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I. EPSU:S STYRANDE ORGAN 
 
Kongress, 14–17 juni, Stockholm 
EPSU:s kongress hölls 14–17 juni 2004 i Stockholm på inbjudan av de svenska medlems-
förbunden. 
 
Kongressen antog enhälligt verksamhetsberättelsen och den ekonomiska rapporterna för 
2000–2003. 
 
Följande resolutioner antogs: 
• Resolution R. 1: Offentliga tjänster – Europas styrka 
• Resolution R. 2: Avtalsförhandlingar 
• Resolution R. 3: Pensioner 
• Resolution R. 4: Jämställdhet 
• Resolution R. 5: Offentliga tjänster i en utvidgad europeisk union 
• RA5: Svenska medlemsförbund: EPSU:s politiska struktur 
 
Brådskande resolutioner antogs om utkastet till tjänstedirektiv och utkastet till EU:s konstitu-
tion.  
 
Resolutionerna RA1: Abvakabo: ”Förbättra invandrares/etniska minoriteters ställning på 
arbetsmarknaden, arbetsplatsen och inom fackföreningsrörelsen” och RA4: Medelhavsval-
kretsen: Offentliga tjänster och Europa-Medelhavsassociering hänsköts till styrelsen. 
 
Resolution RA2: FNEM FO: Avreglering av energisektorn hänsköts till fasta kommittén för 
allmännyttiga verk. 
 
Resolutionerna R.1 till R.5 har publicerats i form av en broschyr. Samtliga kongressdoku-
ment finns på EPSU:s webbplats (http://www.epsu.org/r/97). 
 
EPSU förbundsledning omvaldes enhälligt, det vill säga 
• ordförande: Anna Salfi 
• generalsekreterare: Carola Fischbach-Pyttel. 
 
Nomineringar till styrelsen godkändes i enlighet med bilaga 1 till denna verksamhets-
berättelse. 
 
Styrelsemötet som hölls omedelbart efter kongressen den 17 juni bekräftade Anne-Marie 
Perret, FGF-FO, och Dave Prentis, UNISON, som vice ordförande. 
 
Arbetsutskottets ledamöter godkändes i enlighet med bilaga 1 till denna verksamhetsberät-
telse. 
 
Kongressen antog också de föreslagna ändringarna av stadgarna samt en ökning av med-
lemsavgiften till 0,30 EUR per medlem under 2005 och 0,32 EUR per medlem under 2006. 
Ett förbehåll för denna överenskommelse var att införandet av en kongressperiod på 5-år.  
 
Styrelsen ansåg att kongressen hade varit mycket bra, både externt och internt. De svenska 
medlemsförbunden hade givit ett utomordentligt stöd.  
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EPSU:s mötesordning för kongressen, antagen av arbetsutskottet den 24 september 2002, 
användes för första gången vid den 7:e kongressen i Stockholm. Man kan säga att mötes-
ordningens nya inslag (det vill säga resolutionskommittén, kongressledningen) fungerade 
väl. Förfarandet för att utarbeta resolutioner ansågs vara effektivt överlag, även om man 
kan reflektera mer över utformningen av framtida resolutioner, till exempel korta resolutioner 
med handlingspunkter/krav följt av en förklaring. Det finns även förslag om att undersöka 
möjligheterna att organisera sessioner med ”öppna diskussioner” under kongressen för att 
få kongressombuden att föra mer direkta politiska diskussioner.  
 
EPSU:s 8:e kongress planeras äga rum 2009 i Bryssel.  
 
 
Arbetsutskottet och styrelsen 
Arbetsutskottet sammanträdde den 4 mars. Ett sammanträde i arbetsutskottet var planerat 
den 23 september, men genomfördes som ett extrainsatt styrelsemöte efter beslut av 
styrelsen den 23 april.  
 
Styrelsen sammanträdde 4–5 mars, 23 april, 14 och 17 juni, 23 september och 29–30 
november. 
 
Fram till juni präglades arbetet av slutförberedelserna inför kongressen. Förutom detta 
kännetecknades denna verksamhetsperiod av: 

• Utvidgningen av Europeiska unionen till 25 medlemsstater den 1 maj. Styrelsen hade 
en speciell arbetssession om utvidgningen den 4 mars. 

• Val till Europaparlamentet den 13 juni. Styrelsen enades om 10 punkter från EPSU som 
skulle överlämnas till kandidat(er) till Europaparlamentet. Styrelsemötet i november 
ägnade en speciell session åt ”lobbyverksamhet” och en middag organiserades den 29 
november med 16 ledamöter från Europaparlamentet. 

• Antagande av utkastet till konstitutionellt fördrag vid rådsmötet i Dublin 17–18 juni. Ett 
extra sammanträde i EFS styrkommitté den 9 juni antog en resolution som ställde sig 
bakom utkastet till konstitutionellt fördrag, se kapitel V. Presentationer om utkastet till 
konstitutionellt fördrag hölls för styrelsen i september månad av EFS general-
sekreterare John Monks, samt i november av professor Brian Bercusson från King’s 
College, Universitetet i London. 

 
Övrigt viktiga frågor som har tagits upp av styrelsen gällde utkastet till tjänstedirektiv, kom-
missionens vitbok om tjänster i allmänhetens intresse, arbetstidsdirektivet, offentlig-privata 
partnerskap. Sakfrågorna täcks i andra delar av denna verksamhetsberättelse. 
 
Branschvis social dialog 
Möjligheterna att utveckla den branschvisa sociala dialogen för stats- och europeisk förvalt-
ning stod fortfarande högt på styrelsens dagordning. Den 23 april enades styrelsen om att 
nyttja kommissionens tjänsteavdelningar för att få till stånd ett avtal om en enda gemensam 
facklig delegation under EPSU:s ledning, där EUROFEDOP:s och CESI:s medlemsorgani-
sationer ingår. Framstegsrapporter gavs vid styrelsemötena i september och november. 
Styrelsen enades den 29 november om att acceptera resultatet av ett möte som hade 
arrangerats av kommissionens enhet för social dialog den 16 november. Detta avtal gick ut 
på att i en delegation med 25 nationella representanter, skulle CESI tilldelas platser för 
Tyskland och Luxemburg, på grund av deras representativitet i dessa länder. EPSU:s och 
CESI:s sekretariatet skulle företrädas av två personer var. Sammansättningen av arbets-
grupper skulle ske utifrån vilken sakkunskap som finns för olika frågor. Man enades dess-
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utom om att överenskommelsen innebär att Ver.di (Tyskland) och FSG-GÖD (Österrike) 
företräds. En detaljerad redogörelse om denna fråga finns i avsnitt III - 2 om stats- och 
europeisk förvaltning i denna berättelse (sida 13). 
 
CESI:s hade dock inte formellt godkänt förslaget vid årets slut.  
 
Ekonomi, medlemskap & personal 
Styrelsen godkände den ekonomiska rapporten för 2003, medlemmarnas revisionsberättel-
se för år 2003, prognosen för 2004 och den provisoriska budgeten för 2005 vid sitt novem-
bermöte. 

 
Styrelsen inrättade en ekonomisk arbetsgrupp som sammanträdde den 19 januari. Gruppen 
hade den svåra uppgiften att föreslå en lämplig ökning av EPSU:s medlemsavgift för 
antagande av kongressen. Detta förslag skulle ta hänsyn till medlemsförbundens ekonomis-
ka problem och även EPSU:s finansieringsbehov under den kommande kongressperiod. 
Enligt vad som rapporteras i avsnittet om EPSU:s kongress, enades man om år 2005 och 
2006. Den ekonomiska arbetsgruppen kommer att sammanträda igen under andra halvåret 
2005.  
 
Medlemskap 

Förbundets namn Länder Antal 
medlemmar 

NYA MEDLEMSFÖRBUND 

  Syndicat Libre de la Fonction Publique  Belgien 36 700

 Centrale Chrétienne des Services Publics Belgien 100 000

 Trade Union of Workers in Culture and Nature 
Protection 

 Tjeckiska 
republiken 2 540

 Association of Estonian Energy Workers Trade Unions  Estland 650

 Lithuanian Trade Union of Energy Workers  Litauen 2 210

 Confédération Luxembourgeoise des Syndicats 
Chrétiens - Secteur Public  Luxemburg 2 500

 Independent Trade Union Federation in Water and 
 Sewage  Rumänien 2 500

 Independent Energy Trade Union Federation   Rumänien 13 000

SAMMANSLAGNING 

 Trade Union of Local Government Employees &  

Köpenhamns Kommunalforening 
 Danmark 67 087

UTESLUTNING 

 The Malta Union of Midwives and Nurses   Malta 1 095
 
Följande förändringar skedde i sekretariatet: 
Richard Pond började arbeta för EPSU:s sekretariat som utredare/politiskt ombud med 
ansvar för avtalsförhandlingar. 
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II. EPSU:S JÄMSTÄLLDHETSKOMMITTÉ 
 
7:e mötet i jämställdhetskommittén, 22 september, Bryssel  
 
Huvudpunkter på dagordningen: 
 
• Val av ordförande och vice-ordförande 
 
Valet bordlades till kommitténs kommande möte i juni 2005. Vera Morgenstern, Ver.di, 
Tyskland, samtyckte till att förlänga sitt mandat under denna period.  
 
• Utveckling inom EU:  
 
! Förslag till ett EU-direktiv som förbjuder könsdiskriminering i samband med tillgång 

till och tillhandahållande av varor och tjänster. 
 Den österrikiska socialdemokratiska europaparlamentarikern Christa Prets (föredra-

gande) gjorde en uppdatering om diskussionen kring direktivet. Parlamentet hade 
antagit ett betänkande som stödjer kommissionens ursprungliga text. Det fanns 
dock en allvarlig risk för att rådet urvattnar textens innehåll, i synnerhet vad gäller 
den mest kontroversiella punkten om att förbjuda könsbaserade kriterier för beräk-
ning av försäkringspremier. Direktivet skulle enligt planerna antas vid årets slut. 
Prets beskrev även parlamentets huvudsakliga prioriteringar, bland annat våld mot 
kvinnor och människohandel. Det sades att den nya konservativa ordföranden för 
Europaparlamentets kvinnoutskott och färska regressiva kommentarer om kvinnors 
reproduktiva rättigheter inte var någon positiv utveckling. 

! Kommissionens databas om kvinnor i beslutsfattande ställning (vid EU:s institutio-
ner och nationella departement).  

 Man meddelade att kommissionen uppdaterar en databas om kvinnor i beslutsfat-
tande ställning i offentlig förvaltning och arbetsmarknadsparternas organisationer 
på EU-nivå (inbegripet samtliga europeiska branschfederationer). 

 
• EU:s branschövergripande sociala dialog 
 
En uppdatering gjordes om förhandlingarna om EU:s branchövergripande handlingsram för 
jämställdhet. Man enades om att kommittén skulle få i uppgift att följa förhandlingarna. Se 
avsnitt V–2 (sida 41) för ytterligare information. 
 
• Jämställdhetskommitténs handlingsplan 2004-2009 
 
Arbetsprogrammet antogs. Att uppnå lika lön och förbättra kvinnors arbetsförhållanden var 
fortfarande viktiga prioriteringar för kommitténs ledamöter. EPSU:s arbete med att ta 
hänsyn till jämställdhetsperspektivet vid samordning av avtalsförhandlingar skulle fortsätta. 
Arbetsprogrammet syftar till att utveckla mer branschinriktade arbetsmetoder för jämställd-
hetsfrågor, som ska genomföras i nära samarbete med EPSU:s fasta kommittéer. Nya 
teman är införande av jämställdhetsaspekter i budgetarbetet (”gender budgeting”) och hur 
man använder jämställdhetsmedel för att minska löneklyftan. Den centrala frågan för jäm-
ställdhetslagstiftningen var genomförandet av det reviderade likabehandlingsdirektivet från 
2002, som skulle införas i nationell lagstiftning senast i oktober 2005. Mer detaljerade dis-
kussioner om fördelningen av uppgifter mellan kommitténs ledamöter skulle hållas vid kom-
mitténs nästa sammanträde.  
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• Lika lön: EPSU:s rapport ”Överbrygga löneklyftan mellan könen”  
 
Man presenterade en sammanfattning av de viktigaste resultaten i den rapport som 
utarbetats av Jane Pillinger, brittisk expert på jämställdhetsfrågor. Jämställdhetsfrågor täcks 
visserligen av avtalsförhandlingarna i en rad länder, men det råder fortfarande brist på före-
byggande åtgärder. Det krävs mer forskning kring omstruktureringars inverkan på jämställd-
het. Studien vidgades till att omfatta samtliga ISKA:s europeiska medlemsförbund med 
anledning av den gemensamma konferensen om rättvis lön - se nedan.  
 
• EPSU-ISKA:s gemensamma konferens om rättvis och lika lön och jämställdhet, 7–8 

oktober 2004  
 
En uppdatering om de slutliga förberedelserna presenterades.  
 
Könsfördelning 
 
16 ordinarie ledamöter, varav 9 kvinnor (62,5%) och 10 ersättare, varav 4 kvinnor (40%) 
från 18 länder. 
 
Övriga frågor: 
 
ISKA-EPSU-EI:s konferens om rättvis lön (Pay equity works!), 7–8 oktober, ILO, Geneve 
 
Tvådagarskonferensen organiserades gemensamt av ISKA, EPSU och Utbildningsinterna-
tionalen (EI) vilket möjliggjorde en branchövergripande syn på offentliga tjänster och syn-
ergier mellan EU:s och ILO:s politiska prioriteringar. Konferensen samlade 100 personer 
som arbetar med jämställdhet och avtalsförhandlingar samt experter på rättvis lön, varav en 
tredjedel var män, från 29 länder.  
 
Programmet var en blandning av diskussioner i plenum och arbetsgrupper om låg lön, 
avtalsförhandlingar, kampanjarbete, EU:s och ILO:s sociala dialog, jämställdhetsplaner och 
system för arbetsvärdering. Det täckte även EU:s bredare politiska dagordning för offentliga 
tjänster, bland annat direktivet om tjänster på den inre marknaden. Ett direkt positivt resultat 
av konferensen var att fler förbund fyllde i EPSU:s enkät om löneklyftan och vissa för-
klarade att den gjorde det lättare att motivera fackliga jämställdhetsåtgärder.  
 
En belgisk socialdemokratisk europaparlamentariker, Mia De Vits (tidigare generalsekrete-
rare för den belgiska fackliga centralorganisationen FGTB) talade till konferensen och 
betonade att arbetet med att genomföra jämställdhetslagstiftning bör prioriteras både i EU:s 
nya och gamla medlemsstater, med en klar roll för arbetsmarknadens parter. EFS förbunds-
sekreterare Catelene Passchier gjorde en uppdatering om de branchövergripande jäm-
ställdhetsförhandlingarna. Manuela Tomei från ILO beskrev planerna på en uppföljning av 
den globala rapporten om diskriminering. Ett antal talare från utbildnings- och vårdsektorn i 
Central- och Östeuropa redogjorde hur offentliga tjänster har kollapsat, konsekvenserna av 
låg lön och tendensen till ökad migration bland yrkesfolk. Professor Chicha från Kanada gav 
värdefulla upplysningar om jämställdhetsplaner som medförde betydande minskningar av 
löneklyftan, speciellt på fackligt organiserade arbetsplatser, i hennes land. 
 
En slutförklaring antogs i slutet av konferensen, med rekommendationer till regeringar, 
arbetsmarknadens parter samt EU:s och ILO:s institutioner. En detaljerad rapport om konfe-
rensen publicerades i januari 2005.  
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III. EPSU:S FASTA KOMMITTÉER 
 
1. Sociala tjänster och sjukvårdsfrågor 
19:e mötet i fasta kommittén för sociala tjänster och sjukvårdsfrågor den 2 februari, 
9.00-12.30, Bryssel 
Huvudpunkter på dagordningen: 
• Presentation – arbetsgivarorganisationer i den sociala dialogen för sjukhus; 
• Redogörelse för den gemensamma representativa projektgruppens möte 6–7 oktober 

2003; 
• Debatt om diskussionsämnen till konferensen om social dialog; 
• Rapport om europeiskt hälsoforum i GASTEIN 20031; 
• Samarbetsavtal mellan ständiga kommittén för sjuksköterskor (PCN) och EPSU; 
• Arbetstidsdirektivet – uppdatering; 
• Uppdatering om högnivågruppen för patienters rörlighet; 
• Rapport om europeiskt hälsoforum2; 
• Seminarium om avtalsförhandlingar (Bratislava 12–15 september 2003); 
Mötet följdes av en konferens om social dialog – se nedan. 
 
 
20:e mötet i fasta kommittén för sociala tjänster och sjukvårdsfrågor den 5 
november, Bryssel 
Huvudpunkter på dagordningen: 
• Uppföljning av EPSU:s congress; 
• Fasta kommittén och sociala tjänster; 
• Arbetstidsdirektivet; 
• Social dialog i sjukhussektorn; 
• Utkast till direktiv om tjänster på den inre marknaden och folkhälsa; 
• Rapport om ISKA:s (Internationalen för stats- och kommunalanställda) projektgrupp för 

vårdtjänster 4–5 oktober, 2004; 
• Rapport om Europeiskt hälsopolitiskt forum, 11 oktober, 2004. 
Utveckling av sociala tjänster i fasta kommittén 
Med utgångspunkt i uppföljningen av EPSU:s kongress, beslutades vid det 20:e mötet att 
fasta kommittén ska bilda en arbetsgrupp för sociala tjänster. Fasta kommitténs ledamöter 
ansåg att eftersom många av ledamöterna kommer från vårdförbund, var det svårt att iden-
tifiera frågor som berör sociala tjänster. Kommittén ansåg dock att det fanns tillräckligt med 
resurser för att utföra det framtida arbete inom kommittén, istället för att inrätta en formell 
underkommitté för sociala tjänster. 
Syftet med denna grupp är att fastställa hur sociala tjänster kan täckas av kommitténs prak-
tiska arbete. Gruppen sammanträder i januari 2005.  
 
Val av styrelseledamöter 
Följande personer valdes: 
# Karen Jennings, UNISON, Storbritannien – ordförande 
# Lisa di Paulo-Sandberg, Kommunal, Sverige – viceordförande 
# Jiri Schlanger, TUHSSC, Tjeckiska republiken – viceordförande 
 
                                                
1 Kommersiell konferens organiserad av Österrikes arbetsdepartementet och GD Hälsa och konsumentskydd. 
2 Representativt organ för 45 europeiska sjuk- och hälsovårdsorganisationer som samordnas av GD Hälsa och 
konsumentskydd. 
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Kommitténs sammansättning och könsfördelning 
Den fasta kommittén har 27 ordinarie representanter och 21 ersättare från 21 länder. Det 
finns 18 kvinnliga ordinarie ledamöter (66%) och 8 kvinnliga ersättare (38 %). 
En uppdatering om EPSU:s svar på översynen av det europeiska arbetstidsdirektivet, 
finns i delen om EPSU:s projekt i avsnitt IV – 6 (sida 30–31). 
 
Social dialog 
Tre viktiga händelser utmärkte processen för social dialog inom sjukhussektorn under 2004: 
1. Europeiska kommissionens konferens (2–3 februari 2004); 
2. Holländska arbetsmarknadsparternas konferens (2–3 december 2004); 
3. Arbetsgivarorganisationerna inledde en intern debatt om att formalisera processen. 
1. Stärka den sociala dialogen i Europas sjukhussektor – bedöma utvecklingen i Europa, 
Bryssel (2–3 februari) 
Detta var sektorns tredje konferens. EPSU:s deltagande var högt med 20 EU-länder. På 
arbetsgivarsidan fanns brister i representationen, framför allt från EU:s nya medlemsstater.  
Deltagarna valde att koncentrera sig på de sjukhusspecifika frågor som hade identifierats 
för diskussionen, och inte processens struktur. De tre områdena var ”rekrytering och bibe-
hållande av personal”, ”allt äldre sjukhuspersonal”, och ”nya kompetensbehov på sjukhus”. 
Frågorna behandlades i plenum och följdes upp i separata workshops. Workshop-rappor-
terna utarbetades med hjälp av europeiska observationsorganet för hälso- och sjukvård. 
Konferensens slutsatser återspeglade beslutet att koncentrera sig på faktiska sakfrågor. 
Anledningen var att arbetgivarnas representanter hade givit klara signaler om att de skulle 
inleda en intern debatt om denna fråga. 
2. Social dialog i den europeiska sjukhussektorn, Noordwijk (2–3 december 2004) 
På grund av arbetsgivarnas pågående debatt om hur de formellt kan delta i processen, 
beslutade man att fortsätta med ett evenemang som möjliggjorde ytterligare diskussion 
kring dessa sakfrågor. De holländska arbetsmarknadsparterna arbetade speciellt aktivt med 
detta. Man enades om att de skulle anordna en konferens för att gå vidare med de tre 
frågorna. Det framgick tydligt att denna konferens var ett informellt parallellt initiativ. Det 
huvudsakliga syftet var att se till att nätverket mellan nationella representanter fortsätter att 
utvecklas.  
Konferensen var framgångsrik i arbetet med att utveckla dessa teman (även om pensions-
frågan endast togs upp i informationssyfte). Konferensen var även viktig eftersom arbets-
givarorganisationen förklarade att man var nära ett formellt åtagande. 
3. Arbetsgivarorganisationens interna debatt om att formalisera processen 
De två konferenserna var de synliga höjdpunkterna under 2004, men den viktigaste 
utvecklingen var att en debatt inleddes inom arbetsgivarorganisationen CEEP om hur de 
skulle kunna delta i processen. Framstegen inom CEEP var tillräckliga för att kunna förklara 
att de var redo att formellt förbinda sig att inrätta en kommitté för branschvis social dialog. 
Detta är ett mycket positivt steg, med det återstår att se vad åtagandet innebär i praktiken 
under våren 2005. 
Förutom dessa tre områden sammanträdde den gemensamma representativa projekt-
gruppen, som inrättades vid den 2:a konferensen för social dialog 2002 som styrkommitté 
för denna process, vid 5 tillfällen. Sammanträdena var förberedande eller uppföljnings-
möten till de två konferenserna. 
 
Utvärdering 
Betydande framsteg gjordes i utvecklingen för en social dialog under 2004. Det finns tre 
stora utmaningar under 2005: fastställa CEEP:s representativitet i EU:s nya medlemsstater, 
vilken typ av arbetsgivarorganisation som ska inrättas (en del av CEEP eller en oberoende 
organisation), möjligheten att diskutera fler frågor än de som redan har fastställts. 



Europeiska Federationen för Offentliganställdas Förbund (EPSU) III. EPSU:S Fasta Kommitteer 

 

 10

Sociala tjänster och sjukvårdsfrågor 
Frågan om avreglering av hälso- och sjukvård som en ”EU-fråga” uppmärksammades mer 
under 2004.  
Två faktorer bidrog till att ämnets profil höjdes: 
1. Direktivförslaget om tjänster på den inre marknaden 
Inbegripandet av hälso- och sjukvårdssektorn i detta initiativ från Europeiska kommissionen 
innebar en betydande politisk förändring av kommissionens mål (och befogenheter). 
EPSU:s allmänna svar på detta direktiv finns under ”EPSU:s projekt” – avsnitt IV – 4 (sida 
29). EPSU:s reaktion på direktivet ur ett vårdpolitiskt perspektiv återfinns i följande avsnitt 
om Europeiskt hälsopolitiskt forum. Det man framförallt bör uppmärksamma i detta avsnitt 
är att det kverulantiska sätt på vilket kommissionens tjänsteavdelningar tog med sjuk- och 
hälsovård i direktivet väckte motståndet till initiativet, vilket framgick av Europaparlamentets 
utfrågning den 11 november. 
2. Klassificering av vård och sociala tjänster som ekonomisk verksamhet i EU-rätten  
I och med att sjuk- och hälsovård täcktes av direktivförslaget om tjänster framhävdes defini-
tionen, på EU-nivå, av sjuk- och hälsovård, och den bredare definitionen av sociala tjänster. 
Den konkreta verksamhetens ekonomiska natur när dessa tjänster (sjukhus, subventionerat 
boende, långtidsvård, barnomsorg) organiseras, användes för att tillämpa principer från 
konkurrenslagstiftningen. Europeiska kommissionen ansåg att införlivandet var en detalje-
rad förklaring till varför sociala tjänster bör betraktas som ekonomisk verksamhet. Man ville 
kombinera denna debatt med den politik som fördes för ”tjänster i allmänhetens intresse” 
och låta debatten präglas av begrepp som passar den dagordning som kommissionens 
fastställer redan i direktivförslaget. 
I juni 2004 inledde kommissionen en samrådsprocess för att klassificera sociala tjänster. 
Sociala tjänster omfattade enligt kommissionen ”Sociala trygghetssystem, kompletterande 
sociala trygghetssystem, folkhälsa och långtidsvård, omsorgstjänster, arbetsförmedling, 
utbildning, subventionerat boende. Samrådsprocessen ska resultera i ett meddelande i juni 
2005. 
EPSU har etablerat sig som det ledande fackliga organet för att reagera på detta initiativ. 
Under hösten 2004 inledde den fasta kommittén för sociala tjänster och sjukvårdsfrågor 
arbetet med att svara på detta samråd, i nära samarbete med EFS. 
 
Europeiskt hälsopolitiskt forum 
Inom det europeiska hälsopolitiska forumet (EHPF) fortsatte EPSU att utveckla sin profil 
som den ledande organisationen för vårdanställda. Med utgångspunkt i en presentation i 
plenum i december 2003 om tjänster i allmänhetens intresse och utkastet till tjänstedirektiv, 
inrättades en arbetsgrupp för ”vård och tjänster”. Gruppen träffades 5 gånger under 2004, 
med EPSU som ordförande. På grund av att forumet är så mångfasetterat fanns det mot-
stånd till de utkast till svar som EPSU hade utarbetat för arbetsgruppen. I november 2004 
beslutade man att låta europeiska apotekarorganisationen bli ordförande för arbetsgruppen 
med syfte att använda denna organisationsförändring till att uppnå samsyn.  
EHPF har även resulterat i att EPSU har fått ett antal akademiska kontakter, framförallt med 
enheten för hälso- och sjukvårdspolitik vid Universitetet i London. Detta har bidragit till den 
bredare offentliga debatten om hur sjuk- och hälsovård klassificeras på EU-nivå. 
EPSU har även bidragit till debatter inom EHPF om att förbättra forumets representativitet 
och utveckla en mer formell roll för forumet. 
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2. Stats- och europeisk förvaltning 
 
21:a mötet i fasta kommittén för stats- och europeisk förvaltning, 23 februari, Luxem-
burg 
Huvudpunkter på dagordningen: 
 
• Kommissionens studie om arbetsmarknadsparternas representativitet i statliga sektorn 
Publikationen av studien om arbetsmarknadsparternas representativitet i den statliga 
sektorn i EU:s 15 medlemsländer, utförd av universitetet i Louvain i Belgien, sköts upp. 
Detta var problematiskt eftersom det fanns stora förhoppningar om att studien skulle ge 
klarhet i representativitetsfrågan och underlätta arbetet med att få ett bättre format för den 
informella sociala dialogen. Ett utkast diskuterades dock av generaldirektörerna och i Euro-
peiska kommissionen. Utkastet bekräftade EPSU:s vittomfattande, men inte exklusiva, rep-
resentativitet. Både USSP-CESI och Eurofedop tillkändes en viss representativitet (i synner-
het i Tyskland, Luxemburg och Österrike). EPSU var dock den enda organisation som hade 
medlemmar i alla 15 EU-medlemsstater. Utkastet fastställde även att frånvaron av en 
arbetsgivarorganisation och EU:s normer om avgränsning av den statliga sektorn utgjorde 
betydande hinder för att inrätta en kommitté för branschvis social dialog. På grundval av de 
preliminära resultaten kunde EPSU fortsätta att utöva påtryckningar på kommissionen om 
att ta sitt ansvar för att främja dialogen mellan arbetsmarknadens parter och komma med 
rekommendationer om vilka fackliga organisationer som skulle delta i den branschvisa 
sociala dialogen. Syftet var också att utöva påtryckningar på arbetsgivarna om att ändra for-
matet för den informella sociala dialogen som likställde EPSU med de andra två organisa-
tionerna. Studien skulle publiceras under sommaren. 

 
• Utveckling av social dialog 
Bilaterala möten med generaldirektörerna för offentlig förvaltning i EU-trojkan hade genom-
förts i avsikt att påverka den fackliga delegationens sammansättning vid de möten mellan 
trojkan/facket som äger rum två gånger om året. EPSU hade beslutat att inte delta i de två 
tidigare mötena under 2003 i väntan på representativitetsstudien. Samma princip skulle 
gälla mötet under det irländska ordförandeskapet, om inte generaldirektörerna eller kommis-
sionen gav positiva signaler om att vilja rätta till situationen. Dessa bilaterala möten 
användes även för att informera om att en kommitté för branschvis social dialog hade 
inrättats för lokal och regional förvaltning, och skulle kunna utgöra en god grund för 
liknande utveckling inom den statlig förvaltningen. Ett utbildningsprojekt presenterades 
också för generaldirektörerna – se nedan. Under diskussionen sades att det fanns en risk, 
som betonades av den holländske generaldirektören, att den informella sociala dialogen 
tillfälligt kunde avbrytas om man inte kunde finna någon lösning. Det var av yttersta vikt att 
lösa svårigheterna på fackets sida för att kunna göra framsteg.  
Kommittén diskuterade även generaldirektörernas arbetsprogram 2004-2005. Deras huvud-
prioriteringar var anslutning av nya medlemsstater, e-förvaltning och utbildningsfrågor 
(arbetsgruppen för personalförvaltning), etik inom offentliga sektorn, pensioner, privatise-
ringens effekter, delegering av uppgifter, utläggning av verksamhet, decentralisering och 
rationalisering. Man framhävde att dessa frågor var viktiga för facket. 

 
• Livslångt lärande och utbildning 
Eftersom det var svårt att få till stånd en meningsfull social dialog med arbetsgivarna, 
började sekretariatet undersöka möjligheten att inleda ett gemensamt projekt med några 
arbetsgivare om utbildning och kompetensutveckling i EU:s statsförvaltningar. Projektet 
bestod av två delar: en utvärdering av hur den branschövergripande handlingsramen för 
livslångt lärande (2002) hade genomförts i den statliga sektorn och en undersökning om att 
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föregripa utbildningsbehov. Nederländernas generaldirektör samtyckte till att låta EPSU dis-
kutera dessa frågor ytterligare under en workshop vid den 3:e konferensen om kvalitetsför-
valtning i september.  
 
• Presentation av Union Syndicale (USF) om dess verksamhet och reform av personal-

politiken vid Europeiska kommissionen 
USF:s representanter gav en utförlig översikt av de omfattande personalreformer som 
nyligen hade ägt rum vid Europeiska kommissionen med anledning av utvidgningen. 
Reformerna tillhörde kommissionär Kinnocks ansvarsområde. Syftet med reformen var att 
”modernisera” personalförvaltningen i riktning mot ett prestationsbaserat befordrings-
system. Det inbegrep ett nytt bedömningssystem (bland annat en arbetsbeskrivning för 
samtliga tjänstemän, vilket inte var fallet tidigare), prestationsbaserade lönesystem, 
pensionsreformer, vilket var det mest kontroversiella, bestämmelser om skydd av uppgifts-
lämnare (whistle-blowers), familjevänlig politik, politik för att bekämpa mobbning och trakas-
serier, tillgång till socialförsäkring för personer av samma kön som lever i partnerskap. 
Förutom konsekvenserna av pensionsreformerna, gällde USF:s farhågor framför allt 
ökningen av antalet kontraktsanställda vid kommissionen. Det stod inte klart vilket rätts-
system som gällde kontraktsanställda, eftersom det sades att kommissionen inte var under-
ställd EU-direktivet om visstidsanställning. 

 
• Förberedelser inför EPSU:s kongress i juni 2004 
Kommittén diskuterade och antog ”BILAGA II till resolution R.1. Offentliga tjänster – 
Europas styrka – avsnitt om stats- och europeisk förvaltning” (se www.epsu.org/a/636).  

 
• E-förvaltning 
Kommittén diskuterade kommissionens meddelande om e-förvaltning genom kommentarer. 
Man samtyckte till förslaget om att organisera ett seminarium om frågan – se avsnitt IV-1. 
 
 
22:a mötet i fasta kommittén för stats- och europeisk förvaltning, 11 november, 9.00-
12.30, Madrid 
Huvudpunkter på dagordningen: 

 
• Val av ordförande och viceordförande 
Följande omvaldes: 
# Peter Waldorff, ordförande, HK Stat–STK, Danmark. 
# Jenny Thurston, viceordförande, Prospect, Storbritannien – går i pension i juni 2005. 
#  Elizabeth Franke, viceordförande, Ver.di, Tyskland – går i pension i juni 2005. 
Val till de två posterna som vice-ordförande kommer att hållas vid nästa möte i fasta kom-
mittén för stats- och europeisk förvaltning (NEA) i juni 2005. 
 
• Uppföljning av EPSU:s kongress (juni 2004) och fasta kommitténs arbetsprogram 
EPSU:s generalsekreterare gjorde en översikt av EPSU:s kommande prioriteringar och 
kommittén diskuterade sitt eget arbetsprogram för 2004-2009. Förutom den löpande verk-
samheten studerades nya frågor, bland annat ett EU-finansierat projekt om att antecipera 
förändringar, invandringspolitik, fängelsetjänster, etik i den offentliga sektorn samt mer 
arbete med samordning av avtalsförhandlingar. 
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• Epsucob@:s undersökning om lön och arbetsvillkor 
Richard Pond presenterade arbetet som utförts inom ramen för Epsucob@ (EPSU:s sam-
ordningsverktyg för avtalsförhandlingar) och resultaten av en ny undersökning om lön och 
arbetsvillkor inom statlig och europeisk förvaltning. Diskussionen i kommittén inriktades på 
de frågor som behöver beaktas när man utarbetar samordningsstrategier.  
 
• Uppdatering om kommittén för branschvis social dialog inom statlig och europeisk för-

valtning  
Kommittén diskuterade och gav sitt fulla stöd att inleda förhandlingar mellan EPSU och 
CESI i syfte att inrätta en gemensam facklig delegation under EPSU:s ledning – mer detal-
jerad information följder nedan. Vad gällde EPSU:s deltagande i den informella sociala dia-
logen sades att EPSU och CESI hade beslutat att inte delta medan förhandlingar pågick. 
Det holländska ordförandeskapet ställde därför in det halvårsvisa trojkamötet med facket 
som var planerat den 23 november.  
 
• Uppdateringar om den branchövergripande sociala dialogen och direktivet om tjänster 

på den inre marknaden 
Endast i informationssyfte. Kommitténs ledamöter återkommer till dessa punkter vid nästa 
möte. 
 
Kommitténs sammansättning och könsfördelning: 
Den fasta kommittén har 26 ordinarie ledamöter och 21 ersättare från 22 länder. Det finns 
10 kvinnliga ordinarie ledamöter (38,5%) och 8 kvinnliga ersättare (38,1%). 7 länder har 
nominerat män till båda uppdragen som ordinarie ledamot och ersättare, jämfört med de 2 
länder som har nominerat kvinnor till båda uppdragen (men ytterligare 3 har nominerat 
kvinnliga ordinarie ledamöter utan någon ersättare). 
 
Andra punkter på dagordningen: 
 
Social dialog 
 
Förbättra utsikterna för en verklig social dialog har varit den prioriterade frågan i NEA-
kommittén, och även i styrelsen, med både lovande och frustrerande utveckling.  
 
Fackets sida: förhandlingar inleddes mellan EPSU och CESI  
I brist på konkreta signaler om att EPSU:s överväldigande representativitet skulle beaktas 
av EU:s generaldirektörer för offentlig förvaltning i den informella sociala dialogen, 
ansträngde sig sekretariatet ännu mer för att övertyga kommissionen om att främja den 
sociala dialogen. Detta ledde till positiva resultat, trots att publiceringen av representativi-
tetsstudien om arbetsmarknadens parter i den statliga sektorn drabbades av förseningar. I 
april uppmanade kommissionen, i ett brev undertecknat av Odile Quintin, chef för GD 
Sysselsättning och sociala frågor, EPSU, CESI och Eurofedop att försöka sluta ett avtal om 
sammansättningen av fackets delegation. Kommissionen framförde att man kunde bistå vid 
sådana förhandlingar. Grunden för avtalet var modellen i kommittén för social dialog inom 
lokal och regional förvaltning (LRG-modellen). Med hänsyn till representativitetsstudiens 
preliminära resultat, medgav man i brevet att EPSU borde leda fackets delegation. 
Styrelsen ställde sig bakom kommissionens initiativ den 23 april. Detta stöd bekräftades vid 
styrelsemötet den 14 juni där man även enades om att hålla ett extra sammanträde den 23 
september för att följa upp utvecklingen.  
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På grundval av detta mandat höll EPSU informella samtal med kommissionen om hur man 
bäst skulle gå till väga med förhandlingarna om sammansättningen av den fackliga delega-
tionen med 30 platser. Under diskussionerna framkom att det skulle vara svårt att inte ta 
hänsyn till CESI vars representativitet ansågs komplettera EPSU:s (i Tyskland och Luxem-
burg). Vad gällde Eurofedop höll kommissionen med om att LRG-modellen skulle tillämpas, 
med ett begränsat antal platser för Eurofedops medlemsförbund i de länder där de är 
starka, det vill säga i Österrike och Slovakien. Separata diskussioner mellan Eurofedop och 
kommissionen skulle hållas om detta. I detta skede höll EPSU fast vid sin ståndpunkt att 
LRG-modellen skulle gälla både CESI och Eurofedop. Kommissionens erbjudande att 
medla under förhandlingarna fick starkt stöd. Styrelsemötet den 23 september godkände 
denna ståndpunkt. 

 
Vid ett första preliminärt möte den 27 oktober mellan CESI och EPSU, med kommissionens 
enhet för social dialog som ordförande, bekräftade CESI att de kunde acceptera ett 
begränsat antal nationella platser, men ville får ett erkännande som europeisk facklig orga-
nisation. Vad gällde Eurofedop, höll CESI med om att LRG-modellen skulle gälla, vilket var 
ett stort steg framåt för att skapa starkare band mellan de två organisationerna. Grunden 
för ett samarbetsavtal mellan EPSU och CESI sammanfattades i ett brev från Odile Quintin, 
daterat den 4 november, som diskuterades vid ett andra möte den 16 november. Vid detta 
möte uttryckte EPSU och CESI stöd för följande paket, under förutsättning att det godkän-
des av respektive beslutsfattande organ:  
 
! EPSU leder fackets gemensamma delegation. Relevanta kontakter tas med CESI för att 

fastställa dagordning och utarbeta ett gemensamt arbetsprogram. 
! Tilldelning av platser (baserat på 30 platser) enligt nationell representativitet: 

# 2 platser till CESI:s medlemsförbund – Tyskland och Luxemburg. EPSU:s med-
lemsförbund i dessa länder ingår också i delegationen. 

# EPSU:s och CESI:s sekretariat deltar (2 företrädare per organisation).  
# Arbetsgrupper inrättas i enlighet med relevant expertis. 

Vid sitt möte 28–29 november godkände EPSU:s styrelse ovanstående. Det var inte det 
bästa alternativet, men ansågs utgöra en acceptabel kompromiss som ett steg framåt för att 
inrätta en kommitté för social dialog. Även om CESI erkänns som en aktör i den europeiska 
branschvisa sociala dialogen, består fackets delegation huvudsakligen av EPSU:s med-
lemsförbund. Det är viktigt att de viktade arrangemangen mellan EPSU och CESI sätter 
stopp för den ”likabehandling” som funnits vid den informella sociala dialogens möten under 
de senaste 3 resultatlösa åren. Dessutom ökar en facklig uppgörelse trycket på arbets-
givarna att organisera sig. 
Efter sin kongress den 2 december ville CESI återkomma till de huvudprinciper man hade 
enats om med kommissionen för ett samarbetsavtal. Kommissionen har skickat kallelse till 
ett tredje förhandlingsmöte den 2 februari för att försöka klara upp meningsskiljaktigheter.  
Vad gäller Eurofedop anslöts sig det belgiska förbundet CCSP, Eurofedop:s största med-
lemsförbund, till EPSU i början av detta år, vilket borde leda till positiva resultat. Vid ett 
möte med den belgiske generaldirektör Mornard i juli, uttryckte EPSU:s belgiska medlems-
förbund sitt fulla stöd för en EPSU-ledd delegation. Detta gav en mycket tydlig signal till den 
belgiske generaldirektören som 2001, när Belgien var EU:s ordförandeland, tog initiativet till 
”likabehandlingen” av EPSU, CESI och Eurofedop.  
 
Generaldirektörerna för offentlig förvaltning 
EPSU fortsatte att hålla informella bilaterala möten med generaldirektörerna för offentlig för-
valtning i EU-trojkan, det vill säga. Irland, Nederländerna och Luxemburg, för att påverka 
den fackliga delegationens sammansättning och klargöra ett antal praktiska punkter om 
genomförandet av den sociala dialogen. Möjliga teman för den sociala dialogen diskutera-
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des också – till exempel EU-avtalen om distansarbete och utbildning, etik, e-förvaltning, 
pensioner, personalförvaltning samt direktivet om tjänster på den inre marknaden. Samtliga 
frågor finns på dagordningen för generaldirektörernas informella samarbete (EPAN). Dessa 
bilaterala möten hölls i nära samarbete med EPSU:s berörda medlemsförbund, vilket 
stärkte EPSU:s egna interna kapacitetsbyggande. De medförde dock inte någon ändring av 
formatet för den informella sociala dialogen. 
 
Med anledning av kommissionens positiva initiativ att bistå fackets förhandlingar, deltog en 
liten delegation från EPSU vid mötet mellan generaldirektörstrojkan/facket den 31 maj 
under det irländska ordförandeskapet. Vid mötet deltog även CESI och Eurofedop och det 
begränsades till konsekutiva presentationer från ordförandeskapet och fackets delegatio-
ner. Under det holländska ordförandeskapet klargjordes att även om den informella sociala 
dialogen var otillfredsställande, kunde formatet inte ändras om inte samtliga 3 organisa-
tioner beslutade detta. För att visa sin välvilja gentemot den sociala dialogen, accepterade 
den holländske generaldirektören EPSU:s erbjudande om att gemensamt studera utbildning 
och livslångt lärande i en arbetsgrupp med företrädare från 25 statsförvaltningar. Man ville 
dock inte begränsa denna diskussion endast till EPSU. Detta initiativ välkomnades, men det 
var inte möjligt för EPSU att delta i några meningsfulla politiska diskussioner.  
 
I och med att fackets förhandlingar inleddes, beslutade dessutom både EPSU och CESI att 
inte delta i den informella sociala dialogen med trojkans generaldirektörer som skulle äga 
rum den 23 november, och mötet ställdes därför in. Det faktum att EPSU och CESI inte del-
tog skapade bitterhet hos det holländska ordförandeskapet, med det var viktigt för facket att 
framhålla att status quo inte längre kunde accepteras. Trojkan kunde inte å ena sidan säga 
att man stödjer en social dialog, och samtidigt ignorera arbetsmarknadsparternas legitimitet. 
 
Man skulle kunna säga att det inställda mötet mellan trojkan/facket resulterade i vad som 
kan betraktas som en positiv attitydförändring bland EU:s generaldirektörer. I en resolution 
som antogs den 23 november, överlåter man uttryckligen åt facket att finna en lösning på 
representativitetsfrågan. Det är upp till fackförbunden att återuppta dialogen. I ett möte med 
EPSU den 16 december uttryckte Luxemburgs generaldirektör sitt stöd för ett avtal mellan 
EPSU/CESI och garanterade att han skulle uppmuntra sina motparter att närmare studera 
hur de själva kan organisera sig, det vill säga genom CEEP eller EPAN, inför en branschvis 
social dialog.  
 
Under tiden genomfördes en undersökning om social dialog av den före detta biträdande 
chefen för EIPA3, Robert Polet, för den belgiske generaldirektörens räkning, som visar att 
en majoritet av generaldirektörerna stödjer en formalisering av den branschvisa sociala 
dialogen. Undersökningsresultaten delades ut till styrelsens medlemmar den 29 november 
och skickades ut till NEA-kommittén. 
 

 
 

                                                
3 Europeiskt institut för offentlig förvaltning 
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3. Kommunförvaltning 
 
22:a mötet i fasta kommittén för kommunförvaltning, 20 februari, Luxemburg 

 
Huvudpunkter på dagordningen:  
 
• Den europeiska sysselsättningsstrategins lokala och regionala dimension 

Janine Goetschy, Universitetet i Nanterre, hade inbjudits för att göra en bedömning av 
den europeiska sysselsättningsstrategin (EES), med inriktning på dess lokala och 
regionala dimension. Diskussionen skulle ge underlag för arbetet med CEMR på detta 
område. Slutsatsen var att man behöver utveckla en dynamik på lokal och regional nivå 
som förenar sysselsättning, socialvård och integrering samt ekonomisk utveckling, och 
som omfattar de olika aktörerna. Den lokala och regionala nivån ska inte bara tjäna 
nationella sysselsättningsmål. Det innebär kopplingar till strukturfonder och samman-
hållningspolitik, och att man ser till att politiken samordnas. Det finns även behov av att 
man i EES erkänner den lokala samhällsservicens roll för att skapa hög sysselsättning 
av kvalitet. Dessa aspekter behöver uppmärksammas i större utsträckning om Lissa-
bon-målen ska kunna uppfyllas.  

 
• Uppdatering om kommittén för branschvis social dialog inom kommunal och regional 

förvaltning  

Kommittén diskuterade den viktigaste händelseutvecklingen:  
# Kommittén för social dialog inom lokal och regional förvaltning inledde sitt arbete 

den 13 januari. Mötet antog kommitténs arbetsordning, ett arbetsprogram för 2004/ 
2005 och ett gemensamt uttalande om distansarbete (se www.epsu.org/a/509).  

# Kommitténs styrgrupp sammanträdde den 18 februari och avslutade arbetet med 
bilagan till det gemensamma arbetsprogrammet och enades också om arbetsmeto-
der för ad hoc-arbetsgrupper. 

# Fasta kommitténs deltagande i arbetsgrupperna (för sysselsättning, utvidgningen, 
distansarbete). Nomineringar begärdes till dessa grupper. 

Se även nästa sida under ”Social dialog inom lokal och regional förvaltning 2004”. 
 
• Kommissionens anförande om social dialog  

François Ziegler från Europeiska kommissionen gjorde en allmän uppdatering om 
utvecklingen i den branschvisa och branchövergripande sociala dialogen. 

 
 
23:e mötet i fasta kommittén för kommunförvaltning den 11 november, Madrid 
 
Huvudpunkter på dagordningen:  

 
• Val av styrelseledamöter: 

Följande personer valdes: 

# Al Butler, IMPACT, Irland, ordförande 
# John Dupont, FOA, Danmark, viceordförande 
# Joelle Bernard, Interco, CFDT Frankrike, viceordförande  
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• Uppföljning av EPSU:s kongress (juni 2004) och fasta kommitténs arbetsprogram 

EPSU:s generalsekreterare gjorde en översikt av EPSU:s kommande prioriteringar och 
kommittén diskuterade sitt eget arbetsprogram för 2005/2006. Diskussionen om kom-
mitténs arbetsprogram fokuserade på kommunalarbetareförbundens deltagande i 
TRACE-projektet om omstrukturering. Projektet genomförs under 2005 och 2006 med 
stöd av EFS fackföreningsakademi ETUCO. Även sektorn för statlig och europeisk för-
valtning deltar.  

 
• Epsucob@:s undersökning om lön och arbetsvillkor i lokal och regional förvaltning 

Richard Pond presenterade arbetet som utförts inom ramen för Epsucob@ (EPSU:s 
samordningsverktyg för avtalsförhandlingar) och resultaten av en färsk undersökning 
om löner och arbetsvillkor inom lokal och regional förvaltning. Diskussionen i kommittén 
handlade mest om vilka frågor som behöver beaktas när man utarbetar en samord-
ningsstrategi.  

 
• Uppdatering om kommittén för branschvis social dialog inom kommunal och regional 

förvaltning 
Kommittén diskuterade ett gemensamt dokument om verksamheten i arbetsgrupperna 
under 2004 (framtaget till mötet i kommittén för social dialog den 17 november) och för-
beredelser inför 2005. Det betonades att vi fortfarande befinner oss i ett tidigt skede 
och att man tar ett steg i taget. Vi bör under 2005 eftersträva att bygga vidare på land-
vinningarna under 2004. Under diskussionen framkom flera förslag om hur man kan gå 
tillväga: mer (tvåvägs)kommunikation mellan medlemsförbund och EPSU:s sekretariat, 
fastställa tydligare mål för arbetsgruppernas diskussioner, utveckla nationella kontakter 
mellan CEMR och EPSU:s medlemsförbund samt förbättra mötesdeltagandet.  

 
Kommitténs sammansättning och könsfördelning: 
Fasta kommittén har 22 ordinarie representanter och 19 ersättare från 20 länder. Det finns 
5 kvinnliga ordinarie ledamöter (22,7 %) och 8 kvinnliga ersättare (42,1 %). 
 
Workshop om offentlig-privata partnerskap, 19 februari, Luxemburg 
Fasta kommitténs möte den 20 februari förgicks av en workshop om offentlig-privata part-
nerskap (PPP). Denna workshop syftade till att bygga vidare på de diskussioner om PPP 
som hade förts i kommittén, med avsikt att bidra till att utarbeta EPSU:s strategi för frågan, 
bland annat med anledning av kommissionens grönbok om offentlig upphandling och PPP. 
 
Rapporten från mötet omfattar en rad slutsatser och rekommendationer om fackets inställ-
ning till PPP.  
 
Social dialog inom lokal och regional förvaltning 2004 
 
• Kommittén för social dialog i lokal och regional förvaltning inledde sitt arbete 

Under 2004 inrättades en ”formell” branschvis social dialog för lokal och regional för-
valtning. De första kontakterna mellan EPSU och rådet för europeiska kommuner och 
regioner (CEMR) togs redan 1994. Frågan om både arbetsgivarnas och fackets repre-
sentativitet medförde dock vissa problem som först kunde övervinnas 2003, när man 
med Europeiska kommissionens hjälp kom fram till ett kompromissavtal om kommitténs 
sammansättning.  

Därmed kunde det första formella mötet i kommittén för branschvis social dialog 
genomföras och kommittén inledde sitt arbete den 13 januari, med 40 deltagare från 16 
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länder. Både CEMR-EP och EPSU betonade att kommitténs mål är att stärka arbets-
marknadsparternas möjligheter att påverka den framtida utvecklingen för anställda 
inom lokal och regional förvaltning och att ha en dialog mellan arbetsmarknadens 
parter på europeisk, nationell, regional och lokal nivå. Vid detta första möte antog kom-
mittén sin arbetsordning och sitt arbetsprogram, samt ett gemensamt uttalande om dis-
tansarbete till stöd för det branschövergripande avtalet för denna fråga.  

Kommitténs arbetsprogram tar upp en rad aktiviteter för 2004 som sammanfattas 
nedan: 

 
• Fastställa och stödja den europeiska sysselsättningsstrategins lokala dimension 

En arbetsgrupp sammanträdde två gånger (29 mars och 8 september) för att gemen-
samt analysera den europeiska sysselsättningsstrategins (EES) lokala och regionala 
dimension och utveckla gemensamma mål och rekommendationer för arbetsmarknads-
parter på regional och lokal nivå. Man studerade deltagandet i EES-processen på 
nationell nivå samt de frågor som arbetsmarknadsparterna inom kommunförvaltning 
arbetar med. 
Arbetsgruppens slutsatser kommer att läggas fram vid en avslutande workshop om 
frågan, planerad att genomföras i maj 2005. 

 
• Stärka utvecklingen av social dialog för lokal och regional förvaltning i de nya medlems-

staterna  

 Kommittén bildade en arbetsgrupp för att undersöka hur man bäst kan stödja social 
dialog inom lokal och regional förvaltning i ”nya” medlemsstater och kandidatländer. Vid 
gruppens första möte den 2 juni utarbetades ett förslag till gemensamt projekt. 
Projektet omfattar en undersökning om arbetsgivar- och fackliga organisationer inom 
lokal och regional förvaltning i de ”nya” medlemsstaterna och kandidatländerna. Resul-
taten av undersökningen kommer att diskuteras vid en konferens i oktober 2005, som 
samlar arbetsmarknadens parter från hela Europa för att diskutera resultaten och hur 
man bäst främjar dialog. 

 
• Svar på kommissionens grönbok om offentlig-privata partnerskap 

En arbetsgrupp sammanträdde den 9 juli för att studera grönboken om frågan som 
publicerades i maj 2004. CEMR-EP beslutade dock att inte följa upp detta möte.  

 
• Uppföljning av gemensamt uttalande om distansarbete  

En första diskussion om hur uttalandet, som stödjer det branschövergripande avtalet 
om distansarbete, hade följts upp nationellt hölls den 8 september.  

 
• UTSIKTER 

Det är inte möjligt att endast efter ett år utvärdera arbetet i den nya kommittén för social 
dialog. EPSU välkomnar verkligen att kommittén har inrättats och den utgör en ny fas i 
relationerna med CEMR-EP. Den nya kommittén kommer att göra offentliga tjänster  
synligare och stödja europeisk politik och strategi på detta område. För EPSU är detta 
oerhört viktigt eftersom den offentliga sektorn ligger efter den privata när det gäller 
antalet branschvisa EU-kommittéer. 
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4. Allmännyttiga verk 
Arbetstagare inom el- och gassektorn fortsatte att drabbas av konsekvenserna av sektorns 
avreglering på grund av de europeiska el- och gasdirektiven. 300 000 jobb har nu försvun-
nit, utläggningen av verksamhet ökar, maktkoncentrationen till ett begränsat antal företag 
har fortsatt. Även anställda och deras förbund i de nya medlemsstaterna och kandidatlän-
derna är oroade över denna utveckling. EU försöker också att utvidga den inre marknaden 
för el- och gas till Sydösteuropa. EPSU har fortsatt att profilera sig som de europeiska 
energiarbetarnas företrädare, och som en av de få kritiska röster som finns kvar när det 
gäller den inre marknaden. Ett viktigt framsteg var stadgan för gränsöverskridande solidari-
tet i en integrerad industri som antogs av kongressen (se EPSU:s webbplats: 
http://www.epsu.org/r/148). 
Vattensektorn hotades av avreglering under året och frågan debatterades i Europaparla-
mentet (grönboken om tjänster i allmänhetens intresse och yttrande om strategin för den 
inre marknaden 2003-2006). EPSU var framgångsrik i arbetet med att förhindra avreglering. 
Konkurrensen var oerhört hård i avfallssektorn. Detta åskådliggjordes av förslag från SITA 
Ost (tyskt dotterbolag till Suez) om att förlänga arbetstiden, ge lägre lön och förmåner och 
att lämna den tyska arbetsgivarorganisationen. EPSU gav stöd till de berörda förbunden, 
med framgång, eftersom förhandlingarna återupptogs. 
 
 
20:e mötet i fasta kommittén för allmännyttiga verk, 6 februari 2004, Luxemburg 
Huvudpunkter på dagordningen: 
• Rapport om stridsåtgärder i Tjeckiska republiken, Litauen, Portugal; 
• Fackets roll i en vätgasekonomi; 
• Branschövergripande och branschvis social dialog (el och gas) ; 
• Avtalsförhandlingar (inklusive stadgan om gränsöverskridande solidaritet i en integrerad 

industri); 
• Energipolitik: frågor som studerades var dokumenten från kommissionen om uppdel-

ning av verksamhet, nytt direktiv om trygg energiförsörjning, energidialog mellan EU 
och Ryssland, europeiska energi- och transportforumet, organisationen för europeiska 
tillsynsmyndigheter för energisektorn; 

• Vattenpolitik och EPSU:s kampanj mot avreglering; 
• Transnationella företag och europeiska företagsråd; 
• Kongressförberedelser. 
 
 
21:a mötet i fasta kommittén för allmännyttiga verk, 30 september, Luxemburg 
Huvudpunkter på dagordningen: 
• Rapport om stridsåtgärder, bland annat konflikten vid SITA Ost, Tyskland; 
• Vätgasekonomi och bränsleceller Man enades om att EPSU skulle delta i arbetet med 

information och utbildning; 
• Förberedelser inför möten med den nye kommissionären Kovacs och det holländska 

ordförandeskapet; 
• Uppföljning av kongressen – detta gällde framför allt hur man kan lyfta fram stadgan för 

gränsöverskridande solidaritet i en integrerad industri och bibehålla en kritiskt inställning 
till den inre marknaden för el och gas; 

• Energipolitiska frågor som behandlades var nya förslag från kommissionen om kärn-
säkerhet, inre marknaden och trygg energiförsörjning, energihushållning, dialog om 
energi mellan EU och Ryssland, sydösteuropeiska energifördraget, europeiska energi- 
och transportforumet. EPSU har även anlitat ISKA:s forskningsenhet (PSIRU) för att ut-
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värdera den inre marknaden för el och gas i syfte att förbereda kommissionens rapport 
till Europaparlamentet (2005); 

• Avtalsförhandlingar: en rapport presenterades vid seminariet om avtalsförhandlingar 7–
9 maj i Budapest; 

• Branschövergripande och branschvis social dialog; 
• Transnationella företag och europeiska företagsråd. 
 
 
Ny styrelse 
Kommittén tackade Giacomo Berni (CGIL-FNLE), ordförande och Bertil Dahlsten (SEKO), 
viceordförande, för deras bidrag till kommitténs arbete och EPSU:s utveckling. Giacomo har 
nya arbetsuppgifter och Bertil har gått i pension. 
Fasta kommittén valde ett nytt team: Sven Bergelin (Ver.di, Tyskland) till ordförande, Jan 
Rudén (SEKO, Sverige), Reszo Gal (VdSzSz, Ungern) och Claude Pommery (CGT-FNME, 
Frankrike) till viceordförande. 
 
 
Kommitténs sammansättning och könsfördelning: 
Fasta kommittén för allmännyttiga verk har 27 ordinarie ledamöter och 23 ersättare från 25 
länder. Det finns 2 kvinnliga ordinarie ledamöter (7,40 %) och 4 kvinnliga ersättare (17,4%). 
Två länder har både en kvinnlig ordinarie och ersättare. Siffrorna är inte överraskande för 
brancher som i mycket stor utsträckning domineras av män, men ligger fortfarande under 
industrins genomsnitt på 15-20%. 
 
 
Social dialog mellan fackförbunden och Eurelectric (elektricitet) 
Arbetsprogrammet för 2004 som antogs 2003 genomfördes.  
 
Viktiga frågor: 
 
• Arbetsgruppen för trygg energiförsörjning den 21 juni 

Det rådde samsyn om ett antal frågor, men arbetsgivarna och fackförbunden betraktar 
ämnet ur helt skilda synvinklar och det ansågs inte vara möjligt att gå vidare gemen-
samt, förutom när det gäller kompetensbehov om vilket ett gemensamt uttalande 
antogs efter studien som utfördes 2003. EPSU företräddes i arbetsgruppen av Vidar 
Hennum, El+It, Norge och vice generalsekreteraren. 

• Projekt om kompetensbehov  

Man kom fram till ett gemensamt uttalande. Det utarbetades av en arbetsgrupp som 
sammanträdde den 23 februari. Dick Barry, Unison, Storbritannien, Bruno Constantini, 
CISL-FLAEI, Italien och vice generalsekreteraren företrädde EPSU (se EPSU:s 
webbplats: http://www.epsu.org/a/604). 

• Jämställdhet och mångfald 

Universitetet i Cardiff (professor Fairbrother och hans team) gav arbetsmarknadsparter-
na en bakgrundsstudie baserad på intervjuer med företag i flera medlemsstater. 
Studien ledsagades av en styrkommitté som sammanträdde vid ett flertal tillfällen. 
EPSU företräddes av Therese Murphy, ESBOA, Irland, Karin Harder, Ver.di, Tyskland 
och vice generalsekreteraren. Studien presenterades vid ett gemensamt seminarium 
den 14 december med deltagare från facket och arbetsgivare (se EPSU:s webbplats: 
http://www.epsu.org/a/920). 

Man enades om att en arbetsgrupp skulle utarbeta gemensamma slutsatser av studien. 
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• Företagens sociala ansvar 

Efter att ha enats om de allmänna ramarna, fastställdes den 15 december en gemen-
sam ståndpunkt om kriterier för en undersökning (se EPSU:s webbplats: 
http://www.epsu.org/a/874). 

• Utvidgningen och den sociala dialogen 
Kommittén antog en ståndpunkt om behovet av att involvera arbetsmarknadsparterna 
från sydösteuropeiska länder i arbetet i kommittén för branschvis social dialog. (Se 
EPSU:s webbplats: http://www.epsu.org/a/874). 

• Stress 

Arbetsmarknadens branschövergripande parter ingick ett avtal om att hantera stress-
relaterade frågor den 8 oktober. Arbetsmarknadens parter inom elsektorn stödjer 
avtalet och åtog sig att genomföra det (se EPSU:s webbplats: 
http://www.epsu.org/a/874). 

• Sysselsättning 

Arbetsmarknadens parter begärde en uppdatering av en tidigare sysselsättningsstudie 
(2001, EcoTec) som omfattar de nya medlemsstaterna och beaktar sysselsättnings-
effekterna av nya lagstiftningsåtgärder inom energiområdet. Flera meningsutbyten 
ägde rum med kommissionens företrädare. Detta kommer att fortsätta under 2005.  
Inga framsteg gjordes i samband med dialogen om energi mellan EU och Ryssland och 
kravet på att låta arbetsmarknadens parter delta. Man beslutade att bilda en arbets-
grupp för arbetsmiljö. 
Följande möten ägde rum: allmänna arbetsgrupper den 22 mars och 15 oktober. 
Plenarmöten den 22 juni och 15 december. Regelbundna möten mellan sekretariaten 
under det löpande arbetet. 

 
Sydösteuropeiska energigemenskapen 
Europeiska kommissionen och länderna på Balkan inledde en process för närmare sam-
arbete under 2002 (Aten-processen). Detta kulminerade i insatser för att skapa en sydöst-
europeisk energigemenskap grundat på ett fördrag. Syftet med fördraget är att utvidga EU:s 
konkurrenspolitik till de sydösteuropeiska länderna genom att göra EU-direktivet om den 
inre marknaden för el och gas bindande för de berörda länderna. Dessa länder är: Alba-
nien, Bosnien-Herzegovina, Bulgarien, Kroatien, Kosovo (UNMIK), Makedonien, Rumänien, 
Serbien-Montenegro, Turkiet med Österrike, Grekland, Ungern, Italien, Slovenien som 
specialmedlemmar och Moldavien som observatör. Fördraget fick en mer definitiv utform-
ning i juni. Viktiga fackliga krav gällde insyn i processen och en social dimension.  
Fackets kampanj stärktes av ett seminarium som organiserades av kommissionen, stabili-
tetspakten och Rumänien 11–12 oktober i Bukarest. EPSU:s vice generalsekreterare pre-
senterade fackets ståndpunkt. Kontakter togs med ordförandeskapet (Hollands regering), 
den nye kommissionären för energi Piebalgs, kommissionär Spidla (sociala frågor), Europa-
parlamentsledamöter och nationella regeringar.  
EPSU och ISKA organiserade ett seminarium om det sydösteuropeiska fördraget och 
fackets ståndpunkt 9–11 december i Sarajevo. Man enades om att lobba, arbeta närmare 
tillsammans och eventuellt anordna en aktionsdag 2005. Seminariet fick ekonomiskt stöd av 
Unison, Storbritannien, och Ver.di, Tyskland (se EPSU:s webbplats: 
http://www.epsu.org/a/848). 
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Gas 
EPSU och medlemsförbunden hade vid flera tillfällen kontakt med Europeiska kommissio-
nen (GD Transport och energi) och enskilda gasföretag för att övertyga Eurogas att åter-
uppta dialogen mellan arbetsmarknadens parter och delta i en formell social dialog. Euro-
gas är huvudorganisationen för gasföretag på europeisk nivå. EPSU deltog även i en konfe-
rens organiserad av Eurogas den 31 mars i Bryssel om trygg energiförsörjning och tog upp 
vikten av social dialog. Vi fick stöd för våra krav av kommissionen. Eurogas ledande organ 
samtyckte till att reflektera över den sociala dialogen i juni och kontakter togs mellan Euro-
gas och EPSU:s sekretariat för att formalisera detta i en gemensam begäran, troligen i 
början av 2005. 
 
Avfall  
EPSU och TUTB, EFS arbetsmiljöinstitut, publicerade en undersökning om sopbilars säker-
het i samband med en diskussion om fordonssäkerhet i EU:s standardiseringsorgan. 
 
Kontakter fortlöpte på sekretariatetsnivå med FEAD, den europeiska arbetsgivarorganisatio-
nen inom avfallssektorn, för att utforska möjligheterna till social dialog. 
 
Vatten 
Under hela året fortsatte kontakterna mellan EPSU och andra organisationer som arbetar 
med vattenfrågor. Det finns ett aktivt nätverk av vattenaktivister och frivilligorganisationer. 
Tack vare gemensamt lobbyarbete motsatte sig Europaparlamentet en avreglering av 
vattensektorn i sitt yttrande om strategin för den inre marknaden i mars (det så kallade 
Miller-betänkandet). Under året har det framkommit att kommissionen inte kommer att upp-
mana till avreglering, men vill främja konkurrens. En ståndpunkt från kommissions senare-
lades eftersom Europaparlamentets inledningsvis inte godkände den nya kommissionen.  
 
EPSU gav stöd till ett möte med vattenaktivister organiserade kring den belgiska 
frivilligorganisationen 11.11.11 och påtryckningsgruppen Amsterdam Water den 18 juni i 
Bryssel som samlade organisationer från Europa, Amerika, Afrika och Asien. Information ut-
byttes om den senaste utvecklingen, bland annat EU:s vattenfacilitet för utvecklingsländer, 
FN:s rådgivande organ för vattenfrågor (ISKA) och fackets och frivilligorganisationers kamp 
för att sätta stopp för avreglering och privatisering av vattentjänster. Viktiga segrar säkrades 
i Uruguay (folkomröstning om att göra privatisering grundlagsstridigt) och Nederländerna 
(lag mot privatisering). 
 
Nätverket för EPSU:s företagsrådssamordnare, 29 september, Luxemburg 
Följande frågor fanns på dagordningen: 
• Uppdatering om händelseutvecklingen – flera nya avtal har ingåtts eller uppdaterats, till 

exempel vid Eon och Suez, allmännyttiga företag i Tyskland och Frankrike. Flera för-
handlingar inleddes för att bilda företagsråd, bland annat i det svenska vårdföretaget 
Capio och franska Veolia Environment som tillhandahåller många olika allmännyttiga 
tjänster. 

• Sammanslagningar och företagsförvärv. EPSU:s riktlinjer slutfördes. 
• Företagens sociala ansvar. Flera företag och företagsråd behandlar frågan. 
• Utläggning av verksamhet. 
• Kongressbeslut som berör nätverkets arbete. Diskussionen inriktades på hur nätverket 

kan utvidgas och framtida frågor för diskussion, till exempel europabolag. 
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IV. EPSU:S PROJEKT 
 
1. Gemensam workshop för LRG/NEA om e-förvaltning på arbets-

platsen, 12 november, Madrid 
Syftet med denna workshop var att för första gånger inom EPSU reflektera över utveck-
lingen av e-förvaltning. Deltagarna kom både från kommittén för kommunförvaltning och 
från stats- och europeisk förvaltning. Ett antal punkter framkom under diskussionerna. De 
kan fungera som en vägledning för EPSU:s framtida arbete kring e-förvaltning. Framför allt 
betonades att det finns ett brådskande behov av att göra en tydligare koppling mellan e-för-
valtning, reformen av offentliga tjänster/ offentlig förvaltning och sysselsättning. E-förvalt-
ning bör inte vara den drivande faktorn.  

 
Det står inte klart hur e-förvaltning bidrar till modernisering och förbättring av offentliga 
tjänster, förutom rationaliseringsvinster och snabbare tillgång till tjänster. Här råder brist på 
social och civil dialog om e-förvaltning. Definitionen av e-förvaltning enligt kommissionen 
(IKT+organisatoriska förändringar+kompetens) ger arbetstagare och facket ett starkt argu-
ment att delta och ger offentliga myndigheter ansvaret, även i sin arbetsgivarroll, att stödja 
detta deltagande.  

 
Frågor som livslångt lärande, kompetensutveckling, e-rättigheter och hur sysselsättningen 
påverkas kvantitativt och kvalitativt är direkt kopplade till e-förvaltning. När det gäller syssel-
sättning påverkas inte alla arbetstagare på samma sätt och ytterligare forskning baserad på 
yrken/tjänster behövs om e-förvaltningens verkningar, bland annat för de anställdas arbets-
miljö. Detta är även frågor för den sociala dialogen, både mellan EPSU och generaldirektö-
rerna för offentlig förvaltning och mellan EPSU och CEMR-EP.  
 
 
2. Offentlig upphandling 
Under 2004 antog Europeiska unionen två direktiv om offentlig upphandling som reviderar 
de europeiska bestämmelserna för hur offentliga medel används. EPSU och frivilligorgani-
sationer som arbetar med miljö, sociala frågor och rättvis handel, andra fackförbund, sociala 
företag, nätverk mellan städer samt många andra organisationer lobbade hårt för att göra 
det möjligt att beakta sociala aspekter och miljöhänsyn vid offentlig upphandling enligt det 
nya direktivet. Nu när direktiven överförs till nationell lagstiftning har vi fortsatt att arbeta till-
sammans för att stödja en positiv tolkning av direktiven. 
 
Som en del av detta arbete har vi deltagit i utarbetandet av en praktisk handbok ”Making 
the most of public money: a practical guide to the EU procurement directives” (Använda 
offentliga pengar på bästa sätt: en praktisk handbok om EU:s direktiv om offentlig upphand-
ling) och ett kampanjdokument. Handboken lanserades vid en konferens den 19 november 
som organiserades av EFS, europeiska miljöbyrån och frivilligorganisationernas sociala 
plattform. 
 
Nästa steg är att samla in, sprida och främja goda erfarenheter om offentlig upphandling 
med nationella och/eller regionala och lokala myndigheter. Stadgan om de grundläggande 
rättigheterna, och i synnerhet hänvisningar till arbetsrättigheter, skulle kunna utgöra en ram 
för detta. 
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3. Vitbok om tjänster i allmänhetens intresse 
I sitt uttalande om Europeiska kommissionens vitbok om tjänster i allmänhetens intresse 
(KOM(2004) 374), erkänner EPSU att den innehåller ett antal positiva punkter. Vitboken för-
klarar till exempel att i händelse av en tvist om hur fördragsbestämmelserna ska tolkas har 
ett uppdrag av allmänt intresse företräde. 
 
På det stora hela innehåller dock vitboken inte mycket som inte redan var känt före dess 
publicering och är därför en besvikelse som resultatet av en lång diskussionsprocess.  
 
Vitboken upphäver inte obalansen mellan allmänintresse och konkurrensregler. Utan klar-
göranden om vad som utgör en tjänst som inte är av ekonomisk art, kvarstår obalansen att 
konkurrenslagstiftning tillämpas automatiskt. Kommissionens hävdar att man är ”neutral” 
när det gäller ägandeformen för tjänsteleverantörer. Denna ”neutralitet” tolkas dock inte 
som positiv subsidiaritet, då den nationella, regionala och lokala nivån avgör hur offentliga 
tjänster ska organiseras.  
 

Kommissionen tänjer hela tiden på begreppet ”tjänster av allmänt ekonomiskt intresse”, som 
en del av sin strategi för den inre marknaden, och går längre än att avlägsna hinder för fri 
rörlighet genom att reglera handeln. Istället för att ge skydd för tjänster i allmänhetens 
intresse skyndar man sig att tillämpa regler för den inre marknaden på varje tänkbart 
område, vilket faktiskt har påverkat lokala och regionala myndigheters rätt till självförvalt-
ning. 

 
Många av de åtgärder som föreslås i vitboken för tjänster i allmänhetens intresse kommer 
endast att genomföras under 2005, till exempel kommissionens meddelande om sociala 
tjänster av allmänt intresse. Kommissionen kommer att göra en översyn av situationen för 
tjänster i allmänhetens intresse och behovet av horisontella åtgärder under 2005 och har för 
avsikt att lägga fram en rapport om resultaten till Europaparlamentet, rådet, Ekonomiska 
och sociala kommittén och Regionkommittén före slutet av 2005. 
 
Kommissionen välkomnar den nya artikeln III – 6 i utkastet till konstitutionellt fördrag och 
anser att denna bestämmelse utgör ännu en rättslig grund för gemenskapsåtgärder på 
området för tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, men lägger inte fram någon rättslig ram 
för tjänster i allmänhetens intresse i nuläget. Kommissionen kommer att studera behovet av 
och möjligheten att inrätta en sådan ram igen när det konstitutionella fördraget träder i kraft, 
det vill säga inte före år 2006.  
 
Det kan tyvärr innebära att det arbete som utfördes av den före detta europaparlamen-
tarikern Philippe Herzog om grönboken om tjänster i allmänhetens intresse och resultatet av 
fackets intensiva lobbykampanj (EFS, EPSU, ETF, Uni-Europa…) om Herzog-betänkandet 
som antogs den 14 januari, riskerar att gå förlorat. Det gäller i synnerhet följande punkter i 
betänkandet (A5-0000/2003) där man begär en positiv rättslig ram i syfte att: 
• fastställa gemensamma positiva principer för offentliga tjänster samt kriterier för 

undantag från konkurrenspolitik för tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (istället för 
att förlita sig på den nuvarande felaktiga och farliga skillnaden mellan tjänster i 
allmänhetens intresse av ekonomisk eller inte av ekonomisk art);  

• bevara nationella/lokala/regionala förvaltningars rätt att driva sina offentliga tjänster; 
• säkerställa finansieringsgarantier; 
• säkerställa att tillhandahållandet av offentliga tjänster prioriteras i händelse av konflikt 

med EG-lagstiftningen; 
• undanta utbildning, sociala tjänster, subventionerat boende, vatten och avfall från reg-

lerna för den inre marknaden; 
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• granska utvärderingen av avregleringsdirektiven och genomföra en konsekvensbe-
dömning, där arbetsmarknadens parter och det civila samhället medverkar, innan man 
kommer med några nya avregleringsförslag. 

 
Föredragandens första krav om ett direktiv om tjänster i allmänhetens intresse (som EFS 
har begärt) fick inte tillräckligt med stöd (vare sig från den socialdemokratiska eller EPP-
gruppen). Som en kompromiss hänvisar det slutliga betänkandet till en rättslig ram om 
tjänster i allmänhetens intresse på EU-nivå, som ska utarbetas enligt medbeslutandeför-
farandet, vilket möjliggör mer flexibilitet. Det framfördes av Rapkay, en tysk socialdemo-
kratisk europaparlamentariker, som en acceptabel kompromisslösning för vissa av leda-
möterna både i den socialdemokratiska och EPP-gruppen som var emot att ge kommissio-
nen mer befogenheter på detta politikområde. 
Det är viktiga att bygga vidare på dessa positiva inslag i Europaparlamentets betänkande, 
som kan utgöra en god grund för en kampanj för offentliga tjänster av hög kvalitet i EU. 
 
Vid ett möte i Philippe Herzogs tankesmedja ”Konfrontationer” den 21 oktober betonade 
EPSU:s generalsekreterare två strategier: 
 
• se till att alla tjänster av allmänt intresse, inklusive tjänster av allmänt ekonomiskt 

intresse, undantas från direktivförslaget om tjänster på den inre marknaden; 
• reformera det allenarådande resonemanget om den inre marknaden och utarbeta 

principer för solidaritet, jämlikhet, riskspridning, territoriell sammanhållning samt 
bevara subsidiaritetsprinciperna.  

  
Ad hoc-arbetsgruppen för tjänster i allmänhetens intresse diskuterade vid sitt möte den 9 
december hur man kan bedriva kampanj för en positiv inställning till tjänster i allmänhetens 
intresse på EU-nivå, grundat på Herzog-betänkandet. Diskussionen kommer att fortsätta 
under 2005. 
 
 
4. Utkast till direktiv om tjänster  
EPSU:s arbetsutskott hade en första diskussion om utkastet till direktiv om tjänster på den 
inre marknaden i februari, kort efter det att texten hade publicerats av kommissionen. De 
farhågot vi först hade haft med anledning av direktivet – tillämpningsområdet, införlivandet 
av tjänster i allmänhetens intresse, följder för social- och arbetslagstiftning samt kollektiv-
avtal, avsaknaden av kvalitetsnormer, definitionen – stärktes under efterföljande diskussio-
ner, bland annat vid två möten i EPSU:s ad hoc-arbetsgrupp för tjänster i allmänhetens 
intresse, i maj och december. 
 
EPSU var aktivt under EFS diskussioner om direktivet under hela året, och även vid diskus-
sioner med Europaparlamentet. Vi framställde en kampanjbroschyr ”10 skäl att säga NEJ till 
tjänstedirektivet” inför utfrågningen på parlamentet i november och direktivet var en av de 
frågor som behandlades vid styrelsens särskilda möte om lobbyverksamhet i november 
2004. 
 
EPSU deltog i den demonstration som organiserades av europeiska trä- och byggnads-
arbetarförbundet den 25 november. 
 
Direktivet är en mycket viktig fråga för EPSU under 2005. 
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5. Offentlig–privata partnerskap, EPSU:s ståndpunkt 
EPSU:s styrelsemöte i september 2004 antog ett svar till grönboken om offentlig-privata 
partnerskap (PPP) och offentlig upphandling som publicerades av Europeiska kommissio-
nen i maj. Den ifrågasätter logiken bakom grönboken och begär en mer konsekvent och 
balanserad hållning till PPP från EU:s sida 
 
EPSU har sedan länge betänkligheter mot PPP. Dessa har i synnerhet diskuterats i fasta 
kommittén för kommunförvaltning, som bland annat organiserade en enkät och workshop 
om PPP under 2003 och även diskuterade grönboken om PPP med CEMR:s arbetsgivar-
plattform den 9 juli 2004.  
 
EPSU:s arbete har fått stöd av PSIRU som publicerade ett dokument med klarlägganden av 
termer och definitioner i samband med PPP och ett svar på GD Regions ”Guide to success-
ful PPPs”. PSIRU gjorde en kritik av grönboken om PPP som var grunden för EPSU:s eget 
svar (se www.epsu.org/a/85 och www.epsu.org/a/657). 

 
EPSU organiserar en konferens om PPP den 9–10 maj 2005. 
 
 
6. Arbetstidsdirektivet 
Arbetstid och i synnerhet arbetstidsdirektivet var en viktig fråga för EPSU 2004. Det fanns 
två skäl till att frågan fick så hög profil: arbetstidsdirektivet som antogs 1992 stipulerade att 
en utvärdering av genomförandet skulle ske vart femte år. Detta gav de europeiska institu-
tionerna ett förfarandemässigt ”politikt utrymme”. Det brådskande och mycket mer signifi-
kanta skälet var EG-domstolens avgörande till förmån för Norbert Jaeger gällande defini-
tionen av jourtjänstgöring på arbetsplatsen som arbetstid (Landeshaupstadt Kiel v Jaeger, EG-
domstolens mål C-151/02 den 9 september 2003). Den politiska reaktionen på beslutet var att 
göra en ”översyn av vissa aspekter av arbetstidsdirektivet”.  
 
Europeiska kommissionen inledde ett samrådsförfarande, och valde betecknande nog att 
inte samråda med arbetsmarknadens parter först, i enlighet med artikel 138 i EU-fördraget, 
utan istället ett samråd med hela det civila samhället.  
 
EPSU:s fasta kommitté för sociala tjänster och sjukvårdsfrågor (HSS) fick i uppgift att 
formulera EPSU:s svar. Huvudpunkterna var: respekt för Jaeger-avgörandet, utfasning av 
undantag för enskilda, införande av verkliga incitament för at förbättra balansen mellan 
privatliv-arbete samt att processen för social dialog inom sjukhussektorn var en idealisk 
plats för att lösa de specifika frågor som berör denna sektor.  
 
EPSU:s styrelse antog detta svar den 5 mars 2004 (se www.epsu.org/a/452). 
 
I september 2004, efter att ha ”utvärderat” svaren som inkommit under samrådsförfarandet, 
presenterade kommissionen sitt formella förslag om att ”omorganisera vissa aspekter av 
arbetstidsdirektivet”. Detta förslag gav upphov till enorma svårigheter eftersom det inför en 
ny kategori av ”inaktivt” arbete, behåller undantag för enskilda och möjligheten att för-
länga beräkningsperioder till 12 månader.  
 
Förutom att ge ett formellt svar till Europeiska kommissionen, fick EPSU:s sekretariat i upp-
drag att samordna svaren med EFS, ECOSOC och Europaparlamentet. 
 
EFS bildade en arbetsgrupp för arbetstidsfrågor som sammanträdde vid 5 tillfällen under 
2004. EPSU:s sekretariat deltog i dessa möten. EPSU:s och EFS ståndpunkter komplette-
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rade varandra. Den extra dimension som hälso- och sjukvårdssektorn tillförde gav EPSU en 
mer framträdande roll i arbetsgruppen. Men med tanke på takten för processen för social 
dialog inom sjukhussektorn stod det klart att det inte skulle bli någon ”branschvis avgräns-
ning” inom överskådlig framtid.  
 
ECOSOC 
EPSU har deltagit vid Ekonomiska och sociala kommitténs möten om frågan. Kommittén 
överlämnade ett allmänt svar på samrådet, men det fanns stora meningsskiljaktigheter 
mellan grupperna. Det var anledningen till att rapporten inkom sent och omfattade minorite-
tens avvikande mening. EPSU samordnade med grupp III för att se till att EPSU:s synpunk-
ter återspeglades. 
 
Europaparlamentet 
Det nyligen valda parlamentet hade utsett parlamentsledamoten Alonso Cercas (ESP) till 
föredragande för frågan. EPSU höll ett möte med CERCAS för att diskutera samordning. 
Det stod klart att Europaparlamentets yttrande skulle bli en kompromiss om beräknings-
perioder och försöka påvisa de praktiska problem som uppstår på grund av kategorin 
”inaktiv tid” samt fortsätta att förespråka en utfasning av undantag för enskilda.  
 
Utvärdering 
Omformuleringen av arbetstidsdirektivet var en mycket viktig fråga för EPSU:s sekretariat 
och vissa medlemsförbund under 2004. Det framgick dock att EPSU:s medlemsförbund 
måste engagera medlemsstaternas regeringar nationellt för att direkt kunna påverka 
debatten. Hålen i denna strategi är uppenbara när man ser den relativt svaga täckningen av 
ministerrådets debatt.  
 
 
7. EPSU:s avtalskonferens, 20–21 oktober, Bryssel 
De viktigaste arbetsområdena och evenemangen för avtalsförhandlingar under året var: 
• upprätthålla och bygga upp nätverket epsucob@; 
• förbättra informationsflödet genom epsucob@NEWS; 
• genomföra en undersökning om löner och villkor; 
• utarbeta databas för löner och villkor; 
• publicera årsrapport om avtalsförhandlingar och social dialog;  
• organisera EPSU:s 3:e avtalskonferens; 
• samarbeta med europeiska fackföreningsakademin (ETUCO) om ett seminarium om 

avtalsförhandlingar i allmännyttiga verk och företag; 
• bidra till ett seminarium av ver.di och publikation om samordning av avtalsförhand-

lingar. 
 
Nätverket epsucob@  
EPSU:s avtalsförhandlingsnätverk epsucob@ bildades 2003 och har nu 80 korrespondenter 
i 30 länder. Varje korrespondent har ansvaret för att skicka nyheter om avtalsförhandlingar 
till EPSU:s sekretariat och detta sprids sedan genom nätverket. 
 
I praktiken har nätverket hittills huvudsakligen använts till att samla in information genom 
enkäter i syfte att upprätta en grunddatabas med information om löner och villkor och fram-
ställa rapporter om lika lön och livslångt lärande. Mycket av den information som sprids till 
nätverket överförs i form av cirkulär eller nyhetsbrev som sammanställs av sekretariatet. 
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Även om nätverkets struktur är etablerad krävs därför mer arbete för att förbättra informa-
tionsflödet i båda riktningar.  
epsucob@NEWS (se www.epsu.org/r/121) 

 
Sedan i mars i år har EPSU skickat ut en månatlig nyhetsöversikt om avtalsförhandlingar i 
Europa. För närvarande kommer artiklarna till största delen från medlemsorganisationernas 
webbplatser. I fokus står förhandlingar om lön och villkor, strejker och demonstrationer och 
annan utveckling i samband med avtalsförhandlingar.  
 
Under året tog nyhetsbrevet upp över 160 nyheter från 25 olika länder. Breven finns till-
gängliga på avtalsförhandlingssidorna på EPSU:s webbplats. 
 
Undersökning om löner och villkor  
Alla EPSU:s medlemsförbund fick ett frågeformulär i maj. Syftet var att tillhandahålla infor-
mation om den senaste utvecklingen i samband med avtalsförhandlingar och få vissa 
grundläggande uppgifter till databasen om lön och villkor. Under de följande månaderna 
ledde en rad påminnelser till 50 svar från medlemsförbund i 22 olika länder och en del av 
materialet användes i den första årsrapporten om avtalsförhandlingar. 
 
Även om svarsfrekvensen var ganska uppmuntrande, finns det fortfarande några betydan-
de informationsluckor både för större länder och viktiga sektorer. I slutet av 2004 gjordes en 
översyn av frågeformulären mot bakgrund av en del av de problem som hade upptäckts i de 
första svaren och därefter skedde översättning till EPSU:s huvudspråk. Dessa kommer att 
delas ut i början av 2005 och förhoppningsvis leda till fler svar. 
 
Databas för löner och villkor (se www.epsu.org/r/1560) 
Syftet med databasen är att sekretariatet och medlemsförbunden på ett enkelt sätt ska få 
information om förhandlingar om lön och villkor för offentliganställda i Europa.  
 
Databasen utvecklades av ISKA:s forskningsenhet (PSIRU), som ligger i Storbritannien, och 
byggde på en struktur som inledningsvis togs fram för EPSU:s räkning för några år sedan 
när man utförde en särskild undersökning om lön och villkor inom vatten och energi. 
 
Databasen innehåller detaljerad information om lön, arbetstid och semester samt en över-
sikt av hur förhandlingar genomförs. Inledningsvis samlades uppgifter in på grundval av den 
enkät som EPSU:s medlemsförbund hade fyllt i, med hittills ungefär 50 svar. Syfter är att 
försöka uppdatera databasen när medlemsförbunden förhandlar om ändringar av löner och 
villkor. 
 
Man hoppades att databasen skulle vara tillgänglig för EPSU:s medlemsförbund via 
EPSU:s webbplats från oktober 2004. Ett betydande tekniskt problem uppstod dock som vi 
har försökt att lösa tillsammans med David Hall från PSIRU och Xavier Dutoit, vår webb-
konsult. Vi ville att databasen skulle vara så enkel som möjligt att använda och uppdatera 
och att det inte skulle krävas någon betydande omarbetningar under den närmaste tiden. Vi 
är nu optimistiska om att göra snabba framsteg under de första månaderna 2005. 
 
Årsrapport 
En rapport om avtalsförhandlingar och social dialog utarbetades till oktoberkonferensen. 
Man beslutade att täcka perioden 2002-2004 i syfte att ge värdefulla uppdateringar om hur 
EPSU:s avtalsförhandlingsarbete utvecklas och framsteg med den sociala dialogen.  
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Konferens – 20–21 oktober 
Detta var EPSU:s tredje avtalskonferens och fick en bra närvaro med 65 deltagarna från 19 
länder. Efter allmänna introduktioner av talare från EFS om den branchövergripande sociala 
dialogen och avtalsförhandlingar, tog konferensen upp mer specifik utveckling som berör 
EPSU:s medlemsförbund.  
 
Man diskuterade sedan ett antal frågor: låg lön, lika lön, livslångt lärande, prestationslön, 
utläggning av verksamhet. Man enades om att låg lön och utläggning av verksamhet skulle 
ha en framträdande roll i arbetsprogrammet för 2005. 
 
Avtalsförhandlingar inom allmännyttiga verk – ETUCO/EPSU:s seminarium 9–7 maj 
EPSU och europeiska fackföreningsakademin (ETUCO), organiserade ett seminarium om 
avtalsförhandlingar för fackförbund i el- och gassektorn i de nya medlemsstaterna. 
Seminariet varade i 2,5 dag och samlade 18 deltagare, varav 14 kom från den Tjeckiska 
och Slovakiska republiken, Ungern och Slovenien. Efter en bred diskussion om de ut-
maningar som facket står inför vid allmännyttiga företag, enades man om att hotet om 
utläggning av verksamhet skulle studeras vidare för att försöka få till stånd någon form av 
samordning inom detta område. Frågan togs sedan upp i fasta kommittén för allmännyttiga 
verk i september och kommer att diskuteras där igen i början av 2005. 
 
Samordna avtalsförhandlingar – Ver.di:s seminarium 25–26 maj 
Mot bakgrund av de påtryckningar facket utsätts för efter EU:s utvidgning, arrangerade 
Ver.di denna konferens för att diskutera vilken typ av framsteg som hade gjorts i arbetet 
med att samordna avtalsförhandlingar inom de olika sektor där man organiserar. EPSU 
bidrog till diskussionen och skrev ett mer detaljerat dokument om att samordna avtalsför-
handlingar och social dialog för en bok som handlar om konferensens tema: ”Autonomi im 
Laufstall? Gewerkschaftliche Lohnpolitik i Euroland”. 
 
 
8. Utbilda utbildare – börja använda EPSU:s resurspaket, 19–21 

mars, Elewijt, Belgien 
Tjugofem deltagare från fjorton länder deltog i detta seminarium. Kursledare vid seminariet 
var Jane Pillinger och Carola Fischbach-Pyttel.  
 
Tvådagarsseminariet hade följande mål: 
 
• öka medvetenheten om europeisk integration och politik som påverkar facket på 

nationell nivå; 
 
• börja använda EPSU:s resurspaket och diskutera dess innehåll och aktiviteter; 
 
• finna sätt att använda EPSU:s resurspaket på nationell nivå; 
 
• främja nätverk mellan fackliga utbildare från EPSU:s medlemsförbund; 
 
Seminariet bestod av arbetsgrupper (tre aktiviteter) och plenarsessioner.  
 
Man utbytte erfarenheter av facklig utbildningsverksamhet om europeiska frågor. Flera för-
bund hade utbildningsverksamhet med europeiskt innehåll, medan andra kunde föreställa 
sig att ta fram utbildningar för ombud och medlemmar som i högre grad uppmärksammar 
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den europeiska integrationen och hur EU:s lagstiftning påverkar dagordningen i de egna 
länderna samt nationell politik. Man diskuterade också olika utbildningsmetoder, bland 
annat distansundervisning via Internet, blandmodeller för utbildning (internetbaserad utbild-
ning kombinerat med sammankomster). Exempel gavs på internetbaserad utbildning i 
Polen, kombinerade utbildningsmetoder vid RCN i Storbritannien och internetbaserad dis-
tansundervisning som används av Kommunals medlemmar i Sverige (se 
www.globalrespekt.nu och www.inocoba.de).  
 
Seminariet diskuterade hur EPSU:s resurspaket kan användas på nationell nivå och även 
för att diskutera vilka aktioner som ska prioriteras.  
 
• Genom rundabordsdiskussioner, seminarier och kurser på förbunds- och central nivå; 
• Utveckla regionala seminarier, bland annat i gränsområden, mellan Rumänien och 

Bulgarien, i Balkan, i de baltiska staterna, etc.; 
• Genomföra branschspecifika kurser; 
• Utveckla en informationskampanj om EPSU:s resurspaket på nationell nivå, som till 

exempel täcks av fackliga tidningar och nyhetsbrev; 
• Sprida resurspaket; 
• Översätta till så många olika språk som möjligt (i synnerhet rumänska och turkiska 

språk efterfrågades); 
• Upprätta en facklig utbildningsplan för att använda resurspaketet och ta kontakter med 

förbund i andra länder; 
• Identifiera utbildare, rådgivare och experter som kan underlätta arbetet och tillhanda-

hålla expertis vid europeiska, regionala och nationella kurser. 
 
Förslag på resurser och information som kan stödja resurspaketet: 
 
• Använda utbildnings- och andra resurser tillgängliga på europeiska fackföreningsaka-

demins (ETUCO) och EPSU:s webbplatser (se www.etuc.org/etuco och www.epsu.org); 
• Identifiera länkar på nationella förbunds webbplatser; 
• Sprida resurspaketet och EPSU:s resurser; 
• Inrätta ett chattrum/diskussionsforum på EPSU:s webbplats (via EPSU:s utbildnings-

sida); 
• Utveckla distansutbildningsmaterial för webben länkat till EPSU:s webbplats. 
 
Idéer för att upprätta nätverk: 
 
• Bilda ett centralt nätverk för utbildare i förbund för offentliganställda; 
• Använda internet och den föreslagna EPSU:s utbildningswebbsida för underhålla kon-

takter och nätverket; 
• Genomföra ett uppföljningsseminarium för gruppen med syfte att utvärdera framsteg; 
• Inrätta gränsöverskridande projekt och partnerskap; 
• Samarbeta bilateralt under EPSU:s paraply; 
• Utarbeta EPSU:s utbildningssida med resurser och chattrum; 
• Stödja förbunden i arbetet med att genomföra aktiviteter för EPSU:s räkning; 
• Underlätta europeiskt utbyte kring utbildningsfrågor i samarbete med europeiska fack-

föreningsakademin (ETUCO). 
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9. Nätverk mellan offentliganställdas förbund i de baltiska staterna 
i ett utvidgat Europa, 3–5 september, Tallinn 

Tjugotre deltagare från EPSU:s medlemsförbund i Estland, Lettland och Litauen deltog vid 
detta seminarium. Seminarium leddes av Jane Pillinger, Carola Fischbach-Pyttel och Johan 
Peanberg (NOFS, Sverige). Det var en uppföljning av det framgångsrika seminarium som 
hölls i Riga (28–30 september 2003) där man hade enats om en rad aktioner för att 
utveckla ett baltiskt fackligt nätverk. Seminariets deltagare betonade dessutom behovet av 
att i egenskap av facklig part delta i projekt och initiativ som finansieras av EU:s 
strukturfonder. 

 
Seminariet hade följande utbildningsmål: 

 
• Uppföljning av aktioner som man hade enats om vid seminariet i Riga, 28–30 septem-

ber 2003; 
• Vidareutveckla nätverk för offentliganställdas förbund i de baltiska staterna; 
• Identifiera prioriteringar för aktiviteter under de europeiska strukturfonderna; 
• Prioritera aktiviteter som behöver utvecklas på nationell nivå. 

 
Seminariet tog upp vad som hade gjorts i förbunden sedan seminariet i Riga och framhävde 
en rad svårigheter som förbunden stöter på när det gäller att bli tagna på allvar som 
partners vid avtalsförhandlingar och i beslutsfattande. Viktiga frågor togs upp om finansie-
ring av offentliga tjänster. Carola Fischbach-Pyttel gjorde en översikt av fackets roll i ett 
utvidgat Europa och behandlade de utmaningar förbunden står inför på nationell och euro-
peisk nivå. En vikig roll gäller behovet av mer effektiva fackliga nätverk.  

 
En session såg närmare på hur förbunden kan delta i europeiska strukturfondsprojekt i 
egenskap av projektdeltagare och projektutvecklare, samt hur facket kan påverka fonderna 
utveckling och prioriteringar på nationell nivå. En talare, Marge Moisamaa från den estländ-
ska regeringens enhet för Europeiska socialfonden, gjorde en översikt av europeiska struk-
turfondernas prioriteringar och finansieringsprogram. Jane Pillinger såg närmare på fackets 
roll vid utarbetandet av Estlands, Litauens och Lettlands nationella utvecklingsplaner för 
genomförandet av EU:s strukturfonder 2004-2006 och presenterade ett antal utmaningar 
för facket när det gäller att delta i den nuvarande fondrundan och finansieringssystemen 
efter 2006. Arbetsgrupper utforskade olika sätt för förbunden att få tillgång till fonder för nya 
aktiviteter och ett antal förslag gjordes om projektens utformning och vilken kapacitet för 
planering, nätverk, finansiering och ledning fackförbunden behöver utveckla för att få till-
gång till fonderna. gav idéer om specifika projekt som kan utarbetas i partnerskap med 
regeringen, lokala myndigheter eller andra arbetsgivare inom offentliga tjänster. Viktiga 
frågor om nätverk för sjukhus togs också upp, framför allt eftersom detta var viktigt, med 
anledning av reformen av hälso- och sjukvårdssektorn i de baltiska staterna i de nationella 
utvecklingsplanerna.  
 
Seminariet fortsatte med att diskutera det föreslagna baltiska nätverkets roll samt att fast-
ställa dess arbetsstruktur. Deltagarna ansåg att det baltiska fackliga nätverket var mycket 
viktigt för att stärka och främja aktiviteter på nationell nivå, bland annat utvecklingen av 
gemensamma kampanjer och utbildningsprogram. Två samordnare nominerades från varje 
land, samt en övergripande samordnare. Målet var att nätverket skulle träffas regelbundet 
(med finansiering för resor och utgifter från EPSU under inledningsfasen).  

 
De baltiska samordnarna höll ett första möte 26–27 oktober i Riga, organiserat av Andis 
Burkevics, det lettiska fackförbundet ”Energija” och med sponsring av EPSU. 
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Mötets huvudsakliga syfte var att diskutera en ram för framtida samarbete i nätverket för 
baltiska fackförbund/ EPSU:s medlemsförbund. 
Deltagarna enades om att arbetet i nätverk skulle styras av följande principer: 
• ömsesidigt och samordnat arbete inom ramen för EPSU/ISKA; 
• alla beslut måste fattas enhälligt (eventuellt med undantag för finansieringsfrågor som 

till exempel antagande av budgeten); 
• utarbeta gemensamma ståndpunkter för brådskande frågor, både på baltisk och EU-

nivå; 
• informationsutbyte och stöd för att lösa inhemska konflikter, om de(t) berörda fackför-

bundet(en) så begär. 
Deltagarna drog slutsatsen att oberoende av om nätverket kunde få ekonomiskt stöd utifrån 
eller inte bör berörda förbund bidra ekonomiskt till att få nätverket att fungera.  

 
 

10. Europeiska fackföreningsakademin (ETUCO) – EPSU:s semina-
rium om fackets ändrade roll i offentliga sektorn (öst/väst), 3–5 
december, Cypern 

25 deltagare från 14 länder deltog i seminariet. Anne-Marie Perret, Jane Pillinger och Jean-
Claude Le Douaron ledde seminariet. 
  
Seminariet studerade offentliga tjänsters roll i de företrädda länderna och hur den europeis-
ka integrationen påverkar offentliga tjänster på nationell nivå. Det nya ”resurspaket för euro-
utbildare” var utgångspunkten för gruppdiskussionerna.  
 
Arbetsgrupperna rapporterade om följande gemensamma slutsatser: 
• Man behöver skilja mellan allmännyttiga företag, sjuk- och hälsovård och statlig eller 

regional förvaltning när man bedömer omstruktureringstrender inom offentliga tjänster. 
• Bilden är annorlunda i sektorn för allmännyttiga företag där privatisering och utläggning 

av verksamhet verkar vara de stora problemen, i synnerhet inom telekommunikation 
och energisektorn. EDF, Ruhrgas, EON är aktiva i alla länder. Europeiska företagsråd 
bör vara ett verktyg för att organisera informationsutbyte. 

 
Privatisering av lokalvård och köksavdelningar sker i sjuk- och hälsovårdssektorn och i 
statsförvaltningen, och även av en del av kärnverksamheten inom vården i vissa länder. 
Låga offentliga utgifter och otillräckliga resurser leder till låga löner och förlorade arbets-
tillfällen under omstruktureringsprocessen. 
Inom sjuk- och hälsovårdssektorn går regeringarna i riktning mot socialförsäkringssystem 
(Rumänien, Bulgarien, Slovakien). 
Alla fackförbund använder sig av avtalsförhandlingar, även om strejkrätten är begränsad i 
vissa länder. Efterlevnaden av kollektivavtal är ett problem i ett antal länder eftersom 
arbetsgivare, i synnerhet multinationella företag, helst inte vill gå med i arbetsgivarorganisa-
tioner. 
 
Frågan om låga löner i offentliga sektorn i de nya medlemsländerna utgör ett verkligt prob-
lem för fackförbunden. Välkvalificerad personal lämnar sektorn för att arbeta i andra länder 
eller med annan verksamhet. 
 
Anföranden hölls om: 
• Ramdirektivet om information och samråd på nationell nivå; 
• EPSU:s roll i ett europeiskt sammanhang med avreglering och liberalisering av 

offentliga tjänster och hur den europeiska integrationen påverkar offentliga tjänster; 
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• Strukturer för beslutsfattande i Europa. 
 
Arbetsgruppernas förslag omfattade: 
 
• Offentliganställdas förbund måste påverka opinionen om offentliga tjänster. En viktig 

åtgärd är att uppdatera medlemmar och informera dem om vad som händer på 
europeisk nivå – utan att skapa panik; 

• Facket måste lära sig att arbeta på europeisk nivå och samordna inbördes; 
• Lobbyarbete är nödvändigt både på nationell och europeisk nivå. I synnerhet i de nya 

medlemsstaterna behöver fackets medlemmar få information om vad som händer i de 
europeiska institutionerna.  

 
Man föreslog ett seminarium för att ”utbilda utbildare” som ett pilotprojekt med fackliga 
utbildare från nya och gamla länder. Dessa utbildare kan sedan, i varje land, utbilda 
ytterligare en omgång utbildare så att varje fackförbund har minst en utbildare med kunskap 
om europeiska fackliga frågor. Utbildningsprogrammen och frågorna måste anpassas för 
varje sektor. Resurspaket kan vara en del av det material som används vid nationella 
evenemang för att utbilda utbildare. 
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V. EFS/EUROPEISKA UNIONEN 
 
1. EFS styrelse 
 
EFS styrelse sammanträdde 17–18 mars, 9–10 juni, 14–15 oktober och 1–2 december. 
EPSU:s generalsekreterare var vice ordförande till juni, i egenskap av ledamot i EFS styr-
kommitté. 4  Styrkommittén sammanträdde den 13 februari, 17 mars, 9 juni, 13 juli, 21 
september, 13 oktober och 9 november. 
 
EFS aktiviteter präglades av utvidgningen av den Europeiska unionen den 1 maj, valen till 
Europaparlamentet och sist men inte minst, den mödosamma processen att godkänna den 
nya kommissionens medlemmar. Dessa händelser har medfört avsevärt förändrade villkor 
för fackets verksamhet. Kommissionens mycket liberala inriktning kommer troligen att fortgå 
eller till och med att framhävas ännu mer, och den högerpolitiska majoriteten i 
Europaparlamentet är en enorm utmaning för att kunna påverka den politik som förs. EFS 
anordnade en aktionsdag 2 och 3 april med temat ”Europa – det är vi” som fick ett brett 
allmänt stöd.  
 
EFS nya sekretariat som tillträdde efter kongressen i maj 2003 har nu blivit varma i 
kläderna. EFS har fortfarande ett antal interna problem, bland annat med anledning av 
kommissionens finansiering av EFS institut. Kommissionen vill bara finansiera en organisa-
tion och inte tre som i nuläget. En intern arbetsgrupp har därför bildats för att anpassa den 
nuvarande organisationen enligt kommissionens krav, samtidigt som man i den mån det är 
möjligt behåller de olika uppgifterna för ETUI (europeiska fackföreningsinstitutet), ETUCO 
(europeiska fackföreningsakademin) och TUTB (tekniska byrån för hälsa och säkerhet). 
 
Det krävdes också att EFS inrättar en ideell organisation enligt belgisk lagstiftning för att 
kunna få tillgång till viss EU-finansiering. Den heter Social Development Agency (ASBL), 
byrån för social utveckling.  
 
Huvudsakliga frågor: 
 
Utkast till direktiv om tjänster 
 
Förslaget till direktiv om den inre marknaden presenterades av kommissionen i mars (KOM 
(2004) 2 slutlig/3). Detta förslag har stått i brännpunkten för den samordnade europeiska 
fackliga verksamheten och mobiliserat EFS medlemsorganisationer, med en framträdande 
roll för EPSU. I dokumentet med 10 sociala ”test” till det irländska ordförandeskapet krävde 
EFS att kommissionen tar initiativet till ett ramdirektiv om tjänster i allmänhetens intresse 
eller inför ett moratorium för lagstiftning om avreglering. Diverse demonstrationer organise-
rades för att ge uttryck för fackets omfattande mostånd till direktivet i dess befintliga form, 
och kulminerade i en gemensam demonstration med europeiska bygg- och träarbetareför-
bundet och EPSU den 25 november. 
 
EFS upprätthöll hela tiden kontakterna med den relevanta rådsarbetsgruppen och organise-
rade regelbundna informationsmöten för att bedöma debattens utveckling.  
 
Europaparlamentet inledde arbetet med utkastet till tjänstedirektiv med en utfrågning den 
11 november, organiserad av den socialdemokratiska huvudföredraganden Evelyne Geb-
hardt. EFS förbundssekreterare Catelene Passchier presenterade EFS huvudsakliga kritik 

                                                
4 Posten som vice ordförande roterar mellan ledamöterna i EFS styrkommitté. 
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av direktivet som gällde ursprungslandsprincipens konsekvenser för arbetslagstiftning och 
kollektivavtal. (EPSU:s ståndpunkt och aktiviteter i samband med direktivförslaget om tjäns-
ter beskrivs i del IV, punkt 3 i denna verksamhetsberättelse.) 
 
Översyn av arbetstidsdirektivet 
 
De europeisk arbetsmarknadsparterna EFS och UNICE, UAPME samt CEEP kunde inte 
enas om att inleda förhandlingar om en översyn av arbetstidsdirektivet.  

 
Kommissionen presenterade sitt förslag om ändringar av arbetstidsdirektivet i KOM(2004) 
607 slutlig, i september.  
EFS har kritiserat kommissionens förslag till ändringar av tre huvudsakliga skäl:  

 
• undantag för enskilda skulle få fortsätta, men under strängare villkor; 
• beräkningsperioden förlängs från 4 till 12 månader; 
• jourtjänstgöring (på arbetsplatsen) ska endast räknas som arbetstid om personen verk-

ligen arbetar.  
 

Även arbetsgivarorganisationerna kritiserade kommissionen på grund av de strängare vill-
koren för undantag (opt-out). Men faktum är att i och med dessa förslag har kommissionen 
gett efter för arbetsgivarnas påtryckningar. Man bortser också helt och hållet från tre olika 
avgöranden från EG-domstolen om jourtjänstgöring. 

 
Utmaningen är nu att påverka Europaparlamentets arbete med ärendet. Alejandro Cercas 
är föredragande för utskottet för sysselsättning och sociala frågor och presenterade ett 
betänkande (A5-0026/2004 slutlig) i januari, och begärde att möjligheter till undantag (opt-
out) slopas (EPSU:s ståndpunkt och aktiviteter beskrivs i avsnitt IV, punkt 6). 
 
Lissabonstrategin och Kok II 
 
Utvärderingen av Lissabonstrategin var en viktig del av EFS arbete under året. EFS anser 
att Europeiska unionen bör arbeta för att stärka genomförandet av Lissabonstrategin, i 
synnerhet när det gäller satsningen på att skapa fler och bättre jobb, full sysselsättning, 
skapa ett kunskapsbaserat samhälle samt öka kvinnornas deltagande på arbetsmarknaden. 
EFS fortsätter att kritisera tillväxt- och stabilitetspaktens bristande flexibilitet som en ursäkt 
för att inte stödja sysselsättningsskapande åtgärder.  

 
Kommissionen inrättade en andra högnivågrupp under Wim Koks ordförandeskap för att 
granska Lissabonstrategin. EFS företräddes av Wanja Lundby Wedin (LO, Sverige) och 
Fritz Verzetnitsch (ÖGB, Österrike). Gruppen överlämnade sin rapport i oktober och den 
diskuterades vid trepartstoppmötet den 4 november. Trots ett antal kritiska kommentarer 
kände EFS överlag att KOK II-rapporten innehöll vissa inslag som facket kunde bygga 
vidare på i den efterföljande diskussionen om halvtidsöversynen av Lissabonstrategin. I 
december antog styrelsen de viktigaste kraven för halvtidsöversynen, och uppmanade EU 
att återgå till den grundläggande Lissabon-tanken och kombinera ekonomiska, sociala och 
hållbarhetsmål. 

 
EFS styrelse enades också om att organisera ytterligare en demonstration i samband med 
rådets vårmöte den 19 mars 2005 med fokus på: 
• fler och bättre job; 
• anställningstrygghet vid utlokalisering; 
• nej till tjänstedirektivet. 
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Utkast till EU:s konstitution 
 
Utkastet till konstitutionellt fördrag antogs av stats- och regeringscheferna den 18 juli 2004. 
Det konstitutionella fördraget måste ratificeras av medlemsstaterna i juni 2006, antingen av 
nationella parlament eller genom folkomröstningar.  

 
EFS organiserade en konferens 12–13 juni 2004 i samarbete med europeiska sociala 
observationsorganet (OSE).  
 
EFS påföljande styrkommitté den 13 juni 2004 antog en resolution som ställde sig bakom 
EU:s konstitution. Ytterligare en diskussion ägde rum vid EFS styrelsemöte i oktober. 
 
De viktigaste positiva punkterna i EU:s konstitutionella fördrag i jämförelse med nuvarande 
EG-fördrag är: 
• Specifikt erkännande av arbetsmarknadsparternas betydelse och det sociala 

trepartstoppmötet (artikel I-47); 
• Införlivande av stadgan om de grundläggande rättigheterna som del II; 
• Jämställdhet som ett av unionens värden (artikel I-2); 
• ”Social marknadsekonomi” och ”full sysselsättning” som unionens mål (artikel I-3) samt 

främjande av ”social rättvisa”och ”solidaritet mellan generationer” och kampen mot 
”social utslagning och diskriminering” (artikel I-3); 

• Socialpolitik erkänns uttryckligen som en ”delad befogenhet” och inte endast ” 
kompletterande befogenhet” (artikel I-13); 

• Initiativrätt för medborgare (principen om deltagandedemokrati i artikel I-46); 
• En ny horisontell social klausul (artikel III-2A); 
• En rättslig grund för tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (artikel III-6); 
• Lagstiftning om social trygghet för migrerande arbetstagare kräver inte längre enhällig-

het (artikel III-21); 
• Erkännande av öppen samordning som ett verktyg för social- och industripolitik(artikel 

III-107). 
 
Efter långa och även kontroversiella diskussioner gjorde EFS styrelse samma sak och 
ställde sig, med bred majoritet, bakom styrkommitténs ståndpunkt (se EFS webbplats: 
http://www.etuc.org/a/141). 
 
 
Turkiet 
 
Vid sitt oktobermöte antog EFS styrelse en resolution som var positiv till Turkiets anslutning 
till Europeiska unionen. Resolutionen bekräftar villkoren i en tidigare resolution från 1997, 
betonar Turkiets plats i det europeiska ekonomiska och politiska området och dess släkt-
skap med Europa. Resolutionen erkänner den turkiska regeringens ansträngningar att upp-
fylla de politiska kriterier som fastställdes i Köpenhamn. Resolutionen betonar att större in-
satser måste göras inom sociala rättigheter, fackliga rättigheter och de lagar som reglerar 
föreningar.  
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2. Branchövergripande social dialog 
 
Förhandlingar om stress på arbetsplatsen 

 
Delegationer från EFS och UNICE, UAPME och CEEP avslutade förhandlingar om utkastet 
till ramavtal om arbetsrelaterad stress den 27 maj (se EFS webbplats: 
http://www.etuc.org/a/529)  
 
Vid sitt möte 9–10 juni tog EFS styrelse kännedom om förhandlingsresultatet och enades 
om att ett skriftligt samrådsförfarande där EFS medlemsförbund slutgiltigt skulle godkänna 
utkastet till ramavtal senast den 31 juli.  
 
EPSU:s medlemsförbund fick information om förhandlingarnas fortskridande i de allmänna 
cirkulären nr 6 den 5 maj, nr 7 den 18 maj och nr 9 den 29 juni, som omfattade utkastet till 
avtal.  
 
EPSU inledde också ett skriftligt samråd bland de ordinarie styrelseledamöter som täcks av 
avtalet och fick den 2/3-majoritet som krävdes. I EFS styrelse röstade 75 ja och 6 nej.  
 
Avtalet syftar till att  
 
• öka medvetenheten och förståelsen bland arbetsgivare, arbetstagare och deras 

representanter om arbetsrelaterad stress; 
• uppmärksamma tecken som kan tyda på arbetsrelaterad stress. 
 
Målet är att ge arbetsgivare och arbetstagare en ram för att identifiera och föregripa eller 
hantera problem i samband med arbetsrelaterad stress.  
 
Avtalet erkänner bland annat att arbetsrelaterad stress kan innebära att man gör en analys 
av faktorer, till exempel av arbetsorganisation och -processer (arbetstid, självständighet, an-
passning av anställdas kompetens och arbetsuppgifter, arbetsbörda, etc.), arbetsförhållan-
den och miljö (utsättas för ovälkommet uppträdande, buller, värme, farliga ämnen, etc.). 
 
Avtalet tar återigen upp arbetsgivarnas rättsliga skyldighet att skydda anställdas säkerhet 
och hälsa på arbetsplatsen enligt ramdirektiv 89/391. Denna skyldighet gäller även arbets-
relaterad stress i den mån dessa problem innebär en hälso- eller säkerhetsrisk. 
 
Det är viktigt att avtalet täcker åtgärder för att förhindra, avlägsna eller minska problem i 
samband med arbetsrelaterad stress. Dessa åtgärder kan vara kollektiva, individuella eller 
både och. Om det inte finns tillräckligt med sakkunskap på arbetsplatsen kan man kalla in 
expertis utifrån. 
 
Det huvudsakliga problemet är att avtalet är ”frivilligt”. EFS delegation tolkar begreppet 
”frivilligt avtal” som ett avtal som ingås av arbetsmarknadens parter ”självständigt”, men är 
bindande till sin natur. Arbetsgivarsidan tenderar däremot att tolka termen ”frivilligt” som att 
den gäller arbetsgivarnas handlingsfrihet. Förutom andra sakfrågor är det i synnerhet denna 
punkt som har givit upphov till många diskussioner bland medlemmarna i EFS delegation. 
Majoriteten av medlemmarna i EFS delegation ansåg dock att förslags mervärde var sådant 
att de rekommenderar ett godkännande av båda parter. Man betonade dock att innan andra 
förhandlingar inleds måste de ”frivilliga avtalens” natur klargöras med arbetsgivarorganisa-
tionerna.  
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VI.  BILAGOR 
 
 



Verksamhetsberättelse, januari-december 2004 VI. Bilagor 

39 

1. Förteckning över kommittéernas ledamöter 
 

EXECUTIVE COMMITTEE/COMITÉ EXÉCUTIF 
COMITÉ EJECUTIVO/EXEKUTIVAUSSCHUß/EXEKUTIVKOMMITTÉN 

 

Country Union Last name First 
name 

M / 
F 

Function Rotation 

Italy FP-CGIL SALFI Anna F EPSU 
President 

 

France FGF-FO PERRET Anne-Marie F EPSU Vice 
President 

 

United 
Kingdom 

UNISON PRENTIS Dave M EPSU Vice 
President 

 

Belgium EPSU FISCHBACH-
PYTTEL 

Carola F EPSU 
General 
Secretary 

 

Belgium EPSU GOUDRIAAN Jan-Willem M EPSU 
Deputy 
General 
Secretary 

 

Austria GÖD/FSG HOLZER Richard M Titular EC  
Austria GdG HUNDSTORFER Rudolf M Substitute 

EC 
 

Belgium CGSP-ALR LIEBEN Gilbert M Titular EC 1st two 
years and 
a half 

Belgium CCSP HAMELINCK Luc M Substitute 
EC 

1st two 
years and 
a half 

Belgium CCSP HAMELINCK Luc M Titular EC 2nd two 
years and 
a half 

Belgium CGSP-ALR LIEBEN Gilbert M Substitute 
EC 

2nd two 
years and 
a half 

Bulgaria FTU-HS KOKALOV Ivan 
Angelov 

M Titular EC  

Bulgaria FCIW-PODK PARTENIOTIS Ioanis M Substitute 
EC 

 

Croatia TUWHSSPSDPI OSTRIC-ANIC Ljiljana F Titular EC  
Cyprus PA.SY.DY HADJIPETROU Glafkos M Titular EC  
Czech 
Republic 

TUHSSC SCHLANGER Jiri M Titular EC  

Czech 
Republic 

TUSBI VONDROVA Alena F Substitute 
EC 

 

Denmark FOA KRISTENSEN Dennis M Titular EC  
Denmark DNO CHRISTENSEN Grete F Substitute 

EC 
 

Denmark HK/Stat & StK WALDORFF Peter M Titular EC  
Denmark DJOEF RASMUSSEN Mogens 

Kring 
M Substitute 

EC 
 

Estonia ROTAL LIIVAMAGI Kalle M Titular EC  
Estonia ETTAL SCHMIDT Ulle F Substitute 

EC 
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Country Union Last name First 
name 

M / 
F 

Function Rotation 

Finland KTV SANTAMAKI-
VUORI 

Tuire F Titular EC  

Finland Talentia MALMSTRÖM Eila F Substitute 
EC 

 

Finland Pardia KRATS Matti M Titular EC  
Finland TEHY LAITINEN 

PESOLA 
Jaana F Substitute 

EC 
 

France FNME-CGT POMMERY Claude M Titular EC  
France INTERCO CFDT MALINGE Philippe M Substitute 

EC 
 

Germany Ver.di 
Bundesverwaltung 

BSIRSKE Frank M Titular EC  

Germany Ver.di 
Bundesverwaltung 

PASCHKE Ellen F Substitute 
EC 

 

Germany Ver.di 
Bundesverwaltung 

ZAHN Christian M Titular EC  

Germany MB MONTGOMERY Frank Ulrich M Substitute 
EC 

 

Germany Ver.di 
Bundesverwaltung 
 

POLZER Ursula F Titular EC  

Germany Ver.di 
Bundesverwaltung 

MARTIN Kurt M Substitute 
EC 

 

Greece ADEDY VRETTAKOS Ilias M Titular EC  
Greece ADEDY DOLGYRAS Ilias M Substitute 

EC 
 

Hungary VDSZSZ GAL Rezsö M Titular EC  
Hungary EDDSZ CSER Agnes F Substitute 

EC 
 

Iceland BSRB JONASSON Ögmundur M Titular EC  
Iceland BSRB ANDRESSON Jens M Substitute 

EC 
 

Ireland IMPACT BUTLER Alexander M Titular EC  
Ireland CPSU HORAN Blair M Substitute 

EC 
 

Italy FPS-CISL TARELLI Rino M Titular EC  
Italy FP-CGIL PODDA Carlo M Substitute 

EC 
 

Latvia LTUE BURKEVICS Andis M Titular EC  
Latvia LVSADA VIKSNA Ruta F Substitute 

EC 
 

Lithuania LTUSE PETRAITIENE Irena F Titular EC  
Lithuania LVPF NEMANIUS Romualdas M Substitute 

EC 
 

Luxembourg CGT-L JUNGEN Tom M Titular EC  
Luxembourg CGT-L TURPEL Justin M Substitute 

EC 
 

Malta GWU ATTARD 
SULTANA 

Josephine F Titular EC  

Netherlands AbvaKabo FNV VAN PIJPEN Jenneke F Titular EC  
Norway NUMGE DAVIDSEN Jan M Titular EC  
Norway NTL LILLEHEIE Turid F Substitute  
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Country Union Last name First 
name 

M / 
F 

Function Rotation 

EC 
Poland HPS Solidarnosc OCHMAN Maria F Titular EC  
Poland HPS Solidarnosc GREGER Jadwiga F Substitute 

EC 
 

Portugal SINTAP NOBRE DOS 
SANTOS 

Jorge M Titular EC 1st and 
5th year 

Portugal STAL BRAZ Francisco M Titular EC 2nd and 
4th year 

Portugal STAL BRAZ Francisco M Substitute 
EC 

1st, 3rd 
and 5th 
year 

Portugal SINTAP NOBRE DOS 
SANTOS 

Jorge M Substitute 
EC 

4th year 

Portugal STE BETTENCOURT Leodolfo M Titular EC 3rd year 
Portugal STE BETTENCOURT Leodolfo M Substitute 

EC 
2nd year 

Slovakia SOZKaSO GALLOVA Ivana F Titular EC  
Slovenia SDE Slovenije DOLAR Franc M Titular EC  
Slovenia ZSV LEKSE Nevenka F Substitute 

EC 
 

Spain FSAP-CC.OO HIGUERAS  Manuel M Titular EC 1st two 
years and 
a half 

Spain FSP-UGT LACUERDA  Julio M Substitute 
EC 

1st two 
years and 
a half 

Spain FSP-UGT LACUERDA  Julio M Titular EC 2nd two 
years and 
a half 

Spain FSAP-CC.OO HIGUERAS  Manuel M Substitute 
EC 

2nd two 
years and 
a half 

Sweden Kommunal THÖRN Ylva F Titular EC  
Sweden SEKO RUDEN Jan M Substitute 

EC 
 

Sweden SKTF NORDMARK Eva F Titular EC  
Sweden SAHP FERNVALL-

MARKSTED 
Eva F Substitute 

EC 
 

Sweden Fackförbundet ST CARNHEDE Annette F Titular EC  
Sweden SSR JOHANSSON Christin F Substitute 

EC 
 

Switzerland VPÖD/SSP SCHUEPP Doris F Titular EC  
Turkey Türk Harb-Is CIMEN Osman M Titular EC  
Turkey SES KANLIBAS Olcay F Substitute 

EC 
 

United 
Kingdom 
 

PCS LANNING Hugh M Titular EC  

United 
Kingdom 

FBU GILCHRIST Andy M Substitute 
EC 

 

United 
Kingdom 

PROSPECT THURSTON Jenny F Titular EC  

United FDA BAUME Jonathan M Substitute  
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Country Union Last name First 
name 

M / 
F 

Function Rotation 

Kingdom EC 
United 
Kingdom 

GMB STRUTTON Brian M Titular EC  

United 
Kingdom 

T&G ALLENSON Peter M Substitute 
EC 

 

France PSI ENGELBERTS Hans M Titular EC  
France PSI BUXBAUM Jürgen M Substitute 

EC 
 

Norway NUMGE STANGNES Tove F Titular 
additional 
Women's 
seats 

 

Denmark FOA CHRISTENSEN Lisa Dahl F Substitute 
additional 
Women's 
seats 

 

United 
Kingdom 

UNISON SNAPE Liz F Titular 
additional 
Women's 
seats 

 

United 
Kingdom 

RCN BREWER Sheelagh F Substitute 
additional 
Women's 
seats 
 

 

Germany Ver.di 
Bundesverwaltung 

MORGENSTERN Vera F Titular 
additional 
Women's 
seats 

 

Germany Ver.di 
Bundesverwaltung 

WOLFSTÄDTER Alexa F Substitute 
additional 
Women's 
seats 

 

France FSS-CFDT JANNIN Marie-
Christine 

F Titular 
additional 
Women's 
seats 

 

Belgium SLFP SWAERTEBROEK
X 

Anny F Substitute 
additional 
Women's 
seats 

 

Spain FES-CC.OO ALENDE MACEIRA Maria José F Titular 
additional 
Women's 
seats 

 

Portugal STAL SANTOS Patricia F Substitute 
additional 
Women's 
seats 

 

Austria GÖD/FSG WIENKER-
SALOMON 

Eva F Titular 
additional 
Women's 
seats 
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Country Union Last name First 
name 

M / 
F 

Function Rotation 

As per paragraph 4.3.2 of the EPSU Constitution Presidents of the Standing Committees, with the right 
to speak only: 
Health and Social Services : JENNINGS  Karen F UNISON (UK) 
Local and Regional Government : BUTLER  Alexander M IMPACT (Ireland) 
National and European Administration : WALDORFF  Peter M HK/Stat and StK 

(Denmark) 
Public Utilities : BERGELIN  Sven M Ver.di (Germany) 
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STEERING COMMITTEE/COMITÉ DIRECTEUR 
COMITÉ DIRECTIVO/LENKUNGSAUSSCHUß/STYRKOMMITTÉN 

 

Constituenc
y 

Country Initials Last name First 
name 

Function Rotation 

 Italy FP-CGIL SALFI Anna EPSU 
President 

 

Benelux, 
France 

France FGF-FO PERRET Anne-
Marie 

EPSU Vice 
President 

 

UK, Ireland United 
Kingdom 

UNISON PRENTIS Dave EPSU Vice 
President 

 

 Belgium EPSU FISCHBACH-
PYTTEL 

Carola EPSU 
General 
Secretary 

 

 Belgium EPSU GOUDRIAAN Jan-
Willem 

EPSU 
Deputy 
General 
Secretary 

 

Benelux, 
France 

France INTERCO CFDT MALINGE Philippe Titular SC  

Benelux, 
France 

Netherlands AbvaKabo FNV VAN PIJPEN Jenneke Titular SC  

Benelux, 
France 

Belgium CGSP-ALR LIEBEN Gilbert Substitute 
SC 

1st two 
years and 
a half 

Benelux, 
France 

Belgium CCSP HAMELINCK Luc Substitute 
SC 

2nd two 
years and 
a half 

Central 
Europe 

Austria GÖD/FSG WIENKER-
SALOM 

Eva Titular SC  

Central 
Europe 

Czech Rep. TUHSSC SCHLANGER Jiri Titular SC  

Central 
Europe 

Austria GÖD/FSG HOLZER Richard Substitute 
SC 

 

Germany Germany Ver.di 
Bundesverwaltung

BSIRSKE Frank Titular SC  

Germany Germany Ver.di 
Bundesverwaltung

PASCHKE Ellen Substitute 
SC 

 

Germany Germany Ver.di 
Bundesverwaltung

ZAHN Christian Titular SC  

Germany Germany Ver.di 
Bundesverwaltung

POLZER Ursula Titular SC  

Germany Germany Ver.di 
Bundesverwaltung

MARTIN Kurt Substitute 
SC 

 

Mediterranean Italy FPS-CISL TARELLI Rino Titular SC  
Mediterranean Greece ADEDY VRETTAKOS Ilias Substitute 

SC 
 

Mediterranean Spain FES-CC.OO ALENDE 
MACEIRA 

Maria 
José 

Titular SC  

Mediterranean Malta GWU ATTARD 
SULTANA 

Josephine Substitute 
SC 

 

Nordic Norway NUMGE DAVIDSEN Jan Titular SC  
Nordic Denmark HK/Stat & StK WALDORFF Peter Substitute 

SC 
 

Nordic Sweden Kommunal THÖRN Ylva Titular SC  
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Constituenc
y 

Country Initials Last name First 
name 

Function Rotation 

Nordic Sweden SKTF NORDMARK Eva Substitute 
SC 

 

Nordic Finland KTV SANTAMAKI-
VUOR 

Tuire Titular SC  

Nordic Finland Pardia KRATS Matti Substitute 
SC 

 

North Eastern 
Europe 

Lithuania LTUSE PETRAITIEN
E 

Irena Titular SC 1st two 
years and 
a half 

North Eastern 
Europe 

Estonia ROTAL LIIVAMAGI Kalle Titular SC 1st two 
years and 
a half 

North Eastern 
Europe 

Poland HPS Solidarnosc OCHMAN Maria Substitute 
SC 

1st two 
years and 
a half 

North Eastern 
Europe 

Latvia LTUE BURKEVICS Andis Substitute 
SC 

1st two 
years and 
a half 

North Eastern 
Europe 

Poland HPS Solidarnosc OCHMAN Maria Titular SC 2nd two 
years and 
a half 

North Eastern 
Europe 

Latvia LTUE BURKEVICS Andis Titular SC 2nd two 
years and 
a half 

North Eastern 
Europe 

Lithuania LTUSE PETRAITIEN
E 

Irena Substitute 
SC 

2nd two 
years and 
a half 

North Eastern 
Europe 

Estonia ROTAL LIIVAMAGI Kalle Substitute 
SC 

2nd two 
years and 
a half 

South Eastern 
Europe 

Romania Gaz Rom. BUCUR Odeta Titular SC 1st two 
years and 
a half 

South Eastern 
Europe 

Romania FEM III COTEANU Ana Titular SC 2nd two 
years and 
half 

South Eastern 
Europe 

Bulgaria FTU-HS KOKALOV Ivan 
Angelov 

Titular SC  

South Eastern 
Europe 

Turkey SES KANLIBAS Olcay Substitute 
SC 

 

South Eastern 
Europe  

Romania UNIVERS VANCEA Aurelian Substitute 
SC 

1st two 
years and 
a half 

South Eastern 
Europe 

Romania FEM III ROSU Nicolae Substitute 
SC 

2nd two 
years and 
a half 

UK, Ireland United 
Kingdom 

UNISON PRENTIS Dave Titular SC  

UK, Ireland United 
Kingdom 

UNISON SNAPE Liz Substitute 
SC 

 

UK, Ireland Ireland CPSU HORAN Blair Titular SC  
UK, Ireland Ireland IMPACT BUTLER Alexander Substitute 

SC 
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Constituenc
y 

Country Initials Last name First 
name 

Function Rotation 

UK, Ireland United 
Kingdom 
 

PROSPECT THURSTON Jenny Titular SC  

UK, Ireland United 
Kingdom 

PCS LANNING Hugh Substitute 
SC 

 

 France PSI ENGELBERTS Hans Titular SC  
 France PSI BUXBAUM Jürgen Substitute 

SC 
 

 

 List of Constituencies: 
 1.  Denmark, Finland, Iceland, Norway, Sweden = Nordic 
 2.  Ireland, UK 
 3.  Germany 
 4.  Benelux, France 
 5.  Cyprus, Greece, Italy, Malta, Portugal, Spain = Mediterranean 
 6.  Austria, Croatia, Czech Republic, Hungary, Macedonia, Slovakia, Slovenia, Switzerland, Serbia, 

Montenegro, Bosnia Herzegovina = Central Europe 
 7.  Estonia, Latvia, Lithuania, Poland = North Eastern Europe 
 8. Bulgaria, Romania, Turkey = South Eastern Europe 
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GENDER EQUALITY COMMITTEE 
 

Constituenc
y 

Country Union Last name First 
name 

M 
/ F 

Function 

 Belgium EPSU SALSON Nadja F EPSU 
SecretariatGEC 

Nordic Finland Pardia KRATS Matti M Titular GEC 
Nordic Norway NUMGE STANGNES Tove F Titular GEC 
Nordic Sweden SKTF SALEH Delshad M Substitute GEC 
Nordic Denmark FOA CHRISTENSEN Lisa Dahl F Substitute GEC 
UK, Ireland United 

Kingdom 
UNISON SNAPE Liz F Titular GEC 

UK, Ireland Ireland CPSU HORAN Blair M Titular GEC 
UK, Ireland United 

Kingdom 
RCN JAMES Sandra F Substitute GEC 

UK, Ireland Ireland IMPACT BUTLER Alexander M Substitute GEC 
Germany Germany Ver.di 

Bundesverwaltung
MORGENSTER
N 

Vera F Titular GEC 

Germany Germany Ver.di 
Bundesverwaltung

ZAHN Christian M Titular GEC 

Germany Germany Ver.di 
Bundesverwaltung

WOLFSTÄDTE
R 

Alexa F Substitute GEC 

Germany Germany Ver.di 
Bundesverwaltung

GIESECKE Harald M Substitute GEC 

Benelux, 
France 

France FGF-FO PERRET Anne-
Marie 

F Titular GEC 

Benelux, 
France 

Belgium SLFP ONGENA Marcel M Substitute GEC 

Mediterranean Portugal SINTAP NOBRE DOS 
SANTOS 

Jorge M Titular GEC 

Mediterranean Malta GWU ATTARD 
SULTANA 

Josephine F Titular GEC 

Central 
Europe 

Macedoni
a 

TUAJCA MURATOVSKI Vanco M Titular GEC 

Central 
Europe 

Slovakia SOZKaSO GALLOVA Ivana F Titular GEC 

Central 
Europe 

Hungary EDDSZ CSER Agnes F Substitute GEC 

North Eastern 
Europe 

Lithuania LTUSE PETRAITIENE Irena F Titular GEC 

North Eastern 
Europe 

Estonia ROTAL LIIVAMAGI Kalle M Titular GEC 

South Eastern 
Europe 

Turkey Türk Harb-Is CIMEN Osman M Titular GEC 

South Eastern 
Europe 

Bulgaria FITUGO TEMELKOVA Maria 
Georgieva 

F Titular GEC 

South Eastern 
Europe 

Bulgaria FCIW-PODK PARTENIOTIS Ioanis M Substitute GEC 

 France PSI WINTOUR Nora F Titular GEC 
 France PSI BUXBAUM Jürgen M Substitute GEC 
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 List of Constituencies: 
 1.  Denmark, Finland, Iceland, Norway, Sweden = Nordic 
 2.  Ireland, UK 
 3.  Germany 
 4. Benelux, France 
 5.  Cyprus, Greece, Italy, Malta, Portugal, Spain = Mediterranean 
 6.  Austria, Croatia, Czech Republic, Hungary, Macedonia, Slovakia, Slovenia, Switzerland, Serbia, 

Montenegro, Bosnia Herzegovina = Central Europe 
7. Estonia, Latvia, Lithuania, Poland = North Eastern Europe 
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STANDING COMMITTEE ON HEALTH AND SOCIAL SERVICES 
 
Country Union Last name First 

name 
M 
/ F 

Function Rotation 

United 
Kingdom 

UNISON JENNINGS Karen F President 
HSS 

 

Sweden Kommunal DI PAOLO 
SANDBERG 

Liza F Vice 
President 
HSS 

 

Czech 
Republic 

TUHSSC SCHLANGER Jiri M Vice 
President 
HSS 

 

Belgium EPSU SYNNOTT Brian M EPSU 
Secretariat 
HSS 

 

Austria GdG MAUERHOFER Monika F Titular HSS  
Austria GÖD/FSG KULOVITS Heinz M Substitute 

HSS 
 

Belgium CCSP CRIJNS Guy M Titular HSS 1st two 
years and a 
half 

Belgium CGSP-ALR KNAEPENBERGH Jean-
Pierre 

M Substitute 
HSS 

1st two 
years and a 
half 

Belgium CGSP-ALR KNAEPENBERGH Jean-
Pierre 

M Titular HSS 2nd two 
years and a 
half 

Belgium CCSP CRIJNS Guy M Substitute 
HSS 

2nd two 
years and a 
half 

Denmark DNO CHRISTENSEN Grete F Titular HSS  
Denmark FOA STAEHR Karen F Substitute 

HSS 
 

Estonia ETTAL KRUUSER Piret F Titular HSS  
Estonia ROTAL HAAN Ulle F Substitute 

HSS 
 

Finland TEHY MERASTO Merja F Titular HSS  
Finland SuPer NIITTYNEN Arja F Substitute 

HSS 
 

France FPSPSS-FO ROS Marie-
Claire 

F Titular HSS  

Germany Ver.di 
Bundesverwaltun
g 

STEFFEN Margret F Titular HSS  

Germany Ver.di 
Bundesverwaltun
g 

WEISBROD-FREY Herbert M Substitute 
HSS 

 

Germany MB HAMMERSCHLAG Lutz M Titular HSS  
Germany Ver.di 

Bundesverwaltun
g 

OBERMANN Karl M Substitute 
HSS 

 

Greece ADEDY KOUTSIOUBELIS Stavros M Titular HSS  
Greece ADEDY KASSES Ermis M Substitute 

HSS 
 

Hungary EDDSZ CSER Agnes F Titular HSS  
Ireland IMPACT CALLINAN Kevin M Titular HSS  
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Country Union Last name First 
name 

M 
/ F 

Function Rotation 

Italy FP-CGIL DETTORI Rossana F Titular HSS  
Italy FPS-CISL VOLPATO Daniela F Substitute 

HSS 
 

Latvia LVSADA GAVARINA Inta F Titular HSS  
Latvia LVSADA RUDZITE Eija F Substitute 

HSS 
 

Lithuania LSADPS BUTKEVICIENE Lilija F Titular HSS  
Lithuania LSADPS MACIUNIENE Rima F Substitute 

HSS 
 

Luxembourg CGT-L ROELTGEN André M Titular HSS  
Luxembourg CGT-L GOELHAUSEN Marco M Substitute 

HSS 
 

Netherlands AbvaKabo FNV DE JONG Tim M Titular HSS  
Norway NUMGE BLAKSTAD Kjellfrid F Titular HSS  
Norway NSF G. H. SLAATTEN Bente F Substitute 

HSS 
 

Poland HPS Solidarnosc ABRAMSKA Beata F Titular HSS  
Poland HPS Solidarnosc SOKALSKI Leszek M Substitute 

HSS 
 

Portugal SINTAP FERREIRA Luisa F Titular HSS 1st, 3rd 
and 5th 
year 

Portugal STE MADEIRA Candida F Substitute 
HSS 

1st, 3rd 
and 5th 
year 

Portugal STE MADEIRA Candida F Titular HSS 2nd and 
4th year 

Portugal SINTAP FERREIRA Luisa F Substitute 
HSS 

2nd and 
4th year 

Spain FES-CC.OO ALENDE MACEIRA Maria José F Titular HSS 1st two 
years and a 
half 

Sweden SAHP LYCKEUS Carin F Titular HSS  
Sweden SKTF LUNDEN Yvonne F Substitute 

HSS 
 

Sweden Kommunal JANSSON Annica F Substitute 
HSS 

 

United 
Kingdom 

CSP GLOVER Warren M Substitute 
HSS 

 

United 
Kingdom 

RCN BREWER Sheelagh F Titular HSS  

United 
Kingdom 

RCM SKEWES Jon M Substitute 
HSS 
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STANDING COMMITTEE ON NATIONAL AND EUROPEAN ADMINISTRATION 
 
Country Union Last name First 

name 
M 
/ F 

Function Rotation 

Denmark HK/Stat & StK WALDORFF Peter M President 
NEA 

 

United 
Kingdom 

PROSPECT THURSTON Jenny F Vice 
President 
NEA 

 

Germany Ver.di 
Bundesverwaltun
g 

FRANKE Elisabeth F Vice 
President 
NEA 

 

Belgium EPSU SALSON Nadja F EPSU 
Secretariat 
NEA 

 

Austria GÖD/FSG KORECKY Peter M Titular NEA  
Austria GÖD/FSG BENESCH Jasmin F Substitute 

NEA 
 

Belgium CGSP-P VASSART Dany M Titular NEA 1st two 
years and 
a half 

Belgium CCSP DEVOS Jean-Paul M Substitute 
NEA 

1st two 
years and 
a half 

Belgium CCSP DEVOS Jean-Paul M Titular NEA 2nd two 
years and 
a half 

Belgium CGSP-P VASSART Dany M Substitute 
NEA 

2nd two 
years and 
a half 

Czech 
Republic 

TUSBI VONDROVA Alena F Titular NEA  

Denmark DJOEF RASMUSSEN Mogens 
Kring 

M Substitute 
NEA 

 

Estonia ROTAL LIIVAMAGI Kalle M Titular NEA  
Estonia ROTAL BAROT Heidi F Substitute 

NEA 
 

Finland JOSE VINGISAAR Jaan M Titular NEA  
Finland Pardia KUMPULAINEN Päivikki F Substitute 

NEA 
 

France FGF-FO PERRET Anne-Marie F Titular NEA  
France INTERCO CFDT LABASQUE Yves M Substitute 

NEA 
 

Germany Ver.di 
Bundesverwaltun
g 

LINDENLAUB Bernd-Axel M Substitute 
NEA 

 

Germany Ver.di 
Bundesverwaltun
g 

IHRIG Sigrid F Titular NEA  

Germany Ver.di 
Bundesverwaltun
g 

MÜLLER Sigrid F Substitute 
NEA 

 

Greece ADEDY DOLGYRAS Ilias M Titular NEA  
Greece ADEDY VRETTAKOS Ilias M Substitute 

NEA 
 

Hungary KKDSZ FENYVES Kornél M Titular NEA  



Europeiska Federationen för Offentliganställdas Förbund (EPSU)  VI. Bilagor 

 

 52

Country Union Last name First 
name 

M 
/ F 

Function Rotation 

Iceland BSRB ANDRESSON Jens M Titular NEA  
Ireland CPSU HORAN Blair M Titular NEA  
Italy FPS-CISL MIGGIANO Davide M Titular NEA  
Italy FP-CGIL GARZI Alfredo M Substitute 

NEA 
 

Latvia LAKRS DRUKA-
IAUNZEME 

Mara F Titular NEA  

Lithuania LTUSE PETRAITIENE Irena F Titular NEA  
Lithuania LTUSE KISIELIENE Rima F Substitute 

NEA 
 

Luxembourg CGT-L TURPEL Justin M Titular NEA  
Luxembourg CGT-L SCHOSSELER Jeanne F Substitute 

NEA 
 

Netherlands AbvaKabo FNV MERLIJN Elise F Titular NEA  
Norway NTL ASKER Berit F Titular NEA  
Norway YS-Stat KVALHEIM Tore Eugen M Substitute 

NEA 
 

Portugal STE PEREIRA Jorge M Titular NEA 1st, 3rd 
and 5th 
year 

Portugal SINTAP NOBRE DOS 
SANTOS 

Jorge M Substitute 
NEA 

1st, 3rd 
and 5th 
year 

Portugal SINTAP NOBRE DOS 
SANTOS 

Jorge M Titular NEA 2nd and 
4th year 

Portugal STE PEREIRA Jorge M Substitute 
NEA 

2nd and 
4th year 

Spain FSAP-CC.OO CABALLERO Pablo M Substitute 
NEA 

 

Sweden Fackförbundet ST PÄRSSINEN Ilkka F Titular NEA  
Sweden Fackförbundet ST LAGERQVIST-

PALMU 
Ulla F Substitute 

NEA 
 

Sweden SEKO NILSSEN Roal M Titular NEA  
Sweden SEKO THORNBERG Helen F Substitute 

NEA 
 

United 
Kingdom 

PCS COCHRANE Charles M Titular NEA  

United 
Kingdom 

FDA BAUME Jonathan M Substitute 
NEA 

 

United 
Kingdom 

PCS LEWTAS Geoff M Substitute 
NEA 

 

Belgium USF SERGIO Giovanni M Titular NEA  
Belgium USF NYCTELIUS Lars M Substitute 

NEA 
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STANDING COMMITTEE ON LOCAL AND REGIONAL GOVERNMENT 

Country Union Last name First 
name 

M 
/ F 

Function Rotation 

Ireland IMPACT BUTLER Alexander M President LRG  
Denmark FOA DUPONT John M Vice President 

LRG 
 

France INTERCO CFDT BERNARD Joëlle F Vice President 
LRG 

 

Belgium EPSU CLARKE Penny F EPSU 
Secretariat LRG 

 

Austria GdG MEIDLINGER Christian M Titular LRG  
Austria GdG KATTNIG Thomas M Substitute LRG  
Belgium CGSP-ALR LUYTEN Mil M Titular LRG 1st two 

years and 
a half 

Belgium CCSP VAN DER 
GUCHT 

Kriestien F Substitute LRG 1st two 
years and 
a half 

Belgium CCSP VAN DER 
GUCHT 

Kriestien F Titular LRG 2nd two 
years and 
a half 

Belgium CGSP-ALR LUYTEN Mil M Substitute LRG 2nd two 
years and 
a half 

Czech 
Republic 

TUSBI VONDROVA Alena F Titular LRG  

Denmark HK/Kommunal OTTO Bodil F Substitute LRG  
Estonia ROTAL LIIVAMAGI Kalle M Titular LRG  
Estonia ROTAL KAPP Mare F Substitute LRG  
Finland KTV KEHALINNA Heikki M Titular LRG  
Finland TEHY LOUNASMAA Marja F Substitute LRG  
France FPSPSS-FO BECUWE Serge M Substitute LRG  
Germany Ver.di 

Bundesverwaltun
g 

STERNATZ Renate F Titular LRG  

Germany Ver.di 
Bundesverwaltun
g 

MÜHLBERG Annette F Substitute LRG  

Germany Ver.di 
Bundesverwaltun
g 

KERSCHBAUME
R 

Judith F Titular LRG  

Germany Ver.di 
Bundesverwaltun
g 

GIESECKE Harald M Substitute LRG  

Greece ADEDY NIKITAS Giannis M Titular LRG  
Greece ADEDY PAPPAS Dimitris M Substitute LRG  
Italy FP-CGIL PAGLIARINI Gianni M Titular LRG  
Italy FPS-CISL ALIA Velio M Substitute LRG  
Latvia LAKRS KALNINS Juris M Titular LRG  
Latvia LAKRS MAZULANE Rasma F Substitute LRG  
Lithuania LVPF NEMANIUS Romualda

s 
M Titular LRG  

Lithuania LTUSE PETRAITIENE Irena F Substitute LRG  
Luxembourg CGT-L TURPEL Justin M Titular LRG  
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Country Union Last name First 
name 

M 
/ F 

Function Rotation 

Luxembourg CGT-L SCHOSSELER Jeanne F Substitute LRG  
Netherlands AbvaKabo FNV WIECHMANN Peter M Titular LRG  
Norway NUMGE GULBRANDSEN Jan Helge M Titular LRG  
Norway KFO OLANDER Gunn F Substitute LRG  
Portugal STE CARNEIRO Alvaro M Substitute LRG 1st, 3rd 

and 5th 
year 

Portugal SINTAP ABRAÃO José M Substitute LRG 2nd and 
4th year 

Spain FSAP-CC.OO HIGUERAS  Manuel M Titular LRG  
Sweden Kommunal PETTERSSON Håkan M Titular LRG  
Sweden SAHP FALCK Carl M Substitute LRG  
Sweden SKTF HAMMARBÄCK Anders M Titular LRG  
Sweden SSR HOLMBLAD Lars M Substitute LRG  
United 
Kingdom 

UNISON WAKEFIELD Heather F Titular LRG  

United 
Kingdom 

T&G ALLENSON Peter M Substitute LRG  

United 
Kingdom 

GMB STRUTTON Brian M Titular LRG  

United 
Kingdom 

FBU LAWSON Mike M Substitute LRG  
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STANDING COMMITTEE ON PUBLIC UTILITIES 
 

Country Union Last name First 
name 

M 
/ F 

Function Rotation 

Germany Ver.di 
Bundesverwaltung 

BERGELIN Sven M President PU  

Sweden SEKO RUDEN Jan M Vice President 
PU 

 

Hungary VDSZSZ GAL Rezsö M Vice President 
PU 

 

France FNME-CGT POMMERY Claude M Vice President 
PU 

 

Belgium EPSU GOUDRIAAN Jan-
Willem 

M EPSU 
Secretariat PU 

 

Austria GdG WAGNER Johann M Titular PU  
Austria GdG KLING Walter M Substitute PU  
Belgium CCSP JIMENEZ Luis M Titular PU 1st two 

years and 
a haf 

Belgium CGSP-ALR LIEBEN Gilbert M Substitute PU 1st two 
years and 
a half 

Belgium CGSP-ALR LIEBEN Gilbert M Titular PU 2nd two 
years and 
a half 

Belgium CCSP JIMENEZ Luis M Substitute PU 2nd two 
years and 
a half 

Czech 
Republic 

TUWWFWI RUZICKA  Pavel M Titular PU  

Czech 
Republic 

T.U. ECHO KUBICEK Jiri M Substitute PU  

Denmark 3F LYNGE JENSEN Kaj M Titular PU  
Denmark DM KJAERSGAARD Poul M Substitute PU  
Estonia Veolia KALM Aarne M Titular PU  
Estonia Veolia ROOSVE Tonu M Substitute PU  
Finland KTV PEUSSA Jorma M Titular PU  
Finland KVL AUNOLA Matti M Substitute PU  
France INTERCO CFDT MALINGE Philippe M Substitute PU  
Germany Ver.di 

Bundesverwaltung 
OTT Erhard M Substitute PU  

Germany Ver.di 
Bundesverwaltung 

MENDROCH Erich M Titular PU  

Germany Ver.di 
Bundesverwaltung 

KLOPFLEISCH Reinhard M Substitute PU  

Greece ADEDY ANTONAKOS Giannis M Titular PU  
Greece ADEDY LAMBROU Evangelos M Substitute PU  
Hungary VDSZSZ MAJOR Gabor M Substitute PU  
Iceland BSRB ATLADOTTIR Anna F Titular PU  
Iceland BSRB EINARSDOTTI

R 
Thuridur F Substitute PU  

Ireland ESBOA DUNNE Tony M Titular PU  
Italy FNLE-CGIL FONTANELLI Francesco M Titular PU  
Italy FLAEI-CISL COSTANTINI Bruno M Substitute PU  
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Country Union Last name First 
name 

M 
/ F 

Function Rotation 

Latvia LAKRS KALNINS Juris M Titular PU  
Latvia LAKRS BIETE Ruta F Substitute PU  
Lithuania LVPF KALVAITIS Romualda

s 
M Titular PU  

Lithuania LVPF DOVYDENIENE Angele F Substitute PU  
Luxembourg CGT-L JUNGEN Tom M Titular PU  
Luxembourg CGT-L KLEMAN Chris M Substitute PU  
Macedonia SSESM SIMONOSKI Robert M Titular PU  
Netherlands AbvaKabo FNV VAN HERPEN Joost M Titular PU  
Norway EL&IT FELIX Hans M Titular PU  
Norway NUMGE MOSTI Geir M Substitute PU  
Portugal SINDEL DUARTE 

MARQUES 
Victor 
Manuel 

M Titular PU  

Portugal SINTAP SEABRA João M Substitute PU 2nd and 
4th year 

Slovenia SDE Slovenije DOLAR Franc M Titular PU  
Spain CC.OO Aguas REQUENA 

FERRANDO 
Jordi M Substitute PU  

Sweden Kommunal THÖRN Lasse M Substitute PU  
Sweden SKTF JOHNSSON Bo-Göran M Titular PU  
Sweden SKTF MEYER Lena F Substitute PU  
Switzerland VPÖD/SSP SERRA Jorge M Titular PU  
United 
Kingdom 

UNISON BLOOMFIELD Steve M Titular PU  

United 
Kingdom 

AMICUS ROONEY Dougie M Substitute PU  

United 
Kingdom 

GMB DAVIES Phil M Titular PU  

United 
Kingdom 

T&G ROHAN Denis M Substitute PU  
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2. Personalförteckning 
 
 
Carola Fischbach-Pyttel, General Secretary 
Jan Willem Goudriaan, Deputy General Secretary 
Penny Clarke, Officer 
Richard Pond, Officer 
Nadja Salson, Officer 
Brian Synnott, Officer 
Esthel Almasi, staff 
Catherine Boeckx, staff 
Diane Gassner, staff 
Nadine Janssen, staff 
Lia Tiberini, staff  
Viviane Vandeuren, staff 
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3. Lista över de viktigaste dokumenten som utarbetades/antogs 

under 2004 
 
4 & 5 March 
• Report of activities 2003  
• EPSU response to the Commission communication concerning the re-examination of 

Directive 93/104/EC concerning certain aspects of the organisation of working time 
(COM2003, 843 final)  

 
14 June 2004 
EPSU Statement on the White Paper of the European Commission on Services of General 
Interest, COM(2004) 374 
 
23 April 
Elections to the European Parliament – 10 EPSU Tests 
 
7th EPSU CONGRESS, 14–17 June 2004 
• R.1. Resolution on Public Services – Europe’s Strength (EN/FR/GER/SP/SWE) 
• R.2. Resolution on Collective Bargaining (EN/FR/GER/SP/SWE) 
• R.3. Resolution on Pensions (EN/FR/GER/SP/SWE) 
• R.4. Resolution on Gender Equality (EN/FR/GER/SP/SWE) 
• R.5. Resolution on Public Services in an Enlarged European Union 

(EN/FR/GER/SP/SWE) 
• Emergency Resolution: The draft EU Constitutional Treaty (English only) 
• Emergency Resolution: The Directive on Services in the Internal Market 

(EN/FR/GER/SP/SWE) 
• RA1. Resolution “Improving the Position of Migrant Workers/Ethnic Minorities at the 

Labour Market, their Workplace and in the union” by Abvakabo FNV 
(EN/FR/GER/SP/SWE) 

• RA2. Resolution “The Energy Sector” by FNEM-FO (EN/FR/GER/SP/SWE) 
• RA4. Resolution “Resolution Public Services and Euro-Mediterranean Association” by 

the Mediterranean Constituency (EN/FR/GER/SP/SWE) 
• RA5. Resolution “the EPSU political structure” by the EPSU Swedish Affiliates 

(EN/FR/GER/SP/SWE) 
• EPSU Congress Declaration “Transnational Solidarity for an Integrated Industry” 

(EN/FR/GER/SP/SWE) 
• EPSU Finances – Affiliation fees 2005-2006 (EN/FR/GER/SP/SWE) 
• Finance Report 2000 – 2003 (EN/FR/GER/SP/SWE) 
• EPSU Constitution (EN/FR/GER/SP/SWE) 
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4. Övriga möten där EPSU:s företrädare deltog 
 
January 2004  
12 - 14 SGI – EP Debate + vote 
13 Preparatory meeting Social Dialogue in the Hospital Sector 
13 Sectoral social dialogue in the local and regional government sector 
13 - 14 Negotiation on stress 
15 - 16 Meeting with Ver.di & OPZZ Energy 
16 - 17 ETUC Conference on CSA 
20 Meeting with DG Public Administration  
21 - 22 EON EWC Seminar 
26 Social Dialogue & Gender Equality 
26 Negotiations EWC – SUEZ  
27 ETUC-EIFs on EWC Directive 
February  
02 -03 Conference on Social Dialogue in the Hospital Sector 
02 Veolia EWC  
10 Forum de Liaison 
11 Meeting with Irish Minister for Energy 
12 EPSU President and Vice-Presidents meeting 
13 ETUC Steering Committee 
17 CSR Round Table 
18 Meeting with Eurocops representatives 
18 Meeting with RCN 
18 Social Dialogue Steering Group 
18 - 19 Meeting with Federation Energetica 
23 UK/EIRE Constituency  
23 ETUC Social Policy & Legislation Meeting 
24-25 Stress Negotiations 
25 Meeting with Eurogas 
26 Confrontations Conference on SGI 
26-27 European Ministerial Conference on Information Society 
27 ETUC & CEEP Meeting on SGI  
March  
02 UNISON visit 
08 Equal Pay (ICTU) 
12 European Health Policy Forum 
16 Labour Market Seminar 
17 EWC EDF Meeting  
17 – 18  ETUC Executive Committee 
18 Ver.di Conference on Water 
19 SUEZ GTI EWC  
22 ETUC Women’s Committee 
23 Alternative Economics Conference 
23 - 25 Dublin Foundation meeting  
24 UNSA 
24-26 HK Sector Congress 
29 LRG Social Dialogue Working Group on Employment 
30 Follow-up meeting SD Hospital Sector 
30 Eurogas Conference 
30 - 01 Stress Negotiations 
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31 Meeting with Japanese Delegation  
31 Toolkit Public Procurement 
31 GEODE Conference 
31 Meeting with Prodi 
April  
2 ETUC Day of Action 
14 UNISON visit 
16-17 Seminar RSE 
21 Social green procurement coalition 
22 Congress Board 
22 Social dialogue Gender equality 
26-27 EIPA meeting 
26-27 Final visit to Congress venue before the event 
28-29-30 Stress Negotiations 
29 EMCC Conference 
May  
05 EWC negotiations Suez 
06 – 09 Social Insurance conference 
11 RCN Congress 
11 EDF training / EU public services  
13 EWC United Utilities  
13  CFDT Interco seminar 
13 ETUC Steering Cttee 
17 OPEN FORUM DG SANCO 
17 Informal meeting – Irish Presidency 
24-26 PSI conference Health Baltic to Balkan countries 
25-26 Ver.di CB conference 
25 Social dialogue gender equality 
27 European Health Agora VII  
27 CGSP ACOD Congress on Services directive 
28 Trade Unions & DG Troika public administration – Irish Presidency 
June  
31-02 SGI Conference ETUC/CEEP 
1 GdG conference on Services 
3-4 ETUC Collective Bargaining conference  
5 Demonstration on services directive – 14h00 – ETUC + Belgian unions 
7 Negotiations Suez agreement  
09 – 10 ETUC EC 
13-17 EPSU 7th CONGRESS 
21 Meeting on security of supply SD electricity 
22 Social Dialogue meeting plenary electricity  
23 Suez EWC 
28 ETUC – CEEP SGI meeting 
29-30 Water activists group meeting  
July  
5 DG regio workshop on PPPS 
5 Gender equality social dialogue meeting 
9 Meeting with Belgian DG  
9 LRG social dialogue group on PPPs 
12-13 ETUC/OSE seminar on the EU Constitution 
13 ETUC extraordinary Steering Committee 
16 CECOP meeting “social economy” 
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August  
2-3 Suez EWC and negotiations 
3-5 EPSU – Nordic Municipal Unions Project: “Networking of public service unions in 

the Baltic States in an Enlarged European Union” 
September  
4-7 ETUC Collective Bargaining seminar 
07 EPSU President & Vice Presidents meeting 
08 EPSU / CEMR LRG social dialogue meeting / employment   
09 EPSU Auditors’ meeting 
14 Gender equality negotiations 
15-16 3rd quality administration conference 
15 Meeting with the Friedrich Ebert Stiftung 
15 Meeting with Irish Nurses organization  
15 Meeting with Prison Officers association 
17 Uni / Feni conference on public procurement 
18-20 International T.U. panel electricity deregulation 
20-21 EIPA seminar on social dialogue in administrations 
21 ETUC Steering Committee 
24 EWC seminar 
27 EWC Suez negotiations 
29 Social dialogue liaison forum 
October  
1 European Energy transport forum working group on SGI 
2 Dutch T.U. Demonstration  
10-12 SEE Energy Conference 
11 European Health Policy Forum 
11-12 Debate on services directive 
12 European Energy and Transport Forum inauguration 
13-14 ETUC Executive Committee 
15 Electricity social dialogue 
16 European Social Forum 
19 ETUC Collective Bargaining Committee 
20 interview ARTE 
20-21 PSI regional seminar on national administration (leaving on the 19th) 
21 Confrontations conference on SGI White Paper 
28 EWC social dialogue intersectoral 
28-30 BSRP Conference 
29 Launch of green handbook on public procurement 
November  
4 Meeting with CEMR General Secretary 
8 EPSU President and Vice President meeting 
8 Meeting Dutch Presidency Energy 
9 ETUC Steering Committee  
12 EWC United Utilities 
16 Congrès statutaire administratif CGSP ALR LRB 
16 ETUC working group on working time 
17 Sectoral social dialogue LRG 
19 Ver.di Water meeting 
20-21 ADEDY Congress 
21-23 VdSzSZ - FES Conference SEE energy 
22 ETUC social dialogue committee 
24 Meeting with President and General Secretary of Eurogas 
25 EFBWW/EPSU Demo “Bolkenstein Directive = Frankenstein Directive”  
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30 Meeting with Commissioner for Employment and Social Affairs Vladimir Spidla 
December  
1 Meeting with Norwegian Nurses 
1 PSI European Board 
2 SACO (Sweden) group  
2 Social dialogue equality 
3 Meeting with HK Stat 
06 Alternative economics conference  
08 Visit from Belediye-is 
09 – 11 SEE Energy Community 
14 Equality & Diversity Joint EPSU / Eurelectric conference 
15 Task Force Hospital Sector 
15 ETUC Women Cttee 
15 Social dialogue electricity 
16 Bureau SUEZ EWCs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


