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I. EPSU:S  STYRANDE ORGAN  
 
 
Arbetsutskottet och styrelsen  
www.epsu.org/r/119   
 
Arbetsutskottet sammanträdde den 25 februari, 20 september och 29 november. 
Styrelsen sammanträdde den 7 juni och 29-30 november. 
 
De viktigaste utomstående faktorer, som präglade arbetsutskottets och styrelsens arbete under 2005 
var:  
 

• Kommissionens nya ‘statsstödspaket’ som omfattar ett förslag om att begränsa 
konkurrensföreskrifterna vad gäller allmännyttiga bostäder och sjukhus. Parlamentets rapport 
av parlamentsledamot in’t Veld (ALDE) beskrev bl.a. statsstöd till offentliga sjukhus och 
allmännyttiga bostäder som konkurrensförvrängning. Slutligen, efter påtryckningar från 
sociala NGO och EPSU, innehöll emellertid kommissionens slutliga paket undantag för 
sjukhus och allmännyttiga bostäder från bestämmelser om statsstöd, och ger ett mandat som 
klarlägger i vilken utsträckning de uppfyller ett allmännyttigt uppdrag. EPSU hade också krävt 
att socialtjänsten skulle undantas från statsstödföreskrifter, men detta antogs inte av 
kommissionen. Ytterligare förslag om statsstöd som offentlig kompensation för andra 
offentliga tjänster avvaktas för närvarande;  

 
• Omarbetning av arbetstidsdirektivet  med omröstning vid europaparlamentets plenum den 

11 maj; EPSU har haft ett nära samarbete med EFS och effektiva kontakter med Alejandro 
Cercas, Europaparlamentets rapportör i denna fråga. Motionen som Europaparlamentet 
röstade om förutser en klar avveckling av de ’enskilda undantagen’ (opt-outs) fram till 2010. 
Ministerrådet om sysselsättning, som hölls under Luxemburgs ordförandeskap den 2 juni, 
lyckades inte komma överens på grundval av parlamentets omröstning. Frågan gjorde heller 
inga framsteg under det brittiska ordförandeskapet, när ett senare möte med rådet för 
sysselsättning och sociala frågor ägde rum den 8-9 december (för ytterligare information se 
avsnitt IV EPSU:s projekt, punkt 11).  

 
• Utkastet till tjänstedirektiv  och den europeiska demonstrationen som anordnats av EFS 

den 19 mars; styrelsen gick regelbundet igenom läget beträffande förslaget till tjänstedirektiv. 
Det föreslagna direktivets öde ifrågasattes särskilt i officiella föredrag innan folkomröstningen 
om konstitutionsfördraget i Frankrike. Dåvarande franske statsministern, Jean-Pierre Raffarin 
förklarade den 3 februari att direktivet var oacceptabelt och att franska regeringen skulle göra 
allt för att sätta stopp för det. Utkastet till direktiv låg emellertid kvar på bordet i den form som 
kommissionen presenterat det och följde de parlamentariska stegen med omröstningar i 
berörda utskott i Europaparlamentet. Resultatet av omröstningen i utskottet för inre 
marknaden och konsumentskydd (IMCO) den 22 november upptog en stor del av 
överläggningarna vid styrelsemötet i november. Parlamentsledamoten Pierre Jonckheer 
utvärderade läget och påpekade vikten att mobilisera kring viktiga ändringar i utkastet till 
direktiv, särskilt med tanke på plenum som skulle äga rum i början av 2006. Styrelsen 
utfärdade ett uttalande om ’tjänstedirektivet och offentliga tjänster’ som uttryckte EPSU:s 
fortsatta motstånd mot tjänstedirektivet i nuvarande form och kritik mot utskottets (IMCO, se 
ovan) beslut (www.epsu.org/a/1602). 

 
• Utkastet till konstitutionsfördrag  som avslogs vid folkomröstningar i Frankrike och 

Nederländerna i slutet av maj; styrelsen antog ett uttalande om en ’Social europeisk union’ 
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och återupprepade EPSU:s grundåskådning att Europeiska unionen inte kan byggas enbart 
på principer om den inre marknaden (www.epsu.org/a/1190). 

 
• Energirådets möte den 1 december och EPSU:s mobilisering mot ytterligare liberalisering av 

energi (mer information i avsnitt III, punkt 4).  
 
Arbetsutskottet och styrelsen handlade följande interna ärenden: 
 

• Godkännandet av Samarbetsavtalet mellan EPSU och CESI  beträffande den branschvisa 
sociala dialogen för statsförvaltningar. Avtalet banade väg för en gemensam, av EPSU ledd 
facklig delegation för att sammanträda med GD om offentlig förvaltning den 10 juni i Mondorf-
les-Bains, Luxemburg (detaljerad information finns i avsnitt III, punkt 2, stats- och europeisk 
förvaltning).  

 
• Verkställande av motioner som antogs vid kongressen och godkännande av EPSU:s 

prioriteringar 2004 – 2009 i juni  (www.epsu.org/a/1219); 
 
• Lanseringen av EPSU:s resurspaket som mångspråkigt informations- och 

utbildningsinstrument; handlingar finns på 14 språk på EPSU:s hemsida 
www.epsu.org/a/1293; 

 
• Erkännande av EUROCOP som branschfederation inom EFS för polisfackliga organisationer; 
 
• Nominering av Inta Gavarina från lettiska Health and Social Services Union som kandidat till 

viceordförandeskapet i Eurocadres ; Inta valdes till viceordförande på Eurocadres kongress 
den 23 – 24 november.   

 
• Överläggningar påbörjades mellan EPSU och ISKA Europa  om att eventuellt skapa en 

gemensam europeisk federation för offentliga tjänster. Styrelsen beslöt att inrätta en 
arbetsgrupp med EPSU/ISKA, som höll sitt första möte den 9 och 10 november i Bryssel. 
Rapport från mötet och övriga relevanta handlingar förelades styrelsens ledamöter i 
november för kännedom. Fler möten planeras under 2006 och beslut kommer eventuellt att 
fattas vid ISKA:s kongress i september 2007 och EPSU:s kongress 2009. 

 
• Allmänt godkännande att driva en EPSU kampanj om offentliga tjänster av hög kvalitet: 

“Offentliga tjänster av hög kvalitet - livskvalitet,  EPSU:s kampanj för en rättslig EU-ram 
om offentliga tjänster ”. I juni godkände styrelsen dokumentet ’5 skäl att nu kräva handling 
för att främja offentliga tjänster i Europa’ och i november antog styrelsen ett första utkast till 
kampanjen.  Styrelsen beslöt att regelbundna framstegsrapporter skulle avges och att 
kampanjen skulle anpassas när det var nödvändigt.    

 
• Allra viktigast var att Anna Salfi avgick som ordförande för EPSU i november och att Anne-

Marie Perret valdes till ny ordförande för EPSU. Styrelsen tackade Anna Salfi för hennes 
arbete som viceordförande och ordförande för EPSU vid mötet i november med en fest.     

 
 
Ekonomi, medlemskap & personal 
www.epsu.org/r/228 
 
Styrelsen godkände den ekonomiska rapporten för 2004 i juni. Vid mötet i november noterades 
medlemsrevisorernas berättelse för år 2004, balansräkningen för 2004. Prognosen för 2005 och den 
reviderade provisoriska budgeten för 2006 godkändes. 
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Den ekonomiska arbetsgruppen sammanträdde de 18 november i Bryssel.  Styrelsemötet 
godkände dess rekommendation om att anpassa EPSU:s medlemsavgift år 2007, 2008 och 2009 
enligt följande: 
 

• Att kvarhålla samma medlemsavgift 2007 som för 2006, nämligen 0,32  euro / medlem; 
• Att öka medlemsavgiften med 1 eurocent 2008 till euro 0,33 / medlem och till euro 0,34 / 

medlem år 2009. 
 
Klumpsumman förblir 1.000 euro / organisation för länder vid 100 % enligt index. 
 
Medlemskap 

 

Förbundets namn Länder 
Antal med-

lemmar 

NYA MEDLEMSFÖRBUND 

 Union of Administrative Employees PODKREPA (PK Admin)  Bulgarien 2.150 

 Independent Trade Union Federation of Workers in Energy 
Industry (NSFEB) 

 Bulgarien 4.200 

 UNSA - Fonctionnaires  Frankrike 10.000 

 Trade Union of Workers in Catering, Tourism, Communal 
Economy, Handicraft and Protection Associations 
(SUTKOZ) 

 Make-
donien 

1.735 

SAMMANSLAGNINGAR 

 Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA) &  

 Pædagogisk Medhjælper Forbund (PMF) 
 Danmark 186.166 

 General Workers Union in Denmark (SiD) &  

 Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark (KAD) 
 Danmark 48.500 

 Kunta-Alan Ammattiliitto (KTV) & Valtion ja erityispalvelujen   
 Ammattiliitto (VAL) & Joint Organisation of State Employees 
(JOSE) 

Finland 237.647 

 The Union of Civil Servants (Fackförbundet ST) &  

 Doktoranders och Forskares Förbund (DoFF) (direkt 
ansluten till ISKA innan sammanslagningen) 

 Sverige 83.921 

SUSPENDERINGAR 

 National Defence Workers Union (NDWU)  Bulgarien 1.000 

 Fédération Syndicale Libre des Services Publics (FSLSP)  Rumänien 1.000 

 Fédération Syndicale Médico-Sanitaire (HIPOCRAT)  Rumänien 2.000 

 Trade Union of Public Administration Employees (BES)  Turkiet 1.050 

UTTRÄDE  

 The Chartered Society of Physiotherapy (CSP) 
 Stor-
britannien 32.558 
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Ekonomiskt bistånd 

I februari begärde arbetsutskottet att ekonomiska arbetsgruppen skulle granska EPSU:s ekonomiska 
biståndsprogram. Styrelsemötet i november godkände följande ersättningspolicy:    
 
Ordinarie ledamöter i EPSU:s stadgeenliga organ, som företräder organisationer under 100 % enligt 
index är berättigade till ekonomiskt bistånd och får en summa på högst 700 euro för att delta i alla 
EPSU:s stadgeenliga möten. För att möjliggöra medverkan i de två viktigaste årliga EPSU 
konferenserna (offentliga tjänster och avtalskonferensen) kommer en summa på 500 euro att 
ersättas (1 deltagare per land). Ersättningsreglerna har fastställts i handlingar som skickats ut före 
de relevanta mötena.  
 
Följande ändringar ägde rum på sekretariatet: 

Richard Pond lämnade sin anställning på EPSU i början av 2005 av personliga skäl. Han har nu 
avtalat att arbeta för EPSU för att täcka EPSUCOB@ och därmed hörande verksamhet. Brian 
Synnott fick tjänsten som sambands- och kampanjansvarig. På grund av denna interna 
omorganisation utannonserades befattningen som ansvarig för sjukvård och socialtjänster, och 
Tamara Goosens utsågs och började den 1 januari 2006.    
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II. JÄMSTÄLLDHETSKOMMITTÉN 
 
www.epsu.org/r/28   
 
8:e mötet i jämställdhetskommittén den 6 juni, Bryssel  
 
Carola Fischbach-Pyttel satt ordförande vid mötet. 
 
En ny ordförandegrupp valdes med Agnes Cser (EDDSZ, Ungern) som ordförande, Kalle 
Liivamagi (Rotal, Estland) och Sandra James (RCN, Storbritannien) som viceordföranden. Vera 
Morgenstern (Ver.di, Tyskland), som avgick som ordförande, tackades för det utmärkta arbete hon 
gjort. 
 
Huvudpunkter på dagordningen: 
 
• EU:s branschövergripande sociala dialog och EU initiativ 

o Presentation och diskussion om EU:s branschövergripande handlingsram för jämställdhet 
godkändes den 1 mars (se avsnitt V, punkt 2)   

o Europeiska jämställdhetsinstitutet: diskussion med Dana Stechová, Cmkos, föredragande å 
arbetstagargruppens vägnar från ekonomiska och sociala utskottet. Detta nya europeiska 
institut har som mål att stödja kommissionen och medlemsstater i arbetet med att främja 
jämställdhet och bekämpa könsdiskriminering. Det ska samla in, analysera och skicka ut 
jämförande offentliga data. Det ska ta fram resurser för att hjälpa till att integrera ett 
jämställdhetsperspektiv i all EU politik samt organisera evenemang med berörda 
intressenter. En budget på 52,5 miljoner euro finns tillgänglig för perioden 2007 till 2013. 
Kommittén bad Dana Stechová att trygga rösträtt för arbetsmarknadens parter i institutets 
styrelse och kräva en dimension rörande offentliga tjänster som del av institutets 
verksamhet. 

o En framstegsrapport om omarbetningen av jämställdhetsdirektiven presenterades och 
kommittén diskuterade genomförandet av det (reviderade) likabehandlingsdirektivet 2002 
(tidsfristen för införandet är oktober 2005). 

o Tjänstedirektivet: kommittén diskuterade parlamentets kvinnoutskottsrapport om 
tjänstedirektivet, som krävde en jämställdhetskonsekvensbedömning av förslaget till direktiv. 
Rapporten nämnde allvarliga betänkligheter beträffande eventuella negativa konsekvenser 
för kvinnor som arbetstagare och användare av sociala tjänster om inte sociala tjänster och 
sjukvård uteslöts från direktivets verksamhetsområde. 

• Kvinnors representation i EPSU:s kommittéer: en utvärdering av kvinnors representation i 
EPSU:s kommittéer och vid andra möten under perioden 2002-2005 (första hälften) 
presenterades. Den lyfte fram de framsteg som gjorts vad gäller beslutsfattande organ 
(inklusive kongressen) och representativitetsklyftorna som återstår att åtgärdas inom somliga 
branschkommittéer såväl som vid möten rörande sociala dialogen. Antalet kvinnliga deltagare 
vid förra årets årligen återkommande EPSU konferenser var märkbart lägre (offentliga tjänster 
och avtalsförhandlingar). Under diskussionen ställdes frågan till kommitténs ledamöter om deras 
organisationer hade statistik med könsfördelning, vilket inte verkade vara fallet särskilt ofta. 

• Jämställdhetskommitténs arbetsprogram 2006: Kommittén beslöt att hålla ett tematiskt 
seminarium vid nästa jämställdhetskommittémöte med inriktning på jämställdhet i offentliga 
sektorn vad beträffar tillgång till tjänster och arbetsvillkor. Seminariet kommer också att ge 
tillfälle till att gå igenom de senaste EU direktiven beträffande, kön, funktionshinder, etniskt eller 
rasursprung, ålder och sexuell läggning. 
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• Konferenser: ISKA:s konferens om invandrade sjukvårdsanställda den 26-27 september 2005 
och EPSU:s avtalskonferens den 12-13 december 2005 aviserades. 

 
9e mötet i jämställdhetskommittén den 28 november, Bryssel 
Sandra James och Kalle Liivamagi var ordföranden vid mötet 
 
Huvudpunkter på dagordningen: 
 
• Utkast till jämställdhetsworkshop som planerats äga rum den 20 oktober (och ersätter 

kommittémötet) om jämställdhetsaspekter i EPSU:s kampanj för att få ett positivt EU ramverk 
för offentliga tjänster. 

• EPSU:s branschvisa sociala dialog och jämställdhet: en uppdatering gavs om utvecklingen inom 
statsförvaltning (seminarium om jämställdhet och mångfald den 6 december 2005); 
Kommunförvaltningskommitténs arbetsprogram 2006-2007 omfattar jämställdhet som del av 
modernisering av offentliga sektorn och elektricitets förslag om en vägledning om fackliga 
organisationer, som uppföljning till studien om jämställdhet och mångfald som utgavs tidigare i 
år.  

• Richard Pond, EPSU:s politiska ansvarige, gjorde en översikt över förberedelserna för den 
årliga avtalskonferensen den 12-13 december, som kommer att inriktas på låglönefrågan och 
outsourcing (utläggning av verksamhet). Han presenterade också den uppdaterade EPSU 
rapporten om låga löner i den offentliga sektorn, som skickats ut för synpunkter till 
jämställdhetskommittén och förslag om en kampanj för ett europeiskt mål för nationella 
minimilöner.  

• EU uppdatering och EFS strategi om jämställdhet: en diskussion med Catelene Passchier, EFS 
förbundssekreterare, om EFS viktigaste prioriteter. Huvudinriktningen är att genomdriva 
jämställdhetslagstiftning genom kampanjer och sociala dialogen och att förbättra integrering av 
jämställdhetsperspektiv i EU:s lagstiftningsinitiativ, som det reviderade arbetstidsdirektivet. 
Kommittén diskuterade därefter verkställandet av EFS jämställdhetsplan och grundandet av ett 
EU jämställdhetsinstitut.  

• En rapport om ISKA:s jämställdhetsforum om mänskliga rättigheter, rättvis lön, migration och 
människohandel den 26 - 27 september 2005, presenterades tillsammans med uttalande som 
godkänts och redan tidigare skickats till kommittén. 

• EPSU-ISKA-Eurec överläggningar om sammanslagning: det påpekades att kommittén skulle 
komma tillbaka till konsekvenserna för jämställdhetskommittén av sammanslagning vid nästa 
möte. 

 
 
Könsfördelning 
17 ordinarie ledamöter varav 11 kvinnor (64,7%) och 9 suppleanter, varav 4 kvinnor (44,44%) från 
19 länder. 
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III. EPSU:S FASTA KOMMITTÉER 
 
1. Sociala tjänster och sjukvårdsfrågor 
www.epsu.org/r/2  
 
21:a mötet i fasta kommittén för sociala tjänster och sjukvårdsfrågor den 10 mars, 
Luxemburg 

Huvudpunkter på dagordningen: 
• Arbetstidsdirektivet 
• Uppdatering om ärenden i Europaparlamentet (EP) 
• Diskussion om ändringar av EP:s förslag 
• Rapport om EPSU:s svar på kommissionens anmälan om sociala tjänster 
• Rapport om arbetsgruppen för sociala tjänster den 31 januari 2005 
• Uppdatering om EPSU - ETUCO seminariet om sociala tjänster i Budapest den 18-20 mars 

2005 
• Rapport om konferens om sociala dialogen den 2-3 december 2004, Noordwijk, 

Nederländerna 
• Rapport om gemensamma representativa projektgruppens möte den 15 februari 2005 
• Översikt och diskussion om EPSU:s förslag till arbetsprogram för sociala dialogsförfarandet 
• Översikt av föreslagen kartläggning om identifiering av arbetsmarknadspartners inom 

sjukhusbranschen i de nya länderna 
• Presentation av representant för Europeiska arbetsmiljöbyrån (OSHA) 
• Utkast till direktiv om tjänster i den inre marknaden och sjukvård 
• Första diskussion om samordning av EPSU:s verksamhet med Internationalen för Stats- och 

Kommunalanställda (ISKA) om HIV/AIDS (med särskild hänvisning till Central- och 
Östeuropa) 

• Rapport om europeiskt hälsoforum, 11 mars 2005 
 
22:a mötet i fasta kommittén för sociala tjänster och sjukvårdsfrågor, 27 oktober, Bryssel 

Huvudpunkter på dagordningen: 
• Sociala dialogen i sjukhusbranschen 
• Rapport om gemensamma representativa projektgruppens möten den 5 juli och 28 

september 
• Rapport om grundande generalförsamlingen för European Hospital Employers’ Association 

(HOSPEEM)  - europeiska sjukhusarbetsgivares förening. 
• Översikt av och diskussion om överenskommet utkast till arbetsprogram för sociala dialogen. 
• Sammanfattning av en ansökan till GD EMPL Europeiska kommissionen om ett projekt 

rörande sociala dialogen 
• Uppdatering om framsteg med arbetstidsdirektivet på EU plan  
• Översikt av EFS arbetstidskonferens ‘Utmanande tider’ den 17-18 november, London 
• Framstegsrapport från EPSU:s arbetsgrupp om sociala tjänster 
• Presentation av EPSU:s seminarium om sociala tjänster, Helsingfors, 14-16 januari 2006 
• Första översikt av Europeiska kommissionens anmälan om sociala tjänster i allmänhetens 

intresse  
• Översikt av europeiskt hälsopolitiskt forum, öppet forummöte, den 8 november 2005 
• Översikt av ISKA:s projektgrupp om sjukvård den 5-6 maj, 2005 

 
Kommitténs sammansättning och könsfördelning 
Fasta kommittén har 30 ordinarie ledamöter och 23 suppleanter från 24 länder. Det finns 21 
kvinnliga ordinarie ledamöter (70 %) och 12 kvinnliga suppleanter (52 %). 9 länder har nominerat 



Verksamhetsberättelse januari - december 2005 III. EPSU:s FASTA KOMMITTÉER 

   9 

kvinnor både som ordinarie ledamöter och suppleanter, jämfört med 3 länder med män  i bägge 
ställningar (och 3 andra länder med endast ordinarie manliga ledamöter och inga suppleanter). 
 
 
Sociala dialogen 

 
Den mest betydande utvecklingen beträffande sociala dialogen inom sjukhusbranschen var 
arbetsgivarorganisationens CEEP försök att inrätta en särskild europeisk organisation för 
sjukhusarbetsgivare och därpå följande beslut att tillsammans med EPSU lägga fram en gemensam 
anhållan till Europeiska kommissionen att inrätta en branschvis kommitté för sociala dialogen.    
Aktiva representanter inom CEEP grundade  European Hospital Employers’ Association 
(HOSPEEM) - europeiska sjukhusarbetsgivares förening, vid en grundläggande generalförsamling 
den 27 september, i Bryssel. Godfrey PERERA valdes till generalsekreterare och Christina 
CARLSEN samt Silvana DRAGONETTI valdes till biträdande generalsekreterare. 
Generalförsamlingen utsåg också en styrelse, med Brendan MULLIGAN och Anette DASSAU som 
ledamöter.  HOSPEEM har utarbetat och lagt fram förslag till stadgar till de belgiska myndigheterna 
och håller nu på att förbättra sina procedurregler. Generalförsamlingen började också klarlägga 
förhållandet mellan HOSPEEM och HOPE (Fasta kommittén för sjukhus i Europa). HOPE får status 
som observatör i den nya organisationen, och har också lovat att utarbeta en 
‘samförståndspromemoria’ mellan organisationerna. 

 
Vid gemensamma representativa projektgruppens möte den 28 september, gavs en presentation av 
ansökningsförfarandet av François Ziegler (GD EMPL, Europeiska kommissionen). Med 
utgångspunkt från denna information beslöts att: 
• EPSU:s och HOSPEEM:s sekretariat skulle utarbeta en ansökningshandling om att instifta en 

social dialog. Utkastet skulle skickas till ledamöterna i projektgruppen för synpunkter och med 
utgångspunkt från svaren skulle brevet skickas till kommissionären för sysselsättning och 
socialpolitik. 

• EPSU:s och HOSPEEM:s sekretariat skall utarbeta ett utkast till procedurregler för strukturen 
på och beslutsfattande i kommittén för sociala dialogen. Denna skall sedan diskuteras vid 
nästa möte i projektgruppen, som skall hållas i London den 18 november.   

 
Från arbetstagarsidan meddelade EPSU att den europeiska läkarorganisationen - CPME - inte 
etablerats som arbetsmarknadspart. Fasta kommitténs ledamöter ombads ta kontakt med nationella 
läkarorganisationer i syfte att skapa närmare kontakter och eventuellt medlemskap i EPSU.    
 
Arbetsmarknadsparterna kom också formellt överens om ett arbetsprogram för 2006-2007, som 
angav en allmän inriktning för arbetet under rubrikerna: ’rekrytering och kvarhållning; behov av ny 
kompetens; den åldrande arbetsstyrkan inom sjukhusbranschen’. Man var dock medveten om att 
arbetsprogrammet skulle få lov att bearbetas en hel del allteftersom verksamheten fortskrider. 
 
 
EPSU/ETUCO kurs om “Sociala tjänster och sociala di alogen inom europeiska unionen”, 17 – 
20 mars, Budapest  
www.epsu.org/r/218 
Se avsnitt IV, EPSU projekt, punkt 2 
 
 
Liberalisering av sociala tjänster och sjukvård  

EPSU:s sekretariat meddelade att det som särskilt bekymrar oss är att Europeiska kommissionen 
varit tvetydig i pressmeddelanden beträffande tjänstedirektivet, i synnerhet vad gäller frågan om 
sjukvården ska ingå i direktivet. Kommitténs ledamöter uppmanades att fortsätta att informera sina 
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medlemmar att det fortfarande föreligger ett aktivt hot att sjukvården kan komma att inkluderas i 
direktivet.  
 
Europeiskt hälsopolitiskt forum 

EPSU har fortsatt att utveckla sin röst inom EHPF. Huvudfrågan som diskuterades var utkastet till 
tjänstedirektiv i den inre marknaden. EPSU tillhör en arbetsgrupp som har till uppgift att utarbeta 
ett svar till EHPF. Under årets början presenterade arbetsgruppen en rapport till EHPF:s plenum, 
som godkändes av en betydande majoritet.     
 
Öppet hälsoforum 
EPSU deltog som arrangör av en av parallellsessionerna vid Öppet hälsoforum. Öppet hälsoforum 
är ett årligt möte som för samman 500 hälso- och sjukvårdsexperter från hela EU. Ämnet var 
”hälsa och tjänster”.  
EPSU ledde debatten. Anne Van Lancker påbörjade debatten. Annette Kennedy, ordförande för 
europeiska sjuksköterskefederationen, och Rita Baeten, European Social Observatory gav 
presentationer. Dr Grewin från Fasta kommittén för europeiska läkare (CPME), David Price 
(universitetet i Edinburgh), Nicoline Tamsma (RIVM), Zuzanna Roithova (MEP) medverkade i 
debatten.   
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2. Stats- och europeisk förvaltning  
www.epsu.org/r/4  
 
 
23:e mötet i Fasta kommittén för stats- och europeisk förvaltning (NEA), 20 maj, 
Luxemburg 

Ny ordförandegrupp: 
 
Kommittén tackade viceordföranden Elizabeth Franke från Ver.di och Jenny Thurston från Prospect, 
som båda avsagt sig uppdraget, för deras utmärkta arbete. De ersattes av Dany Vassart från CGSP 
(Belgien), Sigrid Ihrig från Ver.di  (Tyskland) och Charles Cochrane från PCS (Storbritannien). 
 
Huvudpunkter på dagordningen: 
 
• Branschvis social dialog:  
 
Kommittén välkomnade avtalet mellan EPSU och CESI den 2 februari, som fastställde en enda, av 
EPSU ledd facklig delegation och diskuterade the följande nylanseringen av den informella sociala 
dialogen under Luxemburgs ordförandeskap.  Förberedelserna för sociala dialogsmötet den 10 juni i 
Luxemburg, som för första gången förde samman alla EU:s generaldirektörer och den fullödiga 
fackliga delegationen diskuterades också. Förberedelser pågår också för mötet mellan trojkan/facket 
den 6 december i Newcastle under brittiska ordförandeskapet. Kommittén informerades om ett 
förberedande möte mellan EPSU:s sekretariat och finska medlemsförbund, samt arrangörerna för 4e 
konferensen om kvalitetsförvaltning, som skall äga rum i september 2006.  
 
• EU:s branschövergripande sociala dialog och sociallagstiftning: 
 
Avtalet om stress på arbetsplatsen (oktober 2004) och ramen för aktioner om jämställdhet av den 1 
mars 2005 presenterades. Kommittén diskuterade verkställandet av EU:s branschövergripande avtal 
och direktivet om informations- och samrådsrättigheter för arbetstagare. När det gäller den senare 
hade somliga regeringar försökt att utesluta statstjänstemän från direktivets tillämpningsområde. I 
somliga fall hade särskilda branschavtal eller beteenderegler överenskommits mellan de fackliga 
organisationerna och arbetsgivarna. 
 
• TRACE-projektet om decentralisering i den offentliga sektorn (se avsnitt IV, EPSU projekt, punkt 

1) 
 
TRACE-projektet, som finansieras av EU, presenterades av Valeria Pulignano, samordnare för 
TRACE projektet vid europeiska fackliga akademin (ETUCO). Inom ramen för detta kommer EPSU:s 
projekt att koncentreras på statens förändrade roll vad gäller decentraliseringstendenser i den 
offentliga sektorn, genom tre workshops. Förberedelser för EPSU:s första workshop den 30 juni-2 
juli 2005 i Oxford, Storbritannien, diskuterades.   
 
• Uppdatering om tjänster i förslaget till direktiv om den inre marknaden: NEA:s utkast till 

uttalande 
 
Kommittén uppdaterades om kampanjverksamhet som drevs av EPSU och EFS strax innan den 
första behandlingen i Europaparlamentet (se avsnitt IV, EPSU projekt, punkt10). Man inriktade sig 
främst på att stryka ursprungslandsprincipen och att utesluta alla offentliga tjänster ur direktivets 
omfattning. Förslaget innehöll också bindande bestämmelser om förenklad förvaltning (t.ex. genom 
att starta enkla kontaktställen) och förvaltningssamverkan (t.ex. elektronisk interoperabilitet). Ett 
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utkast till uttalande som lyfter fram konsekvenserna för offentliga förvaltningar i deras övervaknings- 
och regleringsroll såväl som interna organisation, hade skickats ut till kommittén för diskussion och 
godkännande. Samtidigt som vi kan stödja målet att modernisera och förenkla 
förvaltningsförfaranden och förbättra samverkan mellan förvaltningar var direktivet inte det rätta 
redskapet för detta. I stället krävde uttalandet ett rättsligt EU ramverk om kvalitetsprinciper för 
offentliga tjänster, vilket krävdes av EPSU, och branschvis social dialog som bättre resurser att 
förbättra förvaltningarnas kvalitet. Förvaltningars möjligheter att kontrollera att arbetstagarrättigheter 
och arbetsvillkor observeras är ett annat bekymmer. Medan uttalandet presenterade ytterligare 
ammunition mot förslaget ansågs att det också kunde förvirra medlemsförbund, såväl som 
europeiska parlamentariker i förhållande till övriga mycket angelägna prioriteringar. Beslöts därför att 
behålla förslaget till uttalande som bakgrundsdokument som kommittén ska komma tillbaka till när 
de större bekymren förhoppningsvis lösts.    
 
• Kriminalvårdsseminarium den 19 maj: en muntlig rapport om workshopen presenterades och 

ytterligare synpunkter gavs av kommittéledamöter som deltagit i workshopen (se nedan). 
 
• Utläggning av verksamhet (out-sourcing) och förberedelser för EPSU:s avtalskonferens: 

handlingarna noterades.   
 
24e möte i fasta kommittén för stats- och europeisk förvaltning (NEA), 7 november, 
Bryssel 

Huvudpunkter på dagordningen: 
 

• Branschvis social dialog: intervention av belgiske generaldirektören Georges Monard 
 
Ett informellt meningsutbyte ägde rum med den belgiske generaldirektören för offentlig förvaltning, 
för att utvärdera den positiva utveckling som nyligen ägt rum och bedöma framtidsutsikterna för att 
formalisera den sociala dialogen. Det påstods att en majoritet av generaldirektörerna stödde en 
formell social dialog. Det fanns dock ett antal olösta frågor såsom generaldirektörernas olika 
mandat, och oklar omfattning för den föreslagna kommittén för social dialog, vilket innebar att det 
troligen skulle ta ytterligare 2-3 år innan en formaliserad dialog kunde komma till stånd. Georges 
Monard medgav att en minoritet generaldirektörer gjorde motstånd mot en formell europeisk social 
dialog då de var rädda att öka fackliga rättigheter på nationellt plan eller/och förlora nationell 
suveränitet. I avvaktan på samförstånd om mervärdet av en formaliserad social dialog var det 
viktigt att satsa på bättre förfaranden och innehållet i den informella sociala dialogen, bl.a. klarare 
regler om beslutsfattande, facklig medverkan och att utarbeta policydiskussioner om frågor som 
jämställdhet (se nedan) som föreslagits för nästa möte om sociala dialogen den 6 december i 
Gateshead. Georges Monard tackades för diskussionen, som var en antydan om att bättre 
samarbete mellan generaldirektörer och fackliga organisationer påbörjats.  
 
Därefter diskuterade kommittén mötet om sociala dialogen den 6 december, för vilket ett utkast till 
uttalande om jämställdhet och mångfald utarbetats för godkännande.  
 
• Utläggning av verksamhet 
 
Richard Pond, EPSU:s politiske ansvarige, presenterade det arbete som gjorts inom allmännyttiga 
verk om utläggning av verksamhet, inklusive godkännande av beteenderegler. Kommittén tyckte 
att mer diskussion krävdes om olika former av utläggning av verksamhet och möjligheter för NEA 
att samordna aktiviteter och resurser kring denna fråga. Den första diskussionen visade dock att 
det finns allt större utrymme för utläggning av verksamhet i statssektorn, i synnerhet av  IT, 
personal, lokalvård, arkiv samt försvarssektorn. Konsekvenserna var mestadels negativa vad 
beträffar arbetsvillkor, fackligt inflytande och kvaliteten på tjänsterna (särskilt vad gäller kontinuitet 
och planering).  



Verksamhetsberättelse januari - december 2005 III. EPSU:s FASTA KOMMITTÉER 

   13 

 
• TRACE-projektet 
Kommittén hade fått en rapport om workshopen och diskuterade förberedelser för Trace workshop 
2, den 15-17 december i Berlin. Workshopen arrangeras i samarbete med Ver.di. Samma ärenden 
skulle diskuteras som under Trace workshop 1 i Oxford, men med nya deltagare från LRG och 
NEA. En online server skulle inrättas för att ge (och utbyta) information rörande projektet (se 
avsnitt IV, EPSU projekt, punkt 1).          
 
• EU lagstiftning: tjänstedirektivet och arbetstid: en uppdatering gavs om debatterna i 

parlamentet och rådet om båda två direktiven.  
 
• Polismedlemskap: 
 
Med tanke på Eurocops medlemsansökan till EFS gjorde EPSU en kartläggning av medlemmarna 
om medlemskap i poliskåren. På grundval av de svar som kommit in har EPSU ca 180.000 
medlemmar som arbetar hos polisen, inklusive både personal i uniform och 
stöd/förvaltningspersonal - jämfört med Eurocops 600.000 medlemmar (varav några också tillhör 
EPSU). Ett antal EPSU-medlemmar organiserar överhuvudtaget inte poliskåren, bl.a. Tjeckien, 
Grekland, Litauen, Nederländerna, Polen och Turkiet. I somliga länder är det först alldeles nyligen 
som poliser fått rätt att gå med i fackförening. Det meddelades också att Eurocops ansökan om 
medlemskap i EFS som europeisk branschfederation godkänts vid EFS styrelsemöte i oktober. 
EPSU hade uttryck reservationer, men har inte rösträtt vad gäller frågor som rör EFS 
medlemskap. Vi ska försöka få till stånd ett möte med Eurocop för att diskutera framtida 
samarbete.   
 
• Kriminalvårdseminarium 
Förslaget att hålla ett andra seminarium om kriminalvården diskuterades och godkändes. Jämfört 
med första kursen skulle denna inte enbart omfatta vårdare utan också socialarbetare, 
utbildningspersonal och övervakare.  
 
Kommitténs sammansättning och könsfördelning  
Fasta kommittén har 26 ordinarie ledamöter och 22 suppleanter från 22 länder. Det finns 7 
kvinnliga ordinarie ledamöter (27 %) och 9 kvinnliga suppleanter (41 %). 7 länder har nominerat 
män både som ordinarie och suppleanter, jämfört med 2 länder som har nominerat kvinnor i bägge 
ställningar (och ytterligare 2, som nominerat kvinnliga ordinarie ledamöter och inga suppleanter). 
 
 
Sociala dialogen 

 
Ett antal omständigheter har förbättrat förfarandet och innehållet i den informella sociala dialogen 
med EU:s generaldirektörer för offentlig förvaltning, som förhoppningsvis kommer att ge bättre 
grogrund för formalisering. Det  rör sig om just följande händelser:  
 
• Att en gemensam facklig delegation skapats under EPSUs ledarskap inom stats- och europeisk 

förvaltning 
• Bättre fackligt engagemang i förberedelser för sociala dialogmöten som hålls varje halvår 
• Att betydande politiska diskussioner inletts med generaldirektörer 
• Diskussion bland generaldirektörer om hur de bäst kan organisera och företräda sina intressen 

som arbetsgivare 
 
Facklig representativitet: samarbetsavtal mellan EPSU-CESI den 2 februari 2005 och Eurofedop  
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Vid EPSU:s arbetsutskottsmöte den 25 februari godkändes avtalet mellan EPSU/CESI daterat den 2 
februari, som lade fast att en gemensam facklig delegation bestående av 25 (nationella) platser. Det 
var ett uttryck för att slutet nåtts på en långvarig konflikt mellan de två organisationerna, som 
blockerat alla möjligheter att förbättra den sociala dialogen. Den bottnade i kommissionens studie om 
representativitet hos arbetsmarknadens parter inom den statliga sektorn (Leuvens universitet, 2004). 
Förhandlingarna mellan de två organisationerna ägde rum under överinseende av kommissionens 
GD sysselsättning och sociala frågor. Avtalet omfattade följande: 
 
• EPSU ska leda och samordna delegationen 
• CESI:s medlemmar i Tyskland och Luxemburg, de länder där de är mest representativa, 

tilldelas varsin plats (dvs 2 av 25) 
• Både EPSU:s och CESI:s sekretariat kommer att ta del i alla möten om sociala dialogen. 
 
Vad beträffar Eurofedop var EPSU och CESI överens att organisationen inte var tillräckligt 
representativ för att ge dem en plats för deras europeiska sekretariat (i linje med ovannämnda 
representativitetsstudie). Det skulle också eventuellt äventyra den försiktigt avvägda fördelningen av 
platser mellan EPSU och CESI.  
 
Avtalet mellan EPSU/CESI ledde till att den informella sociala dialogen med GD-trojkan för 
statsförvaltning, som lagts på is under hela andra halvåret 2004, omedelbart kom igång igen. 
Luxemburgs ordförandeskap gick med på att hålla ett möte med GD-trojkan och den fackliga 
delegationen den 24 mars. Generaldirektörerna välkomnade avtalet mellan EPSU/CESI, men 
fortsätter att använda frågan om Eurofedop som svepskäl för att inte gå vidare.   
 
Efter detta möte skickades en gemensam lägesrapport från EPSU/CESI om Eurofedop-frågan till 
kommissionen, EU:s GD-trojka och Eurofedop. Rapporten klarlade vår inställning till Eurofedop, och 
föreslog, som kompromisslösning, att anpassa modellen i kommittén för social dialog inom lokal och 
regional förvaltning (LRG-modellen) till NEA, genom att erbjuda ett begränsat antal platser till 
Eurofedop:s medlemmar i länder där de är mest representativa. Med hänsyn till kommissionens 
representativitetsstudie är dessa länder Ungern och Slovakien, och den kristdemokratiska falangen 
inom Österrikes GOD. En enskild inbjudan skickades också till berörda förbund i dessa länder att 
delta i möten rörande den sociala dialogen.     
 
Förslaget stöddes av kommissionen, inklusive ordförande Barroso själv, som tyckte att EPSU/CESI:s 
erbjudande i själva verket var till Eurofedop:s fördel, med tanke på att dess representativitet var lägre 
inom statsförvaltningssektorn än i LRG.  
 
I skrivande stund har Eurofedop ännu inte officiellt gått med på LRG-lösningen. Men i praktiken har 
deras berörda medlemsorganisationer deltagit i 2 möten rörande sociala dialogen i år. Dessutom har 
EU:s statsförvaltningsministrar officiellt erkänt och välkomnat inrättandet av den av EPSU ledda 
delegationen i en resolution som godkändes den 8 juni. Ministrarna gav också GD:s i uppdrag att 
fortsätta sina insatser att förbättra den sociala dialogen. En GD-arbetsgrupp har inrättats i detta syfte 
samt för att studera hur deras intressen bäst kan organiseras och tillvaratas.  Därför utgör inte 
Eurofedop längre ett hinder mot förbättrad social dialog.  
 
Sociala dialogsmötet den 10 juni, Mondorf-les-bains, Luxemburgs ordförandeskap & gemensamt 
seminarium och uttalande om jämställdhet och mångfald, 6 december 2005, Gateshead, 
Storbritannien:   
 
Med tanke på de praktiska arrangemangen med Eurofedop:s medlemsförbund, organiserade 
Luxemburgs ordförandeskap ett möte om sociala dialogen den 10 juni och inbjöd alla 25 GD samt 
den av EPSU ledda fackliga delegationen (som nu kallas TUNED). Denna inbjudan till alla EU:s 
generaldirektörer var en betydande omställning jämfört med tidigare möten, som begränsats till EU:s 
GD-trojka. De fackliga företrädarnas rese- och inkvarteringskostnader betalades av kommissionens 
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budget för sociala dialogen. Mötet bestod av rapporter om arbetet, som gjorts av EPAN (European 
Public Administration Network - europeiska nätverket för statsförvaltning) under Luxemburgs 
ordförandeskap, en allmän presentation om den europeiska sociala dialogen av kommissionen, samt 
ett fallstudie om den branschvisa sociala dialogkommittén i sektorn för privata tjänster. En diskussion 
följde därefter om det mervärde som sociala dialogen tillför statsförvaltningar. Den fackliga 
delegationen talade med enad röst, men kraftiga meningsskiljaktigheter framkom bland 
generaldirektörerna. Somliga uttryckte sitt motstånd mot en formell social dialog, då denna skulle 
öka EU:s inblandning i statsförvaltningsärenden, medan andra uttryckte sitt kraftiga stöd att stärka 
arbetsmarknadens parter i denna sektor i förhållande till kommissionen. Man var dock överens att 
insatserna att förbättra kvaliteten på den informella sociala dialogen skulle fortsätta. 
 
För att vidare förbättra sociala dialogsmöten beslöt den brittiske generaldirektören och den 
fackliga delegationen att det var dags att pröva på ett nytt format och att inrikta sig på endast en 
fråga i syfte att utarbeta gemensamma mål och en gemensam uppföljning. Temat jämställdhet 
och mångfald valdes av bägge sidor som prioriterad fråga. Seminariet förberedes med hjälp av  
PCS (Storbritannien). Europeiska kommissionen gav ekonomiskt stöd till rese- och 
inkvarteringskostnader för TUNED delegater. För första gången antogs av bägge sidor ett 
uttalande som skissar principer om jämställdhet och mångfald och bland uppföljningar till 
seminariet i Gateshead märks en konferens år 2007, som Danmarks GD står värd för (uttalandet 
finns på www.epsu.org/a/1692).   
 
Ovanstående möte visade en betydande förändring i positiv riktning för det sätt på vilket den 
informella sociala dialogen hittills verkat, och troligen kommer att fungera i framtiden. Österrikes 
GD som tar över ordförandeskapet för EU-trojkan har redan informerat TUNED om sin avsikt att 
engagera de fackliga organisationerna från första början vid förberedelser för sociala 
dialogsmöten och att ytterligare utveckla betydande  politiska diskussioner.   
 
GD-programmet har blivit mer ”politiskt” under året med betoning på vikten att öka den offentliga 
sektorns insatser för att nå Lissabonmålen för fler (och bättre) jobb, social sammanhållning och 
tillväxt. Tre huvudområden identifierades vad beträffar styrelse: att minska förvaltningsbördan och 
göra offentlig förvaltning effektiv (inkl HRM, jämställdhet, e-förvaltning, livslångt lärande, 
prestationslön) som ska strömlinjeformas i generaldirektörernas tre arbetsgrupper om innovativa 
offentliga tjänster, personalledning och e-förvaltning.  
 
Könsfördelning vid de två sociala dialogsmötena 
 
Ytterst få kvinnliga fackliga delegater deltog, med undantag för EPSU:s sekretariat, 1 i Mondorf och 
2 i Gateshead 
 
Fackliga organisationer och fångvården i Europa - W orkshop 2005, 19 maj, Luxemburg 
Se avsnitt IV, EPSU projekt, punkt 5 
www.epsu.org/a/1089 
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3. Kommunförvaltning  
http://www.epsu.org/r/3  
 
 
24e Fasta kommittén för kommunförvaltning, 18 maj, Bryssel  

Huvudpunkter på dagordningen: 
 
• TRACE projektet om fackliga organisationer och omstrukturering: 

Valeria Pulignano, projektsamordnare, presenterade en inledning om TRACE projektet (se avsnitt IV, 
EPSU projekt, punkt 1). En diskussion ägde rum om de olika former av omstrukturering som äger 
rum inom LRG sektorn, som kan inlemmas i projektet.      
 
• Sociala dialogen: 

Mötet uppdaterades om det branschövergripande avtalet om stress, ramen för jämställdhetsaktioner, 
och konsultationen som nyligen ägt rum om våld på arbetsplatsen.  Intresse uttrycktes för 
konsultationen om våld på arbetsplatsen. I somliga länder finns det avtal med kommunala 
myndigheter om denna fråga.      
 
• Branschövergripande avtal om visstidsanställningar (som genomförts via ett direktiv)   

I t.ex. Finland tycker facket att man fortfarande använder sig av alltför många visstidsanställningar 
(25-30%).  Detta gäller även Portugal.  Det påpekades också att avtalet blir orsak för speciella frågor 
i länder som har en särskild ordning för statstjänstemän (Frankrike, Belgien).  I Irland hade 
regeringen försökt använda sig av visstidsanställningar för att införa en tredje kategori anställda i 
statlig tjänst, men hade inte lyckats med det.   
 
• EPSU / CEMR-EP branschvis social dialogkommitté   

Kommittéledamöter rapporterade särskilt om hur branschövergripande avtal om distansarbete 
införts i sektorn kommunala och regionala myndigheter. Kommittén ska samla in positiva exempel 
på avtal om distansarbete i LRG sektorn, för vidare befordran till diskussionerna med CEMR-EP. 
 
• Ärenden för nästa EPSU / CEMR-EP arbetsprogram (2006-2007):  

En första kort överläggning hölls om detta.  Kollegor nämnde bl.a. procedurregler eller riktlinjer om 
hur avtal genomförs, aktivt åldrande / demografiska förändringar, tjänstedirektivet.  
 
Det här var ordförandens, Al Butler, IMPACT Irland, sista möte.  
 
25e Fast kommittén för kommunförvaltning, 8 novembe r, Bryssel  

Huvudpunkter på dagordningen: 
 
• Utläggning av verksamhet - Outsourcing: 
Richard Pond, EPSU, presenterade resultatet av en kartläggning som EPSU gjort om  outsourcing, 
som bottnar i arbete som utförts i fasta kommittén för allmännyttiga verk, och svar på ett 
frågeformulär, som skickats till LRG kommittén i juli. EPSU har tagit fram ett utkast till 
beteenderegler och avtal i syfte att stärka de fackliga organisationernas möjligheter att påverka och 
kontrollera utläggning av verksamhet. En checklista med nyckelfrågor håller på att utarbetas. 
Kommittén ombads kommentera om hur dessa instrument skulle kunna anpassas till LRG sektorn. 
Följande viktiga frågor togs upp under diskussionen:      
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o Att i största möjliga mån förhindra utläggning av verksamhet, då det leder till sämre kvalitet 
på tjänster och sysselsättningsvillkor; 

o Att bibehålla löne- och arbetsvillkor (inklusive tillgång till utbildning) när outsourcing äger rum, 
och att även trygga jämställdhet för nya arbetstagare; 

o Att arbetstagarna medverkar i omstruktureringsförfaranden; 
o Social dialog på alla plan; 
o Kopplingen mellan outsourcing och tjänsternas kvalitet och användarnas/medborgarnas 

behov; 
o Kopplingen mellan outsourcing och strukturen/storleken på kommunal och regional 

förvaltning. 
Man föreslog att nästa LRG kommittémöte i maj 2006 ska fortsätta diskussionerna (t.ex. en 
checklista med viktiga frågor).   
 
• Uppdatering om sociala dialogen  
En uppdatering gavs om utvecklingen både på branschövergripande och branschvis nivå. Mötet 
konstaterade att: konferensen om social dialog i de nya medlemsstaterna och kandidatländerna, 
som ägde rum den 14 oktober i Budapest var livlig och talrikt besökt. Många av CEMR:s 
medlemmar som hittills spelar en ringa roll i sociala dialogen var närvarande, vilket är ett gott 
tecken.  

 
• Förslag till EPSU/CEMR-EP arbetsprogram för sociala dialogen 2006/2007 
Kommittén ombads diskutera förslaget till arbetsprogram, som utarbetats efter ett första möte med 
sekretariatet i juli, och arbetsutskottet för sociala dialogen den 21 september.  
 
Många synpunkter på förslaget handlade om ”ingredienserna” som krävdes för att med framgång 
genomföra reformer och modernisering. Det framhävdes att programmet skulle erkänna dessa 
synpunkter, även om inte alla behandlas i programmet, som t.ex. rätt till information, samråd, och 
medverkan; sociala dialogen och avtalsförhandlingar; samt vikten att ha bra 
arbetsplatsorganisation och arbetsplatsnormer (t.ex. beträffande arbetsmiljö och trygghet). Rent 
praktiskt påpekades att de ärenden som införs i arbetsprogrammet bör beskrivas så pass 
noggrant att de arbetsgrupper som inrättas för att handskas med frågorna får klara uppgifter och 
ansvarsområden. Vidare bör medverkande i arbetsgrupperna komma från ett större antal länder.   

• Allmännyttiga företag och gemenskapsrätt 
Thierry Durnerin, föredragande för CEEP:s kommitté för kommunala företag gav en översikt om 
senaste utvecklingen inom EU-lagstiftning beträffande kommunala företag.   

• Hållbar offentlig upphandling 
Silke Moschitz från Eurocities presenterade CARPE projektet och riktlinjer om “ansvarig konsumtion” 
(se www.carpe-net.org). CARPE:s riktlinjer ger råd om hur etiska, sociala och ekologiska intressen 
kan integreras i den offentliga upphandlingsprocessen. Mötet noterade att nätverket om offentlig 
upphandling (EPSU, EFS och NGO) skulle sammanträda under december 2005 för att uppdateras 
om utvecklingen inom offentlig upphandling. 

• Brandförsvarsnätverk 
Kommittén beslöt att stödja nätverket som kommer att fungera i samverkan med FBU Storbritannien. 
En första kartläggning och möte med nätverket skall äga rum 2006. 
  
Kommittén valde Anders Hammerback SKTF som ny ordförande. 
 
Kommittén avtackade också viceordförande John Dupont FoA. 
 
 
Kommitténs sammansättning och könsfördelning: 
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Fasta kommittén har 25 ordinarie ledamöter och 21 suppleanter från 24 länder. Det finns 6 
kvinnliga ordinarie ledamöter (24 %) och 10 kvinnliga suppleanter (48 %). 
Det finns 6 kvinnliga ordinarie ledamöter. 5 länder har nominerat män både som ordinarie 
ledamöter och suppleanter (och ytterligare 4 har nominerat enbart manliga ordinarie ledamöter 
och inga suppleanter) jämfört med 1 land som nominerat kvinnor både som ordinarie ledamöter 
och suppleanter. 
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Europeiska kommittén för social dialog inom lokal och regional förvaltning 

 
Kommitténs arbetsprogram för 2004 och 2005 godkändes den 13 januari 2004 och innehöll de fem 
följande överenskomna teman för gemensam aktion, varav de flesta fortsatte under hela 2005: 
 
Gemensamt uttalande om branschövergripande avtal om distansarbete  
 
Den 13 januari 2004, antog EPSU och CEMR ett gemensamt uttalande till stöd för att verkställa det 
europeiska ramavtalet om distansarbete inom lokala och regionala förvaltningar som tecknats av de 
branschövergripande parterna (UNICE-UAPME, EFS och CEEP) den 16/7/2002.  
 
CEMR och EPSU åtog sig också att iaktta och rapportera om utvecklingen i riktning mot 
branschövergripande avtal. Stefan Clauwaert från Europeiska fackliga institutet (ETUI) gav en 
uppdatering om verkställandet vid ett möte med arbetsgruppen i september 2005, på grundval av 
nationella rapporter om införande.  Det var emellertid svårt att bedöma läget i kommunala och 
regionala förvaltningar då man i många länder ännu inte påbörjat eller avslutat diskussioner på 
branschövergripande nivå. Arbetet kommer dock att fortsätta inom området under första halvåret 
2006, särskilt för att kunna återkoppla till rapporten om införande som kommer att produceras av de 
branschövergripande europeiska arbetsmarknadsparterna senast i april 2006.  
 
Förstärkning av den europeiska sysselsättningsstrategins (EES) lokala och regionala dimensionen 
och de nationella handlingsplanerna (NAP) om sysselsättning  
 
2004 värderade en gemensam rapport innehållet och omfattningen av arbetsmarknadsparternas 
engagemang i lokal och regional förvaltning vid färdigställandet av de nationella handlingsplanerna 
för sysselsättning i 10 länder.   
 
Med resultatet av denna rapport som utgångspunkt arrangerade EPSU och CEMR en workshop om 
sysselsättningspolitik i EU den 19 maj 2005, där man diskuterade lokala och regionala förvaltningars 
bidrag till att införa de integrerade riktlinjerna för tillväxt och sysselsättning, som antagits på 
europeiskt plan för perioden 2005-2008. Workshopen ledde till ett gemensamt uttalande om 
europeisk sysselsättningspolitik1 som antogs, i vilken CEMR och EPSU framhåller vikten att tilldela 
tillräckliga resurser till lokala och regionala myndigheter för att göra det möjligt för dem att inneha en 
dubbel roll som offentliga arbetsgivare och tjänsteutövare. 

 
Stöd till att utveckla den sociala dialogen i lokala och regionala förvaltningar i de nya 
medlemsstaterna och kandidatländerna 

 
Ett gemensamt projekt genomfördes 2004 och 2005 för att verkställa denna prioritet, med 
ekonomiskt stöd från kommissionen. Projektets första steg omfattade färdigställande av en 
kartläggning som gjordes av en extern utredare (ECOTEC Consulting Ltd), som gav en översikt av 
aktuella strukturer för social dialog i lokala och regionala förvaltningar i de 10 nya medlemsstaterna 
och i de tre kandidatländer, med en djupare analys av läget i fem länder (Estland, Ungern, Polen, 
Slovakien och Turkiet).2  Studien lanserades vid en all-europeisk konferens, som organiserades den 
14 oktober 2005 i Budapest, som samlade över 80 deltagare från nationella medlemsorganisationer 
inom EPSU och CEMR i cirka 20 länder. Denna konferens beredde tillfällen att diskutera resultatet 

                                                 
1 Arbetsmarknadsparternas roll i lokala och regionala förvaltningar för att uppnå  “fler och bättre jobb” - EPSU / CEMR 
gemensamt workshop om sysselsättning, 19 maj, Bryssel 
www.epsu.org/a/1160 
2 CEMR / EPSU konferens om “Att stärka den sociala dialogen i lokala och regionala förvaltningar i de nya 
medlemsstaterna och kandidatländerna, 14 oktober, Budapest 
http://www.epsu.org/a/1314 
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av studien, såväl som att lyfta fram frågor av gemensamt intresse och funderingar om framtida 
gemensamma aktiviteter som uppföljning till projektet. 
 
Insamling och utvärdering av innovativa initiativ beträffande god förvaltning i offentliga sektorn, bl.a. 
att främja en hög standard av personalledning och utarbetande av arbetsmetoder av hög kvalitet  
 
En ad hoc arbetsgrupp om personalledning (HRM) var verksam under hela 2004 och 2005 med 
denna prioritering. Den fick i uppgift att rent konkret samla in exempel på goda metoder, som sedan 
presenterades vid ett seminarium om strategisk personalledning i lokal och regionala förvaltningar, 
som ägde rum i Bryssel den 15 november 2005. Workshopen bestod av ett antal presentationer från 
företrädare för medlemsorganisationer i CEMR och EPSU om personalledningsstrategier, som syftar 
till att förbättra effektiv utövning av lokala och regionala offentliga tjänster, samtidigt som de ökar de 
anställdas kompetens och välbefinnande inom branschen. Arbetsmarknadens parter är överens om 
vikten av personalledning som resurs att öka både effektivitet och arbetskvalitet inom LRG. 
Mötesrapporten innehåller förslag om framtida verksamhet. 
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4. Allmännyttiga verk 
http://www.epsu.org/r/16  
 
Det har varit ett livligt år för fackliga organisationer inom branschen allmännyttiga verk. 
Kommissionens nya energipolitik, dess utvärdering av den inre el- och gasmarknaden, utläggning av 
verksamhet och fortsatta fusioner och förvärv och den därmed följande maktkoncentrationen 
sysselsatte energifackförbunden. EPSU organiserade en demonstration den 1 december i Bryssel 
för att uppmärksamma våra bekymmer. EPSU:s kampanj om att få en social pelare i 
sydösteuropeiska energifördraget var framgångsrik och blev en av huvudpunkterna på 
ministerrådsmötet den 9 december i Sofia. EPSU inriktade sig också på energidialogen med 
Ryssland och Ukraina. 
 
Trots att direkta hot om vattenliberalisering lagt sig under året visar alla tecken på att Europeiska 
kommissionen fortsätter att främja försörjning genom privata sektorn. Vatten har, liksom energi och 
avfall blivit tjänster som täcks av tjänste- (Bolkestein-) direktivet, genom ändringar som godkänts av 
den konservativa majoriteten i Europaparlamentets utskott som behandlar den inre marknaden.    
 
Temat inom avfallsbranschen förblir mördande konkurrens. Avfalls- (och vatten-) branschen har 
bevittnat en ökad  användning av privat aktiekapital. Flera företag har bytt ägare.  
 
För allmän bakgrundsinformation om verksamheten i allmännyttiga verk: http://www.epsu.org/r/16 
 
 
22a mötet i fasta kommittén för allmännyttiga verk, 7 april, Luxemburg 

Huvudpunkter på dagordningen:  
 
• Partsförhållandet  

EPSU fortsatte att följa förhandlingarna i SITA Ost mellan Ver.di och Suez. Den tyska 
avfallshanteringsmarknaden bröt samman, vilket innebar att förhandlingarna blev mycket 
svåra då arbetsgivaren bad om stora eftergifter. Parterna kom slutligen överens under 
sommaren.      
EPSU stödde också det ungerska fackförbundet VdSzSz:s krav på en betydande löneökning 
och bättre villkor. EPSU ställde sig bakom hot om strejk. Ett nytt avtal ingicks om löner, som 
tryggar en genomsnittlig ökning av bruttolönen med 6,5% under 2005.  
EPSU stödde de franska energifackliga organisationernas mobilisering mot privatiseringen av 
EDF och GDF.  Emellertid öppnades båda företagen upp för privat kapital. 
Ett antal energifackliga organisationer deltog i Europademonstrationen, som organiserades av 
EFS den 19 mars 2005 i Bryssel. De stödde EPSU:s inriktning på arbetstidsdirektivet och på 
tjänstedirektivet.   

• Konsekvenserna av vätgasekonomin och frågor kring bränsleceller 
• Kärnkraftsäkerhet 
• Arbetsprogrammet efter kongressen diskuterades och antogs 
• Branschövergripande frågor (arbetstidsdirektivet, gemensamma jämställhetshandlingsplanen, 

stressavtalet, muskelskelett störningar, våld på arbetsplatsen och dess konsekvenser för 
arbetsmiljön) och frågor rörande sociala dialogen inom elektricitetsbranschen (se nedan). 
Anmälan om omstrukturering och outsourcing (utläggning av verksamhet) diskuterades också 
i samband med den branschvisa sociala dialogen 

• Framsteg rörande sociala dialogen inom gas.  Ett gemensamt arbetsprogram och 
procedurregler diskuterades 

• Fasta kommittén framhöll att avfall är en bransch som måste vidareutvecklas. En projektgrupp 
inrättades för att ge erforderlig stimulans. Följande frågor ska behandlas: 
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o Europeisk avfallshanteringsstrategi 
o Utveckling av sociala dialogen inom branschen 
o Att bygga upp EPSU:s styrka inom branschen 

• Avtalsförhandlingar.  En rapport om outsourcing presenterades och diskussionen kommer att 
fortsätta. 

• Samordning av avtalsförhandlingar inom allmännyttiga verk En översikt över utvecklingen av 
kollektivavtal presenterades. Fasta kommittén tackade Richard Pond för hans arbete om 
avtalsförhandlingar och kartläggningen av outsourcing - utläggning av verksamhet. 

• Europeisk energipolitik .  Diverse frågor dryftades, bl.a. direktivet om trygg elförsörjning. En 
rad ändringsförlag har gjorts, som Europaparlamentets ledamöter struntat i. EPSU har också 
skickat in synpunkter om kommissionens Benchmark studie.  Steve Thomas på PSIRU gav en 
bakgrundsrapport; EPSU beställde av PSIRU en Studie om den inre marknaden. Steve 
Thomas presenterade ett sammandrag av den till fasta kommittén, vars ledamöter antog 
översikten för EPSU:s energikonferens i november. 

• Energidialogen mellan EU och Ryssland samt EU och Ukraina. EPSU deltog i ISKA:s 
seminarium om energipolitik i Moskva den 14-18 februari 2005. En viktig fråga för EPSU är att 
det saknas en social dimension i energidialogen mellan EU och Ryssland, som del av att 
förverkliga det gemensamma europeiska ekonomiska utrymmet. I grunden syftar EU till att 
trygga att den inre marknadens regler också tillämpas på Ryssland. Sydösteuropeiska 
energifördraget anses utgöra ett mönster. Efter valet i Ukraina har relationerna till EU 
förbättrats. Reformer av el- och gasbranscherna kommer att ha EU som utgångsmönster. EU 
stöder reform av kommunal förvaltning (kommunala företag), innefattande privatisering och 
outsourcing, både för Ryssland och Ukraina. Ryssland och Ukraina blir del av ett integrerat 
nät. En förstudie är på gång. Fasta kommittén överlade om ledarskapsmetoder för båda 
dialoger.    

• Europeiskt energi- och transportforum. Jan Ruden, SEKO och Francesco Fontanelli, CGIL-
FILCEM är med å EPSU:s vägnar. 

• Tjänstedirektivet och allmännyttiga verk. Fasta kommittén godkände en rapport om hur tjänste- 
eller Bolkesteindirektivet påverkar allmännyttiga verk. 

• Vattenpolitik EPSU har tillsammans med ett antal NGO skrivit under ett brev, som ber 
kommissionen att sätta stopp för privatiserings- och liberaliseringsfrämjanden av 
vattenförsörjning utanför EU, på världsvattendagen den 22 mars 2005. Beslöts att EPSU skulle 
försöka organisera ett samordnat initiativ inför världsvattendagen den 22 mars 2006.  

• Transnationella företag och europeiska företagsråd. En uppdatering gavs om arbetet inom 
detta område. 

 
23a mötet i fasta kommittén om allmännyttiga verk, 7 oktober, Luxemburg 

Huvudfrågor på dagordningen: 
• Inre el- och gasmarknaden - fasta kommittén godkände en PSIRU studie (www.epsu.org/a/1465) 

som utvärderar den inre marknaden för el och gas; EPSU:s inställning om den inre marknaden 
(www.epsu.org/a/1503); EPSU:s energikonferens (www.epsu.org/a/1526 ) den 3-4 november 
och en offentlig aktion den 1 december när energiministerrådet sammanträdde. Steve Thomas 
på PSIRU presenterade studien.      

• Utläggning av verksamhet - outsourcing - en grundlig diskussion ägde rum om outsourcing och 
dess konsekvenser i syfte att se huruvida det var möjligt att anta ett europeiskt synsätt. Ett 
förslag till europeiskt synsätt diskuterades. Kommittén ska komma tillbaka till ämnet vid nästa 
möte. Richard Pond presenterade ett bakgrundsdokument, som också ska diskuteras vid 
EPSU:s avtalskonferens den 12-13 december. 

• Vatten - EPSU ska be medlemsförbunden att genomföra medvetenhetsaktioner på 
världsvattendagen, den 22 mars 2006. Håll vatten utanför GATS, och undan tjänstedirektivet är 
ämnen som fortfarande är aktuella. Våra slagord förblir vatten är inte till salu och vatten är en 
mänsklig rättighet. 

• Avfall - avfallsgruppen ska vidareutveckla arbetsprogrammet efter seminariet i juni.    
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• ISKA har vänt sig till EPSU beträffande EU:s roll ute i världen vad gäller energi och vatten, där 
EU stöder den privata sektorn hellre än den offentliga sektorn. David Boys, ISKA:s ansvarige för 
allmännyttiga verk, gjorde en presentation.  

 
Anmärkningsvärda politiska kontakter 
EPSU arrangerade ett antal viktiga politiska kontakter: 
• Ett möte med kommissionär Piebalgs den 23 mars. EPSU:s delegation tog upp följande frågor 

av intresse: 
o Direktivet om trygg energiförsörjning och utvärdering av den inre marknaden 
o Sydösteuropeiska energigemenskapen 
o Energidialogen mellan EU och Ryssland  
o Tjänstedirektivet och energiförsörjning 

• Möte med ordförandeskapen för respektive Luxemburg (minister Krecke) och Storbritannien 
(minister Wicks) den 15 juni och 7 november. Liknande ärenden diskuterades.    

• Energikommissionär Andris Piebalgs höll ett viktigt anförande vid EPSU:s energikonferens den 
3-4 november och tog ställning för samförståndspromemorian om Sydösteuropeiska 
energigemenskapens sociala aspekter, såväl som för en stor sysselsättningsstudie om 
konsekvenserna av den inre marknaden på arbetstagarna.    

• En EPSU delegation träffade kommissionären och minister Wicks igen vid EPSU:s 
demonstration den 1 december.  

• EPSU har haft ett antal kontakter med europaparlame ntariker, bl.a. Britte Thomsen, dansk 
socialdemokrat, som är viceordförande för Europapar lamentets utskott som behandlar 
energifrågor, såväl som med Claude Turmes, grön led amot från Luxemburg, som är 
föredragande om inre marknaden för elektricitets- o ch gasfrågor.  

 
Kommitténs sammansättning och könsbalans: 
Fasta kommittén om allmännyttiga verk har 26 ordinarie ledamöter och 21 suppleanter från 25 
länder. Det finns 1 kvinnlig ordinarie ledamot (3,8 %) och 3 kvinnliga suppleanter (14 %). 1 land 
har nominerat kvinnor både som ordinarie ledamöter och suppleanter, och ett annat land har 2 
kvinnliga suppleanter och 1 ordinarie manlig ledamot. 23 länder är därför helt företrädda av män.    
 
 
Social dialog mellan fackförbunden och Eurelectric (elektricitet)  www.epsu.org/r/99/  

Arbetsprogrammet för sociala dialogen inom elektricitet slutfördes vid arbetsgruppens möte den 
14 mars 2005.  
• Jämställdhet och mångfald  

Arbetsutskottet föreslog och plenum beslöt (22 juni) ett förslag om ett resurspaket om 
jämställdhet och mångfald. Ett projekt har lagts fram till kommissionen och godkänts.   

• Distansarbete 
Utvärdering av införandet av ett branschövergripande avtal förutsågs äga rum under 2005. 
Få avtal har sett dagens ljus inom elektricitetsbranschen.    

• Sysselsättningsstudie 
Studien godkändes av kommissionen och ett företag (EcoTec) har fått i uppdrag att 
genomföra den. Ett första möte med arbetsgruppen ägde rum den 14 december. Studien 
omfattar också gasbranschen.    

• Företagens sociala ansvar   
Texter om företagens sociala ansvar ska samlas in och en arbetsgrupp har tillsatts.  

• Anmälan om omstrukturering 
En presentation gavs vid plenum den 15 december. Mer ska göras om detta.   

• Kompetensbehov 
Båda sidor har talat om att ge högre prioritet åt detta ämne. Ett uppföljningsuttalande 
antogs.  

• Arbetsmiljö  
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Ett första möte med arbetsgruppen ägde rum den 14 december. Följande områden ska ingå: 
uppdatering av tidigare uttalande omfattade nya områden, läget i de nya medlemsstaterna 
och ökad synbarhet.    

 
Sydösteuropeiska energigemenskapen 

Detta har prioriterats, på grund av ärendets brådskande natur och den snabba utvecklingen såväl 
som vikten av avtalet. EPSU har fortsatt att driva sin kampanj som börjades 2004. Avtalet blev 
färdigt i mars 2005 och undertecknades officiellt den 25 oktober 2005. Kontakter har fortsatt på 
olika politiska nivåer under årets lopp. Möten arrangerades med ledande befattningshavare på 
kommissionen och frågor av intresse diskuterades med EU:s energikommissionär Piebalgs, som 
vid EPSU:s energikonferens den 3-4 november gav ett antal utfästelser. Kontakter med 
europaparlamentariker fortsatte; ordförande Chichester för berörda parlamentsutskottet var inte 
mottaglig, men andra parlamentariker var mer lyhörda. Kontakter förekom också med rådet och 
EPSU tog upp avsaknaden av en social pelare med både Luxembourgs och Storbritanniens 
ordförandeskap vid möten den 15 juni och 7 november. Samma sorts kontakter togs även med 
den bulgariske ordföranden för ministerrådet i Sydösteuropa, berörda regeringar och 
riksdagsledamöter i de olika länderna. EPSU gjorde en presentation vid en EFS konferens den 3-4 
juni. EPSU, EMCEF och EFS organiserade en större konferens för fackliga organisationer i 
regionen i Skopje den 16-17 september; en plattform för fackliga krav antogs där. EPSU och ISKA 
organiserade ett fackligt möte den 16-17 november i Velenje, Slovenien med stöd av Friedrich 
Ebert Stiftung (FES). Vid det mötet antogs ett samarbetsavtal och ett arbetsprogram.  
 
Kampanjen ledde till ett förslag till samförståndspromemoria om Sydösteuropeiska 
energigemenskapens sociala aspekter. Förslaget diskuterades vid ministerrådsmötet under 
bulgariskt ordförandeskap den 9 december i Sofia. En stor uppföljning ska ske under 2006.    
 
Gas www.epsu.org/r/98/ 

De fackliga organisationerna och Eurogas har lagt fram en anhållan om en kommitté för sociala 
dialogen. Officiellt erkännande är avhängigt av mer information som väntas från Eurogas beträffande 
dess mandat. Gasbranschen blir föremål för en representativitetsstudie under 2006. Gasbranschen 
är också del av sysselsättningsstudien, som nämns i avsnittet ovan om social dialog inom 
elektricitetsbranschen. 
 
Avfall  www.epsu.org/a/1061 

EPSU organiserade en avfallskonferens den 20 juni 2005 i Bryssel, som koncentrerades på 
Europeiska företagsråd och avfallsnäringen - att hantera konkurrens och omstrukturering.   
Den absolut viktigaste frågan som Europas avfallsarbetstagare står inför är illojal konkurrens, med 
arbetsgivare som försöker att minska löner och andra förmåner. Avfallsbranschen konfronteras 
med  “cowboy”-företag, som skadar löner och villkor, arbetsmiljön, kvalitets- och miljöregleringar, och 
drar ned alla till oacceptabel nivå. Stora företag inger sig också i lönekonkurrens. Det faktum att det i 
somliga länder finns olika kollektivavtal innebär att företagen kan välja det lägsta och därmed pressa 
ned standarden för både offentliga och privatanställda. Företrädare för fackliga organisationer och 
företagsnämnder var överens om att slåss mot denna tendens. Det är en utmaning för 
fackföreningar i både gamla och nya medlemsstater att organisera arbetstagare fackligt, för att 
utveckla den styrka som krävs för att försvara arbetstagarnas intressen.  
 
I detta syfte gjordes förslag om att öka arbetet med:  
• att samordna avtalsförhandlingar.  
• att inrätta europeiska företagsråd i kvalificerade företag.  
• att motstå ohämmad liberalisering av avfallsbranschen så som föreslås av tjänste- 

(Bolkenstein) direktivet eller i GATS.  
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• den sociala klausulen och kvalitetsnormer i offentliga avtal. I somliga länder i Europa finns det 
kvalitetsmärkning, och detta kan kanske användas i andra länder.   

• att organisera arbetstagare i fackföreningar, och öka EPSU:s medlemskap.  
 
Fackföreningar kommer att ombes att göra vårt gemensamma arbete synbart för arbetstagare och 
medlemmar. Vår kampanj kommer att kräva gemensamma, offentliga aktioner. 
Deltagare i EPSU:s konferens diskuterade en rapport av Dave Hall, PSIRU om företags- och 
politiska utvecklingar och europeiska företagsråds roll i omstrukturering, såväl som exempel av 
dessa. EPSU:s avfallshanteringspolitik och nordiska handlingsplanen för avfallsbranschen 
diskuterades av deltagarna.     
 
Vatten  www.epsu.org/r/38 

EPSU:s arbete med att trygga att ett konkurrensutsättningspaket för vattenbranschen godkänns av 
europeiska kommissionen har hittills varit framgångsrikt. Man koncentrerade sig också på vatten och 
tjänstedirektivet.  EPSU skrev också under ett gemensamt brev med NGO som kräver att vatten står 
kvar utanför GATS och att EU inte liberaliserar vattenförsörjning, på världsvattendagen den 22 mars 
2005. 
 
Nätverket för EPSU:s företagsrådssamordnare, 8 april och 6 oktober, Luxemburg 

www.epsu.org/a/1092   eller  www.epsu.org/r/153 
 
Nätverket för EPSU:s företagsrådssamordnare uppmärksammade följande frågor vid deras möten: 
• Händelseutvecklingen inom europeiska företagsråd 
• Företagens sociala ansvar. En företrädare för OECD:s fackliga rådgivande kommitté 

presenterade OECD:s riktlinjer om multinationella företag, och hur de eventuellt skulle kunna 
användas av europeiska företagsråd. EDF avtalet om företagets social ansvar och Suez 
sociala stadga introducerades.    

• Utvecklingen i Europa vad gäller direktiv om information och samråd, inklusive en 
uppdatering om omarbetningen av direktivet om europeiska företagsråd. Det andra steget i 
remissförfarandet om omarbetningen är en del av anmälan om omstrukturering och 
sysselsättning -  att föregripa och följa omstrukturering för att vidareutveckla sysselsättning: 
Europeiska unionens roll COM(2005) 120 

• Europeiska företagsråd och utläggning av verksamhet  
• Riktlinjer för facklig inställning inom europabolag . Samordnare funderade över huruvida 

EPSU bör anta riktlinjer för fackliga organisationer när de förhandlar med ledningen om 
medbestämmande i europabolag. EMF:s (Europeiska Metallarbetarfederationen) riktlinjer 
användes som grund för diskussionen. Riktlinjerna lyfter fram de viktigaste frågor som bör 
ingå i ett avtal, såväl som uppgifter och ansvarsområden för arbetstagarföreträdare i 
styrelser (enkla eller tvåfaldig system med övervakningsstyrelser) för europabolag. 
Riktlinjerna omfattar också råd om hur de fackliga organisationerna ska ställa sig, vilket är 
ännu viktigare. Det innebär att man strävar mot en gemensam facklig röst, har sakkunniga till 
hjälp för särskilda förhandlingsorganet och bemödar sig om högsta möjliga medverkan för 
arbetstagare. Det ledde till en debatt, då alla länder inte har erfarenhet av 
arbetstagarrepresentanter i företagsstyrelser. En annan komplicerad fråga är den ekonomiska 
kompensation som styrelseledamöter erhåller.    

• Direktiv om gränsöverskridande sammanslagningar  Samordnarna diskuterade det nyligen 
antagna direktivet, kopplingen till europabolag och med information och samråd.    

 
EPSU seminarium om europeiska företagsråd och föret agsuppköp i ansökarländer, 29 
januari-1 februari, Rumänien  http://www.epsu.org/a/841 
 
Seminariet förde samman företrädare för europeiska företagsråd i ett antal företag, som är 
verksamma i Rumänien och Bulgarien, bl.a. Eon-Ruhrgas, ENEL, CEZ och GdF. De fackliga 
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organisationerna beslöt att inrikta sig på en del av dessa företag som uppföljning. Resultatet är att 
alla företag tillfrågats om ett europeiskt företagsråd och att företrädare från dessa länder kommer 
att inkluderas i de nuvarande europeiska företagsråden. 
 
EPSU:s europeiska energikonferens: Att förstå europ eisk politik om inre marknaden för 
elektricitet och gas, förberedelser för den europei ska utvärderingen av den inre marknaden - 
FRAMTIDSALTERNATIV -  3 – 4 november 2005, Bryssel www.epsu.org/a/1235 
 
Konferensen sammanförde över 150 fackliga företrädare. Den uppmärksammade aktuella 
erfarenheter av den inre marknaden, med utgångspunkt från en rapport som tagits fram för EPSU 
av Steve Thomas på PSIRU (Universitetet i Greenwich). Ledande företrädare för organisationer 
som spelar en stor roll inom energibranschen i Europa närvarade, från Eurelectric, Eurogas, 
European Transmission System Operators (ETSO), Network operators (UCTE), kommunala 
företag (CEDEC) Council of European Energy Regulators (CEER), Europeiska kommissionen, 
akademiker (SESSA projektet) och konsumentorganisationer.  En politisk debatt ägde rum mellan 
företrädare för parlamentet (Claude Turmes och Britte Thomson) och EU kommissionär Piebalgs.  
 
EPSU:s ställningstagande och studie finns på: www.epsu.org/a/1465 
 
Energidemonstration, 1 december 2005 
Som uppföljning till konferensen organiserade EPSU en demonstration den 1 december 2005 i 
Bryssel. Energiministerrådet sammanträdde för att dryfta den inre marknaden och en 
framstegsrapport från kommissionen. Över 1500 arbetstagare från åtskilliga länder samlades i 
Bryssel. De krävde: 
• Ingen tvångsbolagisering av ägarskap 
• Låt medlemsstater ha kvar slutna marknader som regleras för inhemska användare. Inget 

tvång att öppna marknader 2007.  
• Fastställ investeringsmål, inklusive investering i utbildning, forskning och utveckling, samt 

underhåll och reparationer.  
• Framtida åtgärder ska leda till märkbara förbättringar vad gäller sysselsättning och 

försörjningstrygghet. Nya åtgärder bör förbättra ansvaret i allmänhetens intresse och ge 
användarna fler rättigheter, bättre driftsäkerhet samt bidra till hållbar utveckling.  

Demonstrationen uppmärksammande också bristen på en social pelare i Sydösteuropeiska 
energifördraget. 
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IV. EPSU:S PROJEKT 
 
 
1.  TRACE – Fackliga organisationer föregriper förä ndringar i Europa 
(Trade unions anticipating change in Europe) 
www.epsu.org/a/1099  
 
EPSU:s nätverk om  statens föränderliga roll:  www.trace.epsu.org 
 
ETUI-REHS3 utbildningsavdelning (som tidigare kallades ETUCO) samordnar TRACE projektet, som 
finansieras av kommissionen (ur sociala fonden) för nationella fackliga centralorganisationer i 9 
länder och europeiska branschfederationer (ytterligare information finns på www.traceproject.org , 
avsnittet vad är TRACE?).  Hela inriktningen är omstrukturering, anpassat till olika länders och 
branschers behov.  
 
EPSU:s medverkan i TRACE började 2005 och avslutas under hösten 2006. Studien heter 
”Förändringar i offentliga sektorn i Europa och fackliga lösningar”. Den handlar huvudsakligen om 
decentralisering av offentliga tjänster och dess konsekvenser för avtalsförhandlingar, arbetsvillkor, 
sysselsättning och kvaliteten på offentliga tjänster. Uttrycket decentralisering ses i ordets vidaste 
bemärkelse och innebär förflyttning av ansvar mellan centrala och regionala eller lokala myndigheter. 
Projektet har tagits fram gemensamt av NEA och LRG kommittéerna. Harald Kielmann (Ver.di) 
stöder EPSU:s arbete med projektet som självständig konsult.   
 
Målet är att genom TRACE bygga upp och stödja en grupp fackliga företrädare, som samarbetar 
kring omstrukturering i stats-, regionala och kommunala förvaltningar, lär sig förstå decentralisering 
bättre, delar med sig erfarenheter och lägger fast regler för framgångsrik och hållbar 
decentralisering.     
 
Två seminarier ägde rum den 30 juni-2 juli i Oxford och 15-17 december i Berlin. I dessa deltog 
sammanlagt 35 deltagare från 20 länder (bl.a. EU- och, EES-länder, samt EU-kandidatländer). 
Europeiska institutet för offentlig förvaltning (EIPA) medverkade som utomstående sakkunnig. Ett 
tredje, och sista seminarium äger rum i juni 2006, till vilken deltagare i tidigare seminarier bjuds in.    
 
Centralisering är visserligen ingenting nytt och innebär olika saker och erfarenheter i olika länder i 
Europa, men de första rönen visar att de aktuella reformerna snarare drivs av budgethänseenden än 
av att förbättra lokala demokratin och kvaliteten på offentliga tjänster. De pekar också på att fackliga 
organisationer mycket sällan deltar i den första decentraliseringsfasen, trots att man söker deras 
stöd när det gäller att verkställa reformer. Den ekonomiska sidan av decentralisering är en stor fråga. 
I de fall då ekonomiska överföringar till regionala och lokala myndigheter inte motsvarar de nya 
ansvarsområdena har studien identifierat att det föreligger allvarliga faror för outsourcing - utläggning 
av verksamhet. Ett annat bekymmer är fragmentering av beslutsfattandet. För fackliga 
organisationer innebär decentralisering att facklig samverkan måste öka på alla plan. Det visar sig 
också att decentralisering kräver centrala ramar både vad gäller arbetsvillkor och principen om 
offentliga sektorns roll, för att undvika geografisk ojämlikhet och bristande följdriktighet. Spänningen 
mellan EU:s konkurrensregler och offentliga tjänster och EPSU:s kampanj för en rättslig EU-ram om 
offentliga tjänster av hög kvalitet diskuterades också vid dessa seminarier. 
 
Ett pratiskt resultat av projektet är att ge ut en handbok om decentralisering för fackliga 
organisationer inom kommunala, regionala och statliga myndigheter. Den ska innehålla 
bakgrundsinformation om inverkan av EU på förvaltningar, innebörden och drivkrafterna bakom 
                                                 
3 Europeiska fackliga institutet för forskning, utbildning och arbetsmiljö, som tillhör EFS. 
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decentralisering, fackliga rättigheter och EU:s förväntningar. Den ska illustreras med länderfallstudier 
som samlas in under projektets gång. Rent allmänt ska TRACE-projektet också hjälpa till att 
åskådliggöra den offentliga sektordimensionen i den aktuella debatten på EU-nivå om 
omstrukturering, som alltför ofta förbises, och samla in ytterligare bevis för vikten att anta en positiv 
europeisk inställning till gemensamma problem som offentliganställdas förbund och användare av 
offentliga tjänster står inför. 
 
Ett TRACE-nätverk har inrättats på internet (tillgängligt från EPSU:s hemsida), där nätverkets 
medlemmar kan få tag på all information som hör till, lämna meddelanden och förslag till 
fackföreningshandboken. 
 
 
2.  EPSU/ETUCO:s kurs “Sociala tjänster och sociala  dialogen i 
Europeiska Unionen”, 17 – 20 mars, Budapest 
www.epsu.org/r/218  
Europeiska fackliga akademin (ETUCO) arrangerade ett seminarium för EPSU, vars syfte var att 
skapa ett dynamiskt nätverk för sociala tjänster inom ramen för EPSU:s verksamhet. Seminariet 
började identifiera nyckelfrågor för socialarbetare på nationell och europeisk nivå och utarbeta nästa 
steg när det gäller att skapa en stark europeisk röst inom branschen. Deltagarna kom från 13 EU 
medlemsstater och granskade förändringarna inom branschen sedan EPSU:s sista politiska 
ställningstagande om socialtjänsten, som antogs 1998. Det ökade trycket av inre marknadsregler 
inom branschen på europeiskt plan presenterades. Deltagarna erkände att det viktiga i denna debatt 
var kategoriseringen av sociala tjänster under EU lagstiftning. Frågan om ”tjänster i allmänhetens 
intresse” och lämpliga definitioner att använda för att identifiera dem debatterades under hela 
tredagarsmötet. Deltagarna ansåg att sociala tjänster bäst utförs nära medborgarna, och bottnar i 
tanken om ”social aktivering”. Konferensens slutsatser framförde att EPSU borde arrangera ett 
seminarium för alla EPSU:s medlemsförbund inom socialtjänsten under våren 2006. Man hoppades 
att detta skulle ge EPSU tillfälle att påverka debatten om kommissionens anmälan om sociala 
tjänster och tjänster i allmänhetens intresse. EPSU:s medlemsorganisationer hoppas samordna sina 
rön med Europaparlamentet under andra halvåret 2005. Huvudfrågorna för mötet 2006 blir 
KVALITET och arbetsvillkor, samt utbildning inom branschen. Särskild hänvisning ska göras till 
invandrad arbetskraft i branschen (i synnerhet vad beträffar hemtjänsten). Den 18 april 2005 
sammanträder EPSU:s arbetsgrupp om socialtjänsten, som ska fungera som styrgrupp för detta 
initiativ. Avsikten är att mötet ska utarbeta ett arbetsprogram för sociala tjänster under perioden 
2005-2009. 
 
 
3. EPSU:s konferens om offentliga-privata partnersk ap (PPP) och 
offentliga tjänster av hög kvalitet, 9 & 10 maj, Br yssel 
www.epsu.org/a/906  
 
2.  EPSU:s konferens om offentliga-privata partnerskap (PPP) och offentliga tjänster av hög 
kvalitet, 9 och 10 maj 2005 Bryssel 
 
Konferensen fokuserade på att klarlägga PPP och förstå de skattemässiga, ekonomiska (dvs privata 
sektorn anses vara mer effektiv) och politiska motiveringar bakom dess utveckling, med 
utgångspunkt från det arbete som utförts inom EPSU:s fasta kommitté för kommunförvaltning. Vid 
konferensen framkom ett antal synpunkter4: 
• Det krävs mer utvärdering av PPP, också i förhållande till eventuella alternativ 

                                                 
4 För rapporter se www.epsu.org/a/906 
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• Det finns många praktiska svårigheter med ledning och kontroll av PPP-avtal, och det saknas 
effektiva straffpåföljder mot privata företag som inte fullföljer sina åtaganden  

• Det är nödvändigt att fastställa normer och krav för PPP  
• Det är viktigt att förbättra offentliga företags och myndigheters kompetens, särskilt vad gäller 

kommunal nivå för att stödja internverksamhet som alternativ till PPP  
• Det krävs en offensiv, aktiv kampanj till stöd för att engagera fackliga organisationer och 

civilsamhället, på nationellt och europeiskt plan 
• Vi måste hålla reda på nivån på offentliga (och privata) investeringar i offentliga tjänster, och 

särskilt främja finansiering av solidariskt slag 
• Mer arbete krävs för att utarbeta innehållet och gemensamma principer om offentliga sektorn 

som skulle kunna framföras inom en rättslig EU ram. 
 
Många av dessa synpunkter har uppmärksammats i EPSU:s kampanj om tjänster i allmänhetens 
intressen och i de fasta kommittéernas verksamhet (särskilt LRG och PU).    
 
Vi har emellertid varit mindre framgångsrika vad gäller att utarbeta en allmän EPSU politik om 
normer för PPP, med utgångspunkt från konferensens synpunkter och EPSU:s ställningstagande 
2004 om grönboken om PPP. EPSU förblir kritiskt inställd mot kommissionens smala inriktning på 
konkurrenspolitik och utveckling av PPP, men vi har inte alstrat tillräckligt stöd för att börja få till 
stånd en annan synpunkt.   Kommissionen utfärdade i november 2005 en anmälan, som stöder 
inrättandet av ett center för sakkunskap om PPP, som ska vara kopplat till europeiska 
investeringsbanken. EPSU har redan sagt i ett brev till kommissionär McCreevy i september 2005 att 
EPSU har reservationer om ett PPP organ, vars främsta uppgift skulle vara att underlätta eller främja 
PPP (inom alla delar av den offentliga sektorn!).    
 
 
4.  Uppföljning av vitboken om tjänster i allmänhet ens intresse 
www.epsu.org/r/231  
 
Vitboken om tjänster i allmänhetens intresse gavs ut i maj 2004, efter ett remissförfarande som 
startats av grönboken 2003 (som i själva verket föregicks av en anmälan 2001).  

Diskussioner skulle ha ägt rum i Europaparlamentet i maj-juli 2005. Parlamentets utskott kunde dock 
inte komma överens om vilket utskott skulle ”leda” arbetet om vitboken, och särskilt  IMCO-utskottet 
kunde inte medge att det var ekonomiska utskottet ECON, vilket var fallet med grönboken 
(Herzograpporten). Konflikten löstes först i början av 2006, och ledningen gavs till ECON (vars 
föredragande är den tyske socialdemokratiske ledamoten Rapkay).   
 

Debatten i parlamentet om vitboken är ytterligare ett tillfälle att intensifiera den fackliga kampanjen 
för ett positivt EU agerande om tjänster i allmänhetens intresse, som lanserades vid EPSU:s 
årskonferens om PPP den 9-10 maj 2005. Förseningen är därför att beklaga. 
 

Det är värt att minnas att vitboken inte klarlade den föga hjälpsamma skillnaden mellan tjänster av 
allmänt ekonomiskt intresse, och tjänster i allmänhetens intresse, och inte heller gav ett klart löfte att 
införa en allmän rättslig ram om tjänster i allmänhetens intresse. Det som dock är viktigt är att 
vitboken säger att “vid konflikt om tillämpning av fördragsreglerna gäller effektivt utförande av 
uppgifter av allmänt intresse”5.  Det är ett av EPSU:s huvudmål vad gäller en rättslig ram om tjänster i 
allmänhetens intresse.  
 
I syfte att få igång arbetet med uppföljning av vitboken inrättade socialdemokratiska partiet (PSE) en 
arbetsgrupp i november 2005 för att utarbeta ett förslag till rättslig ram. Arbetsgruppens ordförande 
                                                 
5 Stycke 3.2, vitboken om tjänster i allmänhetens intresse, 2004 (374)  
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är den holländska ledamoten Ieke van den Burg. EPSU deltog i gruppen som observatör å EFS 
vägnar.      
 
Förslaget från PSE-gruppen gavs ut i februari 2006 och socialdemokraterna har för avsikt att 
presentera en slutgiltig text beträffande kommissionen i april/maj 2006. 
 
EPSU:s styrelsemöte i november 2005 godkände EPSU:s kampanj till stöd för en rättslig ram. 
Styrelsen betonade vikten av en tydlig inriktning, dvs till förmån för ”offentliga tjänster av hög kvalitet” 
som del av ett alternativ till avreglering och liberalisering, och underströk följande krav för en 
framgångsrik kampanj: 

• EPSU:s medlemsorganisationers kapacitet och vilja att genomföra nationella, regionala och 
lokala aktioner till stöd för kampanjen och att medlemsförbunden satsar tillräckliga resurser 
på den. 

• Att medlemsförbunden accepterar att det krävs en nationell samordnare i varje land för 
kampanjen  

• Samordnad inventarier över offentliga tjänster i de olika medlemsstaterna  
• Ramverk för allianser som ska byggas som del av kampanjen  
• Att använda parollen ‘Offentliga tjänster av hög kvalitet i Europa’. 

Kampanjen lanseras i april 2006, i Wien. 
 
Ad-hoc arbetsgruppen om tjänster i allmänhetens int resse, möten den 20 april och 5 
juli 2005   www.epsu.org/r/202 
 
Arbetsgruppen om tjänster i allmänhetens intresse sammanträdde den 20 april och diskuterade 
uppföljningen av vitboken om tjänster i allmänhetens intresse och utbytte åsikter med  ledamoten 
Proinsias De Rossa, som ansvarar för sysselsättningsutskottets yttrande om vitboken, och Barbara 
Sak, som bidragit till rapporten för Europaparlamentet om ”Tjänster i allmänhetens intresse i den inre 
marknaden”; samt tjänstedirektivet (inklusive ändringsförslag från Europaparlamentets utskott).  
 
Vid mötet den 5 juli koncentrerade man sig på EPSU:s kampanj om tjänster i allmänhetens intresse 
(med utgångspunkt från ett första förslag till kampanj)  och statsstöd.  Styrelsen antog ett EPSU 
yttrande om statsstöd i november 2005. 
 
I juni uppmanade EPSU och EFS, ETF, Celsig, CEEP, Confrontations Europe, och Eurocities i ett 
gemensamt brev Europaparlamentet att lösa den pågående konflikten om vilket parlamentsutskott 
skulle ta ledningen för uppföljningen om vitboken om tjänster i allmänhetens intresse. 
Undertecknarna påpekar i brevet att denna uppföljning är mycket brådskande om diskussioner om 
en framtida  rättslig ram för tjänster i allmänhetens intresse inte ska ersättas av debatten om 
förslaget till tjänstedirektiv. Tyvärr förblev frågan fastlåst under 2005 och löstes först i början av 2006. 
Bernhard Rapkay (PSE) blir föredragande om vitboken och Werner Langen (PPE) föredragande om 
offentliga-privata partnerskap. 
 
 
5.  Fackliga organisationer och kriminalvård i Euro pa - Workshop 
2005, 19 maj, Luxemburg 
www.epsu.org/r/226  
 
26 deltagare från 9 länder medverkade i seminariet, som omfattade frågor rörande privatisering, 
fackliga rättigheter och kriminalvårdsanställdas arbetsvillkor. Alternativ till fängelse diskuterades 
också. Alla deltagare betonade vikten av en delad infallsvinkel vad gäller kriminalvården, att å ena 
sidan förbättra de intagnas och anställdas arbets- och levnadsvillkor, samt å andra sidan reformera 
kriminalvårdssystemet.    
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EPSU hade tagit fram ett diskussionsunderlag som gav en överblick över läget i EU beträffande 
fängelsebefolkningen, kriminalvårdsanställda, kriminalvårdens ställning i den bredare EU debatten 
om offentliga tjänster. Tendensen i Europa mot hårdare straff, vilket leder till ett ökat antal intagna i 
många länder lyftes fram. En utredning med bakgrundsinformation presenterades vid seminariet av 
Stephen Nathan, från Prison Privatisation Report International (PPRI, PSIRU, UK) som visade i 
vilken utsträckning privata företag är engagerade i att driva kriminalvårdsanstalt, särskilt då i 
Storbritannien som exempel (finns på www.epsu.org/a/1089).  
Ole Ingstrup, f.d. chef för kanadensiska fängelser och ordförande för International Correction and 
Prison Association gjorde en presentation om social dialog inom kriminalvården i Kanada. Han 
avslutade med att säga att bästa redskapet mot ytterligare intrång från privata sektorn i 
fångvårdsanstalter var att förbättra levnadsvillkoren i offentliga anstalter. Tre landsrapporter, från 
Frankrike (CGT-FO), Belgien (CCSP) och Tyskland (Ver.di) kompletterade rapporten från PSIRU 
och EPSU:s diskussionsunderlag. 
 
Det är uppenbart att frågor kring kriminalvården är mångfaldiga, komplicerade och speglar en 
varierande problematik. Den går direkt in i hjärtat av den aktuella debatten om framtiden för 
offentliga tjänster vad gäller statens ansvar, gränserna för och konsekvenserna av privata sektorns 
engagemang, kopplingen mellan alla offentliga tjänster, samt mellan arbetsvillkor och de, som 
använder tjänsterna. Man var överens om att lösningen till överbelagda fängelser inte var att bygga 
nya fångvårdsanstalt. Vad beträffar privatisering ansåg man att den brittiska modellen med helt 
privata fängelser inte var godtagbar. Många deltagare trodde emellertid att fullständig privatisering 
inte kunde ske i deras länder på grund av institutionella anordningar och/eller fackligt motstånd. Det 
var dock viktigt att noga följa situationen och inrätta ett förvarningssystem för att motverka 
påtryckningar från företag som nästlar sig in i kriminalvården. I detta läge krävs bättre samordning 
mellan berörda fackliga organisationer, på nationellt och EU-plan. Men för att vara trovärdig i den här 
kampanjen är det också viktigt att förklara varför man behöver offentliga fångvårdsanstalter, som i 
många länder var i mycket dåligt skick.  
 

Detta första seminarium kräver ytterligare forskning och möten. Det har hjälpt oss identifiera ett antal 
problem som kriminalvårdsanställda brottas med. Som nästa steg planeras ett andra seminarium, i 
samarbete med EPSU:s fasta kommitté för sociala tjänster och sjukvårdsfrågor, under 2006 och 
med socialarbetare och utbildningspersonal inom kriminalvården såväl som domare.   
 
Könsfördelning  
10 kvinnor deltog av sammanlagt 26 delegater 
 
 
6. EPSU:s resurspaket – använd det! Möten för 
fackföreningsfunktionärer med ansvar för utbildning sverksamhet, 11 
oktober, Luxemburg 
www.epsu.org/a/1293   
 
Seminariet granskade hur EPSU:s resurspaket kunde användas för att: 
 
• Öka medvetenheten om europeisk politik och beslutsfattande; 
• Öka förståelse för hur europeisk integration påverkar offentliga tjänster; 
• Hjälpa fackliga organisationer att utarbeta strategier. 
 
Generellt var fackliga företrädare mycket positivt inställda till resurspaketet som hjälpmedel på 
nationellt och gränsöverskridande plan. Man tyckte det var viktigt att medlemsförbunden anpassade 
resurspaketet - ”att bara dela ut materialet” räcker inte. Att utveckla kompetens och kunskap om 
europeiska frågor bland fackliga aktiva och förtroendevalda anses mycket viktigt, och man är 
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medveten om att det kräver en investering av tid och resurser i medlemsorganisationer. 
Gemensamma utbildningar med arbetsgivare ansågs också vara en möjlighet.  
 
Viktiga rekommendationer / aktioner: 

• Att organisera ‘utbildningar för utbildare’. Detta bör utarbetas genom ett nytt EPSU projekt 
och lärdomarna ska spridas genom utbildningar på nationellt, underregionalt, EPSU:s 
valkrets- och gränsöverskridande plan.    

 
• Att utarbeta pilotprojekt och gränsöverskridande partnerskap genom både ISKA och EPSU, 

som sätt att utveckla en sammanhängande metodik för offentliganställdas förbund som 
använder resurspaketet i Europa. 

 
• Utnyttja existerande nätverk eller nya nätverk för resurspaketverksamheter och utbildningar, 

t.ex. nordiska nätverket, baltiska nätverket. 
 

• Granska olika EU finansierings- och budgetlinjer för eventuella källor till stöd för nationella 
och gränsöverskridande utbildningsseminarier och projekt. 

 
• Utnyttja EPSU:s hemsida som informations- och kontaktkälla för studieorganisatörer, med 

uppdateringar av resurspaketet, återkoppling och utvärdering, att dela med sig information 
och utbyta erfarenheter. Ta reda på om det är möjligt att presentera EPSU:s 
resurspaketmaterial även i Word-format i syfte att göra det lättare att komma åt det och för 
medlemsförbund att använda materialet som komplettering till material på nationellt plan eller 
från medlemsorganisationer. 

 
• Ta reda på hur EPSU kan fortsätta att bistå utbildares verksamhet, till exempel genom ett 

årligt möte för utbildare, för att dela med sig kunskaper och information.    
 
 
7. Journalistseminarium, 5 och 6 december, Bryssel 
www.epsu.org/a/1363  
EPSU:s medlemsförbund deltog i ett seminarium för att utarbeta en samordnad 
kommunikationsstrategi. Huvudsyftet med seminariet var att använda kopplingar till 
medlemsförbundens publikationer för att öka synbarheten och profilen för frågor rörande offentliga 
sektorn inom EU. Deltagare från 13 länder medverkade i seminariet.  
 
Det medgavs att EPSU startat kampanjverksamheter och är ansvarig för mediarelationer, främst vad 
gäller de specialiserade och traditionella media som utgör presskåren i Bryssel, som är världens 
största. Mötet försökte påbörja identifierbara aktioner och syftade till att mobilisera och samordna 
kommunikationer och resurser för gemensamma mål. Den viktigaste debattfrågan var att inrätta ett 
kommunikationsforum, för att möjliggöra central clearing, nätverk, informationsutbyte och effektiv 
samordning.  
 
Ett uppenbart krav var att erbjuda paketerad och användarvänlig information om EU till 
medlemsorganisationerna. Mötet uppmanade EPSU:s styrelse och medlemsförbundens styrelser att 
stödja denna strategiska samordning för kampanjer och kommunikationer. Man bad om stöd för att 
verkställa alla praktiska åtgärder inom väl avgränsade budget- och andra ramar, i syfte att nå en mer 
samordnad kampanj- och kommunikationsstrategi på europeiskt plan, å EPSU:s medlemsförbunds 
vägnar. Seminariet inbegrep presentationer från Europeiska kommissionen och ett besök på 
Europaparlamentet för att lyssna till presentationer från företrädare för de största politiska partierna. 
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8. EPSU:s avtalskonferens, 12-13 december, Bryssel 
www.epsu.org/a/845  
 
De viktigaste arbetsområdena för avtalsförhandlingar under året var:  

• Att upprätthålla och bygga nätverket epsucob@; 
• Att förbättra informationsflödet genom epsucob@NEWS; 
• Att uppdatera information om löner och villkor och göra tillägg till databasen om löner och 

villkor – epsucob@INFO; 
• Att ta fram den andra årsrapporten om kollektivavtal och sociala dialogen i offentliga sektorn; 

samt 
• Att organisera EPSU:s fjärde avtalskonferens. 

 
Nätverket epsucob@  

EPSU:s avtalsförhandlingsnätverk epsucob@ bildades 2003 och för samman funktionärer med 
ansvar för avtalsförhandlingar inom EPSU:s medlemsorganisationer. Varje kontakt ansvarar för att 
skicka in nyheter och information om avtalsförhandlingar till EPSU:s sekretariat. Detta 
vidarebefordras sen genom nätverket antingen med e-post eller som notis i epsucob@NEWS eller 
lagras i databasen om löner och villkor.  
 
Informationsflödet från medlemsorganisationerna ökade något under 2005, men det finns utrymme 
för förbättringar. Sekretariatet medger att nätverket främst drivs på engelska och att detta är ett 
hinder för somliga medlemsförbund.    
 
epsucob@NEWS   (se www.epsu.org/r/121 ) 
E-postbulletinen epsucob@NEWS har skickats ut sedan mars 2004. Den började som 
månadsutgåva, men sedan mitten av 2005 kommer den ut var fjortonde dag. Sekretariatet anser att 
den därmed levererar färskare nyheter och nyhetsbulletinen blir relativt hanterbar med ca 10-12 
korta notiser. 
 
Sedan mitten av 2005 har varje notis också lagrats på avtalssidorna på EPSU:s hemsida där man 
alltså kan läsa om senaste nytt för varje land.    
 
epsucob@INFO - databasen för löner och villkor 
Databasen startades 2004 med information från en enkät som gjordes under året. Mer arbete har 
lagts ned under 2005 för att uppdatera informationen. Det viktigaste är dock försöken att lösa 
kompabilitetsproblem mellan databasen och EPSU:s hemsida. Det lyckades mot slutet av 2005, och 
databasen kan nu vidareutvecklas under första halvåret 2006 i samråd med epsucob@ kontakter, 
som ska ombes bekräfta tillgänglig data innan den görs mer allmänt åtkomlig.   
 
Årsrapport om avtalsförhandlingar och social dialog 
Den andra årsrapporten, för 2005, utarbetades inför avtalskonferensen i december. Den följde 
ungefär samma format som första rapporten för perioden 2002-2004. Konferensdeltagare och 
medlemmar i nätverket epsucob@ bads om synpunkter om utkastet, som sedan skulle uppdateras, 
redigeras och skickas ut i början av 2006. 
 
Konferens den 12-13 december 
Konferensen var del av ett projekt om avtalsförhandlingar och sociala dialogen som finansieras av 
kommissionen under budgeten för att främja sociala dialogen. Finansieringen gjorde det möjligt för 
EPSU att beställa tre studier om avtalsförhandlingar och sociala dialogen. Det innebär också att 
deltagarna från de nya medlemsstaterna och kandidatländerna kunde få ekonomiskt bidrag att delta 
både i själva konferensen och en uppföljningsarbetsgrupp som planeras äga rum i februari 2006. 
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Med över 90 deltagare från 25 länder garanterade konferensen en omfattande rad debatter om 
viktiga frågor rörande avtalsförhandlingar och sociala dialogen, bl.a. utläggning av verksamhet, låga 
löner och arbetstid. Talare från EFS gav lägliga översikter om utvecklingen av gränsöverskridande 
social dialog och avtalsförhandlingar i hela Europa.  
 
Tre bakgrundsprojekt, bekostade av kommissionen, omfattade låga löner, förbättring av spridning av 
information om avtalsförhandlingar och aktuell information om vad som händer inom likalön, livslångt 
lärande, stress och distansarbete. Utkastet till rapport om låga löner delades ut och diskuterades vid 
konferensen medan de andra studierna ännu inte var färdiga vid årets slut och skulle diskuteras vid 
arbetsgruppens möte i februari 2006. 
 
 
10. Utkast till tjänstedirektiv 
www.epsu.org/r/224  
 
Under 2005 hade EPSU, liksom under 2004, ett antal överläggningar om förslaget till direktiv i 
styrelsen och arbetsutskottet, samt vid möte i ad hoc arbetsgruppen om tjänster i allmänhetens 
intresse, med inriktning på tjänster i allmänhetens intresse och tjänster av allmänt ekonomiskt 
intresse, med utgångspunkt från den brådskande resolutionen som antogs av EPSU:s kongress i 
juni 2004. 
 
I februari 2005 kom arbetsutskottet överens om EPSU:s allmänna inriktning i frågan, dvs att vi skulle 
fortsätta att stå emot direktivet, men skulle vara beredda att ändra det om vi måste. Vad beträffar 
ändringsförslag fastställdes två huvudmål:   
1. att se till att direktivet inte omfattar, eller påverkar tjänster i allmänhetens intresse och tjänster av 

allmänt ekonomiskt intresse. Rent idealiskt vore att göra mer än att undanta tjänster i 
allmänhetens intresse och tjänster av allmänt ekonomiskt intresse från direktivets spännvidd (då 
undantag alltid får en begränsad tolkning). Det betyder att artikel 1 och artikel 2 måste ändras.  

2. att se till att direktivet inte påverkar arbetslagstiftning, föreningsfrihet eller kollektivavtal. Det är 
därför viktigt att få en bred formulering för att täcka alla de olika nationella partsförhållanden.  

 
Dessa två mål hänger samman med det andra viktiga fackliga syftet med att ändra direktivet, dvs 
principen om ursprungsland, eftersom ju bredare direktivets räckvidd blir desto mer problematisk  blir 
ursprungslandsprincipen.    
 
Efter ordförande Barrosos kommentar den 3 februari 2005 att kommissionen var beredd att 
omarbeta direktivet höjdes förväntningarna om förändringar. EFS generalsekreterare meddelade att 
kommissionären verkade mer redo än sin företrädare, kommissionär Bolkenstein, att lyssna på 
fackliga bekymmer. Ett möte mellan EPSU och kommissionär McCreevy ägde också rum i maj 2005. 
 
EPSU organiserade möten med andra branschfederationer och utarbetade ändringar inom 
respektive intresseområden också i en EFS arbetsgrupp som tillsatts för att följa upp 
tjänstedirektivet.  Vårt syfte var att målsättningarna skulle samordnas och komplettera varandra, men 
det var inte alltid lätt.      
 
En demonstration organiserades av EFS den 19 mars 2005. Den föregicks av ett antal nationella 
informationsmöten, pressuttalanden och andra yttranden. 
 
I Europaparlamentet presenterade de två huvudföredraganden med ansvar för att utarbeta 
parlamentets ställningstaganden om direktivet, Anne Van Lancker, för sysselsättnings- och sociala 
frågor, och Evelyne Gebhardt, för utskottet om inre marknaden och konsumentskydd 
arbetsdokument i början av 2005. Rapporten från sysselsättningsutskottet godkändes i juni och från 
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inre marknadsutskottet i november 2005.  Omröstningen i plenarsammanträdet efter första 
behandlingen ägde rum i februari 2006. 
 
Under hela 2005 organiserades ett antal utfrågningar och möten om direktivet av olika 
parlamentsutskott och politiska grupper i parlamentet, som EPSU deltog i, bl.a. socialdemokraterna 
(PSE) den 15 och 16 februari, Enade vänstern den 18 mars och ekonomiska utskottet den 29 mars. 
Vid kontakter med europaparlamentariker poängterade EPSU vikten av följande principer i 
lagstiftningsförfarandet:    

• Behovet av en klar, välformulerad text (en förutsättning för klarhet och medverkan i 
beslutsfattande); 

• effektiv samrådan under förberedelsefasen (kanske verkar det som om det tar tid, men är på 
sikt snabbare);  

• lämplig konsekvensbedömning (inklusive möjligheten att förkasta förslaget om bedömningen 
är otillfredsställande); 

• lämplig  prövning för oavsiktliga biverkningar (för att efteråt undvika “men det var ju inte så vi 
hade tänkt oss...” diskussioner); samt  

• fundera i förhand på genomförande och tillämpningsfrågor. 
 
Vi framhöll att ingen av dessa principer är inskrivna i tjänstedirektivet, och vi uppmanade dem att 
försäkra sig om att tjänster i allmänhetens intresse och tjänster av allmänt ekonomiskt intresse var 
undantagna från förslaget, i enlighet med föredragandens, Evelyne  Gebhardts förslag 
 
Vi förklarade också för ledamöterna att direktivet inte får ha negativa konsekvenser för 
medlemsstaternas (inklusive kommunala och regionala myndigheters) kompetens att reglera 
offentliga tjänster i allmänhetens intresse. Med hänsyn till att direktivet i nuvarande skrivning enbart 
handlar om att främja tjänstekonkurrens genom att avskaffa reglering (t.ex. kraven i artikel 14/15), är 
det endast genom att undanta tjänster i allmänhetens intresse och tjänster av allmänt ekonomiskt 
intresse från direktivet, som detta kan åstadkommas.      
 
Samtidigt får direktivet inte ha negativa konsekvenser för arbetslagstiftning och kollektivavtal. Avtal 
får inte ses som “krav” som kan utmanas och avskaffas. Precis på samma sätt som reglering är 
nödvändig i offentliga sektorn för att trygga solidaritet och offentliga tjänster av hög kvalitet åt alla, är 
kollektivavtal nödvändig för att trygga solidaritet och sysselsättning av hög kvalitet åt alla. 
 
Och naturligtvis kan inte ursprungslandsprincipen på något sätt omfatta vare sig offentliga tjänster 
eller arbetslagstiftning eller kollektivavtal.    
 
EPSU:s arbetsutskott diskuterade situationen efter första behandlingen i februari 2006, och 
upprepade att samtidigt som Europaparlamentet tagit ett stort steg framåt krävs ytterligare framsteg, 
särskilt beträffande offentliga tjänster.     
 
Diskussioner om direktivet fortsätter under hela 2006, och ett nytt förslag väntas från kommissionen 
de 4 april 2005.  
 
 
11. Arbetstidsdirektivet 
www.epsu.org/r/152  
 
Frågan om arbetstid behandlades under första halvåret 2005. EPSU:s fasta kommitté för sociala 
tjänster och sjukvårdsfrågor (HSS) tog en ledande roll och samordnade svaren till EU:s 
verksamhet beträffande arbetstid. Man inriktade sig främst på Europaparlamentet, som tog fram 
och godkände en rapport skriven av föredraganden Alejandro Cercas.  
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De aktuella frågorna i parlamentet är:   
• Beräkningsperioder 
• Enskilda undantag 
• Definition av jourtjänstgöring på arbetsplatsen 
 
Fasta kommittén för sociala tjänster och sjukvårdsfrågor (HSS) fick i uppgift att fingranska CERCAS 
rapport och att utarbeta ett inlägg till Europaparlamentet. EPSU:s rapport till parlamentet sade 
följande: 
• Vad beträffar beräkningsperioder är det väsentligt att bibehålla möjligheten att förhandla om 

dem kollektivt;  
• Vad beträffar enskilda undantag är det godtagbart att detta alternativ fasas ut senast 1 januari 

2010 och att den inte införs i några nya länder;  
• Vad beträffar jourtjänstgöring måste JAEGER-avgörandet respekteras. 
 
EPSU höll dessutom en presskonferens den 17 mars med Cercas, och parlamentsledamoten 
Stephen Hughes för att ge publicitet åt ärendet. Europaparlamentet antog senare Cercas rapport 
med en betydande majoritet. För EPSU är det särskilt värt att konstatera det framgångsrika 
samordnade lobbyarbetet, på EU- och nationellt plan. 
EPSU organiserade också en demonstration den 3 juni i Luxemburg, utanför sysselsättningsrådets 
möte. Men frågan om en omarbetning av arbetstidsdirektivet hade kört fast i ministerrådet, och under 
brittiska ordförandeskapet juli-december 2005 skedde ingenting värt att notera beträffande denna 
fråga. 
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V. EFS/EUROPEISKA UNIONEN 
 
1. EFS styrelse  
 
EFS styrelse sammanträdde den 15-16 mars, 14-15 juni, 19-20 oktober och 07-08 december. 
Styrkommittén sammanträdde den 10 februari, 4 maj, 22 september och 14 november, och vidare i 
samband med styrelsemöten den 14/6, 19/10 och 7/12. EPSU:s generalsekreterare sitter kvar i EFS 
styrkommitté. EPSU:s nyvalda ordförande Anne-Marie Perret deltog i styrelsen som ordinarie 
ledamot för första gången i december.    
 
Mötena utmärktes mest av följande frågor: 
 

• Konstitutionsfördraget, som förkastades av folkomröstningar i Frankrike och i Nederländerna: 
vid styrelsemötet den 14 och 15 juni gjordes en analys på djupet om orsakerna till att de 
franska och nederländska medborgarna beslutat att rösta mot konstitutionsfördraget. 
Folkomröstningen i Luxemburg i början av juni resulterade i ett ja, men  generellt har 
ytterligare arbete med konstitutionen kört fast. Styrelsen antog en deklaration om framtida 
europeisk integration vid mötet i juni. EFS bekräftade sitt stöd för den nuvarande 
konstitutionstexten och uppmanade regeringar att återupprätta förtroende för europeisk 
integration genom att främja ekonomisk utveckling och sysselsättning.   

 
• De aktuella debatterna om förslag till EU-lagstiftning, i synnerhet förslaget till tjänstedirektiv, 

arbetstidsdirektivet och REACH (kemiska ämnen):  
 

Årets höjdpunkt var otvivelaktigt massdemonstrationen som organiserades av EFS den 19 
mars mot tjänstedirektivet, enligt förslaget från kommissionen. Ca 90.000 
fackföreningsmedlemmar gick ut på Bryssels gator. Frågan behandlades vid alla 
styrelsemöten under hela året. I december fick styrelsen lov att kritisera resultatet av 
omröstningen om Gebhardt-rapporten i utskottet för inre marknaden och konsumentskydd 
(IMCO). Uttalandet förstärker EFS’ huvudkrav, dvs att förkasta ursprungslandsprincipen, 
värdlandets rätt att ålägga övervakningsåtgärder,  undantag för somliga känsliga branscher 
som uthyrningsföretag, undantag för alla tjänster i allmänhetens intresse, oavsett om de är 
ekonomiska eller ej.   
 
Europaparlamentets utskott för sysselsättning och sociala frågor antog Cercas-rapporten om 
arbetstidsdirektivet den 20 april med en klar majoritet, vilket återigen presterades i plenum 
den 11 maj. Kompromissen som uppnåddes av Europaparlamentet kräver att undantagen tar 
slut 36 månader efter det att direktivet träder i kraft (2010). Den förlänger 
bedömningsperioden till 12 månader under vissa villkor och definierar jourtjänstgöring på 
arbetsplatsen som arbetstid, och följer därmed EU-domstolens prejudikat. Sysselsättnings- 
och socialpolitiska rådet, som sammanträdde den 2-3 juni godkände inte parlamentets 
resolution. EFS kritiserade skarpt detta beslut, i synnerhet en liten minoritet som blockerade 
frågan, bestående bl.a. av Storbritannien och Tyskland. EFS kritiserade också 
kommissionen, som heller inte antog kompromissen som nåddes i parlamentet. Detta 
undergräver arbetstagarrättigheter och är ur takt med behovet att återställa Europas 
medborgares förtroende för EU. Arbetstidsdirektivet förblev fastlåst under den här perioden.   
 
Omröstningen i Europaparlamentet om REACH regleringen ägde rum den 7 november. 
Texten som godkändes motsvarar en del av EFS krav, särskilt vad gäller att kvarhålla 
bevisbördan på  industrin, principen ‘duty of care’ enligt vilken tillverkare är skyldiga att 
informera användare om produktsäkerhet, principen om obligatorisk information om 
beskaffenhet av ‘ämnen som inger en hel del oro’ (cancerframkallande, mutageniska,  giftiga, 
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beständiga och bioackumulativa). Andra aspekter, t.ex. säkerhetsinformation som krävs för 
ett betydande antal kemiska ämnen, har vattnats ur.     

 
• Misslyckande att godkänna EU:s budget: Vid toppmötet den 16-17 juni lyckades man inte 

komma överens om det ekonomiska perspektivet 2007 – 2013. I förening med att 
konstitutionsförslaget förkastats av två av EU:s grundläggande medlemmar har detta försatt 
unionen i ett krisläge.    

 
• Utmaningarna mot den europeiska sociala modellen av politiker och akademiker. Begreppet 

ett socialt Europa har varit av fundamental betydelse för EU:s utveckling. Modellen omfattar 
sociala rättigheter, socialt inbegripande, social dialog och en viktig roll för arbetsmarknadens 
parter vid utformningen av EU:s politik. Dessa kärnvärderingar har utmanats i en rapport som 
beställts av det brittiska ordförandeskapet, som påstår att det inte finns en europeisk social 
modell, utan 25 olika stycken. EFS gick emot dessa argument och antog ett uttalande om ett 
’starkt, socialt Europa‘ vid styrelsemötet i oktober.  

 
• Vaxholm, Viking och Irish Ferries-fallen: Alla tre fall kretsar kring de centrala frågorna 

huruvida företag får använda billigare utländsk arbetskraft som ersättning för de lokala 
arbetstagarna och huruvida företag, som utför ett arbete enligt avtal utanför ursprungslandet 
måste följa rådande lokala kollektivavtal. I Vaxholmsfallet har man dessutom frågan om 
huruvida rätten till fri rörlighet kan begränsa rätten att handla kollektivt. Vaxholmsfallet är nu 
föremål för förhandlingar i Europadomstolen.    

 
Under den aktuella perioden antog EFS styrelse ett antal politiska motioner, som är värda att notera, 
bl.a. om ”fler och bättre jobb”, ”att forma ett starkt och socialt Europa”, ”om EU:s strategi om hållbar 
utveckling”, om grönboken om demografiska förändringar, om ”högre utbildning i ett perspektiv för 
livslångt lärande”, om ”sjukvård och långtidsvård”.      
 
EFS styrelse beslöt att hålla den 11e stadgeenliga kongressen den 21 – 29 maj 2007 i Sevilla, 
Spanien. 
 
Styrelsen godkände också ett förslag att starta ett all-europeiskt regionalt råd (Pan European 
Regional Council - PERC). Dokumentet som godkändes erkänner vikten av stadgeenlig 
självständighet för EFS. PERC kommer att omfatta medlemsförbunden i den nya fackliga 
samorganisationen (ITUC) i EU/EFTA länder och länder på väg att bli medlemmar i EU; övriga 
länder i sydöstra Europa, stater som nyligen blivit oberoende, inklusive ”-stan” länderna. PERC ska 
främja ITUC och EFS politik och handlingsprogram i Europa i förhållande till  
 

• Europarådet  
• EU:s grannlandspolitik i Europa 
• ILO 
• Relevant arbete i de internationella finansinstitutionerna  
 

För första gången inbjöds styrelseledamöter (generalsekreterare eller ordföranden) att delta i en 
sommarskola, som ägde rum den 1-2 juli i Florens. Bland annat diskuterades: EU:s situation, 
omstrukturering och omlokalisering, organisering och rekrytering, den demografiska utmaningen. 
EPSU:s generalsekreterare bidrog till en rundabordsdiskussion om demografiska förändringar. 
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2. Branschövergripande social dialog 
Sociala dialogens 20-årsdag (Val Duchesse förfarandet) 
 
Sociala dialogens tjugoårsdag firades den 29 september, vid ett möte som gav tillfälle till reflektioner 
om den sociala dialogens historia och framtid. John Monks kritiserade tendensen att på nytt driva en 
nationell socialpolitik, såväl som UNICE:s inställning, då organisationen är ovillig att ingå avtal. 
 
Treparts socialt toppmöte 
 
Arbetsmarknadens parter inbjöds till ett treparts toppmöte på Lancaster House i London den 24 
oktober. EFS välkomnade Europeiska kommissionens rapport till det informella sociala toppmötet 
den 27 oktober, i synnerhet förslaget om en ’globaliseringsanpassningsfond’, som ger 
medlemsstater möjlighet till anpassa sig till sociala chocker på grund av större omstruktureringar. 
 
Arbetsmarknadsparternas arbetsprogram 2006 – 2008 
 
EFS styrelsemöte i juni gav sitt bifall till den allmänna inriktningen för arbetsmarknadsparternas 
andra självständiga arbetsprogram. Efter ett beslut i sociala dialogsutskottet den 24 juni 
sammanträdde en liten ad hoc arbetsgrupp den 30/9 och 17/10 för att utarbeta ett första utkast till 
gemensamt arbetsprogram. Det blev uppenbart från första mötet att UNICE inte var berett att 
inkludera några betydande frågor i arbetsprogrammet. CEEP hade en mycket mer konstruktiv 
inställning och var berett att diskutera frågor av gemensamt intresse på europeiskt plan. Förslaget till 
arbetsprogram diskuterades vid styrelsemötet i december, och vi räknar med att det kommer att 
godkännas vid styrelsemötet i mars 2006. 
 
Handlingsram om jämställdhet (FoA) 
Efter en fjorton månader lång förhandling antogs en handlingsram om jämställdhet formellt av EFS, 
UNICE och CEEP vid sociala dialogsutskottsmötet den 1 mars, och presenterades till 
trepartstoppmötet den 22 mars (texten finns på http://www.epsu.org/a/1813). EPSU deltog i 
förhandlingarna och i det mindre redaktionsutskottet. 
 
Det främsta hindret var, ända fram till slutet av förhandlingarna, skälen till bristande jämställdhet 
mellan könen och hur den sociala dialogen ska definieras. Till slut lyckades den fackliga sidan hålla 
fast vid uttryckliga hänvisningar till avtalsförhandlingar som en av nycklarna till jämställdhet, och att 
ett av de främsta skälen till den bestående bristande jämställdheten mellan kvinnor och män är att 
kvinnors arbete undervärderas.  Det är på denna grundval som den fackliga sidan gick med på att 
underteckna texten. FoA består av 4 avsnitt: 
 
• Arbetsmarknadsparternas infallsvinkel 
• Utmaningar  
• Prioriteringar, samt  
• Uppföljning  
 
I en bilaga ges exempel på bästa metoder som använts under förhandlingarna. Det övergripande 
syftet med FoA är att förbättra verkställande av jämställdhetslagstiftning och att stödja 
Lissabonstrategin om fler och bättre jobb. Dess huvudsakliga mervärde ligger i dess integrerade 
angripsvinkel till jämställdhet, snarare än den styckevisa metodik, som företag använder sig av (dvs 
en bra politik om tillgång till utbildning för kvinnor, men ingen lämplig arbetstidspolitik). Det kan hjälpa 
till att stärka argumenten för jämställdhetsplaner på arbetsplatsen. Frågan om flexibilitet som verktyg 
att avhjälpa den bristande balansen mellan arbete och fritid var kontroversiell för ett antal fackliga 
organisationer. Man beslöt att hänvisningar till flexibilitet, till exempel vad gäller arbetstid, måste 
tolkas med utgångspunkt från ett frivilligt och förhandlat underlag. Man erkänner också att alternativ 
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till långa, oregelbundna arbetstider måste sökas för att förbättra kvinnors medverkan i 
beslutsfattande och balansen mellan arbete och fritid. Den främjar kvinnors roll i den sociala dialogen 
på alla plan, inklusive förhandlingsdelegationer och -enheter. Den rekommenderar att man 
gemensamt vänder sig till offentliga myndigheter för att öka tillgång till och kvalitet på barnomsorg 
(med särskild hänvisning till omsorg för alla beroende personer). Följande fyra områden prioriterades 
för handling av arbetsmarknadens parter centralt och inom varje bransch: 
 
• att åtgärda könsroller;  
• att stödja balansen mellan arbete och fritid;  
• att främja kvinnor i beslutsfattandet; 
• att tackla löneklyftan mellan könen. 
 
Vart och ett av dess områden illustreras av arbetsmarknadsparternas exempel på goda metoder. 
Uppföljningen består av årsberättelser och en granskning av parterna efter 5 år. Den delen förblir 
svag. Den går inte längre än den första FoA som antogs 2002 om livslångt lärande, trots att 
lagstiftningen i EU och de olika länderna är mycket mer utvecklad om jämställdhet än om utbildning. 
Den ger inte tillfälle att fastställa mål för att minska klyftor eller redskap för att mäta framsteg, trots att 
kvantifierade mål är del av instrumenten för goda metoder enligt en del av de prioriterade områdena 
(t.ex. tillgång till utbildning). Denna handlingsram (FoA) kan kanske bli en användbar uppslagstext för 
nationella och/eller branschvisa arbetsmarknadsparter som ännu inte tagit upp frågan om 
jämställdhet. För dem som redan aktivt håller på med förhandlingar om jämställdhet kanske de årliga 
rapporteringssystemen kan bli ett sätt att främja och markera exempel på goda metoder.    
 
Man skulle kunna konstatera att ämnet jämställdhet borde ha förtjänat ett kraftigare instrument än 
en FoA, vars bindande natur är lätt för arbetsgivare att utmana. Men en FoA kan utgöra ett praktiskt 
redskap och i sin tur främja diskussioner med arbetsgivare, som kan leda till starkare, mer bindande 
avtal på nationellt och branschplan. Den utsträckning till vilken denna FoA verkställs är ytterligare ett 
prov på värdet av denna form av instrument mellan arbetsmarknadens parter i EU. EPSU:s 
jämställdhetskommitté kommer att följa verkställandet och eventuella problem som uppstår.    
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1. Förteckning över kommittéledamöter 

EXECUTIVE COMMITTEE/COMITÉ EXÉCUTIF 
COMITÉ EJECUTIVO/EXEKUTIVAUSSCHUß/EXEKUTIVKOMMITTÉN 

 

Land Förbund Efternamn Förnamn 
M 
/ K 

Uppgift Rotation 

France FGF-FO PERRET Anne-Marie F EPSU 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 CSC HAMELINCK Luc M Substitute EC 1st two years 
and a half 

Belgium CSC 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 WHSSPSDPI OSTRIC-ANIC Ljiljana F Titular EC  

Cyprus PA.SY.DY HADJIPETROU Glafkos M Titular EC  
Czech 
Republic 

OSZSP CR SCHLANGER Jiri M Titular EC  

Czech 
Republic STATORG 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  

Finland JHL SANTAMAKI-VUORI Tuire F Titular EC  

Finland Talentia MALMSTRÖM Eila F Substitute EC  

Finland Pardia PALOLA Antti M Titular EC  

Finland TEHY LAITINEN PESOLA Jaana F Substitute EC  

France FNME-CGT POMMERY Claude M Titular EC  

France FSS-CFDT HAUTCOEUR Bruno M Substitute EC  

Germany Ver.di BSIRSKE Frank M Titular EC  

Germany Ver.di PASCHKE Ellen F Substitute EC  

Germany Ver.di ZAHN Christian M Titular EC  

Germany MB MONTGOMERY Frank Ulrich M Substitute EC  

Germany Ver.di WERHEIT Ursula F Titular EC  

Germany Ver.di MARTIN Kurt M Substitute EC  

Greece ADEDY VRETTAKOS Ilias M Titular EC  

Greece ADEDY DOLGYRAS Ilias M Substitute EC  
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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 McLOONE Peter 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 LAKRS SPIGULE Ausma F Titular EC  

Latvia LVSADA VIKSNA Ruta F Substitute EC  

Lithuania LVDPS 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 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 STE BETTENCOURT Leodolfo M Titular EC 3rd year 

Portugal STAL BRAZ Francisco M Substitute EC 1st, 3rd and 5th 
year 

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

Portugal STE BETTENCOURT Leodolfo M Substitute EC 2nd year 

Portugal SINTAP NOBRE DOS 
SANTOS 

Jorge M Substitute EC 4th year 

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

Romania UNIVERS VANCEA Aurelian M Substitute EC 1st two years 
and a half 

Romania FEM III ROSU Nicolae M Titular EC 2nd two years 
and a half 

Romania FEM III COTEANU Ana F Substitute EC 2nd two years 
and a half 

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 SEGARRA ORTIZ Miguel 
Vicente M Titular EC 1st two years 

and a half 

Spain FSP-UGT LACUERDA 
CASTELLO Julio M Substitute EC 1st two years 

and a half 

Spain FSP-UGT LACUERDA 
CASTELLO 

Julio M Titular EC 2nd two years 
and a half 

Spain FSAP-CC.OO SEGARRA ORTIZ Miguel 
Vicente 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 EKLUND Anna-Karin F Substitute EC  

Sweden Fackförbundet 
ST CARNHEDE Annette F Titular EC  
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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 

UNISON PRENTIS Dave M Titular EC  

United 
Kingdom FDA BAUME Jonathan M Substitute EC  

United 
Kingdom GMB STRUTTON Brian M Titular EC  

United 
Kingdom 

T&G ALLENSON Peter M Substitute EC  

United 
Kingdom UNISON SNAPE Liz F Titular EC  

France PSI ENGELBERTS Hans M Titular EC  

France PSI BUXBAUM Jürgen M Substitute EC  

Norway NUMGE KRISTIANSEN Gerd F Titular additional Women's seats 

Denmark FOA CHRISTENSEN Lisa Dahl F Substitute additional Women's seats 
United 
Kingdom RCN BREWER Sheelagh F Titular additional Women's seats 

Germany Ver.di MORGENSTERN Vera F Titular additional Women's seats 

Germany Ver.di WOLFSTÄDTER Alexa F Substitute additional Women's seats 

France FSS-CFDT JANNIN Marie-
Christine 

F Titular additional Women's seats 

Belgium SLFP SWAERTEBROEKX 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 

As per paragraph 4.3.2 of the EPSU Constitution Pre sidents of the Standing Committees, with the right to 
speak only: 
Health and Social Services : JENNINGS Karen F UNISON (UK) 

Local and Regional Government : HAMMARBÄCK Anders M SKTF (Sweden) 

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 
 

Constituency Country Union Last name First name Function 
Rotatio

n 

Benelux, 
France France FGF-FO PERRET Anne-Marie EPSU 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 FSS-

CFDT HAUTCOEUR Bruno Titular SC  

Benelux, 
France Netherlands AbvaKab

o FNV VAN PIJPEN Jenneke Titular SC  

Benelux, 
France Belgium CGSP-

ALR LIEBEN Gilbert Substitute SC 
1st two 
years and a 
half 

Benelux, 
France Belgium CSC HAMELINCK Luc Substitute SC 

2nd two 
years and a 
half 

Central 
Europe Austria GÖD/FS

G 
WIENKER-
SALOMON Eva Titular SC  

Central 
Europe 

Czech 
Republic 

OSZSP 
CR SCHLANGER Jiri Titular SC  

Central 
Europe Austria GÖD/FS

G HOLZER Richard Substitute SC  

Germany Germany Ver.di BSIRSKE Frank Titular SC  

Germany Germany Ver.di PASCHKE Ellen Substitute SC  

Germany Germany Ver.di ZAHN Christian Titular SC  

Germany Germany Ver.di WERHEIT Ursula Titular SC  

Germany Germany Ver.di 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 Kommun
al THÖRN Ylva Titular SC  

Nordic Sweden SKTF NORDMARK Eva Substitute SC  

Nordic Finland JHL SANTAMAKI-
VUORI Tuire Titular SC  

Nordic Finland Pardia PALOLA Antti Substitute SC  

North Eastern 
Europe Lithuania LVDPS PETRAITIENE Irena Titular SC 

1st two 
years and a 
half 

North Eastern 
Europe Estonia ROTAL LIIVAMAGI Kalle Titular SC 

1st two 
years and a 
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half 

North Eastern 
Europe Poland 

HPS 
Solidarno
sc 

OCHMAN Maria Substitute SC 
1st two 
years and a 
half 

North Eastern 
Europe Latvia LAKRS SPIGULE Ausma Substitute SC 

1st two 
years and a 
half 

North Eastern 
Europe Poland 

HPS 
Solidarno
sc 

OCHMAN Maria Titular SC 
2nd two 
years and a 
half 

North Eastern 
Europe Latvia LAKRS SPIGULE Ausma Titular SC 

2nd two 
years and a 
half 

North Eastern 
Europe Lithuania LVDPS PETRAITIENE 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 Bulgaria FTU-HS KOKALOV Ivan Angelov Titular SC  

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 a 
half 

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 United 
Kingdom PCS LANNING Hugh Substitute SC  

UK, Ireland Ireland IMPACT McLOONE Peter Titular 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    
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8. Bulgaria, Romania, Turkey = South Eastern 
Europe     
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GENDER EQUALITY COMMITTEE 

 

Constituency Country Union Last name First name 
M / 
F 

Function 
Rotati
on 

Central 
Europe Hungary EDDSZ CSER Agnes F President GEC  

North Eastern 
Europe Estonia ROTAL LIIVAMAGI Kalle M Vice President 

GEC  

UK, Ireland United 
Kingdom RCN JAMES Sandra F Vice President 

GEC  

 Belgium EPSU SALSON Nadja F EPSU 
Secretariat GEC  

Nordic Norway NUMGE KRISTIANSEN Gerd F Titular GEC  

Nordic Sweden SKTF SALEH Delshad M Substitute GEC  

Nordic Denmark FOA CHRISTENSEN Lisa Dahl F Substitute GEC  

UK, Ireland Ireland CPSU HORAN Blair M Titular GEC  

UK, Ireland United 
Kingdom UNISON SNAPE Liz F Substitute GEC  

UK, Ireland United 
Kingdom PCS CAMPBELL Pat F Titular GEC  

Germany Germany Ver.di MORGENSTER
N Vera F Titular GEC  

Germany Germany Ver.di ZAHN Christian M Titular GEC  

Germany Germany Ver.di WOLFSTÄDTE
R Alexa F Substitute GEC  

Germany Germany Ver.di BRUNNER Wolfgang M Substitute GEC  

Benelux, 
France France FPSPSS

-FO 
BERENI-
MARZOUK Brigitte F Titular GEC  

Benelux, 
France Belgium SLFP EYNDELS Jan M Substitute GEC  

Mediterranean Portugal SINTAP NOBRE DOS 
SANTOS Jorge M Titular GEC  

Mediterranean Malta GWU ATTARD 
SULTANA Josephine F Titular GEC  

Central 
Europe Macedonia TUAJCA MURATOVSKI Vanco M Titular GEC  

Central 
Europe Slovakia SOZKaS

O GALLOVA Ivana F Titular GEC  

North Eastern 
Europe Lithuania LVDPS PETRAITIENE Irena F Titular GEC  

South Eastern 
Europe Turkey Türk 

Harb-Is CIMEN Osman M Titular GEC  

South Eastern 
Europe Romania Gaz 

Rom. BUCUR Odeta F Titular GEC 

1st two 
years 
and a 
half 

South Eastern 
Europe Romania FEM III COTEANU Ana F Titular GEC 

2nd 
two 
years 
and a 
half 

South Eastern 
Europe 

Bulgaria FITUGO TEMELKOVA Maria 
Georgieva 

F Substitute GEC  
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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  

        
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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STANDING COMMITTEE ON HEALTH AND SOCIAL SERVICES 
 
Country Union Last name First name M / F Function R otation 

United 
Kingdom UNISON JENNINGS Karen F President HSS  

Sweden Kommunal 
DI PAOLO 
SANDBERG Liza F 

Vice President 
HSS  

Czech 
Republic OSZSP CR SCHLANGER Jiri M Vice President 

HSS  

Belgium EPSU GOOSENS Tamara F EPSU Secretariat HSS 

Austria GdG MAUERHOFER Monika F Titular HSS  

Austria GÖD/FSG KULOVITS Heinz M Substitute HSS  

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

Belgium CGSP-ALR KNAEPENBER
GH Jean-Pierre M Substitute HSS 

1st two 
years and a 
half 

Belgium CGSP-ALR KNAEPENBER
GH Jean-Pierre M Titular HSS 

2nd two 
years and a 
half 

Belgium CSC CRIJNS Guy M Substitute HSS 
2nd two 
years and a 
half 

Bulgaria MF-
Podkrepa OUCHEVA Theodora 

Nikolaeva F Titular HSS  

Bulgaria FTU-HS KOKALOV Ivan 
Angelov M Substitute HSS  

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 BIRIG Didier M Titular HSS  

France FSS-CFDT HAUTCOEUR Bruno M Observer HSS  

Germany Ver.di STEFFEN Margret F Titular HSS  

Germany Ver.di WEISBROD-
FREY Herbert M Substitute HSS  

Germany MB HAMMERSCHL
AG Lutz M Titular HSS  

Germany Ver.di OBERMANN Karl M Substitute HSS  
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Greece ADEDY KOUTSIOUBEL
IS 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  

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 BUTKEVICIEN
E 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 MERLIJN Elise F 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 

Romania SANITAS MUSCANU Florin M Titular HSS  

Spain FES-
CC.OO 

ALENDE 
MACEIRA Maria José F Titular HSS 

1st two 
years and a 
half 

Spain FSP-UGT NAVARRO 
BARRIOS Pilar F Substitute HSS 

1st two 
years and a 
half 

Spain FSP-UGT NAVARRO 
BARRIOS Pilar F Titular HSS 

2nd two 
years and a 
half 

Spain 
FES-
CC.OO 

ALENDE 
MACEIRA Maria José F Substitute HSS 

2nd two 
years and a 
half 
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Sweden SAHP OLSSON Marina F Titular HSS  

Sweden SKTF SKOGLUND Annica F Substitute HSS  

Sweden Kommunal NORDIN Leif 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 R otation 

Denmark HK/Stat & 
StK WALDORFF Peter M President NEA  

Germany Ver.di IHRIG Sigrid F Vice President 
NEA  

United 
Kingdom PCS COCHRANE Charles M Vice President 

NEA  

Belgium CGSP-P VASSART Dany M 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 CSC DEVOS Jean-Paul M Substitute NEA  

Cyprus PA.SY.DY HADJIPETR
OU Glafkos M Titular NEA  

Cyprus PA.SY.DY SAVVA 
Charalamp
os F Substitute NEA  

Czech 
Republic STATORG 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 JHL VINGISAAR Jaan M Titular NEA  

Finland Pardia KUMPULAIN
EN Päivikki F Substitute NEA  

France FGF-FO NOGUÈS Gérard M Titular NEA  

France INTERCO 
CFDT LABASQUE Yves M Substitute NEA  

Germany Ver.di LINDENLAUB Bernd-Axel M Substitute NEA  

Germany Ver.di 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  

Iceland BSRB ANDRESSO
N Jens M Titular NEA  

Ireland CPSU HORAN Blair M Titular NEA  
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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 LVDPS PETRAITIEN
E Irena F Titular NEA  

Lithuania LVDPS KISIELIENE Rima F Substitute NEA  

Luxembourg CGT-L TURPEL Justin M Titular NEA  

Luxembourg CGT-L SCHOSSELE
R Jeanne F Substitute NEA  

Netherlands 
AbvaKabo 
FNV DIETEN Jan Willem M 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 FSP-UGT PALOMO 
CASTILLO Yolanda F Titular NEA  

Spain FSAP-
CC.OO CABALLERO Pablo M Substitute NEA  

Sweden Fackförbun
det ST PÄRSSINEN Ilkka F Titular NEA  

Sweden Fackförbun
det ST 

LAGERQVIS
T-PALMU Ulla F Substitute NEA  

Sweden SEKO NILSSEN Roal M Titular NEA  

Sweden SEKO THORNBER
G Helen F Substitute 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  

 
 

STANDING COMMITTEE ON LOCAL AND REGIONAL GOVERNMENT 
 
Country Union Last name First name M / F Function R otation 
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Sweden SKTF HAMMARBÄC
K Anders M 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 CSC VAN DER 
GUCHT Kriestien F Substitute LRG 

1st two 
years and a 
half 

Belgium CSC 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 

Belgium CGSP-M PIRNAY Laurent M Observer LRG  

Czech 
Republic STATORG VONDROVA Alena F Titular LRG  

Denmark FOA JOERGENSE
N Peter Kvist M Titular LRG  

Denmark HK/Komm
unal OTTO Bodil F Substitute LRG  

Denmark DKK RASTEN Bengt M Observer LRG  

Denmark FOA GYDESEN Frede M Observer LRG  

Estonia ROTAL LIIVAMAGI Kalle M Titular LRG  

Estonia ROTAL KAPP Mare F Substitute LRG  

Finland JHL KEHALINNA Heikki M Titular LRG  

Finland TEHY LOUNASMAA Marja F Substitute LRG  

Finland TEHY MARKKANEN Kirsi M Observer LRG  

Finland JHL LAUNIS Merja F Observer LRG  

France FPSPSS-
FO BECUWE Serge M Substitute LRG  

France CGT-SP BOUVERET Lise F Observer LRG  

France FNACT-
CFTC RICOT René M Observer LRG  

Germany Ver.di STERNATZ Renate F Titular LRG  

Germany Ver.di MÜHLBERG Annette F Substitute LRG  
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Germany Ver.di KERSCHBAU
MER Judith F Titular LRG  

Greece ADEDY NIKITAS Giannis M Titular LRG  

Greece ADEDY PAPPAS Dimitris M Substitute LRG  

Iceland BSRB GUDMUNDSS
ON Arni M Titular LRG  

Ireland IMPACT NOLAN Peter M Titular LRG  

Italy FP-CGIL PAGLIARINI Gianni M Titular LRG  

Italy FPS-CISL ALIA Velio M Substitute LRG  

Italy FPS-CISL MIGGIANO Davide M Observer LRG  

Latvia LAKRS KALNINS Juris M Titular LRG  

Latvia LAKRS MAZULANE Rasma F Substitute LRG  

Lithuania LVPF NEMANIUS Romualdas M Titular LRG  

Lithuania LVDPS PETRAITIENE Irena F Substitute LRG  

Luxembourg CGT-L TURPEL Justin M Titular LRG  

Luxembourg CGT-L SCHOSSELE
R Jeanne F Substitute LRG  

Netherlands AbvaKabo 
FNV WIECHMANN Peter M Titular LRG  

Norway NUMGE GULBRANDS
EN Jan Helge M Titular LRG  

Norway KFO OLANDER Gunn F Substitute LRG  

Poland NSZZ BARTON Zbigniew M Observer LRG  

Portugal STE CARNEIRO Alvaro M Substitute LRG 1st, 3rd and 
5th year 

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

Portugal STAL MARQUES 
José 
Manuel M Observer LRG  

Slovakia SLOVES GATCIOVA Marcela F Observer LRG  

Spain 
FSAP-
CC.OO 

SEGARRA 
ORTIZ 

Miguel 
Vicente M Titular LRG  

Spain FSP-UGT CABAZUELO 
GARCIA Fernando M Substitute LRG  

Sweden Kommunal PETTERSSO
N Håkan M Titular LRG  

Sweden SAHP KARLSSON 
HAAL Edel F Substitute LRG  

Sweden SSR HOLMBLAD Lars M Substitute LRG  
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Sweden SKTF NIELSEN Dan M Observer LRG  

Sweden Kommunal JONSSON Anders M Observer LRG  

Sweden NOFS LUND Kjartan M Observer LRG  

Turkey Belediye-
Is USKEL Zafer M Observer 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 GILL Tom M Substitute LRG  
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STANDING COMMITTEE ON PUBLIC UTILITIES 

 

EPSU Nominations - Standing Committee on Public Uti lities 

Country Union Last name First name M / F Function R otation 

Germany Ver.di 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 KOLLINGER Heinz M Titular PU  

Austria GdG KLING Walter M Substitute PU  

Belgium CSC JIMENEZ Luis M Titular PU  

Belgium CGSP-ALR LIEBEN Gilbert M Substitute PU  

Czech 
Republic OS ECHO SPURNY Vit M Substitute PU  

Denmark 3F LYNGE 
JENSEN Kaj M Titular PU  

Denmark DM KJAERSGAA
RD Poul M Substitute PU  

Estonia AEEWTU VAIKMA Sander M Titular PU  

Finland JHL PEUSSA Jorma M Titular PU  

Finland Jyty AUNOLA Matti M Substitute PU  

Germany Ver.di OTT Erhard M Substitute PU  

Germany Ver.di MENDROCH Erich M Titular PU  

Germany Ver.di KLOPFLEISC
H 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 EINARSDOT
TIR Thuridur F Substitute PU  

Ireland ESBOA O'NEILL Fran M Titular PU  
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Italy FILCEM-
CGIL FONTANELLI Francesco M Titular PU  

Italy FLAEI-CISL COSTANTINI Bruno M Substitute PU  

Latvia LAKRS KALNINS Juris M Titular PU  

Latvia LTUE APSITIS Janis M Substitute PU  

Lithuania LVPF KALVAITIS Romualdas M Titular PU  

Lithuania LTUEW SARAKOVAS Igoris M 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 GULDBRAND
SEN Stein 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 HELLANDER Annelie F 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 SMITH Gary M Titular PU  

United 
Kingdom T&G t.b.c.   Substitute PU  
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2. Personalförteckning 
 
 
Carola Fischbach-Pyttel, generalsekreterare 
Jan Willem Goudriaan, biträdande generalsekreterare 
Penny Clarke, Officer 
Richard Pond, Officer 
Nadia 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 utarbeta des/antogs 
 under 2005 
 
 
• The EU Directive on Services - a wholesale attack on basic services in Europe, Position 

adopted by the EPSU Standing Committee on Public Utilities, 7 April 2005 (document 
EN/FR/GE/IT/SWE) www.epsu.org/a/1094 

 
• Statement of the EPSU Steering Committee on the adoption of the European 

Parliament’s report on state aids package, Press Release – 25 February 2005 
 www.epsu.org/a/982 
 
Adopted by the EPSU Executive Committee, 7 June 2005   
 
• Report of Activities 2004 (document EN/FR/GE/SP/SWE) www.epsu.org/a/1221 
 
• Public Services – Europe’s Strength – Revised outline of EPSU priorities 2004-2009 

(document EN/FR/GE/SP/SWE) www.epsu.org/a/1219 
 
• CEMR Employers’ Platform and EPSU joint statement on the EU employment policy 

(document EN/FR/GER)  www.epsu.org/a/1180 
 
• Five reasons why action is needed now to promote quality public services in Europe 

(document EN/FR/GE/SP/SWE – Annex English only)  www.epsu.org/a/1219 
 
• Finance report 2004 (document EN/FR/GE/SP/SWE) www.epsu.org/a/1220 
 
• Declaration of the EPSU Executive Committee on a Social European Union, 

www.epsu.org/a/1190 
 
Adopted by the EPSU Executive Committee 29-30 November 2005 
 
• EPSU Executive Committee statement on Services directive and public services 

(document EN/IT) www.epsu.org/a/1602  
 
• EPSU financial situation 2007-2009 (document EN/FR/GE/SP/SWE)  

www.epsu.org/a/1684  
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4. Övriga möten där EPSU:s företrädare deltog 
 
Januari 
10 - 12 Trace project meeting in Sweden 
10 –12 Veolia SNB meeting in Paris 
12 Social Dialogue LRG meeting on Human Resources 
12-13 Gender Equality negotiations 
13 Social Dialogue LRG Steering group project on Enlargement  
18 Social protection group meeting 
20 Meeting with MEP Liotard (Dutch SP) 
21 Eurelectric Social dialogue preparatory meeting 
21 Commission employment study electricity 
25 EIPA on e-governement 
26 ETUC delegation at Conference in Luxembourg 
26 Confrontations Europe re state aids 
26 ETUC National Officers meeting 
27 Gender Equality negotiations 
27 Meeting with Social Platform on Services directive  
21 Demo Belgian non-profit sector 
28 meeting with Eurocop (Mr Kiefer and Velleman) 
28 Meeting on draft services directive with European Industry Federations 
31  Working Group on social services 
31 Discussion on services directive with J. Kirton-Darling, Uni-Europa 
Februari 
1 European Parliament meeting services directive EMPL / IMCO committees  
2 16h00 meeting with Evelyne Gebhardt  
2 EPSU/CESI European Commission DG EMPL  
4 President & vice-president meeting 
8 TRACE admin workshop 
10 ETUC Steering Committee 
14 FNCTTFEL conference on services directive 
14 Manchester United Utilities 
15 Hospital Sector Task Force 
16 PSI NEE constituency meeting, Tallinn 
16 Local public services and the internal market 
16 Eurocities meeting 
17 meeting with J. Niemicz re SGI  
16-19 PSI Energy & Water meeting, Moscow 
22 ETUI Collective Bargaining reporting with European Industry Federations 
22 Meeting with UK Director General for public administration, London 
23 Meeting with H. Kiehlman re Trace project 
24 Meeting on services directive 
24 Meeting with Eurelectric 
24 Meeting re Social dialogue and employment 
28 ETUC employment cttee 
Mars 
1 Social dialogue committee, intersectoral 
1 EC info society workshop European Commission Information Society 
1 CELSIG meeting 
1-2 ETUC macroeconomic conference 
2 Meeting with Britt Thompson MEP 
2 Social Dialogue LRG Steering Committee meeting 
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3 ETF meeting re SGI  
2-4 PSI Central Europe Constituency Meeting in Budapest 
4 Meeting with Italian affiliates, Roma 
8 ETUC conference on equality 
8-9 CGT Congress, France 
8-9 Meeting with CAPIO EWC 
9 Comité égalité SUEZ, Paris 
10 Meeting with SUEZ, Paris 
11 Meeting on draft services directive (European Industry Federations & ETUC) 
14 Preparatory meeting social dialogue electricity 
14 Social dialogue electricity committee 
14 European Industry Federations meeting 
14 Meeting with M. Barroso 
15-16 PSI – SEE constituency meeting, Tirana 
15-16 ETUC Steering & Executive Committee 
16-17 Verdi seminar re “Gewerkschaften in Europa, Möglichkeiten des "Sozialen Dialogs", 

Dienstleistungen im allgemeinwirtschaftlichen Interesse”, Gdansk 
17 ETUC WG on SGI - services directive meeting 
17 EPSU press conference on Working Time Directive 
18 United Left hearing on services directive 
21 EPSU standing Committee LRG chairs meeting, Dublin 
23 Commissioner Piebalgs + Chairs EPSU Standing  Committee Utilities 
24 NEA Troïka DsG/union meeting 
30 – 31 European Parliament Employment (EPML) committee 
31 ECOSOC working time debate 
31 Coordination meeting with ETUC / social platform 
31 GPA (Gewerkschaft d. Privat angestellten), Vienna 
April  
1 European Commission hearing on social services 
1 Presentation to Japanese group 
4 Presentation to Impact group 
5 Social platform seminar services directive 
5 Collective bargaining working group 
5 meeting with CEMR and Commisison  
5 Confrontations meeting on SGI 
5 meeting with Eurogas 
6 ETUC National officers & European Industry Federations meeting 
8 visit of the Committee of the regions 
8 Health conference, Luxembourg 
11 Liaison forum, workshop on restructuring 
13-14 PSI EUREC 
13 ETUC Women’s committee 
14 - 15 ETUC Conference on domestic workers 
15 CELSIG meeting 
15-17 TRACE meeting, Italy 
18 Social services working group 
18-20 Meeting with Veolia, Paris 
19 ETUC Conference European strategy for employment, Luxembourg 
19-20 EP Social affairs committee 
21 Suez equality committee, Paris 
21 ECOSOC Working Time discussions 
26 Social dialogue meeting with Eurelectric 
26 Social dialogue meeting CEMR / enlargement   
27 UNISON / Ver.di conference, London 
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27 presentation to SKTF group  
27 ENEL meeting  
28 AK Austria, Liberalisation and CEE, Vienna 
28-29 PSI Steering Committee 
Maj  
02 meeting with FIPSU & PARDIA, Helsinki 
03 meeting with Finnish Ministry of Finance, Katju Holkeri, Helsinki 
03 Meeting FES on services directive 
04 ETUC Steering Committee 
05 PSI Health task force meeting 
17 Meeting European Industry Federations & John Monks 
18 EDF EWC & SUEZ EWC, Paris 
19 EPSU / CEMR Joint Workshop on Employment 
19 SUEZ EWC Bureau 
19 Social Services Conference, London 
24 Presentation to KTV Group  
24 EP discussions on Services Directive 
24-27 ETF Congress, Finland 
24-26 CFDT Congress, France 
25 EPSU/EMCEF/CGT FNME discussion on Energy Conference 
26 ETUC meeting on services 
26 OSE Seminar on Social Dialogue 
27 Abvakabo studie dag, The Netherlands 
31 Presentation to SEKO group 
31 ETUC Social policy & legislation Committee 
Juni  
1 Secretariats SD Electricity  
2 GdG Meeting, Vienna 
2 European Council Working time, Luxembourg 
3 SUEZ Equality Committe 
8 EPSU Social Services WG 
10 NEA meeting with Directors General 
13 Meeting with CNE 
13 EPSU delegation meet Commissioner Mc Creevy 
13 Ver.di Seminar 
14 ETUC EC 
14 FP-CISL Congress, Roma 
14 meeting with VDSZSZ delegation 
15 ETUC Executive Committee 
15 Bureau SUEZ EWC, Paris 
15 Meeting with Luxembourg Minister Economy 
16 ETUI Seminar on Gender Equality in Trade unions 
16 ETUC Balkan Forum 
17 Preparatory meeting SUEZ EWC 
20 Presentation to FOA group 
21 Veolia SNB, Paris 
22 Social Dialogue Electricity 
23 Social Dialogue Committee meeting 
23-24 United Utilities on EWC, Manchester 
27 CELSIG meeting 
29 ACOD Harbour of Antwerpen 
29 National Officers/EIFs 
30 – 2 Trace  
30 - 2 ETUC Summer school 
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Juli  
1 Evaluation meeting with Commission 
5 Task Force Hospital 
5 - 6 CGT-UNISON meeting on PPPs, Paris 
8 EIRO evaluation 
11 SGI WG 
12 Services directive meeting In European Parliament 
19 meeting with UK DG for public administration 
Augusti 
25 Meeting with ACOD - Antwerpse haven werkbezoek 
26 Meeting with Eurelectric 
29 CSC Conference on Equality  
30 Meeting with Joe Dunne, IMCO EP 
31 Meeting with Italian unions, Italy 
31 ETUC Officers 
September  
1 EPSU/CEMR Social Dialogue ECOTEC project Steering group 
1-2 Electricity Forum, Italy 
03-06 ETUC CB summer school, Italy 
04-06 PSI Seminar, Montenegro 
07 Suez Equality meeting, Paris 
07 Meeting with Italian unions (UILCEM, ENEL), Italy 
08 Meeting with UK Directors General Public Administration, London 
08 Auditor’s meeting 
08-09 EWC bureau Suez, Paris 
08-11 Meeting with E. Bernardo re: Working Time, Italy 
12 Meeting with FGF-FO (+FO SP & Santé) re EU Sectoral Social Dialogue, Paris 
12 Meeting Services Directive in the European Parliament 
13 ETUC Meeting Services Directive 
13 ICTU delegation 
13-15 Social Dialogue meeting in Poland 
14 ETUC active ageing 
15-16 EIPA seminar on employment, Italy 
16  Preparatory meeting Confrontations project 
16-17 SEE Energy Treaty ETUC/EMCEF/EPSU, Skopje 
19 Social dialogue re: undeclared work 
20 EPSU Steering Committee 
20 Training EPSU-TRACE extranet  
21 Commission's e.government seminar 
21 Social Dialogue Steering group LRG 
22 ETUC Steering Committee 
22 Eurogas annual conference 
23 Meeting with Eureau 
26-27 PSI Gender Equality forum 
28 PSI EURECON  
29 Social Dialogue Summitt 
29 ETUC Social protection committee 
30 GPA Gewerkschaft der Privat angestellten, Vienna 
30 Ad-hoc group on the future work programme of the EU social dialogue 
Oktober  
3 Verdi group (lower Saxony) 
4 secretariat meeting SUEZ 
4 CAPIO meeting 
6 Presentation for SKTF group 
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6 ETUC Women’s committee 
10 meeting with SFLP defence 
11 Presentation for GMB group 
12 ETUC Collective Bargaining working group 
13 meeting with E. Snoey, G. de Roos…(Abvakabo) 
14 CCSP Administration Congress 
14 Health Open Forum prep. Group 
17 FSP – UGT congress, Madrid 
17 ETUC services directive meeting 
18 DGB group  
19-20 EWCs SUEZ, Budapest  
19 Nordic leadership group meeting, Oslo 
19 - 20 ETUC Executive Committee  
21 EHMA 
22-23 “Against GATS - European Convention of the Local Governments - in support of 

public services” 
24 Informal Social Dialogue summit, London 
24 Social dialogue Electricity working group 
24 Meeting East Midlands office UK 
25 preparation of the Confrontations conference on services 
25 Presentation to KFO Norway delegation 
26 EPSU social services working group 
27 Meeting with VDSZZ, R. Gal re: social dialogue, Budapest 
27-28 EIPA seminar on anti-discrimination directives 
28 Verdi coordinated health meeting, Prague 
November  
7 Energy minister meeting, U.K. 
8 Open health forum 
8 Social Dialogue Committee 
8-10 Euromed group meeting in Tunis 
9 Presentation for Swedish Vårdförbundet representatives  
14 ETUC Steering Committee 
14 –15 Health conference in Barcelona 
15 Social Dialogue LRG - Human Resources Working Group 
16-17 Energy meeting in Slovenia 
17  UK presidency conference on social dialogue  
17 ETUC Working Time Conference, London 
18 Representative Task Force "Social Dialogue in the European Hospital Sector 
21 Meeting with ENEL in Roma 
21 Presentation for IMPACT, Eire representatives 
22 Meeting with CFDT Interco representatives 
22 IMCO vote services directive 
23 meeting with UNI-Europa services directive network 
23 Eurocadres congress 
24 Meeting Social dialogue electricity secretariat 
24-25 PSI Executive Board 
30 PES SGI working group, European Parliament 
December  
1 ENERGY DEMO 
1 Confrontations meeting “the European social model for services” 
1-2 TRACE federations meeting, Portugal 
3-6 EWC CEZ, Prague 
5 ETUC Steering / Executive committee  
6 NEA social dialogue seminar, U.K. 
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6 ECOSOC internal market group 
7 EDF EWC presentation 
7 national officers / European Industry Federations meeting 
8 Netlex meeting 
8-9 Conference HSS, Edinburgh 
12 HBS / Ver.di conference, Berlin 
13 Task Force Hospital sector 
14 Meeting with Luxembourg affiliate LCGB 
14 Steering Committee employment project with EC 
14 Working groups social dialogue electricity 
15 Plenary meeting social dialogue electricity committee 
16 Bureau Suez EWC 
19 FO Energie  
20 meeting with MEP Edit Herzog 
 
 


