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I. EPSU:s STYRANDE ORGAN 
 
1. Arbetsutskottet och styrelsen 
 
Arbetsutskottet har sammanträtt 1 februari, 14 juni och 15 november. 
Styrelsen har haft möten 1 – 2 februari, 17 och 19 april (Lissabon, strax före och efter 
generalförsamlingen) samt 15 – 16 november. 
 
Både i AU och i styrelsen ägnades mötena främst åt förberedelser inför och uppföljning av 
generalförsamlingen. 
 
Utöver generalförsamlingsfrågor fick februarimötena omfattande rapporter från de fasta 
kommittéerna, framförallt om framsteg inom ramen för den branschvisa sociala dialogen och en 
rapport avgavs om EPSU:s medverkan i förhandlingar om europeiska företagsråd. 
 
I Lissabon beslutade styrelsen förelägga två brådskande resolutioner för generalförsamlingen, 
den ena om offentlig upphandling, den andra om situationen i Österrike. 
 
Styrelsen antog resolutioner om andra europeiska fackliga organisationers representation inom 
den branschvisa sociala dialogen. Beslutades att resolutionen om EUROFEDOP föreläggs för 
EFS för vidare åtgärder.  
 
Styrelsen beslutade gå ut med en skriflig remiss till styrelseledamöterna om EFS/CEEP-
stadgan om tjänster i allmänhetens intresse så snart den definitiva texten finns att tillgå. Man 
godkände sekretariatets förslag att EPSU ska stöda de europeiska branschfederationernas 
kampanj för en översyn av direktivet om europeiska företagsråd. 
 
Vid mötet den 19 april valdes Anna Salfi, FP-CGIL, Italien och Poul Winckler, FOA, Danmark 
till vice ordförande i EPSU. Vidare bekräftades valet av Jan Willem Goudriaan som EPSU:s 
biträdande generalsekreterare. 
 
I juni utvärderade arbetsutskottet generalförsamlingen. Den allmänna uppfattningen inom 
arbetsutskottet var att generalförsamlingen varit framgångsrik och att den med säkerhet 
bidragit till EPSU:s fortsatta utveckling som organisation och till policyarbetet inom EPSU. De 
portugisiska medlemsförbunden tackades för det organisationsarbete man lagt ner och för 
gästfriheten under generalförsamlingen. 
 
Generalsekreteraren gjorde en första presentation av huvudfrågorna och arbetsmetoderna för  
EPSU fram till 2004. Kärnan i budskapet var att EPSU kan utvecklas endast om 
medlemsförbunden samarbetar och engagerar sig fullt ut. I presentationen fokuserades främst 
två verksamhetsområden: att verka för offentliga tjänster och ett europeiskt område för 
kollektiva förhandlingar. Konstaterades vidare att EPSU:s identitet behöver stärkas. 
Arbetsutskottet betonade att ansvarsfördelningen mellan EPSU och EFS är en viktig 
förutsättning för att EPSU ska kunna jobba så effektivt som möjligt. Den tid som står till 
förfogande för att påverka beslutsprocessen inom EU måste uppmärksammas. Konstaterades 
vidare att moderniseringen av offentliga tjänster bör omfatta regleringsaspekten och sociala 
aspekter. Arbetsutskottet enades om att presentationen skulle ligga till grund för ett 
handlingsprogram att föreläggas för styrelsen. 
 
Arbetsutskottet konstaterade att en majoritet av styrelsens ledamöter röstat för EFS/CEEP-
stadgan om tjänster i allmänhetens intresse.  
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De svenska medlemsförbunden inbjöd EPSU att hålla nästa kongress år 2004 i Stockholm. 
 
November-mötet inleddes ett med ett tillkännagivande av Herbert Mai, EPSU:s ordförande. 
Han informerade AU om att han inte längre är ordförande i sitt eget förbund, ÖTV. Ett extra 
styrelsemöte hålls den 9 mars 2001 och vid detta avgår han som EPSU:s ordförande. En 
lösning måste utformas på grundval av artikel 4.5.3. i EPSU:s stadgar.  
 
Anföranden hölls av Peter Coldrick, EFS, om EU:s ekonomiska politik och 
sysselsättningspolitik och av Emanuel Mermet, ETUI, om EFS’ syn på löneförhandlingar. 
 
AU diskuterade en första reaktion på kommissionens meddelande om tjänster i allmänhetens 
intresse.  
 
Lägesrapporter gavs om den övergripande och den branschvisa sociala dialogen. AU antog 
EPSU:s ståndpunkt i fråga om distansarbete. En omfattande diskussion fördes än en gång om 
EUROFEDOP / CESI. Ett starkt stöd kunde skönjas bland AU-ledamöterna för att vi måste 
komma ur nuvarande dödläge i den branschvisa sociala dialogen på kommunförvaltningens 
och statsförvaltnignens område genom en lösning med dessa organisationer under EPSU:s 
‘paraply’. 
 
Arbetsutskottet emottog rapporter om konstituerandet av de fasta kommittéerna och 
jämställdhetskommittén samt utvidgningsgruppen. Slutligen ägnades mötet åt övrig uppföljning 
av generalförsamlingen, dvs översynen av förfaranden och mandat för EPSU:s medverkan i 
den övergripande / den branschvisa sociala dialogen och översynen av arbetsordningen för 
styrelsen och arbetsutskottet. Man enades om att inrätta en stadgearbetsgrupp för att behandla 
återstående öppna frågor, såsom fördelningsnyckeln vad gäller kongressombud och 
arbetsordningen för kongressen. 
 
 
2. Ekonomi, medlemskap & personal 
 
Under den period som denna rapport omfattar har både arbetsutskottet och styrelsen fört en 
intensiv debatt om EPSU:s ekonomiska situation. 
 
Som man konstaterar i resolutionen om ett ‘Ekonomiskt stabilt EPSU 2001 – 2004’, som antogs 
av generalförsamlingen i Lissabon, har EPSU de senaste åren varit strukturellt 
underfinansierat. Detta har inneburit att man fått förlita sig till extraordinära medel och ett 
nödlån från medlemsförbunden för att komma tillrätta med underskottet. Samtidigt har 
möjligheterna att få anslag från kommissionen begränsats. Organisationens ekonomiska 
oberoende har därför lyfts fram som ett viktigt mål att uppnå. Mot denna bakgrund föreslogs 
generalförsamlingen godkänna en stegvis höjning av medlemsavgiften till EPSU fram till år 
2004. Avgiften har beräknats så att den ska täcka EPSU:s stadgeenliga möten, specifika 
projekt och fler medarbetare. Den frivilliga fonden för den sociala dialogen införlivas i den 
normala budgeten. En reservfond ska inrättas. 
 
Från och med 2000 / 2001 kommer EPSU-sekretariatet att ställa ut fakturor i euro och 
medlemsförbunden förväntas betala sina avgifter till ett bankkonto i Bryssel i euro. 
 
Vid styrelsemötet i april beslutades om fast anställning av Brian Synnott som ny funktionär på 
sekretariatet.  
 
Följande förbund har anslutit sig till EPSU under år 2000: 
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• Marburger Bund (MB), Tyskland; 
• Zentralverband Deutscher Schornsteinfeger, Tyskland; 
• Fédération Nationale des Syndicats du Personnel de l’Electricité et du Gaz – CFTC, 

Frankrike ; 
• CGT Union Générale des Fédérations de Fonctionnaires, Frankrike ; 
• CGT Santé et Action Sociale, Frankrike ; 
• Royal College of Nurses (RCN), Storbritannien; 
• Chartered Society of Physiotherapists (CSP), Storbritannien; 
• Services, Industrial, Professional and Technical Union (SIPTU), Irland. 
 
 
3. Utvidningsarbetsgruppen 
 
Arbetsgruppen höll sitt första möte den 9 oktober i Hamburg. 
 
Diskussionen handlade främst om  
 
• Läget i kandidatländerna vad gäller förberedelserna inför utvidningen och i vad mån de 

fackliga organisationerna medverkar i pågående förhandlingar; 
• Rätten för fackliga organisationer inom den offentliga sektorn att organisera och förhandla, 

struktur för en social dialog inom den offentliga sektorn i kandidatländern; 
• Arbetsgruppens arbetsprogram. 
 
Det framgick av de olika länderrapporterna att de fackliga organisationerna inte systematiskt 
engageras i diskussionen om implementering av EU-lagstiftning. Ett stort problem är den 
sociala dialogen som är otillräckligt utvecklad i de flesta av kandidatländerna. Arbetsgivarna 
inom den offentliga sektorn är inte adekvat organiserade. Detta gäller framförallt för 
kommunförvaltningen i en rad länder. Befintliga trepartsorgan påverkar bildandet av 
arbetsgivareförbund negativt. 
 
Gruppen diskuterade en rad olika frågor med tanke på det framtida arbetsprogrammet. Den 
viktigaste frågan blir att bevaka och genomdriva fackliga rättigheter, uppbyggnaden av riktiga 
relationer mellan parterna inom den offentliga sektorn. Vikten av att koppla utvidningsfrågorna 
till arbetet i övriga EPSU-organ framhölls. Detta gäller särskilt de fasta kommittéerna. 
 
Det andra mötet i arbetsgruppen planeras äga rum den 2 april 2001 i Sofia.  
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II. GENERALFÖRSAMLINGEN 
 
EPSU:s 6:e generalförsamling ägde rum den 17 – 19 april 2000 i Lissabon. Den samlade 269 
ombud och 99 observatörer från 136 medlemsförbund i 37 länder. Antalet kvinnor var 
sammanlagt 103 och antalet män 166. 
 
Emilio Gabaglio, EFS’ generalsekreterare talade vid kongressens öppnande. 
 
Generalförsamlingen diskuterade och antog följande policyuttalanden: 
 
• Offentliga tjänster för mänskorna i Europa; 
• Offentliganställdas fackliga organisationer och kollektivavtalsförhandlingar; 
• En aktiv arbetstidspolitik: för sysselsättning, kontroll över tiden och jämställdhet; 
• Jämställdhet; 
• Utvidning av Europeiska unionen: - Att klara utmaningarna; 
• En europeisk skattestadga 
 
Vidare diskuterades och antogs två brådskande resolutioner, den ena om situationen i 
Österrike och den andra om offentlig upphandling. En resolution om höjning av 
medlemsavgiften till EPSU 2001 – 2004 godkändes. Generalförsamlingen uppdrog åt den nya 
styrelsen att utarbeta en överenskommelse om gränsöverskridande erkännande av fackligt 
medlemskap. 
 
Generalförsamlingen beslutade om stora ändringar i EPSU:s stadgar. Dessa går i huvudsak ut 
på: en klarare geografisk avgränsning, bättre definition av ordförandens respektive 
generalsekreterarens uppgifter, att generalsekreteraren väljs av kongressen, bättre 
mekanismer för en förbättrad kvinnorepresentation i de styrande organen och i ledningen, 
inrättande av en jämställdhetskommitté bestående av en kvinnlig + en manlig styrelseledamot 
per valkrets. 
 
Generalförsamlingen förrättade följande val: 
 
• Herbert Mai, (ÖTV), ordförande ; 
• Carola Fischbach-Pyttel, generalsekreterare; 
• Ledamöter i styrelsen och arbetsutskottet (se lista i bilaga 1); 
• Jean-Pierre Knaepenbergh (CGSP) och Yves Labasque (Interco-CFDT), medlemsrevisorer 
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III. SAMORDNINGSGRUPP KVINNOR/JÄMSTÄLLDHETSKOMMITTÉ 
 
EPSU:s samordningsgrupp för kvinnorarbetet  
 
EPSU kvinnogrupp sammanträdde två gånger under år 2000 före generalförsamlingen. Man 
deltog i arbetet  
• Vid styrelsemötet i februari 
• I kongressarbetsgruppen 
• Med översynen av EPSU:s stadgar för att få in fler kvinnor på aktiva poster och vid 

därpåföljande nominering av fler kvinnliga representanter till EPSU:s olika organ 
• Med nomineringen av kvinnliga ombud till generalförsamlingen 
• Med projektet ‘Beslutsmakt för kvinnorna i facket i Medelhavsländerna’ (se III EPSU:s 

tekniska och yrkesmässiga verksamhet) 
Vidare har man följt arbetet i EFS’ kvinnokommitté. 
 
Jämställdhetskommitté 
 
Till följd av översynen av EPSU:s stadgar har samordningskommittén för kvinnoarbetet 
upphört. En jämställdhetskommitté inrättades efter generalförsamlingen. Denna består av 12 
styrelseledamöter, en kvinna och en man från varje valkrets. Kommittén träffades för första 
gången den 14 november för att välja ledning, diskutera uppdrag, arbetsmetoder och 
arbetsprogram. Vera Morgenstern, ÖTV, Tyskland valdes till ordförande, Gunhild Johanssen, 
NKF, Norge och Jorge Nobre dos Santos, SINTAP, Portugal till vice ordförande. Det ändrade 
utkastet till uppdragsbeskrivning godkändes av styrelsen den 15 november, liksom EPSU:s 
medverkan i EFS’ och ISKA:s kampanjer för lika lön och att kommittén ska representeras i 
EFS’ kvinnokommitté av en kvinnlig medlem som ordinarie och en manlig medlem som 
suppleant. Kommittén ska träffas en gång per år. 
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IV. EPSU:s FASTA KOMMITTÉER 
 
1. Sociala tjänster och sjukvårdsfrågor 
 
11:e mötet i den fasta kommittén för sociala tjänster och sjukvårdsfrågor, 30 maj, 
Luxemburg 
Huvudpunkter på dagordningen 
• Val av ordförande och 2 vice ordförande 

Bob Abberley omvaldes som ordförande och Lene B. Hansen som vice ordförande.  
Luisa Ferreira valdes till ny vice ordförande. 

 
• Arbetstidskampanj 

Diskussionen om en kampanj om frågor med anknytning till arbetstidsdirektivet 
återupptogs. Mandatet för en arbetsgrupp diskuterades och ändrades. Huvudfrågorna 
för kampanjen är en gemensam definition av jourtjänstgöring, kortare tid för 
implementering och införlivande av direktivet för läkare under utbildning, som nu 
omfattas, samt konsekvenserna för arbetsorganisationen. Arbetsgruppen ska för den 
fasta kommittén komma med förslag om huruvida en kampanj bör genomföras och på 
vilka grunder. Kommittén ska sedan i sin tur avlämna en rekommendation till styrelsen. 
En arbetsgrupp utsågs på grundval av de nomineringar som valkretsarna gjort. 

 
• Viktig utveckling inom EU:s folkhälsopolicy  

 Walter Baer från kommissionens hälsovårds- och konsumentskyddsdirektorat gav en 
översikt över bakgrunden till och innehållet i kommissionens förslag till ny 
folkhälsostrategi som antogs av kommissionen den 16 maj. Denna ska nu officiellt 
överlämnas till rådet och parlamentet för slutligt godkännande innan 2001 års utgång. 
Ett av de 3 övergripande målen för det nya programmet är “En bättre hälsoinformation”. I 
detta mål ingår bland annat inrättande av ett samrådsforum “Europeiskt hälsoforum ”.  

 
• Handlingsprogram 2000 – 2004 

Kommittén enades om tre huvudfrågor för handlingsprogrammet: den sociala dialogen; 
Europeiska unionens folkhälsopolitik och härmed sammanhängande områden; Struktur 
och finansiering av hälsovården och sociala tjänster. 

 
Övriga frågor på dagordningen: 
• Uppföljning av arbetsgivareenkäten; 
• Rapport från konferensen om den sociala dialogen på sjukhusområdet 12 – 13 maj; 
• Sammanfattning av kampanjen “Leve solidarisk”. 
 
Könsbalansen: 
I den nya kommittén ingår 27 ordinarie ledamöter. Av dessa är 14 kvinnor och 13 män, samt 
22 suppleanter, 11 män och 11 kvinnor. 
 
 
 
 
 
Uppföljning av mötet: 
• EPSU deltog i konferensen som anordnats av TUTB/ SALTSA “Arbete utan gränser? En 

förändrad arbetsorganisation och en ny syn på de anställdas hälsa”, 25 – 27 september.  
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Jon Richards (UNISON) ledde arbetsgruppen som jobbade med hälsa och sjukhusyrken, 
som representant för EPSU. Ledamöterna i den fasta kommittén har fått en rapport från 
konferensen. 

 
• EPSU deltog i en konferens anordnad av European Public Health Alliance (EPHA) om EU:s 

framtida hälsovårdsstrategi den 10 oktober. Detta gav ett värdefullt tillfälle att forma 
allianser inom sektorn. EPHA, som fungerar som en paraplyorganisation för 
frivilligorganisationer och fackorgan inom hälsovårdssektorn kan på ett värdefullt sätt bidra 
till EPSU:s ansträngningar att påverka det nya Europeiska hälsoforumet.  

 
12:e mötet i den fasta kommittén för sociala tjänster och sjukvårdsfrågor, 
5 december, Bryssel 
Huvudpunkter på dagordningen: 
• Uppföljning av konferensen om den sociala dialogen 

Mötet enades om inrättande av en arbetsgrupp som ska ta fram frågor att behandla vid 
nästa konferens om den sociala dialogen. 

 
• Arbetstidskampanj 

Bengt Rasten (DKK) presenterade de preliminära resultaten av arbetet i 
arbetstidsgruppen. Rapporten redovisade de gemensamma ståndpunkter man kommit 
fram till. Kommittén enades om att arbetsgruppen bör träffas en gång till under 2001. 

Arbetsgruppens rekommendationer kommer att föreläggas för EPSU:s styrelse i juni 2001. 
 
• Anförande om fallen Kohl Dekker 

Willy Palm, direktör för Association Internationale des Mutualités (AIM) talade om den 
juridiska tolkningen av färsk rättspraxis i fall där medborgare utnyttjat hälsovårdstjänster 
i ett annat EU-land. Kommittén konstaterade att de domar som nyligen fallit har stor 
betydelse för den allmänna hälsovården och var överens om att det är önskvärt med ett 
fortsatt samarbete med AIM. 

 
• Handlingsprogrammet 2000-2004 antogs 
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Konferens om den sociala dialogen inom sjukhussektorn 12 – 13 maj, Bryssel 
82 personer från fackliga och arbetsgivareorganisationer deltog i denna konferens om den 
sociala dialogen.  
Konferensen enades om allmänna slutsatser samt godkände ett uppföljningsdokument och 
arbetsgruppernas slutsatser. Det övergripande målet för konferensen var att diskutera den 
sociala dialogens roll på europeisk nivå och att verka för en social dialog inom 
sjukhussektorn. Konferensen kom fram till följande ämnen att ta upp i en framtida dialog: 
• Modernisering av sjukhussektorn; 
• Kvalitetsutveckling och en förändrad arbetsorganisation; 
• Ny förvaltning av resurser; 
• Goda exempel; 
• Utbildning, kompetensutveckling och färdigheter; 
• Jämlikhet – både mellan könen och olika etniska grupper; 
• Socialpolitik; 
• Brukarengagemang. 
Arbetsmarknadens parter i Danmark hade tagit initiativ till konferensen som anordnades 
tillsammans med EPSU och med ekonomiskt stöd av EU-kommissionen. 
 
Uppföljning av konferensen om den sociala dialogen 
De danska förbunden och EPSU-sekretariatet träffades den 13 juni för att diskutera 
uppföljningen av konferensen. Beslutades: 
• Distribuera konferensrapporten; 
• Kontakta arbetsgivarnas organisationer i syfte att få till stånd ett gemensamt möte; 
• Genomföra ett formellt möte med kommissionen; 
• Genomföra en andra konferens om den sociala dialogen under 2001. 
 
 
Arbetsgrupp kring arbetstidsdirektivet 
I februari 2000 godkände styrelsen kommitténs förslag om en liten ad hoc-arbetgrupp som 
skulle diskutera en rad frågor med tanke på en EPSU-kampanj. De frågor gruppen främst ska 
titta på är: situationen för läkare under utbildning; definitionen av jourtjänstgöring; tillämpning av 
arbetstidsdirektivet samt förutsättningarna för och utformningen av en kampanj. 
 
Första mötet, 28 september, Bryssel 
 
De viktigaste punkterna som diskuterades var: 
• Utformningen av en europeisk arbetstidskampanj, något som bland annat skulle innebära 

fastställande av gemensamma krav för medlemsförbunden att driva nationellt genom 
kollektivavtalsförhandlingar på lämplig nivå eller för att åstadkomma förbättringar i 
lagstifningen. Kraven skulle kunna användas som argument för en social dialog på 
europeisk nivå inom sjukhussektorn. Ett led i kampanjen skulle innebära insamling och 
spridning av goda exempel. Direktivets svagheter och brister skulle identifieras och 
avslöjas, framförallt den bristfälliga nationella implementeringen, detta i syfte att få till stånd 
en översyn av direktivet. En effektiv kontroll av implementeringen / efterlevnaden måste 
tryggas. 

• Olika aspekter på jourtjänstgöring. Bland annat definition av jour/beredskapstjänstgöring i 
hemmet respektive på arbetsplatsen; kartläggning av vilka grupper inom hälsovården som 
berörs av jourtjänstgöring; planering och ersättning för jourtjänstgöring. 

• Alla anställda inom hälsovården måste omfattas av direktivet, både med tanke på dem 
själva och patienterna; raster och vilotider; medvetandegörande av medlemmarna vad 
gäller frågans betydelse för hälsa och säkerhet. 

 
Andra mötet, 27 oktober, Bryssel 
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Medlemmarna i gruppen hade tagit fram dokumentation från ett antal medlems- och 
kandidatländer om implementeringen av direktivet och hur jourtjänstgöring används. Gruppen 
jobbade vidare med kraven avseende direktivets räckvidd, jourtjänstgöring och läkare under 
utbildning och diskuterade frågan om vilotider ingående. 
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2. Stats- och europeisk förvaltning 
 
13:e mötet i den fasta kommittén för stats- och europeisk förvaltning, 29 maj, 
Luxemburg 
Huvudpunkter på dagordningen: 
• Val av ordförande och 2 vice ordförande 

Peter Waldorff valdes till ny ordförande i kommittén.  Jenny Thurston omvaldes och 
Holger Unland valdes till vice ordförande. 

 
• Strukturering av kommitténs arbete avseende den sociala dialogen 

Kommittén enades om att EPSU i gemensamma arbetsgrupper med arbetsgivarna ska 
representeras av minst en av ordförandena eller vice ordförandena och en 
kommittémedlem från vart och ett av trojkaländerna. I EPSU:s förberedande möten 
deltar experter från medlemsförbunden beroende på vilka konkreta frågor som kommer 
upp. Arbetsgrupperna redovisar sitt arbete för kommittén som i sin tur rapporterar till 
EPSU:s styrelse / AU. 

 
Andra frågor: EPSU:s träffar med trojkan under det portugisiska ordförandeskapet och 
uppföljning av dessa samt generaldirektörsmötet i Lissabon. Beslutades att EPSU ska 
uppmana franska ordförandeskapet bjuda in observatörer från kandidatländerna till 
generaldirektörsmötena. 

 
• Statstjänstemän och mobilitet. Presentation av Coopération Sociale Européennes 

databas om statliga förvaltningar och social trygghet för statligt anställda i Europa. 
 
• ‘Socialt Forum’, 8 november 2000, Strasbourg 

Raymond Piganiol, expert på europeiska frågor i den franske generaldirektörens, herr 
Santels kabinett, presenterade planerna på det ‘Sociala forum’ (rundabordskonferens) 
som kommer att hållas den 8 november i Strasbourg.  De 2 huvudfrågorna blir: ny 
informations- och kommunikationsteknologi samt förvaltningar och mobilitet. 

 
• Representativitetsstudien avseende arbetsmarknadens parter 

EPSU och EFS jobbar på en lösning för Eurofedops medverkan i den sociala dialogen. 
 
Uppföljning av mötet: 
• En EPSU-delegation träffade den portugisiske statssekreteraren med ansvar för den 

offentliga förvaltningen Alexandre Rosa, och GD Julio Casanova Nabais, den 7 juni i 
Lissabon. De frågor som diskuterades var behovet att formalisera den sociala dialogen; 
kontinuiteten vad gäller möten; inrättande av gemensamma arbetsgrupper och mindre 
fora för en gemensam diskussion om relevant utveckling inom EU. 

 
• Möte mellan EPSU-sekretariatet och Carmenza Charrier, universitetet i Paris den 19 juli, 

för att diskutera frågor som kommit upp i samband med den franska 
representativitetsstudien. 

 
• Möte med kommissionens generaldirektorat för sysselsättning och sociala frågor, den 26 

juli i Bryssel.  Generalsekreteraren och Inger Lise Rønning träffade den nye direktören, 
Odile Quintin, enhetschef, Walter Faber och Diego Mellado för att “utbyta åsikter om 
situationen vad gäller den europeiska sociala dialogen inom den offentliga sektorn”.  De 
viktigaste frågorna gällde kommissionens blockering av inrättandet av en kommitté för 
den branschvisa sociala dialogen på kommunförvaltningens område, kommissionens 
önskan om att CESI och Eurofedop ska kunna delta i den sociala dialogen inom den 
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offentliga sektorn samt representativitetsstudien. EPSU uppmanades ta ett första steg för 
att häva blockeringen vad gäller den sociala dialogen på statsförvaltningens område. 

 
• Förberedande möte inför det Sociala forumet mellan en EPSU-delegation och 

generaldirektörstrojkan den 16 oktober i Paris.  Den föreslagna dagordningen 
presenterades och man enades om att EPSU skulle tala och presentera ståndpunkter 
avseende de två första huvudfrågorna. 

 
Könsbalansen: 
Den nya kommittén består av 24 ordinarie ledamöter, av vilka 8 är kvinnor och 16 män (dvs 
33% kvinnor) och 17 suppleanter, av vilka 7 är kvinnor och 10 är män (dvs 41% kvinnor). 
 
 
14:e mötet i den fasta kommittén för stats- och europeisk förvaltning, 3 november, 
Luxemburg 
Huvudpunkter på dagordningen: 
• Socialt forum, 8 november,Strasbourg 

Relevant information återfinnes i EPSU-styrelsens ställningstagande avseende CESI/ 
Eurofedop. Kommitténs inlägg och temadokumenten om IKT och mobilitet diskuterades 
ingående.  

 
• Handlingsprogram NEA 2000 – 2004 

Fokus utgörs av 3 huvudavsnitt och sambandet mellan dessa, nämligen: Att inrätta och 
konsolidera en kommitté för den branschvisa sociala dialogen; Att verka för offentliga 
tjänster på statsförvaltningens område och Att utveckla EPSU som organisation. 

 
Socialt forum kring den europeiska sociala dialogen, 8 november, Strasbourg 
EPSU-delegationen bestod av 25 kommittémedlemmar, observatörer från förbunden inom 
sektorn och EPSU-sekretariatet. Arbetsgivarna företräddes av generaldirektörerna i alla EU:s 
medlemsländer och andra tjänstemän. Den italienske ministern med ansvar för offentlig 
förvaltning, Bassanini, rapporterade om ministermötet föregående dag, då man beslutat 
inleda en dialog för att ta upp frågor såsom modernisering och reformer inom ramen för den 
europeiska integrationsprocessen. Arbetsgivarna och EPSU talade om användning av 
informations- och kommunikationsteknologi (IKT). De frågor som diskuterades var: 
1. Konsekvenserna för arbetsorganisationen av ny teknologi/IKT; 
2. Färdigheter och utbildning som är nödvändiga för att utveckla dessa verktyg; 
3. Den sociala dialogen och utvecklingen inom IKT – hur ska arbetsmarknadens parter 

engageras och användning av ny teknologi. 
 
Arbetsgivarna och EPSU inledde debatten om mobilitet på området offentliga tjänster. Under 
diskussionen behandlades diverse politiska och praktiska aspekter kring 3 huvudfrågor: 
1. Tillträde till offentlig förvaltning i andra medlemsstater och kommissionen; 
2. Erkännande av pensionsrättigheter och andra förmåner; 
3. Erkännande av diplom och erfarenheter. 
EPSU-delegationen föreslog en studie av hindren och inrättande av 2 gemensamma 
arbetsgrupper, av vilka den ena skulle koncentrera sig på frågan om pensioner. 
 
Huvudfrågorna och det strategiska perspektivet för kommissionens socialpolitiska agenda 
presenterades. Det belgiska ordförandeskapet sade sig vara villigt att gå vidare med den 
sociala dialogen men insisterade på den belgiska traditionen med facklig mångfald. Som 
svar på detta betonade EPSU sin ärliga önskan att få till stånd en genuin social dialog och 
uppmanade deltagarna överväga att gå in i ett andra steg i den sociala dialogen, vilket skulle 
innebära att parterna erkänner varandra och tar ansvar för att implementera resultaten. 
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Den franska ministern med ansvar för offentlig förvaltning Michel Sapin avslutade Forumet. 
Han talade på alla ministrars vägnar och sade sig välkomna en regelbunden social dialog 
mellan generaldirektörerna och de fackliga organisationerna och uppmanade 
generaldirektörerna och kommissionen att jobba snabbt för att klargöra frågan om 
representativitet. 
 
Uppföljning av dessa möten: 
• En EPSU-delegation hade ett kort möte med trojkan den 16 november i Bryssel för att 

diskutera uppföljningen av det Sociala forumet, i första hand under svenskt 
ordförandeskap. Vi tog upp problemen i Tjeckien där statligt anställda allt oftare förvägras 
fackliga rättigheter. Trojkan hade träffat generaldirektörerna från kandidatländerna och 
framhållit betydelsen av en social dialog på nationell nivå och på europeiskt plan. 

 
• “Offentliga tjänster – hur kan den sociala dialogen bidra till en förbättring”, 27 november, 

Paris. Generalsekreteraren deltog i en av paneldebatterna under denna konferens som 
anordnats av det franska ordförandeskapet. 

 
• En EPSU-delegation träffade Michel Sapin, den franske ministern med ansvar för 

statsförvaltningen och modernisering av förvaltningen den 27 november för att diskutera 
hur fortsatta framsteg i den europeiska sociala dialogen inom statsförvaltningen ska 
kunna tryggas. Ministern gav uttryck för sitt stöd för en regelbunden strukturell social 
dialog inom sektorn. EPSU-delegationen föreslog att EU-ministrarna med ansvar för 
offentlig förvaltning skulle träffas i ett formellt ministerråd. Vidare framhöll EPSU-
delegationen att det kommande Europeiska rådsmötet i Nice borde fastställa de 
resolutioner som antagits av ministrarna med ansvar för offentlig förvaltning den 7 
november.  Särskilt borde resolutionen om den sociala dialogen lyftas fram. EPSU 
uppmanades skriva till ministerns kabinett som skulle vidarebefordra brevet till 
premiärministern. 
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3. Kommunförvaltning 
 
14:e mötet i den fasta kommittén för kommunförvaltning, 6 juni, Luxemburg 
Huvudpunkter på dagordningen: 
• Val av ordförande och 2 vice ordförande 

Eva Stoy, HK-Kommunal, Danmark valdes till ordförande för kommittén och Almuth 
Fischer, DAG, Tyskland och Xander den Uyl, AbvaKabo, Nederländerna till vice 
ordförande. 

• Socialklausul i direktiv om offentlig upphandling 
• Europeisk brandsäkerhetsmyndighet 
• Social dialog 
• Prioriteringar 
 
Könsbalans: 
Den nya kommittén har 24 ordinarie medlemmar, av vilka 5 är kvinnor och 19 män och 21 
suppleanter, 4 kvinnor och 17 män. 
 
 
15:e mötet i den fasta kommittén för kommunförvaltning, 16 oktober, Luxemburg 
Kommittén antog ett ställningstagande om kommunala bolag och öppenhet och insyn. 
Diskussionen om prioriteringar, upphandling och den sociala dialogen fortsatte. En rapport 
avgavs om mötet den 29 september mellan en EPSU-delegation som företrädde 
brandförsvarsanställda och representanter för kommissionen för att diskutera en europeisk 
brandförsvarsmyndighet. 
 
 
Offentlig upphandling 
EPSU har satsat en hel del på lobbying om upphandling för att få in en socialklausul i 
befintliga direktiv, som kommissionen nu föreslår en översyn av. EPSU-arbetsgruppen 
sammanträdde den 26 januari och igen den 30 november. EPSU genomförde tillsammans 
med tyska centralorganisationen DGB en större konferens om upphandling den 30 november 
för att peka på bristerna i nuvarande upphandlingsdirektiv, framförallt vad gäller sociala 
paragrafer.  
 
 
Den sociala dialogen 
Det mesta av arbetet inom denna sektor har handlat om den sociala dialogen. CEMR:s och 
EPSU:s delegationer har träffats ett flertal gånger: 1 februari i Bryssel; 15 maj i Dublin; 9 
oktober i London. Parterna har enats om en gemensam begäran om inrättande av en 
kommitté för den branschvisa sociala dialogen. På grund av inblandning från icke- 
representativa fackliga organisationers sida, har kommissionen ännu inte gått med på 
begäran. 
Parterna har vidare fastställt ett arbetsprogram samt antagit en gemensam förklaring om de 
sysselsättningspolitiska riktlinjerna för 2001 (se bilaga 5) 
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4. Allmännyttiga verk 
 
13:e mötet i den fasta kommittén för allmännyttiga verk. 7 juni, Luxemburg 
• Val av ordförande och 2 vice ordförande 
Kommittén valde Giacomo Berni, CGIL-FNLE (Italien) till ordförande samt Branko Rakidzija, 
ÖTV, Tyskland och Bertil Dahlsten, SEKO, Sverige till vice ordförande. Willie Cremins, 
ESBOA, Irland, ersätter Branko Rakidzija som vice ordförande 2002. 
 
Många framgångsrika satsningar har genomförts på området allmännyttiga verk, bland annat 
möten med ordföranden i energiministerrådet under det portugisiska (5 april, 30 maj) och det 
franska ordförandeskapet (29 november). Den viktigaste frågan som diskuterats var 
konsekvenserna av den inre marknaden för sysselsättningen inom elnäringen. För att 
åstadkomma en viss press på rådsordföranden samlades 40 000 namnteckningar in bland 
energianställda i alla europeiska länder och överlämnades till det portugisiska 
ordförandeskapet. 
 
Könsbalansen: 
Den nya kommittén består av 30 ordinarie ledamöter, av vilka 1 är en kvinna och 29 är män 
och 21 suppleanter, 5 kvinnor och 16 män. 
 
 
Kommitté för den branschvisa sociala dialogen 
Den begäran om inrättande av en kommitté för den branschvisa sociala dialogen som 
arbetsmarknadens parter inom elektricitetsområdet framfört har godkänts av kommissionen. 
Detta är den första kommittén för den branschvisa sociala dialogen inom EPSU:s område. 
Kommittén träffades den 7 mars och beslutade då om sitt arbetsprogram, som omfattar 
överläggningar om sysselsättningsläget, energipolitikens sociala konsekvenser samt 
jämlikhetsfrågor. De fackliga organisationerna föreslog Brian Venables från Eurelectric som 
ordförande det första året och Branko Rakidzija från EPSU som vice ordförande. Den 11 
oktober hölls ett särskilt möte om sysselsättningsläget inom elektricitetsområdet. 
 
EPSU, vår systerorganisation Europeiska gruv-, kemi- och energiarbetarefederationen 
(EMCEF) samt arbetsgivareorganisationerna Eurelectric och Eurogas har vidare medverkat i 
en kommissionsstudie om effekterna av den inre marknaden för sysselsättningen. Denna 
genomfördes efter en förklaring av det tyska ordförandeskapet på grund av en av EPSU ledd 
demonstration den 11 maj 1999. Studien bekräftar i allt väsentligt det EPSU kommit fram till, 
bland annat att antalet arbetsplatser kommer att minska med 25% de närmaste 4-5 åren. 
Rapporten The effects of the liberalisation of the electricity and gas sectors on employment 
(Effekterna för sysselsättningen av liberaliseringen inom elektricitets- och gassektorerna) 
publicerades i oktober 2000. Studien har sedan legat till grund för ett gemensamt uttalande 
av parterna (se bilaga 4), i vilket vi pläderar för att kommissionen bör vidta åtgärder och följa 
upp arbetet. Detta kommer att diskuteras under det svenska ordförandeskapet 2001. 
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14:e mötet i den fasta kommittén för allmännyttiga verk, 11 september, Luxemburg 
Energipolitik 
Kommissionen har offentliggjort sin lägesrapport om den inre marknaden och argumenterat 
för en fortsatt snabbare liberalisering. Kommittén antog EPSU:s uttalande om EU-
kommissionens meddelande om de senaste framstegen när det gäller utbyggnaden av den 
inre marknaden för elektricitet (Kom 2000) 297 slutlig 16/05/2000. I dokumentet redogör vi 
för EPSU:s syn på framtiden för den inre marknaden. Kommittén antog vidare ett 
ställningstagande angående direktivet om förnybara energikällor.  
 
Andra punkter på dagordningen: 

• Utvecklingen på avtalsområdet inom elbranschen; 
• Framtiden för kommunala bolag (dokument om EU:s direktiv om öppenhet och insyn); 
• Situationen i Central- och Östeuropa; 
• Flera konflikter som medlemsförbunden haft, bland annat med transnationella 

arbetsgivare. 
 
Gassektorn 
Gemensamt uttalande om hälsa och säkerhet inom den europeiska gasdistributionen, 24 
oktober. Representanter för EPSU/EMCEF och Eurogas enades om ett gemensamt uttalande 
om hälsa och säkerhet inom gasproduktionen. Detta gemensamma uttalande är den första 
formella överenskommelse som träffats mellan organisationerna och utgör ett viktigt steg 
framåt mot en social dialog. 
 
Vatten 
EPSU – Eureau Gemensamt möte inom ramen för den sociala dialogen 23 oktober  
Organisationerna höll sitt första formella möte om  
• Hälsa och säkerhet inom vatten- och avloppssektorn i Europa; 
• Europeiska ramdirektivet för vatten. 
 
Transnationella företag och europeiska företagsråd 
Den fasta kommittén diskuterar regelbundet de transnationella företagens verksamhet på det 
allmännyttiga området, bland annat utvecklingen vad gäller europeiska företagsråd (EWC). 
På grund av alla fusioner och förvärv får detta arbete en allt större betydelse. Europeiska 
företagsråd finns i företag som Suez-Lyonnaise des Eaux (Tractebel) och Vivendi, där EPSU 
innehar ett EFS-mandat på den fackliga sidan. Företag som Severn Trent, Vattenfall, 
Fortum, Bouygues-Saur har europeiska företagsråd. Förhandlingar inleddes i september om 
ett EWC inom Electricité de France och Gaz de France. EPSU-sekretariatet har 
tillhandahållit det särskilda förhandlingsorgan som inrättats för dessa förhandlingar 
experthjälp. 
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V. EPSU:s TEKNISKA OCH YRKESMÄSSIGA VERKSAMHET 
 
1. Beslutsmakt till kvinnorna i facket i Medelhavsområdet! 
 
Detta projekt som stötts av kommissionen syftade till att ge kvinnor i förbund i 
Medelhavsområdet anslutna till EPSU och ISKA möjligheter att öka kvinnorepresentationen i 
den egna organisationen och föra upp jämställdhetsfrågor på organisationernas dagordning 
och i slutändan en ökad kvinnorepresentation från dessa länder i EPSU:s och ISKA:s olika 
organ. Möten har genomförts på 3 plan: med fackliga kontakter i berörda länder, med 
kontakter i de berörda länderna och slutligen ett seminarium i Aten i september med 50 
deltagare. På seminariet behandlades frågor som att tala inför publik, genomfördes övningar 
för att bli säkrare på sig själv, ‘mainstreaming’ och särskilda jämställdhetssatsningar samt 
fackliga regler för att öka jämställdheten. En handbok och en pärm med annat nyttigt material 
kommer att tas fram. Det är tänkt att handboken ska användas vid uppföljning inom 
deltagande förbund / länder liksom av andra medlemsförbund inom EPSU och ISKA. 
 
 
2. Att verka för offentliga tjänster av god kvalitet för medborgarna i 

Europa – EPSU:s utbildningsmoduler 
 
Översynen och omtryckningen av EPSU:s utbildningsmoduler blev klar 2000. Detta 
studiematerial omfattar sex moduler. Varje modul innehåller bakgrundsinformation och 
utbildningsaktiviteter. 
 
De sex modulerna är följande: 
• Bakgrund; 
• Offentliga tjänster i den europeiska politiska debatten och sakfrågor; 
• Europeiska unionens policy och konsekvenserna för offentliga tjänster; 
• Arbetsorganisation och arbetstider inom offentliga tjänster; 
• Att verka för offentliga tjänster av god kvalitet i Europa – strategi för framtiden. 
 
Denna publikation är resultatet av samarbete mellan EPSU och EFA/AFETT och har 
finansierats med medel ur Europeiska socialfonden. 
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VI. EFS/EUROPEISKA UNIONEN 
 
1. EFS’ exekutivkommitté 
 
EFS’ exekutivkommitté har sammanträtt 21 – 22 mars (Lissabon), 15 – 16 juni, 25 – 
26 oktober, 13 – 14 december. Arbetet har främst fokuserat genomförande av EFS’ 
mobiliseringskampanj i syfte att åstadkomma  
 
• En strategi för återgång till full sysselsättning; 
• Ökade sociala rättigheter genom att grundläggande rättigheter skrivs in i fördraget; 
• Ett nytt direktiv om information och samråd; 
• Översyn av direktivet om europeiska företagsråd; 
• Ett direktiv om anställdas inflytande i Europabolag. 
 
Två massdemonstrationer har genomförts, den 20 juni i Porto och den 6 december i 
Nice.  EPSU var väl företrätt vid både dessa. 
 
EPSU har också intensivt medverkat i arbetet med den gemensamma EFS/CEEP-stadgan om 
tjänster i allmänhetens intresse. Detta dokument utgör arbetsmarknadens parters bidrag till 
debatten om grundläggande sociala rättigheter och EFS’ exekutivkommitté godkände texten 
vid sitt möte i juni. Stadgan har sedan legat till grund för EFS’ ställningstagande till 
kommissionens meddelande om tjänster i allmänhetens intresse, som antogs i december. Vid 
decembermötet utvärderade EFS’ styrelse också kampanjen. Framförallt demonstrationen i 
Nice ansågs ha varit mycket framgångsrik om man ser till mobiliseringen i hela Europa. Den 
gjorde europeisk fackföreningsrörelse synlig. Resultaten från toppmötet i Nice beskrivs 
generellt som en besvikelse, tillräckliga framsteg gjordes inte på området omröstning med 
kvalificerad majoritet, framföralt vad gäller social- och skattepolitiken.  
 
 
2. Den sociala dialogen 
 
Kommittén för den sociala dialogen har sammanträtt den 2 mars, 15 maj och 5 oktober. Ett 
forum på hög nivå för arbetsmarknadens parter genomfördes den 15 juni i Bryssel, med den 
portugisiske premiärministern Gutteres som ordförande och en konferens om den sociala 
dialogen ägde rum den 20 – 21 november i Paris under det franska ordförandeskapets 
beskydd. 
 
De viktigaste punkterna kommittén hade att behandla var arbetsmarknadens parters bidrag till 
det portugisiska respektive franska ordförandeskapets program. 
 
Diskussionen handlade främst om följande punkter: 
 
• En förstärkning av den makroekonomiska dialogen; 
• Inledande av förhandlingar om arbete för personaluthyrningsföretag; 
• En mer effektiv medverkan för arbetsmarknadens parter vid genomförande av de nationella 

sysselsättningsplanerna; 
• Inrättande av en gemensam arbetsgrupp om livslångt lärande; 
• Inrättande av ett observatorium för industriella förändringar; 
• Diskussion om förutsättningarna för distansarbete; 
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• Arbetsmarknadens parters medverkan i kommittén för social trygghet. 
 
Till skillnad från CEEP och UAPME, har UNICE fortsatt att blockera all konstruktiv dialog. 
UNICE föreslog inledningsvis inrättande av ett observatorium för industriella förändringar. Men i 
oktober uttalade sig parterna om observatoriet och man var överens om att uppdra åt 
Europeiska fonden för bättre levnads- och arbetsvillkor i Dublin att ta sig an observatoriets drift. 
 
 
3. Förhandlingar om arbete för personaluthyrningsföretag 
 
Förhandlingarna om arbete för uthyrningsföretag påbörjades den 27 juni. 
 
För arbetsgivaredelegationen är målet för ett avtal att lyfta fram det positiva bidrag till 
sysselsättningen uthyrningsföretagen kommer med. Tillfälliga jobb leder mycket ofta till fasta 
anställningar. Vissa begränsningar och regler för uthyrningsföretagen är inte längre 
ändamålsenliga. 
 
Arbetsgivarna vill förhandla om ett ramavtal på grundval av artikel 138 i EU-fördraget. Avtalet 
skulle fastställa vissa principer som sedan skulle specifieras av medlemsstaterna och / eller 
parterna. Avtalet skulle ge medlemsstaterna valfrihet till exempel vad gäller principen om icke-
diskriminering och villkoren för anlitande. 
 
EFS betraktar förhandlingarna som en förlängning av tidigare förhandlingar om atypiska 
arbetsmönster som kommissionen tagit initiativ till genom ett samrådsdokument. EFS vill ha ett 
europeiskt ramverk för denna typ av arbete. Frågorna får inte systematiskt delegeras till 
medlemsstaterna. EFS har som mål att fastställa europeiska principer med visst utrymme för 
tillämpningen nationellt. 
 
EFS kräver mer specifikt att: 
 
• Fast, direktanställning ska kvarstå som den generella regeln; 
• Villkoren för anlitande av uthyrningsföretag måste förbättras; 
• Anlitande av uthyrningsföretag måste  bygga på objektiva skäl; 
• Med tanke på anställningsförhållandets ‘triangel’karaktär måste icke-

diskrimineringsreglerna gäller både det anlitande företaget och uthyrningsföretaget; 
• Medlemsstaterna ska ha rätt att behåll vissa förbud; 
• Fackliga rättigheter måste garanteras.  
 
EFS-delegationen lade i december fram ett fullständigt avtalsförslag som underlag för 
förhandlingarna. Efter sex månaders förhandlingar har arbetsgivarna egentligen inte tagit ett 
enda litet steg för att gå in på några detaljer i denna mycket komplicerade fråga. Tidsfristen 
inom vilken ett avtal måste träffas löper ut i slutet av mars 2001 såvida inte båda parter enas 
om att förlänga förhandlingstiden. 
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4. EFS’ sysselsättningskommitté 
 
EPSU har deltagit i ett flertal möten i EFS’ sysselsättningskommitté och i EFS-delegationen 
inom den Ständiga sysselsättningskommittén. Dessa har diskuterat EU-kommissionens 
sysselsättningsprogram och de sysselsättningspolitiska riktlinjerna. 
 
 
5. EFS’ samordningskommitté i avtalsfrågor 
 
En av de viktigaste frågorna kommittén diskuterat gäller samordning av 
kollektivavtalsförhandlingar. En ETUI-rapport behandlades och diskuterades mer i detalj vid 
en särskild avtalskonferens den 30-31 augusti i Sintra i Portugal. Diskussionen utmynnade i 
en resolution om samordning av avtalsförhandlingar som antagits av EFS’ exekutivkommitté. 
EPSU har argumenterat för en parallell utveckling på den offentliga och den privata sektorn. 
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