god hantering av psykosociala risker och stress i 
arbetet (www.epsu.org/a/10896). De främsta temana eller instrumenten för 
uppföljningsaktiviteter med HOSPEEM eller för förslag till EU-kommissionen skulle beslutas 
senast i mitten av 2016. 
 

http://www.epsu.org/a/11227
http://www.epsu.org/a/11214
https://www.etuc.org/press/eu-employers%E2%80%99-organisations-and-trade-unions-agree-work-programme-2015-2017-depth-eu#.Vpjwdbncs3E
https://www.etuc.org/press/eu-employers%E2%80%99-organisations-and-trade-unions-agree-work-programme-2015-2017-depth-eu#.Vpjwdbncs3E
http://www.epsu.org/a/10310
http://www.epsu.org/r/121
http://www.epsu.org/a/10895
http://www.epsu.org/a/10896
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EPSU samarbetade med forskningsorganisationen ISE om en särskild utgåva av deras 
arbetsmiljötidskrift HesaMag. I utgåvan låg fokus på psykiskt och mentalt utmanande arbete 
för sjukvårdspersonal, vilket blivit ännu svårare som ett resultat av åtstramningsåtgärder 
(www.epsu.org/a/11211). 
 

Unga arbetstagare – övervakning av ungdomsgarantin 
 
Medlemmar i EPSU:s nätverk för 
ungdomar deltog i projektet Back to Our 
Future med andra europeiska 
fackföreningsfederationer. Detta 
fokuserade på att kampanja kring 
arbetslöshet och farligt arbete och det 
gav ett antal resultat, bland annat en 
guide till kampanjande – Just do it 
(www.back2ourfuture.org). 
 
En styrgrupp på 10 personer från 

EPSU:s alla sektorer valdes vid det 7:e mötet för ungdomsnätverket i Madrid i juni 
(www.epsu.org/a/11736). Vid mötet enades man även om att fokusera nätverkets arbete på 
ungdomsgarantin, ungdomars arbete och arbetslöshet samt organisation och rekrytering. 
Nätverket träffades också tidigare under året då man diskuterade arbetstillfällen för 
ungdomar och övergångar samt EPSU:s bidrag till Back to Our Future-projektet 
(www.epsu.org/a/11154). 
 

Organisation och rekrytering – bygga EPSU nerifrån och upp 
 
EPSU tog ett antal initiativ för att börja genomföra kongressens resolution om organisation 
och rekrytering. I januari samarbetade man med ISE:s utbildningsavdelning om ett två och 
en halv dags seminarium i Zagreb. Detta sammanförde medlemsförbund från sydöstra 
Europa, främst dem inom sektorn för sociala tjänster.  
 
Som ett svar på en begäran vid kongressen bad EPSU Labour Research Department att 
sammanställa en briefing med exempel på organisations- och rekryteringsinitaitiv 
runtomkring i Europa. Utkastet till briefing lades fram vid styrelsens novembermöte och 
kommer att ingå i ett nytt avsnitt om organisation på EPSU:s nydesignade webbplats som 
ska lanseras i början av 2016.  
 
Under sommaren anslöt sig Eddy Stam till EPSU som en temporär förflyttning under ett år 
från FNV i Nederländerna. Eddy tar med sig många års erfarenhet av organisering till EPSU 
och planen var att involvera honom särskilt i att ge råd och stöd till medlemsförbund i 
Central- och Östeuropa.  
  

http://www.epsu.org/a/11211
http://www.back2ourfuture.org/
http://www.epsu.org/a/11736
http://www.epsu.org/a/11154
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Sektorer 
 

Vård och sociala tjänster 
 
Huvudfrågorna inom vårdsektorn under året, förutom de som omfattas av den sociala 
dialogen för sjukhussektorn (se nedan och i avsnittet om arbetsmiljö ovan), var: 

 arbetsprogram för 2015–16 (www.epsu.org/a/11210), 

 fortsatt arbete om vårdbiträden – inrättande av arbetsgrupp för att svara på 
undersökning av intresse och genomförbarhet för gemensamma minimikrav på 
utbildning för vårdbiträden som utförs av EU-kommissionen och att förbereda framtida 
arbete inom detta område, 

 säkra och effektiva personalnivåer – förberedelse av ett diskussionsunderlag och en 
uppföljning av ISKA:s seminarium i London i maj (www.world-psi.org/en/nurse-patient-
ratios-save-lives), med möjligheten att organisera ett temaseminarium under 2016 där 
man identifierar kopplingar mellan säkra personalnivåer och prioriteringar för EPSU:s 
arbete, såsom arbetsmiljö, åtkomst till fortlöpande yrkesutbildning eller finansiering av 
sjukvårdstjänster, 

 ytterligare diskussioner om bilateralt samarbete mellan EPSU:s medlemsförbund till 
förmån för medlemmar som flyttar till ett annat land, 

 uppföljning av landsspecifika rekommendationer om hälsa i den europeiska 
planeringsterminen, och  

 planering av en medievänlig aktion 2016 för att bekämpa privatisering, 
kommersialisering och marknadsorientering av hälso- och sjukvården. 

En artikel (www.epsu.org/a/10139) sammanfattar det viktigaste i mötet för den fasta 
kommittén för hälso- och sjukvård i september. 

 
Anständiga rekryterings- och 
anställningsvillkor var huvudtemat för 
det gemensamma arbetet med 
European Public Health Alliance och 
Wemos, en nederländsk stiftelse för 
rättigheter i vården, vilket ledde till att 
EPSU undertecknade en uppmaning till 
åtgärder i oktober 
(www.epsu.org/a/11569) och en 
gemensam workshop i 
Europaparlamentet i maj 
(www.epsu.org/a/11209). 
 

 

Social dialog för sjukhussektorn 
De viktigaste frågor som hanterades av EPSU och HOSPEEM, arbetsgivarorganisationen i 
kommittén för social dialog för sjukhussektorn, under året inkluderade: 

 det gemensamma projektet om psykosociala risker, stress och muskel- och 
skelettsjukdomar, 

 rekrytering och bibehållande – främja god praxis främst baserat på arbetsmarknadens 
parter sammanställdes i relation till ramverket för åtgärder som man enades om 2010 
och en slutrapport som man enades om vid mötet i december (www.epsu.org/a/11944), 
och 

 fortlöpande yrkesutbildning och livslångt lärande med ett första gemensamt uttalande 
om detta för alla sjukvårdsanställda som diskuterades vid decembermötet. 

http://www.epsu.org/a/11210
http://www.world-psi.org/en/nurse-patient-ratios-save-lives
http://www.world-psi.org/en/nurse-patient-ratios-save-lives
http://www.epsu.org/a/10139
http://www.epsu.org/a/11569
http://www.epsu.org/a/11209
http://www.epsu.org/a/11944
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Mer information om EPSU:s arbete om vård och sociala tjänster finns här: www.epsu.org/r/2 
och särskilt om den sociala dialogen för sjukhussektorn här: www.epsu.org/r/20. De främsta 
aktiviteterna och resultaten för 2014 och 2015 har sammanfattats (www.epsu.org/a/11943) 
för att underlätta bred spridning hos medlemsförbund och andra intresserade organisationer. 
 

Sociala tjänster 
 
Arbetet har utvecklats ytterligare baserat på prioriterade ämnen i arbetsprogrammet för 
2015–16 (www.epsu.org/a/11212). Frågan om social dialog i sociala tjänster var återigen en 
stor fråga i debatten med arbetsgivare i frivilligorganisationer i sektorn när man fortsatte att 
utforska möjligheterna genom ytterligare projekt med finansiering från EU-kommissionen 
(Pessis II www.epsu.org/r/684, vilket ledde till Pessis III, www.epsu.org/a/11909). 
 
För att vara tydliga om EPSU:s arbetssätt diskuterade de fasta kommittéerna för vård och 
sociala tjänster samt lokal och regional förvaltning ett dokument, Goals and principles for co-
operation, och även en ”strategi- och handlingsplan” som ska antas av de två kommittéerna 
och därefter av styrelsen under 2016. EPSU publicerade en broschyr som ett utkast över 
sina främsta aktiviteter och policymål inom sociala tjänster (www.epsu.org/a/11677).  
 
Huvudområdena för arbetet inom sociala tjänster under året inkluderade: 

 barnomsorg, med publicering av en briefing som lyfte fram de ekonomiska och sociala 
fördelarna med att investera i barnomsorg (www.epsu.org/a/11729), med ett uttalande 
som utfärdades i oktober (www.epsu.org/a/11728), 

 organisation och rekrytering, med exempel på lyckade kampanjer som rapporterades till 
arbetsgruppen och ingick i en EPSU-briefing, 

 äldreomsorg, långtidsvård och personlig omvårdnad och hushållsnära tjänster, 

 etisk rekrytering och etiska anställningsvillkor för migrerande arbetstagare inom hälso- 
och sjukvård.  

 
Arbetsgruppen för sociala tjänster möttes i mars (www.epsu.org/a/11239) och september 
(www.epsu.org/a/11019). 
 

Lokala och regionala myndigheter 
 
Vid uppföljningen av sitt arbetsprogram beslutade EPSU:s fasta kommitté för lokala och 
regionala myndigheter att fokusera på tre områden: 

 potentiellt kampanjande för en lön man kan leva på i städer, 

 publicering av fall av återtagande i offentlig ägo och misslyckade partnerskap mellan det 
offentliga och privata, 

 påbörjande av fördjupat arbete om digitalisering. 
 
I december organiserades en workshop om återtagande i offentlig ägo med ISE, där man 
granskade specifika fall där tjänster har återtagits i offentlig ägo, särskilt med en granskning 
av konsekvenserna för arbetstagarna.  
Kommitténs diskussioner innehöll även konsekvenserna av TTIP och andra handelsavtal om 
lokala tjänster, upphandling och samarbete med kommittén för hälso- och sjukvård i fråga 
om sociala tjänster (se ovan).  
 
I november mötte representanter för EPSU och ISKA all politisk personal vid United Cities 
and Local Governments för att börja bygga relationer med globala representanter för lokala 
myndigheter.  

http://www.epsu.org/r/2
http://www.epsu.org/r/20
http://www.epsu.org/a/11943
http://www.epsu.org/a/11212
http://www.epsu.org/r/684
http://www.epsu.org/a/11909
http://www.epsu.org/a/11677
http://www.epsu.org/a/11729
http://www.epsu.org/a/11728
http://www.epsu.org/a/11239
http://www.epsu.org/a/11019
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Social dialog för lokala och regionala myndigheter  

EPSU och dess motsvarighet inom social dialog, CEMR, enades om ett gemensamt 
uttalande om att förbättra den sociala dialogen och en gemensam ståndpunkt om 
digitalisering. De började även arbeta med ett tvåårigt projekt där man tittar på nya former av 
tillhandahållande av tjänster i kommuner. 
 
I november träffade ordföranden för kommittén för lokala och regionala myndigheter och 
ordföranden för CEMR:s arbetsgivargrupp en medlem av kabinettet hos 
sysselsättningskommissionär Marianne Thyssen för att diskutera nylanseringen av den 
sociala dialogen.  
 
Mer information om EPSU:s arbete på lokal och regional nivå finns här: www.epsu.org/r/3 
och särskilt om den sociala dialogen för regionala och lokala myndigheter här: 
www.epsu.org/r/73.  
 

Brandmän – förbättra säkerheten 

EPSU:s nätverk för brandmän var aktivt 
under året, särskilt i fråga om arbetsmiljö 
och klimatförändring. Vid mötet i 
Hannover i juni enades man om ett 
uttalande om klimatförändringar och man 
diskuterade yrkesrelaterad cancer, 
dödsfall vid bränder och personlig 

skyddsutrustning 
(www.epsu.org/a/11501). I slutet av året 
deltog ett antal kolleger från nätverket i ett 
forum som organiserades av föreningen 

Enprotex som är aktiv inom (offentlig) upphandling av skyddande textilier och personlig 
skyddsutrustning (www.epsu.org/a/11864).  
 
EPSU skrev till EU-kommissionen i april för att uttrycka sin oro över att det inte fanns någon 
arbetstagarrepresentation vid European Civil Protection Forum (www.epsu.org/a/11368). 
 
Mer information om brandmännens nätverk finns här: www.epsu.org/r/315.  
 

Stats- och europeisk förvaltning 
 
Rätten till information och samråd, rättvis skatt och migration dominerade mycket av arbetet 
inom sektorn under året. Den fasta kommittén för stats- och europeisk förvaltning 
diskuterade även: 

 digitalisering, 

 modernisering av offentlig förvaltning inom ramen för den europeiska 
planeringsterminen,  

 hantering av korruption inom ramen för en utfrågning vid Europeiska ekonomiska och 
sociala kommittén, och  

 utkastet till arbetsprogram för 2016–17 för social dialog i statsförvaltningar.  
 
 
 

http://www.epsu.org/r/3
http://www.epsu.org/r/73
http://www.epsu.org/a/11501
http://www.epsu.org/a/11864
http://www.epsu.org/a/11368
http://www.epsu.org/r/315
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Social dialog i statsförvaltningar 

Den viktigaste utvecklingen under året var ojämförligen förhandlingarna och det slutliga 
undertecknandet av avtalet om rätten till information och samråd. Kommittén för social dialog 
enades även om rekommendationer för kvalitetsförvaltning för människor i utsatta situationer 
(asylsökande, unga arbetslösa och pensionärer med låg inkomst) och ett föreslaget 
gemensamt arbetsmiljöprojekt med fokus på psykosociala risker.  
 
Mer information om EPSU:s arbete med stats- och europeisk förvaltning finns här: 
www.epsu.org/r/4 och särskilt om den sociala dialogen för statsförvaltningar: 
www.epsu.org/r/566.  
 

Fängelser – säkerhet och personalnivåer 
Arbetsmiljö, personalnivåer, fackföreningsmedlemskap och kollektivförhandlingar var bland 

de främsta frågorna som togs upp under ett möte 
för EPSU:s nätverk för kriminalvården i februari 
och ingick i en undersökning och rapport om 
fängelser. Trettio delegater från elva länder deltog 
i mötet som organiserades i London tillsammans 
med sjuksköterskeförbundet RCN 
(www.epsu.org/a/10944). Fackförbundet för 
kriminalvårdspersonal, POA, i Storbritannien 
deltog också i mötet och samtyckte senare under 
året till att bli medlemsförbund i EPSU för första 
gången. 
 

Mer information om kriminalvårdens nätverk finns här: www.epsu.org/r/226.  
 

Ambassadpersonal och diplomater – exponering av brott mot rättigheter 

EPSU har tidigare lyft fram de problem som ambassadpersonal 
och diplomater står inför när de gör anspråk på sin 
organisationsfrihet och sina anställningsrättigheter i ett 
sammanhang där arbetsgivare hävdar immunitet från 
grundläggande arbetslagstiftning. I år publicerades en ny 
rapport som ger ytterligare bevis på brotten mot dessa 
arbetstagares rättigheter. Detta inbegriper löner som inte 
betalats ut, avsked på grund av sjukfrånvaro, inga 
anställningskontrakt, inga pensionsrätter och liten eller ingen 
semester eller raster. Rapporten publicerades av Amsterdam 
International Law Clinic och beställdes av EPSU tillsammans 
med det nederländska medlemsförbundet FNV Overheid 
(www.epsu.org/a/11470). 
 
EPSU har tidigare också lyft frågan om avsaknad av 
fackföreningar och rätt till information och samråd vid EU-organ 
såsom Europeiska patentverket (www.epsu.org/a/11201) och Europeiska centralbanken 
(www.epsu.org/a/11252).  
 

  

http://www.epsu.org/r/4
http://www.epsu.org/r/566
http://www.epsu.org/a/10944
http://www.epsu.org/r/226
http://www.epsu.org/a/11470
http://www.epsu.org/a/11201
http://www.epsu.org/a/11252
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Allmännyttiga verk 
 
Klimatförändringar (se sidan 10) och vatten (se sidan 7) var stora frågor för kommittén för 
allmännyttiga verk under året, tillsammans med: 

 energiunionen och behovet av att säkerställa att den tar med sociala frågor och 
anställningsfrågor i beräkningen, där EPSU deltagit två gånger i EFS delegationer som 
mötte kommissionens vice ordförande Maroš Šefčovič, 

 kommissionens energipaket som omfattar handel med utsläppsrätter, energieffektivitet, 
konsumenters rättigheter och utformning av energimarknaden,  

 energifattigdom – kommittén enades om att gå med i Trade Unions for Energy 
Democracy och samtyckte till att stödja Droit a l’Energie-SOS Futur, den internationella 
lobbying- och kampanjgruppen för rätten till energi, samtidigt som man deltog i ett möte 
med parlamentsledamöter, det europeiska nätverket mot fattigdom och representanter 
för vice ordförande Šefčovič kabinett. 

 
Mer information om den fasta kommittén för allmännyttiga verk finns på: www.epsu.org/r/16 
och om energi här: www.epsu.org/r/34.  
 

Avfall 

EPSU, tillsammans med många andra organisationer, var mycket kritiskt mot EU-
kommissionens beslut att dra tillbaka ett förslag om kretsloppsekonomin. Senare under året 
genomförde kommissionen ett samråd som EPSU svarade på där man lyfte fram 

misslyckandet med att bemöta anställningsfrågor 
(www.epsu.org/a/11628). Kommissionen tog 
slutligen fram ett paket i slutet av året där man 
erkände den sociala dialogens roll och vikten av 
en kompetent arbetskraft, men EPSU betonade 
också behovet av att säkerställa skydd mot låga 
löner och dålig arbetsmiljöstandard 
(www.epsu.org/a/11882).  
 
Mer information om avfallssektorn finns här: 
www.epsu.org/r/34.  

 

Social dialog för elektricitetssektorn 

Förutom det gemensamma uttalandet om klimatförändring arbetade kommittén också med 
utveckling av en kvalitetsram för praktikplatser, diskuterade ett löfte om lärlingsprogram och 
enades om ett gemensamt brev till EU-kommissionen vari man uppmanade till en social 
konsekvensbedömning av utformningen av den nya energimarknaden.  
 
Mer information om den sociala dialogen för elektricitetssektorn finns på: www.epsu.org/r/99.  
 

Multinationella företag och europeiska företagsråd 
 
EPSU har ingått i förhandlingar med det multinationella företaget Suez Environment om 
jämställdhet (www.epsu.org/a/11125), strategier för personalplanering 
(www.epsu.org/a/11466) och kompetens (www.epsu.org/a/11720). EPSU var aktivt i 
förhandlingsteamet vid det multinationella företaget ENGIE (tidigare GdF-Suez) i syfte att nå 
en överenskommelse om relationen mellan arbetsmarknadens parter efter omstrukturering 
av företaget.  

http://www.epsu.org/r/16
http://www.epsu.org/r/34
http://www.epsu.org/a/11628
http://www.epsu.org/a/11882
http://www.epsu.org/r/34
http://www.epsu.org/r/99
http://www.epsu.org/a/11125
http://www.epsu.org/a/11466
http://www.epsu.org/a/11720
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Under året arbetade EPSU med konsultbolaget Syndex i ett projekt med finansiering från 
EU-kommissionen var syfte är att stödja medlemmar i europeiska företagsråd och 
fackföreningsmedlemmar genom att stärka deras förmåga och färdigheter i den sociala 
dialogen. Projektet, ”Working together for European recovery”, riktade sig till representanter 
med tre olika erfarenhetsnivåer (www.epsu.org/a/11055). 
 
I mars organiserade EPSU en workshop i samarbete med forskningsorganisationen ISE om 
multinationella företag inom infrastruktur, med fokus på energisektorn. Debatten lyfte fram 
behovet av att investera i offentlig infrastruktur och offentliga tjänster, ny teknik, utbildning 
och kompetens (www.epsu.org/a/11235). 
 
  

http://www.epsu.org/a/11055
http://www.epsu.org/a/11235


 
 
 

EPSU:s årsrapport 2015  24 

 

Organisatoriska ärenden 
 

Ekonomi 
 
EPSU har fortsatt att justera sina finanser på grund av sjunkande medlemsantal. Avgiften för 
medlemskap i EPSU ökade med två eurocent per medlem per år. Liksom 2015 upprättades 
budgetförslaget för 2016, som presenterades av styrelsen i november, så att de största 
utgiftsposterna kopplades till politiska prioriteringar. Budgetförslaget för 2015 skapades på 
basis av 6,5 miljoner medlemmar, jämfört med 6,7 miljoner för 2014. I den interna 
revisionsrapporten för 2014 som presenterades för styrelsen i november noterades att: 
”Redovisningen sköts fortsatt med största professionalism. Den är tydlig, precis och 
möjliggör mycket snabb åtkomst till alla bakomliggande dokument och information som 
begärs med största transparens.” 
 

Medlemskap 
 
EPSU fortsätter att arbeta för att rekrytera fackföreningar inom offentliga tjänster att teckna 
medlemskap samt stödja medlemsförbund i syfte att förbättra organisationen och 
rekryteringen av nya enskilda medlemmar. Under året var det särskilt trevligt att välkomna 
det grekiska elektricitetsförbundet GENOP och det brittiska förbundet för 
kriminalvårdspersonal POA som medlemmar, två förbund som EPSU har utvecklat en 
relation med under många år. Vi har även välkomnat fackförbundet för industri, offentliga 
verk och affärsanställda i Kirgizistan som medlem, vårt andra medlemsförbund i landet. 
Totalt sett minskade antalet betalda medlemskap främst som ett resultat av tapp bland 
enskilt medlemskap inom våra medlemsförbund som då kopplar färre medlemmar till EPSU. 
Två medlemsförbund beslutade sig dock för att säga upp sitt medlemskap under året. Det 
var CNV Connectief i Nederländerna och det centrala förbundet för specialistavdelningar 
inom AKAVA i Finland. 
 

Personal 
 
Det skedde flera personalrelaterade händelser under året. EPSU sa slutligt farväl till förra 
generalsekreteraren Carola Fischbach-Pyttel. Carola avstod sin plats vid kongressen i maj 
2014, men hennes kontrakt löpte till utgången av 2015. Jerry van den Berge, som ansvarade 
för allmännyttiga verk, har lämnat EPSU och återvänt till Nederländerna, och Guillaume 
Durivaux utsågs att ersätta honom, men skulle inte tillträda positionen förrän januari 2016. 
Jan Willem Goudriaan skötte arbetet med allmännyttiga verk under denna period. 
 
Press- och kommunikationsansvariga Pablo Centellas Sanchez ansökte om ett års 
tjänstledigt och lämnade EPSU den 29 oktober. Ruby Waterworth utsågs att ersätta honom 
med ett ettårigt kontrakt och började sitt arbete vid EPSU i början av december. Patrick Orr, 
som arbetade som praktikant för EPSU under 2014, utsågs till politisk assistent med ett 
kontrakt på fyra månader för att bistå med arbete för kampanjen om rättvis skatt och lite av 
ungdomsarbetet. Kontraktet skulle först löpa till januari 2016, men man kom överens om en 
förlängning till juni 2016. 
Anais Arcon Diaz blev tillsvidareanställd i januari 2015. 
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Eddy Stam bistår EPSU genom FNV i Nederländerna under ett år och arbetar med 
organisering och rekrytering. 
 
Sex praktikanter har hjälpt oss under året. Fyra från universitetet i Odense i 
Danmark: Cathrine Festersen, Daragh Hamilton, Xenofon Zimoziogas och Francisco Pando 
Junco, och Natascha Henry från Maastrichts universitet i Nederländerna. En praktikant kom 
från Science Po Rennes: Morgane Goret Le Guen. 
 
Peter Marghsteiner från ett av våra österrikiska medlemsförbund, Younion (tidigare GdG-
KMSfB), arbetade vid EPSU:s kontor under en månad för att få erfarenhet av europeiska 
fackföreningsfrågor.  
 

Meddelanden 
 
 
EPSU arbetade vidare för att öka sin 
synlighet i arbetsområden med hög 
profil såsom skatt, handel och vatten, 
och medlemsförbunden fortsatte att få 
uppdaterad information med 
regelbundna nyhetsbrev som 
sammanför alla de senaste 
pressmeddelandena och uttalandena 
om centrala politiska områden. Ökade 
insatser gjordes även för att lägga ut 
information på Twitter och Facebook. 
 

EPSU sammanförde sitt fackförbundsnätverk för journalister i Madrid i början av juni. Istället 
för bara ett möte för att diskutera kommunikationsfrågor och teknik var gruppen aktiv och 
gjorde ett antal videoklipp och spelade in intervjuer om situationen i Spanien. Kolleger från 
flera olika länder mötte lokala aktivister och diskuterade konsekvenserna av åtstramningarna 
och ebolakrisen, föreningsfrihet, privatisering och rättvis skatt, bland annat 
(www.epsu.org/r/267). 
 

Kommitté för samarbete mellan EPSU och ISKA 
 
Samarbetskommittén för EPSU och ISKA, som inrättades när organisationerna gick 
samman 2009, möttes i februari 2015 och de främsta diskussionspunkterna var:  

 fortsatta diskussioner för att bemöta oron från ryska medlemsförbund, med fokus på att 
identifiera gemensamma problem av relevans kring till exempel migration, 
löneutveckling, arbetsmiljö på arbetsplatsen, tullunionen, 

 mötet för unga fackföreningsrepresentanter som organiserades gemensamt av EPSU, 
ISKA och ISE i Bukarest i mars, 

 övervägande av att ändra prioriteringar och resurser, där samarbetskommittén 
avspeglar en övergång mot större engagemang från EPSU och medlemsförbunden om 
organisation och rekrytering, 

 förstärkning av samarbetsmekanismerna inom sekretariaten och politisk personal för att 
säkerställa effektiv samordning, och  

 bidrag som den europeiska regionen gör till arbetet för att hantera det ekonomiska tryck 
som ISKA står inför.  

http://www.epsu.org/r/267
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Central- och Östeuropa 
 
De flesta frågor som medlemsförbund i Central- och Östeuropa intresserar sig för finns inom 
huvudområdena för EPSU:s verksamhet, såsom handel, skatt, vatten, arbetsmiljö. Det finns 
dock vissa områden av särskild betydelse för medlemsförbund i regionen som EPSU 
bemöter via specifika åtgärder och diskussioner vid möten i valkretsen. 
 
Vid styrelsemötet i november inledde EPSU en diskussion kring den framtida riktningen för 
arbetet i Central- och Östeuropa. Organisation, rekrytering och kampanjande sågs som 
viktiga områden som behövde utgöra större delar av arbetet för personal i regionen samt en 
prioritet för projekt som organiseras i valkretsar i Central- och Östeuropa. Dessa frågor 
skulle diskuteras vidare vid styrelsemötet i april 2016.  
 
Frågan om organisation och rekrytering togs främst upp på valkretsmötenas agendor och 
var fokus för ett nytt initiativ tillsammans med Eddy Stam, en erfaren organisatör som 
förflyttats temporärt från FNV i Nederländerna. Medlemsförbund inom hälso- och 
sjukvårdssektorn i Central- och Östeuropa inbjöds att få råd och hjälp direkt från Eddy, och 
medlemsförbund inom sjukvårdssektorerna från Litauen, Rumänien och Slovakien lovade att 
ansluta sig till projektet. Det första som planerades var ett seminarium i februari 2016 i 
London, följt av besök på varje medlemsförbund. 
 
Eddy fanns tillgänglig för att ge råd och stöd till andra medlemsförbund och i slutet av året 
hade han hållit föredrag och deltagit i möten i Ungern och Ukraina, samt involverats i 
projektet med ILO:s utbildningscentrum (se nedan) där han höll lektioner om organisation 
och kampanjande vid den regionala workshoppen i Sofia i september och slutkonferensen i 
Turin i december. 
 
I november höll styrelsen en preliminär diskussion om Eurasiska ekonomiska unionen 
(EAEU) som för närvarande består av Ryssland, Kazakstan, Kirgizistan (i EPSU:s ryska och 
centralasiatiska valkretsar) och Vitryssland och Armenien (i EPSU:s valkrets i nordöstra 
Europa). Styrelsen noterade rapporten och samtyckte till att övervaka ytterligare utveckling, 
särskilt i fråga om den sociala dimensionen av EAEU.  
 
I juni inkom EPSU med ett svar på EU-kommissionens samråd om den europeiska 
grannskapspolitiken som är relevant för Armenien, Azerbajdzjan, Vitryssland, Georgien, 
Moldavien och Ukraina (www.epsu.org/a/11545). Svaret fokuserade på offentliga tjänster av 
god kvalitet och den roll som de spelar för att utveckla hållbara och demokratiska samhällen 
med social sammanhållning. 
 
EPSU samarbetade med ILO:s utbildningscenter i Turin om ett större projekt med 
finansiering från EU-kommissionen som involverade medlemsförbund i Central- och 
Östeuropa. Detta var först gången som utbildningscentret har samarbetat med EPSU och 
projektet täckte ett stort antal frågor inklusive ILO-konventioner, utveckling av 
kollektivförhandlingar, organisation och rekrytering, kampanjande och kommunikation samt 
föreningsfrihet (http://actrav-courses.itcilo.org/en/p4-57675). Projektet finansierades av EU, 
men ytterligare medel från EPSU innebar att ett antal medlemsförbund utanför EU kunde 
delta i det inledande mötet och de regionala workshopparna. Dessa inkluderade fackförbund 
från Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien-Hercegovina, Georgien, Moldavien, Tadzjikistan och 
Ukraina. 
 
 

http://www.epsu.org/a/11545
http://actrav-courses.itcilo.org/en/p4-57675
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Under året stödde EPSU ett antal aktioner, strejker och protester av medlemsförbund i 
Central- och Östeuropa, inklusive: 

 kampanjerna och protesterna kring avskedandena vid Maltepe Hospital i Istanbul 
(www.epsu.org/a/11435, www.epsu.org/a/11183, www.epsu.org/a/11053), 

 rätten till information och samråd om omstrukturering för flygledarunionen i Rumänien 
(www.epsu.org/a/11182), 

 kampanjen för löneökningar för kulturarbetare i Ungern (www.epsu.org/a/11081), 

 FSSHK:s sjukvårdsstrejk i Kosovo (www.epsu.org/a/11138), 

 det lettiska sjukvårdsförbundet protester mot nedskärningar (www.epsu.org/a/11367), 

 protester kring arbetsmiljö vid PAKS kärnkraftverk i Ungern (www.epsu.org/a/11425), 
och  

 motstånd mot den nya fackföreningsfientliga lagstiftningen i både Ukraina 
(www.epsu.org/a/11649) och Litauen (www.epsu.org/a/11669).  

 
Representanter från EPSU deltog även i ett antal evenemang och besök, bland annat i:  

 Kazakstan och Kirgizistan (www.epsu.org/a/11653), 

 Azerbajdzjan (www.epsu.org/a/11149), och 

 Vitryssland (www.epsu.org/a/11312). 
 

 
Valkretsmöten i Central- och Östeuropa skedde i mars. 
De fortsatta konsekvenserna av åtstramningar och 
privatisering var bland det som diskuterades mest vid 
valkretsmötena för nordöstra Europa i Vilnius 
(www.epsu.org/a/11297). Organisation och rekrytering 
stod på agendan för sydöstra Europas valkretsmöte i 
Istanbul som föregick av ett särskilt möte för fackförbund 
inom hälso- och sjukvårdssektorn i regionen för att 
diskutera privatiseringstrender och organisation i den 
privata sektorn (www.epsu.org/a/11251). Organisation i 
den privata sjukvårdssektorn och de negativa 
konsekvenserna offentligt-privat partnerskap var två av 
huvudfrågorna vid den ryska och centralasiatiska 
valkretsen i Dushanbe (www.epsu.org/a/11221). 
Motstånd mot den nuvarande omgången handelsavtal 
var fokus för mötet som sammanförde medlemsförbund 
från centraleuropeiska och västra Balkan i Bled 
(www.epsu.org/a/11308).  

 
  

http://www.epsu.org/a/11435
http://www.epsu.org/a/11183
http://www.epsu.org/a/11053
http://www.epsu.org/a/11182
http://www.epsu.org/a/11081
http://www.epsu.org/a/11138
http://www.epsu.org/a/11367
http://www.epsu.org/a/11425
http://www.epsu.org/a/11649
http://www.epsu.org/a/11669
http://www.epsu.org/a/11653
http://www.epsu.org/a/11149
http://www.epsu.org/a/11312
http://www.epsu.org/a/11297
http://www.epsu.org/a/11251
http://www.epsu.org/a/11221
http://www.epsu.org/a/11308


 
 
 

EPSU:s årsrapport 2015  28 

 

Viktiga dokument som gavs ut 2015 
 
  
European Neighbourhood Policy 

 EPSU response to the EC consultation : "Towards a new European Neighbourhood 
Policy, June 2015 (EN/RU)  www.epsu.org/a/11545  

 
Health and Social Services   

 Social Services for all – EPSU brochure (EN/FR/DE/IT/ES/CZ/RU/SR/SV)  
www.epsu.org/a/11677   

 The social and economic benefits of good quality childcare and early years education? 
EPSU Briefing, October 2015 (LRD) www.epsu.org/a/11729   

 
Local and Regional Government 

 Joint Social Partner Declaration on the opportunities and challenges of digitalization, 
December 2015 (EN) http://www.epsu.org/a/11865  

 New forms of service delivery for municipalities, the contribution of social dialogue and 
good practice for well-being at work” – Theme: Digitalisation of local authority services in 
Europe -  http://www.epsu.org/a/12064,  final report EPSU-CEMR Project, October 2015 

 Joint Statement in advance of Joint High Social Dialogue Summit: Local and Regional 
Government involvement in European Economic Semester, March 2015 (EN) 
http://www.epsu.org/a/11213 

 
Migration, migrant workers, mobility and cross-border recruitment 

 EPSU Executive Committee Statement: EU must assume its responsibility on the 
migration and asylum crisis in Mediterranean and Aegean Seas, April 2015 
(EN/FR/DE/ES/SV/RU) www.epsu.org/a/11383  

 
National and European Administration 

 Landmark agreement on information and consultation rights reached by TUNED, the 
EPSU-led trade union delegation, and EUPAE for central government, December 2015 
http://www.epsu.org/a/11955  

 Response to the Consultation of European Commission on a consolidation of the EU 
Directives on information and consultation of workers , adopted by the SDC CGA on 2 
June 2015, www.epsu.org/a/11485  

 Policy recommendations for a quality service in central government administration , 
adopted on 21 April 2015 by the European Social Dialogue Committee for Central 
Government Administrations (SDC CGA) www.epsu.org/a/11477  

 
Public Services 

 EPSU Executive Committee Statement on Greece: The EPSU Executive Committee 
supports the statement agreed at the ETUC Executive Committee on 10 and 11 March – 
Greece after the election: an opportunity for Europe, April 2015 (EN only)  
www.epsu.org/a/11384  

 Report "Public services under attack - TTIP, CETA, and the secretive collusion between 
business lobbyists and trade negotiators" (EN/FR/DE) http://www.epsu.org/a/11731 

 Unhappy meal: €1 Billion in Tax Avoidance on the menu at McDonald’s, joint report 
EPSU, EFFAT, SEIU and War on Want, 24 February 2015 www.epsu.org/a/11315  

 

http://www.epsu.org/a/11545
http://www.epsu.org/a/11677
http://www.epsu.org/a/11729
http://www.epsu.org/a/11865
http://www.epsu.org/a/12064
http://www.epsu.org/a/11213
http://www.epsu.org/a/11383
http://www.epsu.org/a/11955
http://www.epsu.org/a/11485
http://www.epsu.org/a/11477
http://www.epsu.org/a/11384
http://www.epsu.org/a/11731
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Utilities 

 EURELECTRIC/IndustriAll Europe/EPSU Joint position on New Energy Market Design, 
October 2015 (EN) www.epsu.org/a/12022  

 EURELECTRIC/IndustriAll Europe/EPSU Climate change - Joint Position on addressing 
measures to mitigate social impacts, September 2015 (EN/CZ) www.epsu.org/a/11679 

 Our Public Water Future : The global experience with remunicipalisation, Joint report 
TNI, PSIRU, Multinational Observatory, MSP and EPSU - April 2015 (EN)  
www.epsu.org/a/11310  

 EPSU contribution to EU public consultation Circular Economy: Absurdistan, August 
2015 (EN) www.epsu.org/a/11628  

 
Taxation 

 Unhappy meal : €1 Billion in Tax Avoidance on the menu at McDonald’s, joint report 
EPSU, EFFAT, SEIU and War on Want, 24 February 2015 (EN/DE)  
www.epsu.org/a/11315  

 
 
 
 
 
  

http://www.epsu.org/a/12022
http://www.epsu.org/a/11679
http://www.epsu.org/a/11310
http://www.epsu.org/a/11628
http://www.epsu.org/a/11315
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EPSU:s evenemang 2015 
 
Executive Committee 

24/02 EPSU President and Vice-Presidents Brussels 

28-29/04 Executive Committee Brussels 

10/09 EPSU President and Vice-Presidents Brussels 

3-4/11 Executive Committee Brussels 

Utilities 

24/02 SD Electricity Working Group Brussels 

9/03 Workshop on multinationals in infrastructure Brussels 

10/03 European Works Council Coordinators Network Brussels 

11/03 Utilities Standing Committee Brussels 

24/03 European water movement event Brussels 

24/03 SD Electricity Working Group Brussels 

21/09 SD Electricity Plenary Brussels 

6/10 European Works Council Coordinators Network Brussels 

7/10 Utilities Standing Committee Brussels 

29/11-11/12 COP 21 Climate Change Conference Paris 

3/12 Remunicipalisation Brussels 

Local & Regional Government 

23/02 SD LRG Working group Brussels 

24/02 Local and Regional Government Standing Committee Brussels 

22/05 SD LRG Working Group Brussels 

11-12/06 Firefighters Network Hannover 

21/09 SDC Local government project – 1
st
 seminar Brussels 

22/09 Local and Regional Government Standing Committee Brussels 

2/12 SD LRG Plenary Brussels 

Health & Social Services 

26-29/01 Organising and recruiting in Social services in CEE + SEE Zagreb 

25/02 Working group Social Services (1) Brussels 

26/02 Health and Social Services Standing Committee Brussels 

27/02 Steering OSH Internal EPSU delegation Brussels 

6/03 SSDC HS Working Group (1) Brussels 

25/03 SSDC HS project – Conf. on MSD Paris 

6/05 PHS project regional seminar (1) Rome 

21/05 Socially responsible procurement Brussels 

27/05 PHS project regional seminar (2) Brighton 

4/06 SSDC HSS project OSH – Steering (2) Brussels 

15/06 SSDC HS Working Group (2) Brussels 

22/09 PHS project regional seminar (3) Vienna 

23/09 Working group social services (2) Brussels 

24/09 Health and Social Services Standing Committee Brussels 

10/11 SSDC HSS project OSH – Conference 2 on PSRS@W Helsinki 

10/12 SDC Hospitals Plenary Brussels 

National & European administration 

25-27/02 Prison services London 

17/03 National & European Administration Standing Committee Luxembourg 

21/04 SDC Central Government Administrations Working Group Brussels 

8/05 Modernising Public Administration – CB project 2014-2015 Brussels 

26-37/05 Tax justice training project workshop Spain 

2/06 SDC Central Government Administrations Plenary Brussels 

12/06 TUNED/EUPAN DGs Riga 

23/06 Tax justice demo Brussels 

24/06 Tax justice training project workshop Vienna 

25/09 SDC Central Government Administrations working group Brussels 
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8/10 National & European Administration Standing Committee Brussels 

9/10 Tax justice training project conference Brussels 

20/10 Modernising Public Administration – CB project 2014-2015 Brussels 

20/11 SD NEA H&S project Steering group 1 Brussels 

3-4/12 TUNED/EUPAN DGs Luxembourg 

21/12 SDC Central Government Administrations Working Group  

Gender Equality 

2/11 Women and Gender Equality Committee Brussels 

Collective Bargaining & social dialogue general 

13-14/01 Collective Bargaining Conference Brussels 

11-12/02 Decent work project kick off Brussels 

21-23/04 Decent work project workshop Bratislava 

16-18/06 Decent work project workshop Montenegro 

7-9/07 Decent work project workshop Estonia 

2-4/09 Decent work project workshop Bulgaria 

7-8/10 Precarious work Brussels 

14-15/12 Decent work project final Conference Turin 

Youth 

4/02 Youth Network Brussels 

16-18/03 EPSU/PSI Youth seminar Bucharest 

14-15/05 European Youth conference Dubrovnik 

3-4/09 Youth seminar org. in health sector Rostov 

6/10 Youth Network steering group Madrid 

Constituencies 

15-16/01 Joint seminar Trade and PS Vienna 

3-4/03 Russia and Central Asia Constituency Dushanbe 

11/03 Seminar health/recruitment/organizing Istanbul 

12-13/03 South east Europe Constituency Istanbul 

25-26/03 North east Europe Constituency Vilnius 

30/03-1/04 Central and Eastern Europe constituency Bled 

1-4/06 Culture conference Budapest 

17-21/08 EPSU delegation visit Kazakhstan and Kyrgyzstan Astana and Bishkek 

26-27/08 Trade Unions organizing in times of crisis Kiev 

6-8/10 EU Association/Partnership Romania 

Other 

23/02 Cooperation Committee Brussels 

23/06 Global QPS day  

13-16/10 EPSU delegation to Greece Athens 

Staff 

2/04 EPSU/PSI policy staff meeting Geneva 

ETUC 

27-28/01 ETUC Congress CPC Brussels 

10-11/03 ETUC Steering Committee & Executive Committee Brussels 

26/03 ETUC Congress CPC Brussels 

28/05 ETUC Congress CPC Brussels 

17-18/06 ETUC Steering Committee & Executive Committee Brussels 

28/09-1/10 ETUC Congress Paris 

28-29/10 ETUC Steering Committee & Executive Committee Brussels 

16-17/12 ETUC Steering Committee & Executive Committee Brussels 

PSI 

18/02 PSI Global day of action for the right to strike  

27-28/05 PSI Executive Board Geneva 

16/11 PSI Constitution WG (1
st
 mtg) Geneva 

17-18/11 PSI Steering Committee Geneva 

Trade 

15-16/01 Joint seminar Trade and PS Vienna 
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18/04 Global day of action on Trade  

21/05 EPSU/ETUC workshop on the implementation of the new 
Public Procurement Directives 

Brussels 
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List of photos 
 
Page 6  EPSU Executive committee participants blowing whistles and holding up photos of 

Deltour and signs with slogans of support - action to mark the one-year 
anniversary of the LuxLeaks revelations, November 2015 

Page 7  Participants at the final conference of the Tax training project: “Raising awareness 
of tax dodging in Europe & sub-Saharan Africa”, Brussels, October 2015 

Page 8  MEP Lynn Boylan, guest speaker at the EPSU Executive Committee, Brussels, 
November 2015 

Page 8 Training seminar “Challenging the liberalisation of public services in TTIP and 
beyond” organised by EPSU, ETUCE, AK and ÖGB, Vienna, Austria, January 
2015 

Page 9 Central and Eastern Europe Constituency meeting, Bled, Slovenia, March 2015 

Page 10 Social Dialogue Committee for Central Government Administrations signing 
agreement on Information and Consultation at the European Commission, 
Brussels, December 2015 - From left to right: Britta Lejon, President EPSU 
Standing Committee NEA, Klaus Heeger, CESI General Secretary, Jan Willem 
Goudriaan, EPSU General Secretary, Marylise Lebranchu, Ministre de la Fonction 
Publique, France 

Page 11 COP 21, Paris, December 2015 

Page 12 STAL Congress, Lisbon, June 2015 

Page 13 Maltepe Hospital rally, Istanbul, February 2015 

Page 13 Right to strike action, Brussels, February 2015 

Page 14 Ver.di conference “Arbeit 4.0  Decent work in a digital society”, Berlin, June 2015 -  

 Panel with O. Roethig, Uni-E, Moderator (of Taz) C. Fritsch from GPA (Austria), 
C.Kurz, Chaos Computer Club 

Page 17 EPSU Youth Network steering group meeting, Madrid, October 2015 

Page 18 Health sector workers (LVSADA union) protest action, Riga, Latvia, April 2015 

Page 20 EPSU Firefighters Network meeting, Hannover, June 2015  

Page 21 SNLP prison workers’ union organised a protest in front of the national prison 
service, Romania, August 2015 

Page 21 European Central Bank action at DGB House, Frankfurt, March 2015 

Page 22 FSP-UGT workers, Spain, Public Service Day, June 2015 

Page 25 EPSU Trade Union Journalists network meeting, Madrid, May 2015 

Page 27 Meeting with Kyrgyzstan unions, Astana, August 2015 



 
 
 

 



 
 
 

 

 

  



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EPSU är den europeiska federationen för offentliganställdas förbund. Det är 
EFS största federation och består av 8 miljoner offentliganställda från över 263 
fackförbund. EPSU organiserar arbetstagare inom energi, vatten och avfall, 
hälso- och sjukvård och sociala tjänster samt kommunal och statlig förvaltning, i 
samtliga europeiska länder inklusive EU:s grannländer i öst. EPSU är ISKA:s 
(Internationalen för kommunal- och statsanställdas) erkända regionala 
organisation. 
 
Mer information om EPSU och vårt arbete finns på: 
www.epsu.org  
 
 

http://www.epsu.org/

