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I. EPSU:s STYRANDE ORGAN 
 
Arbetsutskottet och styrelsen 
 
Arbetsutskottet har sammanträtt den 26 september och den 28 november. 
Styrelsen har sammanträtt den 9 mars, den 12 juni och den 28-29 november. 
 
En händelse som satt sin prägel på detta år är ändringen i ledningen för EPSU. Herbert Mai, 
som omvalts som ordförande vid EPSU:s generalförsamling i april 2000, avgick vid mötet i 
styrelsen den 9 mars. Han hade inte ställt upp för omval som ordförande i ÖTV eftersom 
förbundets kongress inte gett honom tillräckligt stöd i samband med de fusioner som ledde till 
bildande av Ver.di. En ‘de vises kommitté’ bildades för att förbereda valet av efterträdare till 
honom som EPSU:s ordförande. Enligt artikel 4.5.3 i EPSU:s stadgar ska en av vice 
ordförandena träda in som ordförande till slutet av kongressperioden. Anna Salfi, FP-CGIL 
(Italien), valdes enhälligt till ordförande och Poul Winckler, FOA (Danmark), kvarstår som  
vice ordförande. Den vakanta posten som kvinnlig vice ordförande besattes vid mötet den 12 
juni. Anne-Marie Perret, FGF-FO, (Frankrike) valdes enhälligt till denna post. 
 
EPSU:s interna debatt har dominerats att utvecklingen av den branschvisa sociala dialogen 
och den hållning man ska inta gentemot USSP-CESI och EUROFEDOP. 
 
I november 2000 diskuterade styrelsen konsekvenserna av en blockering av den branschvisa 
sociala dialogen inom statsförvaltning och kommunförvaltning. Kommissionen hade antytt att 
man avsåg lägga den gemensamma begäran från EPSU och CEMR:s arbetsgivareplattform 
om inrättande av en kommitté för den branschvisa sociala dialogen på kommunförvaltningens 
område på is till dess EPSU gått med på en lösning för andra europeiska fackliga 
organisationer inom statsförvaltningens område, dvs USSP-CESI och EUROFEDOP. Man 
enades om att försöka finna en lösning under EPSU:s ‘paraply’. Inledande överläggningar 
ägde rum med USSP-CESI i mars, varvid även presidiet i den fasta kommittén för stats- och 
europeisk förvaltning deltog.  
 
Ver.di hävdar att sekretariatet inte haft mandat att inleda överläggningar med USSP-CESI och 
ifrågasatte sedermera detta tillvägagångssätt. Situationen blev akut då det svenska 
ordförandeskapet på vägnar av generaldirektörerna med ansvar för offentlig förvaltning i 
trojkaländerna inbjöd EPSU, USSP-CESI och EUROFEDOP till ett informationsmöte den 27 
april 2001. Då man inte lyckades enas om en acceptabel lösning för den fackliga 
representationen vid detta möte deltog EPSU-delegationen inte. 
 
I juni återkom styrelse till frågan och efter en lång och kontroversiell debatt beslutade man 
inrätta en medlingsgrupp med uppgift att utarbeta en lösning för att komma ur låsningen i den 
sociala dialogen på områdena stats- och europeisk förvaltning och kommunförvaltning. 
Medlingsgruppens rekommendationer fastställdes av arbetsutskottet den 26 september.  
 
Den 18 september hade EPSU:s ordförande och generalsekreterare ett möte med 
kommissionär Anna Diamantopoulou. Anna Salfi föreslag att EPSU skulle ta fram en PM till 
kommissionären om den fortsatta utvecklingen av den sociala dialogen inom offentliga 
tjänster vari man bl a skulle beskriva vissa grundläggande förutsättningar för den sociala 
dialogen såsom fastställande av vilka parterna är. Vid mötena i arbetsutskottet och styrelsen i 
september och november godkändes förslaget om att lägga fram en sådan PM för 
kommissionär Diamantopoulou.  
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Arbetsutskottet och styrelsen enades vidare om att EPSU i samverkan med Europeiska 
fackföreningsinstitutet (ETUI) bör genomföra en egen representativitetsstudie  för den 
branschvisa sociala dialogen. Studien ska bedöma icke-anslutna och rivaliserande 
organisationers representativitet. Vidare ska den utmynna i kvalitativa och kvantitativa kriterier 
för fastställande av av representativiteten för arbetsmarknadens parter på europeisk nivå. 
 
I november emottog styrelsen en rapport om generaldirektörstrojkans möte den 28 november 
(se sid. 12 i denna rapport). Styrelsen gick med på att den fasta kommittén för stats- och 
europeisk förvaltning får delta i möten med trojkan även om andra fackliga organisationer är 
närvarande i syfte att hålla kontakt och utbyta information med generaldirektörerna. Denna 
lösning gäller till dess representativitetsfrågan klarats ut. 
 
Andra viktiga frågor som arbetsutskottet och styrelsen behandlat under perioden : 
 
Tjänster i allmänhetens intresse 
 
På grundval av kommissionens Meddelande om tjänster i allmänhetens intresse från 
september 2000 kom Europaparlamentet med sitt första betänkande (uppkallat efter 
föredragande Werner Langen, medlem i Europeiska folkpartiet) den 10 juli. Det ursprungliga 
betänkandet utgjorde ett fullfjädrat angrepp mot att offentliga tjänster ska tillhandahållas av 
offentliga företag. Betänkandet pläderade vidare för en liberalisering av vattenbranschen. 
EPSU kritiserade betänkandet öppet och bedrev flitigt lobbyverksamhet riktad mot 
nyckelledamöter av Europaparlamentet. Många ändringsförslag förelades avseende 
betänkandet och omröstningen om detta skedde den 13 november. EPSU och andra 
organisationer har påverkat denna viktiga debatt och vi har åtminstone lyckats ändra 
betänkandets anda. Politiskt var det viktigaste reslutatet att betänkandet nu stöder tanken på 
ett ramdirektiv liksom behovet av ett Europeiskt övervakningscentrum för offentliga tjänster. 
 
Diskussionen om tjänster i allmänhetens intresse har också varit mycket intensiv internt inom 
EPSU. Den har i hög grad varit kopplad till det pågående arbetet inom EFS och CEEP som 
syftar till att ta fram en gemensam skrivning om ett ramdirektiv om tjänster i allmänhetens 
intresse. EPSU:s medlemsförbund har olika uppfattningar om arbetet med ett ramverk ska 
gälla tjänster i allmänhetens intresse eller om man främst borde fokusera tjänster av allmänt 
ekonomiskt intresse, dvs tjänster som konkurrensutsatts. Detta är den viktigaste frågan som 
diskuterades i den ad hoc-arbetsgrupp inom EPSU som träffades för att diskutera frågan den 
29 oktober och som kom fram till att ramdirektivet bör omfatta de tjänster som berörs av EU:s 
konkurrenspolitik. 
 
Kommissionens rapport inför toppmötet i Laeken 
 
Kommissionen offentliggjorde sin rapport om tjänster i allmänhetens intresse inför rådsmötet i 
Laeken den 17 oktober 2001. Denna rapport ersätter inte kommissionens tidigare 
meddelanden utan kompletterar dessa. Kommissionens rapport verkade möjliggöra en rad 
olika alternativ såsom att vidareutveckla principerna i artikel 16, förslaget om ett ramdirektiv 
och / eller en ny punkt i artikel tre i Fördraget. Ordförandeskapets slutsatser från toppmötet i 
Laeken begränsades till att nämna “rådets och kommissionens gemensamma rapport om 
tjänster i allmänhetens intresse som kommer att bli föremål för en utvärdering på 
gemenskapsnivå avseende hur dessa fungerar och deras betydelse för konkurrensen. 
Europeiska rådet uppmanar kommissionen att utforma ett politiskt ramverk för statliga bidrag 
till företag som har i uppdrag att tillhandahålla tjänster i allmänhetens intresse.” 
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Offentlig upphandling 
 
EPSU och EFS liksom andra icke-statliga organisationer har bedrivit en intensiv 
lobbyverksamhet för att sociala och miljökriterier ska införlivas i de reviderade direktiven om 
offentlig upphandling. En annan viktig fråga för EPSU är att kommuner fritt ska få bestämma 
hur de vill organisera dessa tjänster, dvs vi är emot ett obligatoriskt anbudsförfarande. EPSU-
kampanjen har pågått under hela året. Vi har bl a medverkat i en offentlig utfrågning anordnad 
av Europaparlamentet (januari) om det s.k. Zappala-betänkandet om offentlig upphandling och 
korruption, vi har bidragit till arbetet i Europaparlamentets sociala och juridiska utskott. 
Kampanjen har varit rätt framgångsrik i det att målen i relativt hög grad nåtts. Den slutliga 
omröstningen i Europaparlamentet ägde rum under sammanträdesperioden i januari 2002. 
Viktiga ändringar om sociala och miljökriterier i offentliga kontrakt finns med. 
 
Information och samråd 
 
Denna fråga har varit viktig i EPSU:s arbete under perioden. Det EPSU främst fokuserade var 
försöken att få statlig tjänst (civil service) att omfattas av utkastet till direktiv “Allmän ram för 
information till och samråd med arbetstagare i Europeiska gemenskapen (KOM 1998) 612 
slutlig”. Styrelsen har diskuterat denna fråga vid samtliga möten. Europaparlamentet 
framförde vid sin första behandling mycket klart uppfattningen att direktivet ska omfatta 
offentliga tjänster inklusive den statliga sektorn. Detta stämmer överens med EPSU:s 
uppfattning och stöddes också aktivt av EFS. Kommissionen motsätter sig dock att rätten till 
information och samråd ska utsträckas till statstjänstemän på grund av deras särskilda 
anställningsförhållanden. Vid andra behandlingen föreslog Europaparlamentet en kompromiss 
med följande innehåll: “Medlemsstaterna skall i samarbete med arbetsmarknadens parter 
undersöka hur principerna i detta direktiv kan genomföras på lämpligt sätt inom den offentliga 
förvaltningen.” 
 
Europaparlamentets och Rådets förlikningskommitté enades om en gemensam text den 17 
december 2001 (formellt antogs den av Europaparlamentet i februari 2002). Direktivet 
välkomnas visserligen som ett viktigt steg att trygga rätten till information och samråd men 
anställda inom offentlig förvaltning omfattas inte av denna rätt. I den slutligt antagna texten 
sägs i ett skäl att direktivet “utan att påverka dessa tar hänsyn till andra nationella åtgärder 
och nationell praxis som syftar till att främja den sociala dialogen i företag som inte omfattas 
av detta direktiv liksom inom offentlig förvaltning ”. 
 
Andra viktiga dokument som antagits av arbetsutskottet / styrelsen listas i slutet av denna 
verksamhetsberättelse. 
 
Beslut om förslag från de fasta kommittéern / jämställdhetskommittén och 
utvidgningsarbetsgruppen behandlas under respektive avsnitt av denna rapport. 
 
 
Ekonomi, medlemskap & personal 
Styrelsen godkände den ekonomiska berättelsen för år 2000, medlemsrevisorernas rapport 
för år 2000 och prognosen för år 2001 vid sitt möte i november. 
 
I samband med diskussionen om den preliminära budgeten för 2002 återkom styrelsen till 
frågan om översättningar. Man enades om att tillsätta en intern projektgrupp som ska 
undersöka alternativa modeller och deras budgetmässiga konsekvenser. Ett första dokument 
skulle föreläggas för arbetsutskottet i februari 2002. 
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På grundval av artikel 3.2 i EPSU:s stadgar är följande ISKA-medlemmar också anslutna till 
EPSU: 
• Croatian Trade Union of Nurses and Medical Technicians (förbundet för 

sjuksköterskor och medicintekniker), Kroatien 
• Croatian Electricity Trade Union, (elektricitetsanställdas förbund) Kroatien 
• Cyprus Turkish Civil Servants Trade Union (KTAMS), (turkcypriotiska 

statstjänstemannaförbundet) Cypern 
• Democratic Trade Union of Health Workers (EDDSZ), (demokratiska förbundet för 

hälsovårdsanställda) Ungern 
• FNV Bondgenoten, Nederländerna 
• Svenska Transportarbetareförbundet (STF), Sverige 
 
Följande ändringar har ägt rum på  sekretariatet under 2001: 
 
Anneke Krijger, som jobbat på EPSU:s ekonomiavdelning sedan 1996 har lämnat 
sekretariatet av personliga skäl. Nadine Janssen, som redan var anställd, har efterträtt henne. 
Esthel Almasi har anställts som administrativ sekreterare från och med 21 maj 2001.  
 
Vid sitt möte den 26 september godkände arbetsutskottet anställning av ytterligare en politisk 
sekreterare på viss tid.  
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II. JÄMSTÄLLDHETSKOMMITTÉN 
 
 
2:a mötet i jämställdhetskommittén 11 juni, Bryssel  
 
De viktigaste punkterna på dagordningen: 
 
• Förberedelser inför styrelsemötet 12 juni.   

Diskussion om ‘mainstreaming’; presentation av handlingsplanen för jämställdhet; 
rekommendation avseende nomineringar till kommittén från de central- och 
östeuropeiska valkretsarna samt jämställdhetsprövning av dagordningen för 
styrelsemötet i största allmänhet. 

 
Mötet enades om att försöka få till stånd en diskussion med styrelsen i november, att 
begära stöd av styrelsen för genomförande av ett endagsseminarium för styrelsen våren 
2002.  Ett cirkulär med en rekommendation om ‘mainstreaming’ ska senare skickas ut till 
samtliga medlemsförbund. 

 
• EPSU:s deltagande i EFS’ och ISKA:s lönekampanjer 

Styrelsen hade i princip beslutat om EPSU:s medverkan i dessa kampanjer i november 
2000. Kommittén diskuterade en tänkbar uppföljning. EPSU ska främst genom 
medlemmarna i styrelsen och jämställdhetskommittén bistå medlemmarna i ISKA:s 
kvinnokommitté i arbetet med att samla in material om goda erfarenheter. Rapportering 
vid nästkommande styrelsemöte. 

 
• Rekommendation avseende medlemsförbundens uppföljning av EU-direktiv 

De frågor som i första hand bör följas upp är 1976 års reviderade jämställdhetsdirektiv, 
de nationella sysselsättningsplanerna och en checklista för övrig lagstiftning. Beslutades 
inför styrelsemötet i november och för de fasta kommittéerna ta fram en 
rekommendation.   

 
Andra frågor på dagordningen: 
 
• Rekommendation om modell för att öka kvinnorepresentationen i EPSU:s olika organ och 

på möten. I nuläget är andelen kvinnor 43,4% i arbetsutskottet och närmare 45% i 
styrelsen. Beslutades att jämställdhetskommitténs representant i EPSU:s 
stadgearbetsgrupp ska komma med förslag. 

 
• Bevakningen av kvinnorepresentationen inom EPSU:s medlemsförbund och i samband 

med nomineringsförfarandet beslutade man skjuta upp till dess frågan om 
‘mainstreaming’-utbildning för styrelsen lösts; 

 
• Standardmodell för utbildning. Bordläggning av ovan anförda skäl. 
 
• Rapport från EFS’ kvinnokommittémöte, mars 2001.  Man enades om att ställa sig 

bakom förslaget om ett gemensamt möte för EFS’ kollektivavtalskommitté och 
jämställdhetskommittén. Vidare beslutade man bevaka pensionsfrågan och den frågan 
föreslås tas upp på dagordningen för styrelsens möte i november. 

 
• Rapporter från möte i ISKA:s europeiska kvinnokommitté i april 2001 och i ISKA:s 

världskvinnokommitté i maj 2001. 
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• ‘Brainstorming’ om hur kommitténs arbete ska kunna göras så effektivt som möjligt. Man 
enades om att försöka hålla ytterligare ett möte i kommittén per år liksom regelbundna 
förberedande möten. 

 
Könsfördelningen 
5 kvinnor och 2 män av kommitténs medlemmar deltog i mötet. 
 
 
3:e mötet i jämställdhetskommittén den 27 november, Bryssel 
 
De viktigaste punkterna på dagordningen: 
 
• Val av ny vice ordförande  
 Peter McLoone valdes till vice ordförande i stället för Jorge Nobre dos Santos som inte 

längre ingår i styrelsen. 
 
• Diskussion om 2 rekommendationer om ‘gender mainstreaming’ 

Kommittén beslutade: 
- förelägga rekommendationen om ‘mainstreaming’ för styrelsen i föreliggande form. 

Den skickas ut till medlemsförbunden efter att den godkänts av styrelsen; 
- uppmana styrelsen godkänna genomförande av ett endagsseminarium om ‘gender 

mainstreaming’ i samband med styrelsemötet i november 2002, oavsett om extern 
finansiering erhålls eller ej. Kommittén beslutade fortsätta diskussionen om 
seminariets innehåll vid sitt möte våren 2002. 

 
• Diskussion om rekommendationen om lika lön 
 Jämställdhetscirkuläret GE nr 1 (2001) skickades ut till medlemsförbunden den 23 

oktober.  I detta redogör man för vad EPSU gör för att uppnå målet lika lön för likvärdigt 
arbete. Dessutom presenteras jämställdhetskommittén och EPSU:s handlingsplan för 
jämställdhet. Medlemsförbunden uppmanades fylla i ett frågeformulär i syfte att skapa 2 
nätverkslistor: en över jämställdhetsansvariga, en över likalöneansvariga. Man enades 
om att uppmana styrelsen att vid novembermötet ställa sig bakom begäran till 
medlemsförbunden att ställa upp med material och att se til att förbunden i respektive 
land gör detta. 

 
 Kommittén diskuterade 2 med varande sammanhängande frågor på dagordningen för 

styrelsens novembermöte: EFS‘ utkast till resolution om samordning av 
avtalsförhandlingar och förslaget om en avtalskonferens anordnad av EPSU under 2002. 
En en ingående diskussion om hur löneklyftan ska kunna överbryggas ägde rum och efter 
att ha konstaterat hur komplicerad frågan är enades man rekommendera styrelsen att 
ställa sig bakom EFS-dokumentet. Vidare beslutade man ställa sig bakom programmet 
för EPSU:s avtalskonferens och man rekommenderade EPSU att uppmana alla talare på 
denna konferens att i sina inlägg beakta likalöneperspektivet. 

 
• Diskussion om rekommendationen om implementering av EU:s policy 

Ordförande ska för styrelsemötet i november redovisa skälen till att man bör gå ut med 
en rekommendation till medlemsförbunden i denna fråga. Styrelsen torde uppmana 
jämställdhetskommittén att ta fram ett cirkulär som kunde gå ut under våren 2002. 
Rekommendationen till styrelsemötet i november innehåller en lista över relevant EU-
lagstiftning. 

 
• EU:s jämställdhetspolitik med tyngdpunkt på gemenskapens ramstrategi och översynen 

av jämställdhetsdirektivet 
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Daniela Rofi från kommissionens jämställdhetsenhet redogjorde för Europeiska 
kommissionens allmänna jämställdhetsstrategi. I samband med diskussionen om lika 
lön, kvantifierbara mål och arbetsvärdering kom man också in på den europeiska 
sysselsättningspolitiken och reaktionerna i respektive land. Den andra talaren från 
kommissionen, Alan Evans, berättade om den senaste utvecklingen i fråga om 
översynen av 1976 års jämställdhetsdirektiv. Det nya direktivet förväntas antas i slutet av 
året eller början av år 2002.   

 
Andra punkter på dagordningen 
 
• Rekommendation om modell för att öka kvinnorepresentationen i beslutande organ. 
• Utvärdering av framstegen med handlingsprogrammet och verksamhetsplanering från 

våren 2002 till kongressen 2004.   
• Rapport från EFS’ kvinnokommittémöte i oktober 2001. Beslutades notera att EPSU / 

jämställdhetskommittén bör följa förberedelsearbetet inför EFS’ kongress för att få till 
stånd en bättre kvinnorepresentation i EFS’ organ. 

 
Könsfördelningen 
5 kvinnliga och 3 manliga medlemmar deltog i kommitténs möte. 
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III. EPSU:s FASTA KOMMITTÉER 
 
1. Sociala tjänster och sjukvårdsfrågor (HSS) 
 
Kampanj kring arbetstidsdirektivet 
 
EPSU:s ad hoc- arbetstidsgrupp 09.02.2001 
 
• Mötet utarbetade en rekommendation till den fasta kommittén om EPSU:s 

arbetstidspolicy. Mötet började också diskutera vad som krävs för genomförande av en 
kampanj för implementering och förbättring av arbetstidsdirektivet, specifikt inom hälso- 
och sjukvården. 

• De relevanta aspekterna i EG-domstolens “SIMAP”-dom (om jourtjänstgöring) beskrevs. 
• En ingående diskussion ägde rum om hur EPSU:s policy för jourtjänstgöring bör utformas 

med hänsyn tagen till SIMAP-domen. 
• Konstaterades att det är viktigt att denna dom om jourtjänstgöring och dess 

genomförande fullt ut måste utgöra ett centralt element i kampanjen. 
• Veckovila diskuterades. Man enades om att 5-dagarsvecka med 2 på varandra följande 

vilodagar bör utgöra normen. 
• Frågan om tillämpning av nuvarande arbetstidsdirektiv för läkare under utbildning 

diskuterades. 
• Exempel på god praxis bör tas med i de olika leden i kampanjen 
• Arbetsgruppen utformade slutsatser som sedan vidarebefordrats till den fasta kommittén 

HSS 
 
 
13:e mötet i den fasta kommittén för sociala tjänster och sjukvårdsfrågor, 20 mars, 
Luxembourg 

De viktigaste frågorna på dagordningen: 
 
• Rapport om Europeiska unionens framtida strategi på folkhälsoområdet. EPSU har knutit 

närmare band till European Public Health Alliance, en organisation som företräder 
frivilligorganisationer som jobbar med folkhälsofrågor. EPSU:s svar på EU-
kommissionens begäran om synpunkter på inrättande av ett europeiskt folkhälsoforum 
relaterades. Det centrala budskapet är att forumet inte får betraktas som ett organ som 
kan ersätta den sociala dialogen. Vidare poängteras att medlemmarna i forumet måste 
vara representativa. Det bör finnas en klar koppling till EU-institutionerna med en rättslig 
grund och forumet bör ha en sund ekonomi. Forumet bör användas för att få 
kommissionen att förbättra samordningen mellan olika generaldirektorat när det gäller 
politikområden med en hälsodimension. 

 
• Handlingsplan – fri rörlighet för arbetstagare. De stora skillnaderna i tillgång på 

vårdpersonal mellan olika regioner inom EU framhölls. Vidare konstaterades att det sker 
en omfattande rekrytering från länder utanför Europeiska unionen. Följande ämnen 
berördes: social trygghet; rekryteringsförfaranden; utbildningsnormer; lönejämförelse; 
rasism. En rapport, där dessa diskussionspunkter tas upp, finns tillgänglig separat. 

 
• Arbetstidskampanjen – Arbetsgruppens rapport och rekommendationer. Representanten 

för Europeiska fackföreningsinstitutet (ETUI) Laurent Vogel redogjorde för EG-domstolens 
domslut om jourtjänstgöring. Rekommendationen i arbetsgruppens utkast till rapport 
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godkändes att föreläggas för styrelsen för godkännande. Medlemsförbunden uppmanades 
redogöra för hur kampanjen ska utformas i respektive land och de bör innan mitten av 
april rapportera till sekretariatet. Utformningen av de nationella kampanjerna diskuteras vid 
den fasta kommitténs septembermöte. En rapport från det tjeckiska förbundet för 
anställda inom hälsovård och social omvårdnad, Czech Republic trade union of health 
services and social care (TUHSSC) delades ut. Denna rapport beskriver utvecklingen 
inom hälso- och sjukvården i Tjeckien. 

 
• Den sociala dialgoen – sjukhussektorn. Kommittén informerades om möten som avhållits 

med olika arbetsgivaregrupper. Företrädare för CEEP (European Centre of Enterprises 
with Public Participation and of Enterprises of General Economic Interest, organisationen 
för offentligägda företag) har uttryckt intresse för projektet och vill ta på sig en aktiv roll. De 
framhöll dock att det kan vara svårt att förena sin roll inom den övergripande sociala 
dialogen med ett branschvist åtagande. CEMR-EP har omtalat att man diskuterar 
inrättande av en arbetsgivareplattform för hälso- och sjukvårdssektorn. Detta kan tolkas 
som en ‘intresseanmälan’. Det visade sig att det finns vissa frågor inom den sociala 
dialogen som av taktiska skäl kräver att EPSU intar en avvaktande hållning. En 
projektansökan har lämnats in hos Europeiska kommissionens generaldirektorat för 
sociala och arbetsmarknadsfrågor avseende anordnande av en konferens om ‘att 
utveckla den sociala dialogen inom sjukhussektorn’ våren 2002. Fri rörlighet för 
vårdpersonal och samordning av sjukförsäkringssystemen (bland annat konsekvenserna 
av Kohl- och Dekker-målen samt GATS-förhandlingarna inom WTO) kommer att utgöra 
konferensens två huvudfrågor. 

 
 
14:e mötet i den fasta kommittén för sociala tjänster och sjukvårdsfrågor, 13 september, 
Bryssel 

De viktigaste punkterna på dagordningen: 
 
• Styrelsen hade återremitterat beslutet om en rekommendation avseende en 

Arbetstidskampanj till den fasta kommittén av två skäl: man önskade förtydliganden på en 
rad punkter och man betonar att kampanjen bör genomföras av respektive förbund på sätt 
som bäst passar i just det landet. Den fasta kommittén stadfäste arbetsgruppens 
rekommendationer, godkände budgeten för arbetstidskampanjen och gav viss 
fingervisning om intresset för kampanjen bland EPSU:s medlemsförbund inom hälso- och 
sjukvården. 

 
• Rapport om Europeiskt folkhälsoforum. Det föreslagna forumet ska vara tredelat: ett 

folkhälsopolitiskt forum (40 permanenta företrädare), som sammanträder två gånger per 
år, ett allmänt årligt folkhälsoforum (eventuellt i anknytning till Gastein-konferensen), och 
ett virtuellt forum som ska möjliggöra informationsutbyte via Internet. Europeiska 
kommissionen har inkallat Europeiskt folkhälsoforum till ett första möte den 21 november. 
Besked om ort och dagordning har vi ännu inte fått. EPSU har informerat kommissionen 
om vår besvikelse över att forumet inte är representativt upplagt. Den fasta kommittén 
enades om att informera kommissionen och hälsovårdsministerierna i respektive land om 
inte denna begäran tillmötesgås. 

 
• Den sociala dialogen inom sjukhussektorn. EU-kommissionen har godkänt 

projektförslaget om att utveckla den sociala dialogen i sjukhussektorn. Konferensen 
kommer att äga rum den 4-5 februari 2002 i Bryssel. Det förberedande mötet inför 
konferensen ägde rum den 13 september. Representanter för HOPE, CEEP och CEMR 
deltog i det förberedande mötet. Man enades om en preliminär dagordning för 
konferensen. Huvudfrågan blir fri rörlighet för anställda inom hälso- och sjukvården. 
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Konferensen är tänkt att avslutas med ett gemensamt uttalande om den sociala dialogen. 
Konferensen kommer att använda sig av webbsajten www.eurocarenet.org. Noterades att 
sjukvårdsarbetsgivarna i Nederländerna ingår i UNICE. De nederländska arbetsgivarna 
har gett uttryck för ett visst intresse av att aktivt medverka i den sociala dialogen. Med 
tanke på denna konferens konstaterades att det krävs samfällda ansträngningar för att få 
med deltagare från Medelhavsländerna och ansökarländerna. Konstaterades att det i 
Spanien pågår en strukturell förskjutning av förhandlingarna till den nationella nivån och att 
en formalisering av den sociala dialogen på europeisk nivå skulle bidra till att skapa 
ramavtal som man kunde hänvisa till. 

 
• Karin Olsson (Vårdförbundet, Sweden) tillkännagav att hon lämnar kommittén. Ordförande 

tackade henne för hennes insatser i kommittén. 
 
Möten som företrädare för den fasta kommittén HSS deltagit i 
• 5 april British Medical Association (BMA), överläggningar om medlemskap. 
• 21 maj Health Services Task Force (ISKA:s hälsovårdsarbetsgrupp), diskussion om 

liberalisering inom hälso- och sjukvården 
• 29 juni European Hospital Managers Association (EHMA), diskussion om den sociala 

dialogen 
• 3-4 juli Irish Congress of Trade Unions (ICTU), diskussion med Irish Nurses Organisation 

(INO) och Irish Medical Association (IMA) om medlemskap. 
• 26-29 september European Health Forum GASTEIN.  
• 21 november European Health Forum, första officiellt möte 
• 7 december HEALLO-möte, diskussion om utvecklingen inom Europeisk hälso- och 

sjukvård 
• 7-8 december belgiska ordförandeskapet ‘Den europeiska integrationen och hälso- och 

sjukvården’. 
 
Kommitténs sammansättning och könsfördelningen 
I slutet av året hade kommittén 30 medlemmar. Dessa fördelar sig på följande vis: 
Ordinarie: 17 kvinnor, 13 män (Ordinare: K. 56, 66 %, M. 43,34 %) 
Suppleanter: sammanlagt 24 – 12 kvinnor, 12 män (suppleanter: K 50 %, M 50 %) 
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2. Stats- och europeisk förvaltning 
 
15:e mötet i den fasta kommittén för stats- och europeisk förvaltning (NEA), 21 maj, 
Luxembourg 

De viktigaste punkterna på dagordningen: 
 
• Att utveckla den sociala dialogen 

Under denna punkt behandlades relationerna till andra fackliga organisationer, resultatet 
av trojkamötet den 27 april och framtiden för den sociala dialogen inom 
statsförvaltningen. Bakgrunden till beslutet att inte delta i mötet med generaldirektörerna 
ansvariga för offentlig förvaltning i trojkaländerna den 27 april 2001 beskrevs. Detta ledde 
till en blockering i den sociala dialogen.   

 
 En utkast till rekommendation från kommittén till styrelsens möte den 12 juni 

diskuterades. Avsikten var att försöka komma fram till en tillfällig lösning för att kunna 
fortsätta med den sociala dialogen under belgiskt ordförandeskap under hösten. 
Utkastet till rekommendation godkändes med 13ja-röster, 4 nej-röster och 2 nedlagda 
röster. 

 
• Frågor för den sociala dialogen: Mobilitet; informations- och kommunikationsteknologi 

(IKT); den socialpolitiska agendan 
 “Rapporten från mobilitetsgruppen till generaldirektörerna med ansvar för offentlig 

förvaltning” presenterades och hindren för rörlighet och tänkbara lösningar diskuterades. 
Man enades om att följa upp arbetet genom en e-mailarbetsgrupp. Syftena är att: 
- enas om en gemensam ståndpunkt i förhållande till rapporten att föreläggas för 

generaldirektörerna; 
- ett gemensamt bidrag till det pågående arbetet i generaldirektörernas mobilitetsgrupp; 
- tillsammans med generaldirektörerna utarbeta ett gemensamt bidrag avseende det 

planerade meddelandet om kvarstående hinder för den fria rörligheten på området 
offentliga tjänster (2002). 

Kommittén enades vidare om att sammanställa en lista över experter på informations- 
och kommunikationsteknologi bland kommitténs medlemmar och medlemsförbunden 
inom denna sektor. 
Ett dokument om den socialpolitiska agendan och handlingsplanen på området stats- och 
europeisk förvaltning lades till handlingarna. 

 
• Omstruktureringen inom EU-institutionerna och konsekvenserna för europeiska 

tjänstemän 
Vice ordföranden i Union Syndicale Fédérale (USF) talade om reformerna inom EU-
institutionerna, kommissionen och tjänstemännastadgan.   

 
• EPSU:s kampanj för offentliga tjänster 

Kommittén enades om att kampanjen bör breddas till att även omfatta frågor som är 
viktiga för offentliga tjänster inom statsförvaltningen. Man beslutade: 
- Informera junimötet i styrelsen om kommitténs önskan att medverka i kampanjen. 
- Ordförandena tar fram ett förslag till kommitténs bidrag till EPSU:s andra konferens 

om offentliga tjänster 2002, på grundval av skriftliga inlägg från kommitténs 
medlemmar. 
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16:e mötet i den fasta kommittén för stats- och europeisk förvaltning (NEA), 15 oktober, 
Luxembourg 

De viktigaste punkterna på dagordningen: 
 
• Val av ny vice ordförande 

Holger Unland, kommitténs vice ordförande avgick i juli. Ingen har nominerats att ersätta 
honom. Kommittén beslutade bordlägga valet av hans efterträdare till nästkommande 
möte. 

 
• Utvecklingen inom den sociala dialogen 

Läget i den sociala dialogen inom statsförvaltningen sedan junimötet i styrelsen 
analyserades. Följande kan noteras: styrelsens beslut vid junimötet; inbjudan från den 
belgiske generaldirektören Damar till trojkamötet den 28 november 2001; rapporterna om 
mötena med Damar och kommissionär Diamantopoulou; arbetsutskottets beslut i 
september om ‘slutsatserna’ och uppföljningen av ovanstående möten (en PM till 
kommissionären och en egen representativitetsstudie). 

 Kommittén enades om att: 
- betona frågan om representativitet vid trojkamötet; 
- hålla fast vid tidigare fastställda principer för deltagande i trojkamöten för stats- och 

europeisk förvaltning; 
- begära att kommittén ska vara representerad i EPSU:s egen projektgrupp för 

representativitetsstudien som genomförs tillsammans med ETUI; 
- be styrelsen gå med på en tillfällig lösning motsvarande den man kom fram till under 

belgiskt ordförandeskap för att göra det möjligt för EPSU att delta i möten med 
generaldirektörerna under spanskt ordförandeskap. 

 
• Utkast till uttalande om rörlighet 

EPSU:s svar på ‘Rapporten från mobilitetsgruppen till generaldirektörerna med ansvar för 
offentlig förvaltning’.  Kommittén beslutade: 
- Godkänna uttalandet med 2 ändringar; 
- Förelägga uttalandet för generaldirektörerna. 
- Förelägga uttalandet för de egna förbunden för diskussion och kännedom. 
- Till sekretariatet skicka in exempel på mobilitetshinder innan den 14 november. 
 

• EPSU:s syn på distansarbete och EFS’ mandat på området distansarbete 
Kommittén noterade EPSU:s ställningstagande och EFS’ mandat i fråga om 
distansarbete och lovade inkomma med kommentarer till sekretariatet inom en månad. 

 
• Informations- och kommunikationsteknologi 

Den 2:a kvalitetskonferensen ska hållas i Köpenhamn under danskt ordförandeskap 
2002.  En rundabordskonferens för arbetsmarknadens parter planeras genomföras i 
samband med denna konferens. Förslaget avseende “Informations- och 
kommunikationsteknologi och kompetensutveckling ” godkändes med 2 ändringar. 

 
• Förslag om seminarium i juni 2002 

Kommittén beslutade anordna ett seminarium för kommitténs medlemmar och 
företrädare för kandidatländerna i juni 2002.  Seminariet ska fokusera de förändringar som 
integrationsprocessen föranleder.  

 
Andra punkter på dagordningen: 
 
• Administrativt samarbete.  Uppföljningsprogrammet till ‘Karolus’ har lagts på is. 

Kommittén återkommer till denna fråga då det visar sig nödvändigt. 
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• EFS’ avtalsdatabas.  Medlemmarna påmindes om att bidra till denna. 
• Direktivet om information och samråd. Medlemmarna uppmanades bedriva lobbying för 

nytt alternativt förslag. 
 
 
Den sociala dialogen 
 
Att få igång och konsolidera den sociala dialogen är en av frågor som har högsta prioritet för 
kommittén. Arbetsgivarna har i nuläget som mål att utveckla den informella sociala dialogen. I 
detta syfte har de förstärkt sitt eget sekretariat. Den fasta kommittén har fortsatt sina 
ansträngningar att bemöta arbetsgivarna med väl motiverade ställningstaganden i frågor av 
ömsesidigt intresse och jobba vidare med att skapa nödvändiga förutsättningar för att komma 
igång med den sociala dialogen. Mot bakgrund av ovanstående och debatterna i styrelsen (se 
avsnitt I i denna verksamhetsberättelse) träffade en delegation från den fasta kommittén 
generaldirektörerna i trojkan den 28 november. Vid detta möte avgav den belgiske GD, Michel 
Damar, en förklaring om att “det faktum att ett antal organisationer deltar i dagens möte och 
likartade möten inte innebär ett beslut om hur den framtida sociala dialogen ska se ut.” 
 
 
 
Kommitténs sammansättning och könsfördelningen 
I slutet av året hade kommittén 28 ordinarie medlemmar, av vilka 9 var kvinnor och 19 män 
(dvs. 32,1% kvinnor). Antalet suppleanter var 21, av vilka 9 var kvinnor och 12 män (dvs. 
47.7% kvinnor).  9 länder (inkl. USF) hade utsett män både som ordinarie och suppleant 
medan endast 2 länder hade kvinnor både som ordinarie och suppleant.   
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3. Kommunförvaltning 
 
14:e mötet i den fasta kommittén för kommunförvaltning, 22 maj Luxembourg 

De viktigaste punkterna på dagordningen: 
 
• Val av ordförande och vice ordförande. Eva Støy avgick av personliga skäl som 

ordförande i den fasta kommittén. Hon har också lämnat sina uppdrag i det egna 
förbundet. Xander den Uyl avgick som vice ordförande p g a att han övergått till ett nytt 
jobb. Kommittén utsåg Finn Baerland, NKF, Norge till ordförande och Al Butler, Impact, 
Irland till vice ordförande. 

 
• Direktivet om information och samråd och EPSU:s lobbyarbete för att offentliganställda 

ska omfattas 
• Problemen de tjeckiska förbunden drabbats av till följd av föreslagna ändringar i tjeckisk 

arbetslagstiftning. EPSU har tillskrivit Europeiska kommissionen. 
• Upphandling och EPSU:s lobbning för sociala och miljökriterier; 
• Frågor om brandsäkerhetsmyndighet som ställts inom Europaparlamentet; 
• Översikt över transnationella företag inom den offentliga sektorn; 
• Den sociala dialogen på branschövergripande plan: bl a sammanbrott i förhandlingarna 

om anställda i uthyrningsföretag; 2:a skedet i samrådet om modernare och bättre 
anställningsförhållanden, samt diskussionen om distansarbete. 

• EPSU:s och CEMR:s arbetsgivareplattforms arbetsprogram. Diskussionen handlade 
mest om problemen med CESI och EUROFEDOP. Man hänvisade till EFS’ ståndpunkt 
avseende sistnämnda organisation. Andra frågor som diskuterades var uppföljningen av 
det gemensamma uttalandet om sysselsättning (antogs i november 2000) och den 
föreslagna arbetsgruppen sysselsättningspolitik. 

• Kommunala företag i Euroap. Rainer Plassmann, CEEP:s generalsekreterare, höll ett 
anförande. 

• Kommunförvaltningen och utvidgningen. Det föreslagna seminariet anordnat av 
fackföreningsakademin EFA/ETUCO och EPSU för fackliga organisationer för 
kommunalanställda i Central- och Östeuropa och kollektivavtalsförhandlingar 
diskuterades (Prag, 20-23 oktober 2001) 

• ILO och kommunala tjänster. Medverkan i ILO-mötet om kommunala tjänster den 15-19 
oktober 2001 diskuterades. 

• EPSU-konferens om offentliga tjänster, 12 december 2001. Konferensen diskuterades i 
förhållande till EPSU:s allmänna agenda liksom EFS’ och Europeiska kommissionens 
arbete. 

• Skyddade arbetsplatser. I samband med arbetet med upphandlingsfrågor har EPSU fått 
kontakt med European Group of IPWH (International organisation for the Provision of 
Work for persons with disabilities and who are occupationally Handicapped). Detta är en 
organisation för skyddade verkstäder/arbetsplatser i en rad länder och skulle som 
arbetsgivarpart vilja inleda en social dialog med EPSU. 

• Avfall. Kommittén fick aktuell information om utvecklingen inom avfallsområdet, bl a 
avfallskonferensen den 12 februari 2001 och överläggningarna med FEAD (European 
private sector waste organisation), organisationen för de privata avfallsföretagen i 
Europa. Diskussionen handlade framförallt om behovet av en dialog också med offentliga 
avfallsföretag. 
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15:e mötet i den fasta kommittén för kommunförvaltning, 16 oktober, Luxembourg 

 
De viktigaste punkterna på dagordningen: 
 
• Direktivet om information och samråd: uppdatering om EPSU:s lobbning; 
• Situationen i Tjeckien på det arbetsrättsliga området. Medlemmarna omtalade vad som 

gjorts, bl a nämndes EPSU:s resolution, brev till kommissionen och kontakter med 
socialdemokratiska partier. 

• Upphandling, aktuell information om EPSU:s lobbyverksamhet som bland annat omfattat 
kontakt med miljöorganisationer, grupper som verkar för en rättvis handel samt andra 
socialt aktiva organisationer plus en rapport om korruption och upphandling. En rapport 
om UNISON:s kampanj för en klausul om rättvisa löner och antagande av denna policy av 
Greater London Authority presenterades. 

• Brandsäkerhetsmyndighet: rapporter har skickats till brandsäkerhetsnätverket om 
skogsbränder och om eldsvådor på hotell. 

• Översikt över transnationella företag inom offentlig sektor. Häri ingick bl a en rapport om 
arbete utfört av EPSU:s samordnare för Europeiska företagsråd, EWC. Kommittén 
godkände de två resolutioner som föreslagits (om nätverket och om EWC-samordnarnas 
roll) 

• Dave Hall från utredningsenheten Public Services International Research Unit vid 
University of Greenwich inledde debatten om Offentligt/privat partnerskap / initiativ 
avseende offentliga finanser. Man enades om att fortsätta diskutera främjande av den 
offentliga sektorn i Europa och hur man ska klara de utmaningar den offentliga sektorn 
ställs inför på grund av åtgärder beslutade av EU. PSIRU ska kontaktas för fortsatta 
uppdrag. 

• Den sociala dialogen. En rapport åhördes om utvecklingen i den övergripande sociala 
dialogen om distansarbete. 

• EPSU-CEMR-EP:s arbetsprogram. Kommittén fick höra senaste nytt om EUROFEDOP 
och CESI, bland annat representativitetsstudien som universitetet i Leuven utfört för 
kommissionen. Kommittén noterade att arbetsgivarna inte kommit med något förslag om 
distansarbete. 

• Rapport om EFS’/CEEP-konferensen om offentliga tjänster den 4-5 oktober 2001 och 
EPSU:s kampanj med anledning av det s.k. Langen-betänkandet om tjänster i 
allmänhetens intresse. Medlemmarna ansåg att EPSU:s kampanj varit framgångsrik. 

• Diskussion om använding av återstående budgetmedel för den fasta kommittén. Man 
enades om en avtalskonferens för kommunförvaltningsområdet och att PSIRU bör 
fortsätta jobba med frågan om offentligt-privata partnerskap. 

 
 
Könsfördelningen: 
 
Kommittén hade 26 ordinarie medlemmar av vilka 4 var kvinnor och 22 män (15,4 % kvinnor). 
Suppleanterna är 21 och av dessa är 5 kvinnor och 16 män (23,8 % kvinnor). 10 länder har 
män på båda posterna och 0 länder har kvinnor både som ordinarie och suppleant. Ett land 
har en kvinnlig ordinarie ledamot och ingen suppelant. 4 länder representerades av samma 
förbund som utsett män på båda posterna. 
 
Efter valet är har kommittén två män som ordförande respektive vice ordförande (Finn 
Baerland och Al Butler) och en kvinna som vice ordförande (Almuth Fischer). Tidigare var det 
två kvinnor och en man. 
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Kommunförvaltning, partsrelationer och facklig strategi i central- och östeuropeiska 
länder, seminarium anordnat av EPSU / Europeiska fackföreningsakademin 
EFA/ETUCO den 20-23 oktober, Prag, Tjeckien 
 
I detta gemensamma EPSU/EFA-seminarium deltog företrädare för kommunalanställdas 
förbund i Estland, Polen, Tjeckien, Ungern, Slovenien och Slovakien. Seminariets syften var: 
• Att bedöma läget vad gäller avtalsförhandlingar på kommunförvaltningens område i 

deltagande länder 
• Att titta på och utforma fackliga strategier för att förbättra de kollektiva förhandlingarna för 

kommunalanställda 
• Att utröna vad som kan göras på lokalt, nationellt och europeiskt plan för att stärka 

kollektivavtalsförhandlingarna för kommunalanställda (tonvikten kommer att ligga på att 
övertyga arbetsgivarna på lokalt/regionalt plan om att de bör ställa upp och förhandla och 
på hur fackets förmåga att genomdriva detta kan stärkas). 

 
Seminariet gav en bättre inblick i fackets problem. Detta var viktigt också med tanke på EU-
utvidgningen och medverkan av arbetsgivare och fackliga organisationer från länderna i 
Central- och Östeuropa i den sociala dialogen. Några viktiga frågor som framgick av de 
nationella rapporterna: 
 
• Övergången till en marknadsekonomi präglad av liberalisering och privatisering har haft 

stor betydelse för offentliga tjänster; 
• Omstruktureringen av de offentliga tjänsterna har urholkat arbetsvillkoren och har inneburit 

att mindre pengar avsätts för detta område; 
• Utvecklingen går mot decentralisering och privatisering; 
• Fackliga resurser och fackföreningsmedlemmar är hårt ansatta och facket har en låg 

profil; 
• Kollektivavtalsförhandlingar förs på ett mycket splittrat sätt och det är problem p g a 

avsaknaden av arbetsgivareorganisationer på lokalt plan som facket kan förhandla med. 
 
Seminariet listade en rad nödvändiga åtgärder: 
• Modellavtal bör tas fram och goda erfarenheter ges spridning; 
• De fackliga organisationerna bör stärkas, framförallt deras förmåga att förhandla; 
• Politisk press behövs för att få till stånd arbetsgivareorganisationer. 
 
En mer utförlig rapport finns att tillgå. 
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4. Allmännyttiga verk 
 
15:e mötet i den fasta kommittén för allmännyttiga verk. 2 april, Luxembourg 

De viktigaste frågorna på dagordningen: 
 
• European Council of Energy Regulators (europeiska rådet för regleringsorgan på 

enerigområdet) EPSU har upprättat kontakter till rådet.  
• Avtalskonferens - elektricitet. Man enades om program och arbetsmetod för konferensen.  
• Det tyska företaget Energie AG. Trots fackliga aktioner rapporteras problemen fortsätta. 

Nu försöker företaget skriva på ett avtal för en annan bransch med lägre löner och sämre 
arbetsvillkor. 

• Förhandlingarna på Irland. Rapport om fortsatta löneförhandlingar inom elbolaget 
Electricity Supply Board liksom omfattningen av de förändringar ledningen eftersträvar, 
såsom att få in privata investerare. 

• I Belgien fortsätter förhandlingarna om uppsägningar. 
• De ungerska kollegerna rapporterade om konflikten (februari). 
• Den sociala dialogen. Mötet åhörde en rapport om att inget skett i de övergripande 

förhandlingarna om uthyrningsföretag. 
• Den sociala dialogen på elområdet - Eurelectric. En rapport avgavs om mötet i 

kommittén för den sociala dialogen den 9 mars 2001. Följande hade diskuterats: 
kommissionens sociala och arbetsmarknadspolicy; energipolitik (liberalisering och 
översyn av direktivet; översyn av Euratom-fördraget; definitionen av ‘public service’ Stål- 
och Kolfördragets upphörande EKSG); försörjningstrygghet; förnybar energi; 
energieffektivitet. Utvidgningsförhandlingarna – energikapitlet har ännu inte diskuterats 
med ansökarländerna. Kommittén för den branschvisa sociala dialogen kritiserade 
kommissionens sätt att informera medlemmarna. En konferens om den sociala dialogen 
planeras för arbetsgivare och fack i CÖE. En rapport avgavs av arbetsgruppen för 
livslångt lärande inom kommittén för den branschvisa sociala dialogen. Ett frågeformulär 
ska tas fram och en studie genomföras. 

• Den sociala dialogen på gasområdet/ Eurogas. Medlemmarna godkände den planerade 
verksamheten, som bland annat omfattar ett gemensamt seminarium om effekterna av 
liberaliseringen för gassektorn liksom ett möte med ordförande i Eurogas om en formell 
social dialog 

• Den sociala dialogen på vattenområdet/ Eureau. Kommittén enades om att diskussionen 
bör fortsätta om : 
− effekterna av ramdirektivet för vattenbranschen och eventuellt frågan om 

vattenprissättning, 
− Sysselsättningsutsikterna för sektorn. 
− Framtida behov av kunskaper och färdigheter 
− Arbetsmiljöfrågor, 
− Förberedelser inför årligt möte med Eureau. 

• Kommittén diskuterade liberalisering och privatisering av vattentjänster och motsatte sig 
en sådan utveckling. 

• Den sociala dialogen på avfallsområdet/FEAD. Kommittén godkände arbetsprogrammet i 
enlighet med förslaget från avfallsseminariet (12 februari 2001, se rapport nedan). 

• Europeiska rådgivande energikommittén. Kommissionen har beslutat integrera 
transportområdet i denna. Kommittén enades om vilka som ska företräda EPSU. 

• Europeisk energipolitik. Kommittén diskuterade tänkbara ändringar i kommissionens 
direktivförslag på grundval av EPSU:s ställningstagande i september 2000. Vidare 
enades man om att komma med ett svar på EU-kommissionens grönbok Mot en 
europeisk strategi för en trygg energiförsörjning.  
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• Central- och Östeuropa. En rapport avgavs om samarbetet mellan EU och Ryssland och 
EPSU:s protester hos kommissionen på grund av att facket inte engagerats, samt 
avsaknaden av en social dimension i det europeiska energifördraget. EPSU försöker 
tillsammans med ISKA och FFI få in en sådan social paragraf. 

• Transnationella företag och europeiska företagsråd. Rapporterades om utvecklingen 
inom sektorn och pågående förhandlingar om Europeiska företagsråd i ett antal företag.  

• Vidare åhördes rapporter om arbetet för offentliga tjänster och EPSU-konferensen den 12 
december 2001. 

 
 
16:e mötet i den fasta kommittén för allmännyttiga verk, 1 oktober, Luxembourg 

De viktigaste punkterna på dagordningen: 
 
• Framtagande av ett dokument om rapporten från Europeiska rådet för regleringsorgan på 

energiområdet om kvaliteten på elektricitetsförsörjningen. 
• Planering inför ett  möte med belgiska energiministern (Olivier Deleuze) i hans egenskap 

av ordförande i energiministerrådet, 12 november. Viktiga frågor för EPSU är farhågor om 
liberalisering och försörjningstrygghet. 

• Ytterligare förberedelser inför avtalskonferensen för elektricitetsområdet (2002) 
• Till följd av EPSU:s stöd och aktioner har avtal tecknats och socialplaner 

överenskommits med regeringarna i Tjeckien och Slovakien. I Italien har ett avtal tecknats 
för hela branschen.  

• Diskussion om EFS’/CEEP:s förslag till ramdirektiv om tjänster i allmänhetens intresse 
på grundval av EFS’/CEEP-stadgan. De medlemmar som berörs bör även bevaka 
utvecklingen inom WTO/GATS. 

• Den sociala dialogen. En rapport avgavs om de branschövergripande förhandlingarna om 
distansarbete. 

• Den sociala dialogen på elektricitetsområdet med Eurelectric. Ledningsgruppen i 
kommittén för den branschvisa sociala dialogen diskuterade den 14 september projektet 
livslångt lärande; konferensen om Central- och Östeuropa; projektet avseende framtida 
behov av färdigheter samt arbetsprogrammet för 2002. EPSU-delegaterna framhöll vikten 
av att fortsätta jobba med jämställdhetsfrågor. Ytterligare möten har ägt rum den 8 
oktober (livslångt lärande) och 10 december (plenarmöte). Vid plenarmötet diskuterades 
bl a: rapporter från kommissionen om den inre marknaden för el och gas, livslångt 
lärande, behov av färdigheter och CÖE-konferensen. 

• Den sociala dialogen inom gas/ Eurogas. Framsteg har gjorts och förutsättningarna att 
komma igång med en formell social dialog under 2002 diskuterades. 

• Vatten. Kommittén diskuterade Laeken-rapporten, som föreslår att man ska försöka 
öppna den europeiska vattenmarknaden genom liberalisering. 
EPSU talade på ett seminarium om “Europe’s Water policy on the road to Implementation 
and the opening of Water Markets” (Europas vattenpolicy på väg mot implementering och 
öppnande av marknaderna för vatten) . Seminariet ägde rum den 30 november och 1 
december och hade anordnats av europeiska miljöbyrån EEB. EPSU:s anförande 
handlade främst om: 

− Allmänna invändningar mot liberalisering av vattenbranschen 
− Plädering för den offentliga sektorn 
− Slutsatserna fokuserade på hur EPSU skulle kunna samarbeta med miljögrupper 

för att verka för offentliga tjänster på vattenområdet; 
− EPSU och EEB enades om ett nära samarbete kring liberalisering av 

vattensektorn. 
• Social Dialog avfall/ FEAD. Kommittén enades om att inrätta en arbetsgrupp att förbereda 

den sociala dialogen med FEAD. 
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• Europeiskt energi- och transportforum.  Kommittén fick aktuell information om 
fördelningen av platserna. Den fackliga sidan får 6 representanter (EPSU 1). 

• Europeisk energipolitik. Liberalisering av den inre marknaden. Kommittén noterad det 
arbete EPSU utfört för arbetstagaregruppen i Ekonomiska och sociala kommittén i 
samband med att denna utarbetat sitt yttrande om kommissionens förslag avseende en 
ytterligare liberalisering av marknaden för el och gas. Kommittén diskuterade framförallt 
EPSU:s ståndpunkt vad gäller en fjättrade marknad (captive market).  Christobal Burgos, 
chef för enheten med ansvar för försörjningstryggheten presenterade kommissionens 
grönbok. Kommittén godkände EPSU:s yttrande om EU:s grönbok om 
försörjningstrygghet.   

• Transnationella företag och europeiska företagsråd. Aktuell information gavs om den 
senaste utvecklingen bl a att förhandlingarna slutförts om europeiska företagsråd inom 
EdF och GdF (EPSU:s biträdande generalsekreterare har medverkat som expert), 
överenskommelsen med det nederländska företaget Essent. Kommittén godkände 
resolutionerna om EPSU-nätverket för EWC-samordnare och utkastet till riktlinjer 
avseende samordnarnas roll.  

 
 
Könsfördelningen: 
 
Kommittén bestod av 29 ordinarie medlemmar, av vilka 1 kvinna och 28 män (3,5 % kvinnor). 
Av de 23 suppleanterna var 3 kvinnor och 20 män (17,4 % kvinnor). 15 länder hade utsett män 
på vardera posten medan endast 1 hade en kvinna både som ordinarie och suppleant 
(Island). 4 länder representerades av män från samma förbund. 
 
Ordförande och vice ordförande är män. 
 
Även om kommittén inte har en jämn könsfördelning, återspeglar detta situationen inom 
området allmännyttiga verk, där mansdominansen är stor. Medlemmarna i kommittén är 
medvetna om detta och har särskilt ansträngt sig för att ta upp jämställdhetsfrågor i arbetet, t 
ex i den sociala dialogen med Eurelectric och i kraven som ställs på den europeiska 
energipolitiken. 
 
 
Avfallsbranschen i Europa: information och samråd inom en bransch som snabbt håller 
på att omstruktureras, seminarium, 12 februari, Bryssel 

 
EPSU-seminariet fokuserade utvecklingen inom avfallsbranschen, de transnationella 
företagen inom denna, europeiska företagsråd samt rätten till information och samråd. Vidare 
diskuterades arbetsmiljö- och upphandlingsfrågor. 
 
På följande punkter föreslås en uppföljning: 
• En social dialog med FEAD, avfallsbranschens arbetsgivareorganisation på europeisk 

nivå. Följande frågor föreslås diskuteras: 
− Arbetsmiljö; hälsa och säkerhet 
− Den yttre miljön 
− Andra frågor såsom riktlinjer för upphandling och offentliga kontrakt. 

• Målinriktade satsningar för inrättande av europeiska företagsråd (t ex. Shanks and 
McEwan, RWE Umwelt, Van Ganzewinkel, Rhetemann) 

• Fokus på förebyggande av social dumpning och miniminormer genom överenskommelse 
om “social stadga” med företagen. Stadgan borde inkludera erkännande av fackliga 
rättigheter och fastställa vissa miniminormer. 

Vidare diskuterades möjligheten att ha en avfallsgrupp som regelbundet träffas. 
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EPSU:s samorndarnätverk för europeiska företagsråd 13 september, Luxembourg 

 
Det första mötet i EPSU:s EWC-samordnarnätverk diskuterade utvecklingen på olika 
områden inom EPSU och godkände två resolutioner att föreläggas för EPSU:s styrelse och 
fasta kommittéer. Dessa gäller inrättande av nätverket och samordnarnas roll. 
 
Under den period som täcks av denna rapport har de transnationella företagen vuxit inom 
EPSU särskilt på det allmännyttiga området. EPSU deltog som expert i förhandlingarna om 
Europeiska företagsråd inom EDF och GDF och har också deltagit i arbetet i de europeiska 
företagsråden i Suez och Vivendi. EPSU-sekretariatet har vidare bistått de kolleger som 
jobbat med TXU och RWE-Thames Water. 
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IV. EPSU-PROJEKT 
 
1. Utvidningsarbetsgruppen 
 
Arbetsgruppen avhöll sitt 2:a och 3:e möte den 2 april i Sofia respektive den 12 oktober i 
Bryssel. 
 
Gruppen har främst diskuterat: 
 
• Den viktigaste utvecklingen i ansökarländerna och lägesrapporter inför utvidningen; 
• Arbete utfört av Europeiska fackföreningsinstitutet om utvidgningen; information om och 

diskussion kring relevanta EU-dokument och program. 
• Bidrag till resolutionen om  “Utvidningen av Europeiska unionen – den sociala dialogen i 

ansökarländerna ”. Resolutionen framhåller än en gång EPSU:s krav att facket i 
ansökarländerna ska få medverka vid medlemskapsförhandlingarna, man betonar vikten 
av en aktiv arbetsmarknadspolitik som bedrivs i samråd med arbetsmarknadens parter 
och EPSU uppmanas kartlägga vänförbunds- och partnerskapsverksamhet. 
Resolutionen antogs av arbetsutskottet i september och har vidarebefordrats till 
Europeiska kommissionen. 

• Medlemmarna i arbetsgruppen åhörde anföranden av företrädare för kommissionen om 
den regionala sammanhållningen inom EU och kandidatländerna, TAIEX (Technical 
Assistance Information Exchange Office) och dess arbete, Europaparlamentets 
yttranden om utvidgningen liksom utvidningen och den sociala dimension. 

• Betonades att det är viktigt att arbetsgruppens förslag kan genomföras. De planerade 
seminarierna på kommunförvaltningens område respektive stats- och europeisk 
förvaltning ska ses som viktiga bidrag till detta. 

 
Det 4:e mötet i arbetsgruppen planeras äga rum 8 april 2002  i Riga.  
 
 
2. 1:a mötet i stadgearbetsgruppen 
Stadgearbetsgruppen sammanträdde den 27 september. För närvarande har gruppen två 
uppdrag som härstammar från generalförsamlingen 2000. Det gäller att utforma förslag 
angående: 
 
Paragraf 4.2.2. – Rätt till representation på kongressen; 
Bilaga I – Kongressens arbetsordning. 
 
Detta arbete har ännu inte slutförts. Ett förslag i dessa två frågor planerar man förelägga för 
styrelsemötet i juni 2002. 
 
 
3. 'Framtiden för Europeiska unionen och offentliga tjänster’, 
12 december, Bryssel 
Konferensen ingick som ett led i EPSU:s kampanj för offentliga tjänster inför 
regeringskonferensen 2004. Konferensen samlade ett 100-tal deltagare och möjliggjorde ett 
åsiktsutbyte mellan experter från EPSU:s medlemsförbund, akademiker, företrädare för 
Europeiska kommissionen och det belgiska ordförandeskapet, CEEP, CEMR och EFS. 
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Konferensen belyste den betydelse EU:s konkurrenspolitik har för tjänster i allmänhetens 
intresse och det på grundval av några väl valda fallstudier. 
http://www.psiru.org/epsuconference/index.htm 
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V. EFS/EUROPEISKA UNIONEN 
 
1. EFS’ exekutivkommitté 
 
EFS’ exekutivkommitté har sammanträtt den 21-22 mars, den 13-14 juni, den 10-11 oktober 
och den 14 december. EPSU:s generalsekreterare ingår för närvarande också i EFS’ 
styrkommitté och är samordnare för de europeiska branschfederationerna. 
 
• Arbetet har främst fokuserats till att effektivt påverka det svenska och belgiska EU-

ordförandeskapet.  EFS har koncentrerat sig på att följa upp sysselsättningsstrategin från 
Lissabon, varvid man gått in för ett balanserat och integrerat synsätt. EFS’ krav på en 
aktiv och integrerad sysselsättningspolitik blev särskilt viktigt efter händelserna den 11 
september. Mot bakgrund av företagens omstrukturering, massuppsägningar och en 
ekonomisk nedgång, har EFS’ exekutivkommitté betonat vikten av samordnade och 
samfällda aktioner inom medlemsstaterna och på EU-nivå.  
Påtryckningar har utövats för att få igenom de föreslagna direktiven om en europeisk 
bolagsstadga, om information och samråd på nationellt plan samt inrättande av ett 
europeiskt övervakningscentrum för omstrukturering inom industrin. EFS har vidare 
påbörjat sitt arbete kring konventet att föreläggas för toppmötet i Laeken. 

 
• EFS har fortsatt sin mobiliseringskampanj genom större demonstrationer under det 

belgiska ordförandeskapet. EPSU har deltagit på ett väl synligt sätt i dessa, den 21 
september i Liège och den 13 december i Bryssel. EPSU-avdelningen var stor och väl 
synlig vid demonstrationen i Bryssel. 

 
 
2. Den sociala dialogen 
 
Förhandlingar om arbete för uthyrningsföretag 

• De övergripande förhandlingarna mellan parterna om arbete för uthyrningsföretag har 
avslutats utan resultat. EFS’ exekutivkommitté beslutade den 22 mars sätta stopp för 
detta arbete. I uttalandet från EFS påpekas att förhandlingarna misslyckats på grund av 
en ‘ideologisk’ blockering på arbetsgivaresidan. Synen på vad som är en jämförbar 
arbetstagare i likabehandlingshänseende var den främsta stötestenen. Arbetsgivaren ville 
kunna välja om den anställde i uthyrningsföretaget ska jämföras med anställda i 
uthyrningsföretaget eller det anlitande företaget. EFS var endast berett att gå med på 
undantag från regeln att jämförelsen ska ske med anställda i det anlitande företaget om 
dylika undantag byggde på kollektivavtal. Detta kunde arbetsgivarna inte gå med på, 
varför förhandlingarna strandade. 

• Europeiska kommissionen ska nu lägga fram ett förslag till direktiv om arbete för 
uthyrningsföretag. 

 
Förhandlingar om distansarbete 

De övergripande förhandlingarna om distansarbete inleddes den 12 oktober. Vid mötet i den 
sociala dialogkommittén fastställdes parternas förhandlingsgrupper (medlemmar i 
redaktionskommittéer). Vid detta möte redogjorde delegationerna för sin ståndpunkt. 

UNICE:s – CEEP:s ståndpunkt 
• utgångspunkten är beslutet vid toppmötet i Lissabon om ett kunskapsbaserat samhälle 
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• Distansarbete kan vara produktivt endast om det bygger på ömsesidigt förtorende mellan 
arbetsgivare och arbetstagare 

• Slutsatserna får inte bygga på artikel 137, dvs ingen garanti att vi får ett rättsligt EU-
instrument (såsom i fråga om föräldraledighet, visstidsanställningar). 

• Arbetsgivarna vill inte ha något som är nästintill ett direktiv. 
• Det krävs fasta åtaganden om uppföljning, nationellt, men detta måste ske pragmatiskt. 
EFS 
• Tre huvudfrågor: 

− Avtalets art (hur ska den nationella implementeringen tryggas); 
− Behovet av en icke-diskrimineringsklausul (inklusive rätten att återvända till 

arbetsplatsen); 
− Anställningsvillkorens särart bör beskrivas. 

• Om ingen överenskommelse träffas, bör kommissionen föreslå ett direktiv. 
• I EFS-delegationen ingår en företrädare för kandidatländerna för att understryka det 

faktum att distansarbetet till sin natur är sådant att kandidatländerna också bör beaktas vid 
överläggningarna. 

 
Under år 2001 har ytterligare plenarmöten hållits den 12 november och 6 december. 
Den viktigaste frågan i förhandlingarna blir att formulera implementeringsklausulen för avtalet. 
Till skillnad från tidigare avtal (om visstidsanställningar, föräldraledighet) sägs inget direkt om 
att Europeiska kommissionen bör utarbeta ett utkast till direktiv. I stället ska 
överenskommelsen tillämpas nationellt på det sätt som är mest lämpligt i just det landet. 
Förfarandet beräknas avslutas i april 2002. 
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BILAGOR 
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1. Lista över kommittémedlemmar 

 
STYRELSEN 

 
COUNTRY TITULAR M/F SUBSTITUTE M/F 

NOMINATIONS AS PER PARAGRAPH 4.3.2 OF THE EPSU CONSTITUTION 

PRESIDENT SALFI Anna (FP-CGIL) F   

VICE 
PRESIDENTS 

• TBC 
• PERRET Anne-Marie (FGF-FO) 

M 
F 

  

GENERAL 
SECRETARY 

FISCHBACH-PYTTEL Carola F   

DEPUTY 
GENERAL 
SECRETARY 

GOUDRIAAN Jan Willem M   

AUSTRIA HOLZER Richard (GÖD) M HUNDSTORFER Ruldof (GdG) M 

BELGIUM LIEBEN Gilbert (CGSP-ALR) M BIAMONT Guy (CGSP Ministères) M 

BULGARIA KOKALOV Ivan (FTUHS) M PARTENIOTIS Ioanis (FCIWSW) M 

CROATIA OSTRIC ANIC Ljiljana (TUWHS) F   

CYPRUS HADJIPETROU Glafkos (PA.SY.DY) M THEOPHANOUS Petros (FPSEC-
SEK) 

M 

CZECH 
REPUBLIC 

SCHLANGER Jiri (TUHSSC) M   

DENMARK WINCKLER Poul (FOA) 
WALDORFF Peter (HK Stat/StK) 

M 
M 

NIELSEN Joan Wandahl (KKF) 
RASMUSSEN Mogens Kring 
(AC/DJøF) 

F 
M 

ESTONIA LIIVAMÄGI Kalle (ROTAL) M SCHMIDT Ulle (ETTAL) F 

FINLAND SANTAMÄKI-VUORI Tuire (KTV) 
KRATS Matti (PARDIA) 

M 
F 

MALMSTRÖM Eila (SOSTL) 
LAITINEN-PESOLA Jaana (TEHY) 

F 
M 

FRANCE 1st two years: 
BOISSON Michel (CFDT) 
2nd two years: 
BUTOUR Jean-Louis (UGFF CGT) 

 
F 
 
 
M 

1st two years: 
COANET Philippe (CGT Serv. 
Pub.) 
2nd two years: 
MARTIN Patrick (CFDT) 

 
M 
 
 
 

GERMANY BSIRSKE Frank (Ver.di) 
ZAHN Christian (Ver.di) 
 
POLZER Ursula (Ver.di) 

M 
M 
 
F 

KUNKEL-WEBER Isolde (Ver.di) 
Dr. MONTGOMERY Frank Ulrich 
(Marburger Bund) 
MARTIN Kurt (Ver.di) 

F 
M 
 
M 

GREECE PAPASPYROS Spyros (ADEDY) M VOUTOS Panagiotis (ADEDY) M 

HUNGARY GÁL Rezsö (VDSZSZ) M VADÁSZ János (KKDSz) M 

ICELAND JÓNASSON Ögmundur (BSRB) M ANDRESSON Jens (BSRB) M 

IRELAND McLOONE Peter (IMPACT) M HORAN Blair (CPSU) M 

ITALY TARELLI Rino (FPS-CISL) M ARMUZZI Laimer (FP-CGIL)  

LATVIA RUDZITE Ija (LMWTU) F ZARKEVICHA Kornelia (LAKRS) F 

LITHUANIA PETRAITIENE Irena (TU SW) F NEMANIUS Romualdas (LVPF) M 
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COUNTRY TITULAR M/F SUBSTITUTE M/F 
LUXEMBOURG JUNGEN Tom (OGB-L) M TURPEL Justin (CGT-L) M 

MALTA ATTARD SULTANA Josephine 
(GWU) 

F CINI Rudolph (MUMN) M 

NETHERLANDS VAN PIJPEN Jenneke (AbvaKabo 
FNV) 

M KOESLAG Paul (CFO) M 

NORWAY DAVIDSEN Jan (NKF) M LILLEHEIE Turid (NTL) F 

POLAND GREGER Jadwiga (Health - 
Solidarnosc) 

F WIELGUS Jerzy (Public Services - 
Solidarnosc) 

M 

PORTUGAL 1st year: 
NOBRE DOS SANTOS J. (SINTAP) 
2nd year: 
BRAZ Francisco (STAL) 
3rd year: 
BETTENCOURT Leodolfo (STE) 
4th year: 
STAL 

 
M 
 
M 
 
M 

1st year: 
BRAZ Francisco (STAL) 
2nd year: 
BETTENCOURT Leodolfo (STE) 
3rd year: 
STAL 
4th year: 
SINTAP 

 
M 
 
M 

ROMANIA DIACONU Ioan (UNIVERS) M LUHA Eugen Gheorghe (GAZ 
Rom) 

M 

SLOVAKIA KUZMOVA Vlasta (STUWS) F   

SLOVENIA LEKSE Nevenka (TUHSS) F DOLAR Franc (SDE Slovenije) M 

SPAIN 1st two years: 
ALENDE María José (FES-CC.OO) 
2nd two years: 
LACUERDA Julio (FSP-UGT) 

 
 
 
M 

1st two years: 
LACUERDA Julio (FSP-UGT) 
2nd two years: 
ALENDE María José (FES-
CC.OO) 

 
M 
 
 

SWEDEN THÖRN Ylva (KOMMUNAL) 
EFRAIMSSON Inger (SKTF) 
CARNHEDE Annette (ST) 

F 
F 
F 

LÖNN Sten (SEKO) 
SJÖSTRÖM Kerstin 
(Vårdforbundet) 
BYGDELL Agneta (SSR) 

M 
F 
 
F 

SWITZERLAND SCHUEPP Doris (VPÖD/SSP) F   

TURKEY ÖNAL Ismail Hakki (Genel-Is) M BAYKARA Vicdan (Tüm Bel-Sen) F 

UK PRENTIS Dave (UNISON) 
REAMSBOTTOM Barry (PCS) 
THURSTON Jenny (Prospect) 
GRAHAM Mick (GMB) 

M 
M 
F 
M 

GILCHRIST Andy (FBU) 
BAUME Jonathan (FDA) 
SHEELAGH Brewer (RCN) 
KAUFMAN Chris (TGWU) 

M 
M 
 
M 

PSI ENGELBERTS Hans M LEATHER Alan M 

     

AS PER PARAGRAPHS 4.3.2 & 4.4.3 OF THE PROPOSED AMENDMENTS TO THE EPSU CONSTITUTION: 
1 ADDITIONAL WOMEN'S SEAT PER CONSTITUENCY 

Denmark, 
Norway, 
Sweden, 
Finland, Iceland 

JOHANSEN Gunhild (NKF)  LAITALA Pirjo Riitta (SUPER)  

UK, Ireland SNAPE Liz (UNISON)  CARNEY Chris (IMPACT)  

Germany MORGENSTERN Vera (Ver.di)  WOLFSTÄDTER Alexa (Ver.di)  

Benelux, France PERRET A.-Marie (FGF-FO)  JANNIN Marie-Christine (CFDT-
Santé Sociaux 

 

Austria, 
Switzerland, 
Czech Republic, 

SALOMON Eva (GÖD)    
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COUNTRY TITULAR M/F SUBSTITUTE M/F 
Slovak Republic, 
Hungary, 
Slovenia, Croatia 

Estonia, Latvia, 
Lithuania, Poland, 
Romania, 
Bulgaria, Turkey 

PETRAITIENE Irena (LTUSW)    

Italy, Spain, 
Portugal, Malta, 
Greece, Cyprus 

BERNABE Inma (FSAP-CC.OO)    

AS PER PARAGRAPH 4.3.2 OF THE EPSU CONSTITUTION CHAIRS OF THE STANDING COMMITTEES, 
WITH THE RIGHT TO SPEAK ONLY 

Health and Social Services JENNINGS Karen (UNISON) M 

Local and Regional Government BÆRLAND Finn (NKF) M 

National and European Administration WALDORFF Peter (HK Stat/Stk) M 

Public Utilities BERNI Giacomo (FNLE-CGIL) M 

OBSERVERS 
EUROCADRES McAUSLAN Jim M   

USF FERNANDEZ CAMACHO Jose M BERTZELETOLI Tina F 
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ARBETSUTSKOTTET 
 
CONSTITUENCY TITULAR M/F SUBSTITUTE M/F 

PRESIDENT 

VICE 
PRESIDENTS 

SALFI Anna (FP CGIL) 
 
• TBC 
• PERRET Anne-Marie (FGF-FO) 

F 
 
M 
F 

  

GENERAL 
SECRETARY 

DEPUTY 
GENERAL 
SECRETARY 

FISCHBACH-PYTTEL Carola 
 
GOUDRIAAN Jan Willem 

F 
 
M 

  

Austria, Croatia, 
Czech Republic, 
Slovak Republic, 
Hungary, Slovenia 
& Switzerland 

SCHLANGER Jiri (STUHSS) 
LEKSE Nevenka (TUHSS) 

M 
F 

HOLZER Richard (GÖD) 
 

M 
 

Belgium, the 
Netherlands, 
France & 
Luxembourg 

VAN PIJPEN Jenneke (AbvaKabo 
FNV) 

JANNIN Marie-Christine  

(CFDT) 

M 

 

F 

LIEBEN Gilbert (CGSP-ALR) 

BOUVERET Lise (CGT)) 

M 

 

F 

 

Denmark, Finland, 
Norway, Sweden 
& Iceland 

SANTAMÄKI-VUORI Tuire (KTV) 

THÖRN Ylva (KOMMUNAL) 

DAVIDSEN Jan (NKF) 

 

M 

F 

M 

KRATS Matti (PARDIA) 

EFRAIMSSON Inger (SKTF) 

WALDORFF Peter (HK/Stat) 

F 

 

F 

M 

Estonia, Latvia, 
Lithuania, Poland, 
Bulgaria, Romania 
& Turkey 

1st two years: 
GREGER Jadwiga (Health 
Solidarnosc) 
NN 
2nd two years: 
LIIVAMÄGI Kalle (ROTAL) 
 
NN 

 
F 
 
M 
 
M 
 
F 

1st two years: 
LIIVAMÄGI Kalle (ROTAL) 
 
NN 
2nd two years: 
GREGER Jadwiga (Health 
Solidarnosc) 
NN 

 
M 
 
F 
 
F 
 
M 

Germany  BSIRSKE Frank (Ver.di) 
ZAHN Christian (Ver.di) 
 
POLZER Ursula (Ver.di) 

M 
M 
 
F 

KUNKEL-WEBER Isolde (Ver.di 
Dr. MONTGOMERY Frank Ulrich 
(Marburger Bund) 
MARTIN Kurt (Ver.di) 

F 
M 
 
M 

Italy, Spain, 
Portugal, Cyprus, 
Greece & Malta 

TARELLI Rino (FPS CISL) 

 

ALENDE Maria José (FES CC.OO) 

M 

 

F 

NOBRE dos SANTOS Jorge 
(SINTAP) 

ATTARD SULTANA Josephine 
(GWU) 

M 

 

F 

UK & Ireland PRENTIS Dave (UNISON) 
REAMSBOTTOM Barry (PCS) 
THURSTON Jenny (Prospect) 

M 
M 
F 

SNAPE Liz (UNISON) 
McLOONE Peter (IMPACT) 
GRAHAM Mick (GMB) 

F 
M 
M 

PSI ENGELBERTS Hans M LEATHER Alan M 
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JÄMSTÄLLDHETSKOMMITTÉN 
 

CONSTITUENCY ?  ?  
Austria, Croatia, Czech Republic, 
Slovak Republic, Hungary, Slovenia 
& Switzerland, Croatia 

SALOMON Eva - GÖD HOLZER Richard - GÖD 

Belgium, the Netherlands, France & 
Luxembourg 

PERRET Anne-Marie - FGF-
FO 

TBC 

Denmark, Finland, Norway, Sweden 
& Iceland 

JOHANSEN Gunhild - NKF WALDORFF Peter - HK-
stat 

Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, 
Bulgaria, Romania & Turkey 

PETRAITIENE Irena - 
LTUSW 

LIIVAMÄGI Kalle - ROTAL 

Germany  MORGENSTERN Vera - 
Ver.di 

ZAHN Christian - Ver.di 

Italy, Spain, Portugal, Cyprus, 
Greece & Malta 

BERNABE Inma – CC.OO NOBRE DOS SANTOS 
Jorge SINTAP 

UK & Ireland SNAPE Liz - UNISON McLOONE Peter - IMPACT 

EPSU facilitators FISCHBACH-PYTTEL Carola 
RØNNING Inger Lise 

 

17/04/2002 
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FASTA KOMMITTÉN FÖR SOCIALA TJÄNSTER OCH SJUKVÅRDSFRÅGOR 
 
COUNTRY TITULAR M/F SUBSTITUTE M/F 

 
AUSTRIA MAUERHOFER Monika (GdG) F BAUER Walter (GOD) M 

BELGIUM DUVAL Raymond (CGSP-ALR) M KNAEPENBERGH J.-P. (CGSP-
ALR) 

M 

BULGARIA     

CYPRUS HADJIPETROU Glafkos (PA.SY.DY) M THEOPHANOUS Petros (FPSEC-
SEK) 

M 

CZECH REP. SCHLANGER Jiri (TUWHSSC) M   

DENMARK HANSEN Lene B. (FOA) F FREDERIKSEN Kaj (SL) M 

ESTONIA SCHMIDT Ulle (ETTAL) F SAAR Kaja (ROTAL)  

FINLAND ANTTILA Maija (TEHY) F NIITTYNEN Arja (SuPer) F 

FRANCE 1st two years: 
DEVILLECHAISE Roger (CGT 
Santé) 
2nd two years: 
JANNIN Marie-Christine (CFDT- 
Santé Sociaux) 

 
M 

1st two years: 
CHEREQUE François (CFDT)  
 
2nd two years: 
ROS Marie-Claire (FO) 

 
F 
 

GERMANY WEISBROD-FREY Herbert (Ver.di) 
HAMMERSCHLAG Lutz (Marburger 
Bund) 

M 
M 

(Ver.di) 
GOLDBECK Uwe (Ver.di) 

 

GREECE KOUTSIOUMBELIS Stavros 
(POEDIN) 

M KASSES Ermis (POEDIN) M 

HUNGARY CSER Agnes (EDDSZ)    

ICELAND GUDMUNDSDOTTIR Kristin A. F BJÖRNSDOTTIR Arna Jakobina F 

IRELAND CALLINAN Kevin (IMPACT) M   

ITALY TONELLI Gabrio Maria (FPS-CISL) M PODDA Carlo (FP-CGIL) M 

LATVIA VIKSNA Ruta (LMWTU) F   

LITHUANIA BAUBLYTE Aldona (LSADPS) F LAURINAITIS Jonas (LSADPS) M 

LUXEMBOURG ROELTGEN André (OGB-L -  
CGT-L) 

M GOELHAUSEN Marco (OGB-L - 
CGT-L) 

M 

MALTA     

NETHERLANDS SNOEY Edith (AbvaKabo FNV) F DE JONG Tim (AbvaKabo FNV) M 

NORWAY SKÅRDAL Anne Grethe (NKF) F EILERTSEN Norvald (NHS) M 

POLAND GREGER Jadwiga (KK NSZZ Sol.) F ABRAMSKA Beata (NSZZ Sol.) F 

PORTUGAL FERREIRA Luisa (SINTAP) F PEREIRA Jorge (STE) M 

ROMANIA BIREA Adrian (SANITAS) M MORARESCU Maria (HIPOCRAT) F 

SLOVAKIA KUCINSKY Andrej (STUHSS) M   

SLOVENIA LEKSE Nevenka (TUHSS) F   

SPAIN NAVARRO Pilar (FSP-UGT) F ALENDE María José (FES-
CC.OO) 

F 

SWEDEN LYCKEUS Carin (Vårförbundet) 
JANSSON Annica (KOMMUNAL) 

F 
 
M 

WIKMAN Gunilla (SKTF) 
DI PAOLO SANDBERG Liza 
(KOMMUNAL) 

F 
F 

SWITZERLAND     

TURKEY Tüm Sosyal-Sen    
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COUNTRY TITULAR M/F SUBSTITUTE M/F 
UK JENNINGS Karen (UNISON) 

 
M 
F 

MERCER Lesley (CSP) 
BREWER Sheelagh (RCN) 

F 
F 
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FASTA KOMMITTÉN FÖR STATS- OCH EUROPEISK FÖRVALTNING 
 

COUNTRY TITULAR M/F SUBSTITUTE M/F 

 
AUSTRIA KORECKY Peter (GÖD) M BENESCH Jasmin (GÖD) F 

BELGIUM VASSART Dany (CGSP-Parast.) M BIAMONT Guy (CGSP-Min.) M 

BULGARIA SPASSOVA Christina (NSU-P.) F RADOSLAVOV Plamen (MF-
CITUB) 

M 

CYPRUS HADJIPETROU Glafkos (PA.SY.DY) M   

CZECH REP. VONDROVA Alena (TU SB&I) F   

DENMARK WALDORFF Peter (HK Stat/StK) M RASMUSSEN Mogens Kring 
(DJØF/AC) 

M 

ESTONIA LIIVAMÄGI Kalle (ROTAL) M SOORD Siiri (ROTAL) F 

FINLAND VINGISAAR Jaan (VTY) M WETTERSTRAND Harri (PARDIA) M 

FRANCE 1st two years: 
LABASQUE Yves (CFDT) 
2nd two years: 
BUTOUR Jean-Louis (CGT) 

 
M 
 
 

1st two years: 
PERRET Anne-Marie (FGF-FO) 
2nd two years: 
PERRET Anne-Marie (FGF-FO) 

 
F 
 
 

GERMANY FRANKE Elisabeth (Ver.di) 
EGER Klaus (Ver.di) 

F 
M 

 
RAEDER Evelyn (Ver.di) 

 
F 

GREECE VRETTAKOS Ilias (ADEDY) M SPANOU Despina (ADEDY) F 

HUNGARY VADÁSZ János (KKDSz) M   

ICELAND ANDRESSON Jens (BSRB) M MAGNUSSON Jonas (BSRB) M 

IRELAND Blair HORAN (CPSU) M   

ITALY MAZZOLI Lorenzo (FP-CGIL) M MIGGIANO Davide (FPS-CISL) M 

LATVIA RUDZITE Ija (LMWTU) F   

LITHUANIA KASILIAUSKAS Nerijus (LSADPS) M BRUKLYS Jurius (TU SW) M 

LUXEMBOURG SCHOSSELER Jeanne 
(FNCTTFEL - CGT-L) 

F JUNGEN Tom (OGB-L - CGT-L) M 

MALTA     

NETHERLANDS MERLIJN Elise (AbvaKabo FNV) F OUDENAARDEN Pieter (CFO) M 

NORWAY TOLG Berit (LO Stat) F ASKER KROGH Berit (NTL) M 

POLAND     

PORTUGAL NOBRE DOS SANTOS Jorge 
(SINTAP) 

M PEREIRA Jorge (STE) M 

ROMANIA (USFVR)    

SLOVAKIA     

SLOVENIA     

SPAIN PUIG Marta (FSAP-CC.OO) F SANTAMARINA Begoña (FSP-
UGT) 

F 

SWEDEN PÄRSSINEN Ilkka (ST) 
NILSSEN Roal (SEKO) 

M 
M 

LAGERQVIST-PALMU Ulla (ST) 
THORNBERG Helen (SEKO) 

F 
F 

SWITZERLAND     

TURKEY     

UK CHURCHARD Alan (PCS) 
THURSTON Jenny (IPMS) 

M 
F 

BAUME Jonathan (FDA) M 



Europeiska federationen för offentliganställdas förbund (EPSU) 

34 

COUNTRY TITULAR M/F SUBSTITUTE M/F 

Union Syndicale SERGIO Giovanni M CAMACHO José M 
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FASTA KOMMITTÉN FÖR KOMMUNFÖRVALTNING 
 

COUNTRY TITULAR M/F SUBSTITUTE M/F 

 
AUSTRIA MEIDLINGER Christian (GdG) M HUNDSTORFER Rudolf (GdG) M 

BELGIUM LUYTEN Mil (CGSP-ALR) M KNAEPENBERGH J.-P. (CGSP-
ALR) 

M 

BULGARIA VODENOV Todor (NDWU) M ZLATANOVA Slava (FTUHS) F 

CYPRUS TAMBAS Nicos (FSGEC-SEK) M   

CZECH 
REPUBLIC 

VONDROVA Alena (TU SB&I) F   

DENMARK DUPONT John (FOA)  BODIL Otto (HK-Kommunal) M 

ESTONIA TAMMARU Titt (EMAL) M LIIVAMÄGI Kalle (ROTAL) M 

FINLAND KEHALINNA Heikki (KTV) F LOUNASMAA Marja (TEHY) F 

FRANCE 1st two years: 
BECUWE Serge (FO Santé) 
2nd two years: 
BOUVERET Lise (CGT) 

 
M 
 
 

1st two years: 
BOUILLY Jacques (Interco CFDT) 
2nd two years: 
BERNARD Joëlle (CFDT) 

 
M 
 
 

GERMANY FISCHER Almuth (Ver.di) 
STUHLMANN Gerd (Ver.di) 

F 
F 

GIESECKE Harald (Ver.di) 
LICHT Ernst (Ver.di) 

M 
 

GREECE NIKITAS Giannis (ADEDY) M LABRAKAKIS Epaminondas 
(ADEDY) 

 

HUNGARY     

ICELAND JULIUSSON Jon (BSRB) M GUDMUNDSSON Arni (BSRB) M 

IRELAND BUTLER Al (IMPACT) M   

ITALY ALIA Velio (FPS-CISL) M PAGLIARINI Gianni (FP-CGIL) M 

LATVIA     

LITHUANIA PETRAITIENE Irena (TU SW) F KISELIENE Rima (TU SW)  

LUXEMBOURG TURPEL Justin (FNCTTFEL - CGT-
L) 

F JUNGEN Tom (OGB-L) M 

MALTA     

NETHERLANDS (AbvaKabo FNV)  VAN'T HOOFT Joost (AbvaKabo 
FNV) 

M 

NORWAY BÆRLAND Finn (NKF) M REMVIK Oddrun (FO) F 

POLAND     

PORTUGAL PIRES Antonio (STAL) M ABRAÃO José (SINTAP) M 

ROMANIA (SIGOL)  (Féd. Synd. Libres Serv. Pub.)  

SLOVAKIA PETROVIC Daniel (TUPFSR) M   

SPAIN CABAZUELO Fernando (FSP-UGT) M OCANA Manuel (FSAP-CC.OO) M 

SWEDEN SJÖLIN Jan (KOMMUNAL) 
HAMMARBÄCK Anders (SKTF) 

M 
M 

ÖHBERG Margareta 
(Vårdförbundet) 
HOLMBLAD Lars (SSR) 

F 
M 

SWITZERLAND     

TURKEY Genel-Is    

UK WAKEFIELD Heather (UNISON) 
GRAHAM Mick (GMB) 

F 
M 

FOLEY Kate (UNISON) 
LAWSON Mike. (FBU) 

F 
 

17/04/02 
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FASTA KOMMITTÉN FÖR ALLMÄNNYTTIGA VERK 
 
COUNTRY TITULAR M/F SUBSTITUTE M/F 

 
AUSTRIA WAGNER Johann (GdG) M KLING Walter (GdG) M 

BELGIUM LIEBEN Gilbert (CGSP-ALR) M GALLER Jean-Claude (CGSP-
Gaz.) 

M 

BULGARIA DAFOV Petar (VODOSNABD.) M BOYADJIAN Sylva (FEW-Pod.) F 

CYPRUS TAMBAS Nicos (FSGEC-SEK) M   

CZECH 
REPUBLIC 

RUZICKA Pavel (TU WFWI) M   

DENMARK LYNGE Kaj (SiD) M KJAERSGAARD Poul (DM) M 

ESTONIA UDUSALU Ene (EMAL)  ANDRESMAA Eda (ROTAL) F 

FINLAND PEUSSA Jorma (KTV) M AUNOLA Matti (KVL) M 

FRANCE 1st two years: 
CONSTANTIN Pierre (FNEM-FO) 
2nd two years: 
POMMERY Claude (CGT) 

 
M 

1st two years: 
TERRIER Serge (FNE-CGT) 
2nd two years: 
CONSTANTIN Pierre (F.O.) 

 
M 
 

GERMANY BERGELIN Sven (Ver.di) 
SCHOCH Alexander (Ver.di) 

M 
M 

OTT Erhard (Ver.di) 
KLOPFLEISCH Reinhard (Ver.di) 

M 
M 

GREECE PEROUTSEAS Evangelos (ADEDY) M   

HUNGARY GÁL Rezsö (VDSZSZ) M ZSIROS Sándor (VKDSZ) M 

ICELAND ATLADOTTIR Anna (BSRB) F EINARSDOTTIR Thuridur (BSRB) F 

IRELAND CREMINS William (ESBOA) M   

ITALY BERNI Giacomo (FNLE-CGIL) M COSTANTINI Bruno (FLAEI-CISL) M 

LATVIA LUKASHEVICH Janis (LAKRS) M   

LITHUANIA NEMANIUS Romualdas (LVPF) M KALVAITIS Romualdas (LVPF) M 

LUXEMBOURG JUNGEN Tom (OGB-L - CGT-L) M JENAL Léon (OGB-L - CGT-L) M 

MALTA     

NETHERLANDS VAN HERPEN Joost (AbvaKabo 
FNV) 

M QUIST Theo (CFO) M 

NORWAY QUIST Erik (EL&IT) M KVALVIK FON Margot (NKF) F 

POLAND     

PORTUGAL DUARTE Victor (SINDEL) M PEREIRA João Avelino (STAL) M 

ROMANIA (F.S.G.M.)  (Gaz Rom.)  

SLOVAKIA KULIFAJ Robert (SGITU) M   

SLOVENIA DOLAR Franc (SDE Slovenije) M   

SPAIN REQUENA Jordi (CC.OO Aguas) M VIUDEZ Javier (FSP-UGT) M 

SWEDEN DAHLSTEN Bertil (SEKO) 
ISAKSSON Leif (SKTF) 

M 
M 

THÖRN Lasse (KOMMUNAL) 
SVAHN Kjell (SKTF) 

M 
M 

SWITZERLAND SERRA Jorge (VPÖD/SSP) M   

TURKEY Genel-Is  Enerji Yapi Yol-Sen  

UK JERAM Mike (UNISON) 
 

M 
M 

ROONEY Dougie (AEEU) 
MOWATT Jim (TGWU) 
ROHAN Denis (TGWU) 

M 
M 
M 
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2. Anställda 
 
 
Carola Fischbach-Pyttel, General Secretary 
Jan Willem Goudriaan, Deputy General Secretary 
Inger Lise Rønning, Officer 
Brian Synnott, Officer 
Viviane Vandeuren, staff 
Anneke Krijger, staff 
Nadine Janssen, staff 
Diane Gassner, staff 
Catherine Boeckx, staff 
Esthel Almasi, staff 
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3. Lista över de viktigaste dokument som framtagits/antagits 
2001 
 
• EPSU position on the EU Green Paper: Towards a European Strategy for Security of 

Energy Supply - Com (2000) 769, 29 November 2000 (*) 
• EPSU resolution on European Works Council Coordinators Network, Considered at the 

EPSU EWC Coordinators Seminar, 13 September 2001, Luxembourg, adopted at the 
Executive Committee meeting 28-29 November 2001 (*) 

• EPSU resolution on the role of trade union coordinators in existing European Works 
Councils and the role of the national organisations, considered at the EPSU EWC 
Coordinators Seminar, 13 September 2001, Luxembourg, adopted at the Executive 
Committee meeting 28-29 November 2001 (*) 

• EPSU Position on the European Commission Communication on “Recent Progress 
with building the internal electricity market” – COM (2000) 297 final, 16/05/2000 

• EPSU Gender Equality Action plan 2001 – 2004, adopted by the Executive Committee 
12 June 2001 (*) 

• EPSU Position on the European Commission Communication on “Services of General 
Interest in Europe – COM (2000) 580 final, adopted by the Executive Committee 9 
March 2001 (*) 

• EPSU Resolution on the Draft Directive ‘Information and Consultation at national level’, 
adopted by the Executive Committee 9 March 2001 (*) 

• Emergency Resolution of the EPSU Executive Committee Meeting of 12 June 2001 to 
the Draft Public Service Act proposed by the Czech Government (*) 

• Procedures and Mandates for the Social Dialogue, adopted by the Executive Committee 
9 March 2001 

• EPSU Proposal: Rationale, Structure and Content of Public Service Test, adopted by 
the Executive Committee 28-29 November 2001 

• EPSU Comments on the report on the Commission Communication on ‘Services of 
General Interest in Europe’ rapporteur W. Langen, Final, A5-000/2001, 13/09/2001 

• EPSU Priorities 2001 – 2004 
• Document on WTO, GATS Negotiations and endorsement of the PSI resolution on 

Trade in Services (*) 
• Memorandum to the Belgian Presidency – Public Service Test 
• Information and Communication Technology – and Competence Development 
• EPSU Position on the report of the Mobility Group to the Directors-General for Public 

Administration 
• Enlargement of the European Union – Social Dialogue in the Applicant Countries 
 
All documents will be soon available on www.epsu.org 
 
(*) already available on www.epsu.org 
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4. Andra möten företrädare för EPSU deltagit i 
 
 
January 
08 ETUC meeting on Telework 
09 Public Procurement hearing – European Parliament 
10 Bureau Sectoral Social Dialogue Committee electricity 
11 Working group security of supplies European Energy Consultative Committee  
11-12 Temporary Agency work 
15-16 ETUC Constitution Working Group 
16-17 Bureau European Works Councils Suez Lyonnaise 
22-23 EPSU-CEMR meeting on social dialogue 
25 Bureau Vivendi 
31 Meeting Swedish presidency 
February 
01 EUROFEDOP and ETUC Delegation 
05-06 European Works Councils EDF/GDF 
07 CESI Delegation 
08 FERPA EC 
13 CFTC Seminar 
14 ETUC Steering Committee 
16 Social Dialogue, meeting with Fay Devonic 
19 ETUC Employment committee 
March 
02 Bureau Vivendi 
06 EU Employment Committee 
06 Public Audition on Services of General Interest – European Parliament 
07 Sectoral social dialogue committee electricity 
12 Meeting with CFTC-FNACT 
14-15 Meeting Suez + Bureau Vivendi  
16-19 ÖTV ⇒ VERDI Congress 
20 Nordic Constituency 
April  
05 meeting with B. Duncan (BMA) 
06 Forum de Liaison, European Commission  
12 Meeting with Eureau 
26 Meeting in Vienna – Fachgruppentag, GdG 
27 Preparatory meeting for Troïka DG Fonction publique 
27 Meeting Troïka DG Fonction publique 
May  
07 Meeting with Mr Druesne (European Institute for Public Administration) 
08 ETUC employment committee  
10 Meeting with L. Onckelinx 
13 Meeting with Swedish Minister for Energy 
15 Meeting with General Secretary FEAD 
15 Direction Ressource Humaine EDF 
18 ETUC Steering committee 
21-22 RCN Congress 
21-22 Health Services PSI Task Force 
23 Meeting EPSU / CEMR 
June  
18 Morning - Press conference Californian Power Crisis 
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3 European Works Councils Gaz de France 
3-4 Meeting with ICTU 
4 European Works Councils - RWE Thames Water 
5 Study group internal market electricity 
6 Meeting with Eurelectric 
July  
9 ETUC-CEEP 
9 Electricity social dialogue secretariat meeting 
12 European Health Forum 
August  
29 EP meeting (Claudia Randzio-Plath) 
30 – 31 - 01 ETUC Collective bargaining committee 
September  
3 ETUC-CEEP framework directive 
5 Meeting with M. Damar, Secrétaire Général Ministère Fonction Publique 
6 WG Norwegian big cities 
14 a.m. Social Dialogue Committee Electricity 
18 (pm) & 19 FIPSU meeting 
18 Meeting with A. Diamantopoulou 
19 ETUC Steering Committee 
25 SITA Waste 
27-28 European Health Forum Gastein 
28 Belgian presidency meeting on Energy 
October  
02 Discussion meeting with GUE/NGL group European Parliament 
03 El futuro del servicio publico 
04-05 ETUC-CEEP Conference on services of general interest 
08 Electricity social dialogue 
08 (pm)-09 “Sind die EU-Standards eine Chance für Beschäftigte des 

Gesundheitswesens ? » Health meeting Solidarnosc, Gdansk 
10 Water group Suez / Bureau Vivendi 
11 ETUI Netlex 
12 ETUC negotiation group on telework 
16 GÖD Congress 
17 Suez European Works Councils 
22-23 ETUC Collective Bargaining Committee 
24 (pm) - 25 CEEP meeting 
25 Future of Industrial Relations (European Foundation) 
30 ETUC Services of General Interest working group 
31 Meeting with Mr Crespo, President PS EP 
November  
6-7 Vivendi meeting 
8 Meeting with Cabinet De Palaccio 
12 Meeting with Energy Minister 
12 EUROMIL Conference 
12 Telework social dialogue meeting 
13 European Parliament on Services of General Interest 
14 Labour standard committee 
(13)14-15 EDF - Vivendi 
19 CELSIG conference 
21 European Health Forum  
22 Meeting with SDE & Slovenian trade unions 
23 Forum de liaison 
26 Social Dialogue Committee 
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27 Meeting with Eurogas President 
28 Meeting Troika DGs public administration in EU 
28 Meeting EPSU President & Vice-Presidents + Ver.di 
30 Meeting on European Works Councils  
30 – 01 EEB Water seminar  
December  
07 Meeting with Mr. Aladeff (Solidar) 
07 Health conference by the Belgian Presidency 
 
 
National and European Administration Committee representatives have participated in the 
following meetings: 
• 22 January with the Swedish DG, Mrs. Birgitta Isacsson-Perez. 
• 7 February and 27 March with representatives from USSP-CESI. 
• 16 February with Ms. Fay Devonic, Head of Unit for the sectoral social dialogue, European 

Commission. 
• Decision was taken just before the event not to attend Troika meeting 27 April because of 

the attendance of USSP-CESI and Eurofedop. 
• 28 November Troika meeting.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2002\14JUNE02\FOLLOWUP\GEN6 RoA & docs adopted\REP ACT 2001 fin SWE translated from English by V. Nordberg 

 


