
 

 

 
 
 
 
 
 
 

EUROPEISKA FEDERATIONEN FÖR 
OFFENTLIGANSTÄLLDAS FÖRBUND 

 
 
 
 
 
 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
 
 
 
 
 

JANUARI-DECEMBER 2006 
 
 
 

EUROPEAN  
FEDERATION  
OF P UBLIC  
SERVICE  
U NIONS 
• 
FEDERACIÓN  
SINDICAL  
EUROPEA DE  
SERVICIOS  
P ÚBLICOS 
• 
FEDERATION  
SYNDICALE  
EUROPEENNE  
DES SERVICES  
P UBLICS 
• 
EUROPEISKA  
FEDERATIONEN  
FÖR O FFENTLIG 
ANSTÄLLDAS  
FÖRBUND 
• 
EUROPÄISCHER  
GEWERKSCHAFTS- 
VERBAND FÜR DEN  
Ö FFENTLICHEN  
D IENST 



  

 
 
 



 

 

 
 

INNEHÅLL 
 
 
 
 
 
 

I. EPSU:S STYRANDE ORGAN ...........................................................................................3 

ARBETSUTSKOTT OCH STYRELSE ......................................................................................................3 
EKONOMI, MEDLEMSKAP & PERSONAL................................................................................................6 

II. JÄMSTÄLLDHETSKOMMITTÉN.....................................................................................7 

III. EPSU:S FASTA KOMMITTÉER ...................................................................................9 

1. SJUK- OCH HÄLSOVÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER.........................................................................9 
2. STATLIG OCH EUROPEISK FÖRVALTNING.................................................................................... 14 
3. KOMMUNFÖRVALTNING......................................................................................................... 18 
4. ALLMÄNNYTTIGA VERK ......................................................................................................... 22 

IV. EPSU:S ORDINARIE VERKSAMHET ........................................................................29 

1. EPSU:S KAMPANJ ”OFFENTLIGA TJÄNSTER AV KVALITET I EUROPA – LIVSKVALITET”......................... 29 
2.  EUROPEISKA FÖRETAGSRÅD.................................................................................................. 30 
3. SAMORDNING AV AVTALSFÖRHANDLINGAR............................................................................... 31 

V. EPSU-PROJEKT .............................................................................................................34 

1.  TRACE – FACKET FÖREGRIPER FÖRÄNDRINGAR I EUROPA, 12-13 JUNI, BRYSSEL ............................ 34 
2.  EPSU:S ANDRA WORKSHOP OM KRIMINALVÅRD:  KURS ”ARBETS- OCH LEVNADSVILLKOR INOM 
KRIMINALVÅRDEN I EUROPA – AVTALSFRÅGOR”, 10-12 DECEMBER, PRAG............................................... 35 
3.  EPSU/ETUI-REHS GEMENSAMMA KURS: ”PÅ VÄG EMOT EUROPEISKA UTBILDNINGSPARTNERSKAP: 
MINIMINORMER OCH VIKTIGA FRÅGOR RÖRANDE OFFENTLIG TJÄNSTER I FRAMTIDA UTBILDNINGSVERKSAMHET, 23–
25 NOVEMBER 2006, BERLIN ......................................................................................................... 37 

VI. EFS/EUROPEISKA UNIONEN....................................................................................39 

1. EFS STYRELSEMÖTE........................................................................................................... 39 
2.  TJÄNSTEDIREKTIVET ............................................................................................................. 40 
3. BRANCHÖVERGRIPANDE SOCIAL DIALOG................................................................................... 41 

VVII..   BILAGOR......................................................................................................................43 

1. LISTS OF COMMITTEES MEMBERS ............................................................................................ 44 
2. LIST OF STAFF MEMBERS...................................................................................................... 60 
3. INVENTORY OF MAIN DOCUMENTS ELABORATED / ADOPTED IN 2006................................................. 61 
4. OTHER MEETINGS ATTENDED BY EPSU REPRESENTATIVES............................................................ 63 

 
 
 
 



 

 
 
 



Verksamhetsrapport, januari-december 2006                                         I. EPSU:S STYRANDE 
ORGAN  

   3

 

I. EPSU:S STYRANDE ORGAN 
 
 

Arbetsutskott och styrelse 
www.epsu.org/r/119  
 
Arbetsutskottet sammanträdde den 18 september och 20 november. 
Styrelsen sammanträdde den 20 februari, 9 juni och 20-21 november. 
 
Följande externa faktorer påverkade arbetsutskottets och styrelsens arbete: 
 
• Europeiska rådet antog sin gemensamma ståndpunkt om förslaget till tjänstedirektiv 

i slutet av juli, och därefter gick direktivförslaget tillbaka till Europaparlamentet för en 
andrabehandling. Föredragande från EP–IMCO (utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd), Evelyne Gebhardt, försökte presentera ändringsförslag tillsammans 
med andra Europaparlamentsledamöter, men EPP- och ALDE-grupperna tillkännagav i 
början av oktober i IMCO att de ville hålla sig till rådets text. EFS och EPSU 
uppmärksammade sina tre återstående hjärtefrågor: 

§ Klart och otvetydigt undantag för enskildas och kollektiv arbetsrätt 
§ Klart och otvetydigt iakttagande av grundläggande rättigheter enligt vad som 

erkänns på EU- och nationell nivå, inklusive stadgan för grundläggande rättigheter  
§ Brett och öppet undantag för sociala tjänster från direktivets tillämpningsområde 

 
Den 15 november godkände Europaparlamentet tjänstedirektivet i den version som antagits 
av Europeiska rådet, utan några ytterligare ändringar av texten. Omröstningen avslutade 
nästan tre års debatt och politiska stridigheter. Medlemsstaterna har högst tre år på sig att 
införa bestämmelserna i huvuddirektivet, det vill säga, fram till december 2009. EPSU:s 
styrelse beslutade att det var nödvändigt att fortsätta att arbeta med direktivet och stödja 
medlemsförbunden för att få en så fördelaktig överföring till nationell lagstiftning som möjligt.   
 
• Rapkaybetänkandet om tjänster av allmänt intresse sysselsatte styrelsen/arbets-

utskottet vid flera möten. Efter långa och utdragna debatter antogs betänkandet den 27 
september. Det har några positiva aspekter, men är tyvärr inte lika tydligt vad gäller 
behovet av en horisontell rättslig ram, jämfört med bland annat Herzog-betänkandet om 
grönboken om tjänster i allmänhetens intresse 2004, och man begär endast lämpliga 
lagstiftningsåtgärder. Betänkandets viktigaste positiva aspekter är att:  

§ medborgare bör garanteras demokratiska, offentliga tjänster som styrs lokalt.  
§ effektiva allmännyttiga uppdrag bör ha företräde framför tillämpningen av fördrags-

bestämmelser, i de fall det råder motsättningar.  
§ EU:s regler måste bidra till att ge lokala myndigheter kapacitet att tillhandahålla 

offentliga tjänster.  
§ ersättning för förpliktelser i samband med offentliga tjänster inte får betraktas som 

statsstöd.  
§ lokala myndigheter bör vara fria att tillhandahålla tjänster ”i egen regi”.  
§ offentliga tjänster anses vara väsentliga för territoriell och social sammanhållning i 

stadgan för grundläggande rättigheter. 
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• Arbetstidsdirektivet 

Inte vid något av rådsmötena för sysselsättningsfrågar den 2 juni eller 7 november, 
under Österrikes respektive Finlands ordförandeskap, kunde man enas kring eventuella 
ändringar av arbetstidsdirektivet. Eftersom inget avtal uppnåddes tillkännagav 
Europeiska kommissionen att man hade för avsikt att dra medlemsstaterna inför rätta 
för överträdelse av direktiv 2003/88 om arbetstid enligt EG-domstolens tolkning.   

Följande frågor stod fortfarande i centrum för debatten: 

Möjligheter till undantag (opt-out). Gavs inledningsvis till Storbritannien när arbetstids-
direktivet antogs första gången och var då ett tillfälligt undantag, men denna modell har 
blivit diskussionens verkliga tvistefråga. Cercas betänkande röstades igenom i Europa-
parlamentet i maj 2005 och innebär en utfasning av enskildas möjligheter till undantag 
före 2010, en ståndpunkt som EPSU verkligen välkomnar. Både Österrikes och 
Finlands EU-ordförandeskap har försökt att nå fram till en kompromiss om frågan, men 
utan att ge något konkret datum för utfasningen. 

Jourtid. Även den inaktiva jourtiden med fysisk närvaro på arbetsplatsen, måste till fullo 
betraktas som arbetstid (Simap-domen, 3 oktober 2000, Jaeger, 9 september 2003, 
Dellas, 1 december 2005). Europeiska kommissionen hade försökt att skilja mellan 
aktiv och inaktiv jourtid i sitt förslag till översyn av arbetstidsdirektivet. Den inaktiva tid 
skulle inte klassificeras som arbetstid. Cercas betänkande har en annan beräknings-
metod för inaktiv tid, men betraktar den fortfarande som arbetstid. 

Kompensationsledighet. I händelse av undantag från dags- och veckovilan, måste 
kompensationsledigheten följa omedelbart efter denna  arbetstid (Jaeger-domen).  

Beräkningsperioder. Det nuvarande direktivet medger endast undantag från beräknings-
perioderna i vissa fall: (1) för mobila arbetstagare, offshore-verksamhet, läkare under 
utbildning (under övergångsperioden) genom kollektivavtal eller lagstiftning (2) för vissa 
jobb: företagsledare eller andra personer med självständiga beslutsbefogenheter, 
arbetstagare ombord på sjögående fiskefartyg. Cercas betänkande beräknar, som en 
kompromiss, arbetstid på årsbasis. 

EPSU:s styrelse ställde sig bakom EFS linje där Cercas betänkande bör ses som ett 
exempel på hur praktiska problem i samband med arbetstidsdirektivets genomförande 
kan överkommas. EFS ska, tillsammans med ETUI-REHS, undersöka läget i 
medlemsstaterna vad gäller arbetstidsdirektivets genomförande, för att kunna reagera 
ordentligt på Europeiska kommissionens tillkännagivande om att inleda överträdelse-
förfaranden. Undersökningen inleddes i början av 2007. 

 
Internt var följande frågor speciellt viktiga: 
 
EPSU:s kampanj för offentliga tjänster av hög kvalitet – livskvalitet godkändes av 
styrelsen i november 2005. Kampanjen lanserades framgångsrikt den 20–21 april i Wien. 
Arbetsutskottet och styrelsen fick regelbundna uppdateringar om hur kampanjen framskred 
(se kapitel IV, 3). 
 
 
Tuire Santamaki-Vuori från JHL Finland valdes till EPSU:s andra viceordförande vid 
styrelsemötet den 9 juni. 
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Styrelsen ställde sig bakom förslaget om EFS namninsamling för offentliga tjänster vid sitt 
möte 20–21 november. Eftersom EPSU inte hade tillfrågats om initiativet före ”uppropet” togs 
upp på EFS styrelses dagordning den 19–20 oktober, påpekade styrelsen att det var 
nödvändigt att EFS tog sig an den praktiska samordningen av namninsamlingskampanjen. 
 
Samgående EPSU–ISKA Europa: I oktober fick arbetsutskottet och styrelsen en uppdatering 
av diskussionen i arbetsgruppen för EPSU-ISKA:s samgående. Man noterade framstegen 
med kartläggningen av EPSU–ISKA (rapport av Jane Pillinger, se protokoll av den 9-10 oktober 
www.epsu.org/a/2087), förslag till verksamhetsplan – vad och hur (www.epsu.org/a/2667), 
konkret planering av övergången till en gemensam europeisk federation 
(www.epsu.org/a/2087). 
 
Styrelsen godkände de allmänna principerna i ändringsförslaget gällande artikel 12.4 d) i 
ISKA:s stadgar som utarbetats av sekretariat och presenterats vid arbetsgruppens möte i 
oktober: ”I den europeiska regionen, erkänner ISKA EPSU som ISKA:s regionala organisa-
tion. EPSU bidrar till att främja offentliganställdas intressen på global nivå. Organisationen är 
självständig vad gäller intern EU/EUROPA-politik och har egna stadgar.” 
 
Man uppmärksammade att ISKA:s styrelse hade antagit ändringsförslaget till artikel 12. 4 d) 
och att förslaget skulle skickas ut till ISKA:s medlemsförbund med annat kongressmaterial, 
med preciseringen att EPSU–ISKA Europa:s arbetsgrupp i mars månad 2007 skulle 
återkomma till och behandla viktiga principer för stadgar för ett större EPSU. 
 
Styrelsen enades dessutom om att följande punkter var väsentliga för EPSU i de vidare 
diskussionerna: 
 
De är: 
 
• Fokuserat innehåll: EU-politik som berör EPSU, EU:s grannskaps- och externa politik, 

social dialog och avtalsförhandlingars gränsöverskridande dimension, främjande av 
offentliga tjänster av hög kvalitet, branschfokus, jämställdhet och motarbetande av 
diskriminering,  kapacitetsbyggande. 

 

• Intern självständighet: ska täcka EU/europeisk politik enligt formuleringen i ändrings-
förslaget till ISKA:s stadgar, liksom beslutsautonomi och ekonomisk självständighet, det 
vill säga auktoritet att begära, inkassera och förvalta (europeiska) avgifter, på grundval av 
stadgarna (en organisation, ett arbetsprogram, en budget, en beslutsstruktur). 

 

• Representativitet: Vad gäller den branschvisa sociala dialogen är det väsentligt att EPSU 
har en hög representativitet, på grundval av principerna i artikel 3 i EPSU:s befintliga 
nuvarande stadgar. Ett av de uttalade målen med samgåendet mellan EPSU – ISKA 
Europa är att stärka medlemskapet i globala ISKA, men framtida medlemskaps-
arrangemang måste vara tillräckligt praktiska och pragmatiska för att ta hänsyn till mång-
falden bland EPSU:s medlemmar. 

 
Viktiga dokument antagna av styrelsen 2006 (se kapitel VI, bilaga 3, s.62-63): 
 
• Första analys av Europeiska kommissionens meddelande om sociala tjänster av allmänt 

intresse 

• Riktlinjer för fackets roll i europabolag 
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• EPSU:s bidrag till samrådet med de europeiska arbetsmarknadsparterna om åtgärder för 
att lättare kunna förena yrkes-, privat- och familjeliv 

• EPSU:s kritiska analys av Europeiska kommissionens meddelande: Samråd om 
gemenskapsåtgärder inom sjuk- och hälsovård 

• Slutrapport från TRACE-projektet ”Förändringar i offentliga tjänster i Europa och fackets 
svar” 

 
Ekonomi, medlemskap & personal  
www.epsu.org/r/228 
 
Styrelsen antog den ekonomiska rapporten för 2005 i juni. Styrelsen enades vid sitt möte i  
november att skjuta upp det slutgiltiga godkännandet av ”Ekonomisk situation i slutet av juni 
2006 – prognos till årets slut 2006 – omarbetad preliminär budget 2007” till arbetsutskottets 
möte den 19 februari 2007. Dessa dokument har antagits. 
 
I november gav styrelsen klartecken till att hyra andra våningen på 45 Rue Royale av fastig-
hetsägaren. Eftersom det definitiva beslutet om att hyra ytterligare en våning behövde fattas i 
början av december, gav styrelsen generalsekreteraren i uppdrag att i samråd med 
ordföranden och viceordförandena ingå hyreskontraktet, efter att ha granskat villkoren i detalj.  
 
Medlemskap 

 

Förbundets namn Länder Antal 
medlemmar 

NYA MEDLEMMAR 

Centrale Nationale des Employés Belgien 1 000 

La Centrale Générale FGTB Belgien 20 000 

The Association of Higher Civil and Public Servants Irland 3 200 

Unione Italiana Lavoratori Chimica Energia Manifatturiero Italien 5 000 

Montenegros förbund för allmännyttiga verk och bostäder  Montenegro 4 420 

Nezavisnost förbund för kemi-, icke-metall, energi- och 
gruvarbetare Serbien 6 000 

Serbiens elarbetarförbund Serbien 9 000 
 
 

Könsfördelning 

Arbetsutskottet: 47,7% kvinnliga företrädare 
Styrelsen: 35,6 % kvinnliga företrädare. 
 
 
 
 
Följande förändringar skedde i sekretariatet: Tamara Goosens började arbeta för EPSU den 1 
januari som ombud för hälso- och sjukvård och sociala tjänster. 



Verksamhetsrapport, januari-december 2006                                                      II. 
Jämställdhetskommittén 

   7

 

II. JÄMSTÄLLDHETSKOMMITTÉN 
 
www.epsu.org/r/28  
 
10:e mötet i jämställdhetskommittén den 17 april, Bryssel  
 
Dagordningens huvudpunkter: 
 
• Rapport om EPSU:s verksamhet (tjänstedirektivet, arbetstidsdirektivet) 
• Förberedelser av jämställdhetskommitténs seminarium ”Jämlikhet genom offentliga 

tjänster av kvalitet i Europa” 19-20 oktober, Bryssel – (sköts upp till 13-02-07) 
• Genomförande av den europeiska branchövergripande handlingsramen för jämställdhet 

(antagen den 1 mars 2005)  
• Utveckling inom EU: Diskussion om kommissionens färdplan för jämställdhet 2006-

2010 (se EPSU:s pressmeddelande den 8/03 www.epsu.org/a/1847) med herr 
Waterschoot från GD Sysselsättning och sociala frågor  

• Översyn av EPSU:s resolution om lika lön 2002-2007  
• EPSU/ISKA:s diskussioner om en gemensam europeisk organisation för offentlig-

anställdas förbund: konsekvenser för EPSU:s jämställdhetskommitté och ISKA:s 
europeiska kvinnokommitté (EWOC) 

• EFS kvinnokommitté sammanträdde den 25-26 april och ISKA:s europeiska kvinno-
kommitté den 10 april 

 
Vad gällde workshopen ”Jämlikhet genom offentliga tjänster av kvalitet”, enades deltagarna 
om att de prioriterade frågorna för gruppdiskussioner i första hand skulle vara funktionshinder, 
etniskt ursprung och ålder, medan kön var en övergripande aspekt.  
 
Kommissionens färdplan för jämställdhet välkomnades, men man uttryckte oro över bristen 
på koppling mellan jämställdhet och offentliga tjänster av hög kvalitet. Det fanns ingen 
hänvisning till en könskonsekvensbedömning av den inre marknaden, även om införlivandet 
av jämställdhetsperspektivet i EU:s grannskapspolitik (som till stor del är en utvidgning av 
EG:s inre marknad) ingick i  färdplanen. Avsaknaden av hänvisningar till kvinnors reproduktiva 
rättigheter nämndes också. På den positiva sidan välkomnade vi föresatsen att på nytt få 
igång debatten om löneklyftan mellan könen i EU, även om en översyn av direktivet om lika lön 
verkade vara ett lämpligare instrument än ett meddelande (planeras under 2007). 
Kommissionen svarade att färdplanen inte kunde ta upp alla frågor och att dess huvudsakliga 
fokus var att övervaka och se till att EU:s jämställdhetslagstiftning genomförs ordentligt på 
nationell nivå. Det kommande meddelandet om löneklyftan kommer sannolikt inte att innehålla 
några lagstiftningsförslag. Man lovade att EPSU skulle få delta i samrådet om den kommande 
utredningen om yrkesklassificering av sociala tjänster.  
 
Vad gällde översynen av EPSU:s resolution om lika lön, enades man om att behålla och upp-
datera resolutionen. Man diskuterade ett dokument med ändringsförslag, och gjorde följande 
tillägg:  
• Utvidga insamlingen av statistik om löneskillnader mellan könen till att omfatta utlagda/ 

privatiserade tjänster 
• Bibehålla hänvisningen till rimlig minimilön som ett viktigt verktyg för att bekämpa 

kvinnors fattigdom och minska löneklyftan 
• Bekämpa löneskillnader på grund av värdediskriminering, även i kombination med 

kampanjen för en översyn av EU:s lagstiftning om lika lön, samt motarbeta att 
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konkurrens används som argument för att undervärdera kvinnors arbete (nej till samma 
procentuella ökning för alla) 

• Främja deltidsarbetares rätt till heltidsjobb 
• Utveckla utbildning för kvinnor om löneförhandlingar och om jämställdhet för löne-

förhandlare. 
 

Ett utkast till reviderad resolution, i form av en checklista, skulle diskuteras vid nästa möte i 
jämställdhetskommittén 2007.  
 
Vad gällde diskussionerna om samgåendet mellan ISKA Europa och EPSU, 
rekommenderade kommittén att innehåll och mål bör styra strukturen och inte tvärtom. Man 
ville helst behålla en jämställdhetskommitté med både kvinnor och män, men det var också 
viktigt att uppnå samstämmighet med ledamöterna i ISKA:s EWOC. 
 
Vad gällde EFS jämställdhetsplan 2003-2007, hade EPSU skickat in sina svar på 
utvärderingen av planens 3 interna målsättningar: minska den kvinnliga representationsklyftan 
med hälften i beslutsfattande organ i EFS medlemsförbund, införliva jämställdhets-
perspektivet i avtalsförhandlingar, stärka rollen för organet med ansvar för jämställdhets-
politiken. EPSU:s svar finns på www.epsu.org/a/2958  
 
Könsfördelning 
 
61,5 % kvinnliga företrädare 
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III. EPSU:S FASTA KOMMITTÉER 
 
1. Sjuk- och hälsovård och sociala tjänster  
www.epsu.org/r/2 
 
23:e mötet i fasta kommittén för hälso- och sjukvård och sociala tjänster, 15 mars, Bryssel 

Dagordningens huvudpunkter: 
• Rapport om sjuk- och hälsovård, sociala tjänster och tjänstedirektivet 
• Rapport om EPSU:s seminarium om sociala tjänster och diskussion om förslag till 

rekommendationer för EPSU:s policy för sociala tjänster  
• Uppdatering av Europeiska kommissionens planer för meddelandet om sociala tjänster av 

allmänt intresse 
• Redogörelse för EPSU:s kampanj för offentliga tjänster av kvalitet (se kapitel IV, 3.) 
• Uppdatering om arbetstidsdirektivet (se kapitel I) 
• Diskussion om vilken roll hälso- och sjukvårdstjänster samt sociala tjänster har inom 

kriminalvården, samt medverkan av ombud för hälso- och sjukvård och sociala tjänster i 
fängelseseminariet i december 2006 

• Rapport om det öppna europeiska folkhälsopolitiska  forumet – 8 november 2005  
• Diskussion om nästa europeiska folkhälsopolitiska forum – 5 april 2006 
• Branschövergripande förhandlingar om våld på arbetsplatsen 
 
Se nedan för mer detaljerad information om de specifika dagordningspunkterna. 
 
24:e mötet i fasta kommittén för hälso- och sjukvård och sociala tjänster, 20 september, 
Bryssel 

I syfte att förbereda det första mötet i kommittén för social dialog i sjukhussektorn samma efter-
middag, organiserades ett extramöte i fasta kommittén på förmiddagen den 20 september, där 
man diskuterade och antog ett utkast till intern arbetsordning för kommittén, ett detaljerat 
arbetsprogram samt dagordning för kommitténs första möte.  
Karen Jennings och Jiri Schlanger nominerades till ordförande och viceordförande i kommittén 
för social dialog för sjukhussektorn samt till EPSU:s respresentanter i dess styrgrupp. Ett beslut 
om den återstående platsen som vice-ordförande och styrgruppsmedlem för EPSU:s räkning 
sköts upp till fasta kommitténs möte våren 2007. 
 
25:e mötet i fasta kommittén för sjuk- och hälsovård och sociala tjänster, 21 september, 
Bryssel 
Huvudsakliga dagordningspunkter: 
• Social dialog i sjukhussektorn 
• Europeiska kommissionens hälso- och sjukvårdsinitiativ 
• Rapport och uppdatering om europeiskt folkhälsopolitiskt forum (EHPF) 
• Nationell utveckling i sektorn för hälso- och sjukvård och sociala tjänster 
• Rapport om sjuk- och hälsovård, sociala tjänster och tjänstedirektivet 
• Rapport  om utveckling i samband med arbetstidsdirektivet (se kapitel I) 
• Utkast till handlingsplan för sociala tjänster 
• Utkast till EPSU:s rekommendationer om vårdtjänster  
• Europeiska kommissionens uppföljning av meddelandet om sociala tjänster av allmänt 

intresse  
• Förberedelser av EPSU:s seminarium om fängelsevård 
• Branschövergripande förhandlingar om våld på arbetsplatsen (se kapitel VI, 2) 
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• Europaparlamentets resolution och uppföljning om förebyggande av nålsticksskador 
 
Kommitténs sammansättning och könsfördelning 
 
51,13 % kvinnliga företrädare. 
 
 
Social dialog för sjukhussektorn  www.epsu.org/r/20 

Den 31 januari skickade HOSPEEM och EPSU ett brev till Europeiska kommissionen med en 
gemensam begäran om att inrätta en branschvis kommitté för social dialog i sjukhussektorn. I 
syfte att förbereda inrättandet av en europeisk social dialog, organiserades parterna en gemen-
sam konferens med stöd av Europeiska kommissionen.  

EPSU/HOSPEEM:s konferens: ”Formalisera den europeiska branschvisa sociala 
dialogen i sjukhussektorn”, 16-17 mars, Bryssel 
Konferensens höjdpunkt var arbetetsprogrammets undertecknande av EPSU:s och 
HOSPEEM:s generalsekreterare. Plenarmöten och workshops var organiserade kring arbets-
programmets tre teman: rekrytering och bibehållande av personal, den allt äldre arbetsstyrkan 
samt utbildning och kvalifikationer. Man höll även en allmän debatt om EPSU:s och HOSPEEM:s 
roll i arbetet med att påverka och utforma debatten om EU:s hälso- och sjukvårdspolitik. Både 
EPSU:s och HOSPEEM:s företrädare uppgav att i egenskap av arbetsmarknadsparter i sjukhus-
sektorn har de en viktig roll inom sektorn och för att påverka Europeiska unionens 
beslutsförfaranden.  
 
Europeiska kommissionen, företrädd av Jackie Morin från GD Sysselsättning och sociala frågor, 
uttryckte sitt stöd för HOSPEEM:s och EPSU:s insatser för att utveckla den sociala dialogen på 
europeisk nivå, och uppmuntrade arbetsgivarorganisationerna och facket att fortsätta med 
arbetet i sjukhussektorn. 
 
Gemensam projektgrupp för sjukhussektorn - 3 juli, Bryssel 
Mötet i den gemensamma projektgruppen var planerat som en uppföljning av konferensen i mars 
för att diskutera de sista förberedelserna före inrättandet av kommittén för social dialog i 
september. Huvudpunkten på dagordningen var utkastet till arbetsordning samt nomineringar till 
styrgruppen och arbetsgrupper. Under sitt enskilda möte beslutade fackets delegation att dessa 
regler och nomineringar behövde diskuteras under ett extramöte i EPSU:s fasta kommitté för 
sjuk- och hälsovård och sociala tjänster, innan de kunde antas av kommittén för social dialog.  
Projektgruppen utforskade även möjligheten till ett uppföljningsprojekt om social dialog i de nya 
medlemsstaterna. I enlighet med vad som anges i det gemensamma arbetsprogrammet, har 
HOSPEEM och EPSU:s representanter åtagit sig att arbete för att stärka den sociala dialogen i 
EU:s nya medlemsstater. Man var överens om att de europeiska parterna bör lämna in en 
projektansökan för 2006-2008. HOSPEEM samtyckte till att leda projektet. 
 
Inrättande av kommittén för social dialog den 20 september, Bryssel  
Europeiska kommissionen erkände EPSU och HOSPEEM som representativa arbetsmarknads-
parter den 31 juli och den europeiska branschkommittén för social dialog i sjukhussektorn kunde 
inrättas den 20 september 2006.  
För att förbereda detta första möte i den sociala dialogen, sammanträdde den fasta kommittén 
för sjuk- och hälsovård och sociala tjänster under förmiddagen, i syfte att diskutera den interna 
arbetsordningen samt nomineringar till ordförandeposterna och styrgruppen. Bernhard Jansen, 
direktör för sysselsättningsavdelningen vid Europeiska kommissionens GD för sysselsättning, 
sociala frågor och jämställdhet öppnade kommittén för social dialog och välkomnade att 
kommittén inrättats. Vid sitt första möte antog kommittén sin egen arbetsordning 
(www.epsu.org/a/2596) och beslutade att Karen Jennings och Godfrey Perera skulle vara med-
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ordförande för kommittén för EPSU och HOSPEEM, med Jiri Schlanger (EPSU) och Cristina 
Carlsen och Silvana Dragonetti (HOSPEEM) som vice-ordförande. Dessa personer skulle även 
ingå i kommitténs styrgrupp. 
Kommittén antog även formellt kommitténs arbetsprogram 2006-2007 (innehållet hade man 
enats om under konferensen för social dialog den 17 mars 2006) www.epsu.org/a/2043. 
 
Följande områden kommer att behandlas under de kommande två åren: 
• Rekrytering och bibehållande av arbetskraft 
• Allt äldre arbetskraft 
• Nya kompetensbehov  
• Stärkta partsrelationer i EU:s nya medlemsstater 
Man enades om att ad hoc-arbetsgrupper skulle inrättas för de tre första arbetsområdena. Ett 
separat projekt kommer att inledas för att samordna aktiviteterna på området arbetsmarknads-
relationer i EU:s nya medlemsstater. En ansökan om bidrag skickades till Europeiska 
kommissionen den 31 augusti. 
 
Cirka 50 personer, som företrädde facket och arbetsgivare i 19 olika EU-, ansökar- och EES-
länder, deltog i mötet. 
 
Gemensamt möte för ledamöterna i arbetsgruppen för social dialog den 19 december  
Detta kick-off möte för alla medlemmarna i arbetsgruppen hölls den 19 december. Under mötet 
gavs presentationer av Europeiska kommissionen samt EPSU:s och HOSPEEM:s sekretariat 
om den europeiska sociala dialogens bakgrund, egenskaper och instrument. Informationen 
illustrerades med exempel på framgångsrika initiativ i andra kommittér för branschvis social 
dialog. 
 
Europeiska kommissionen informerade även deltagarna om Europeiska kommissionens beslut 
att inleda ett samrådsförfarande om nålsticksskador, där sjukhusssektorns arbetsmarknads-
organisationer skulle uppmanas att yttra sig om hur man kan skydda europeiska vårdanställda 
från blodburna infektioner på grund av nålstick. 
 
EPSU:s och HOSPEEM:s delegater började se närmare på frågorna i arbetsprogrammet. De 
diskuterade de utmaningar som arbetsmarknadens parter står inför och hur de kan behandla 
dem i den europeiska branschvisa dialogen, både i separata gruppmöten och i plenum.  Flera 
konkreta förslag gjordes av båda sidornas deltagare, och kommer att diskuteras mer i detalj 
under arbetsgruppens möten 2007. Man framförde även att eventuella initiativ från Europeiska 
kommissionen på sjuk- och hälsovårdsområdet är ytterst viktiga för sjukhussektorns vidare 
utveckling och att detta bör prioriteras av parterna.  
 
52 personer deltog i mötet och representerade fackförbund och arbetsgivare i 20 olika EU-
(kandidat) och EES-länder. 
 
Projekt för social dialog i nya medlemsstater 
Enligt vad som nämndes ovan, inledde HOSPEEM och EPSU också ett gemensamt projekt 
2006, med stöd av Europeiska kommissionen, i syfte att stärka den sociala dialogen i EU:s nya 
medlemsstater. HOSPEEM var ansökarorganisation och skulle samordna projektet, med hjälp 
av EPSU som projektpartner samt stöd av parterna i Tjeckien, Slovakien och Holland. De 
brittiska och tyska arbetsmarknadsorganisationerna erbjöd sig att hjälpa till.  
 
Projektet består av tre delar: gemensam forskning om den sociala dialogen i EU:s nya 
medlemsstater, ett pilotprojekt i Slovakien och Tjeckiska republiken för att utveckla nationella 
initiativ och arbetsmetoder samt en avslutande konferens i Prag våren 2008. Det första styr-
gruppsmötet för projektet hölls den 18 december.  
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Sociala tjänster  

Konferens om sociala tjänster, 14-16 januari, Helsingfors 

Seminariet om sociala tjänster ägde rum 14-16 januari i Helsingfors. Arbetsgruppen för sociala 
tjänster förberedde enligt mandat från fasta kommittén för hälso- och sjukvård och sociala 
tjänster. EPSU:s finska medlemsförbund från sektorn för sociala tjänster var värd för 
evenemanget.  
Seminariets huvudsyfte var att bilda ett nätverk för fackliga ombud som arbetar med sociala 
tjänster samt diskutera EPSU:s framtida policy-möjligheter inom sociala tjänster. 45 företrädare 
från 17 länder deltog i seminariet, och de flesta arbetar för eller inom sociala tjänster. 
 
De viktigaste punkterna på konferensens dagordning var följande: 
• Introduktion av HSS vice-ordförande 
• En översikt av hur arbetsvillkoren utvecklas inom sociala tjänster av Jane Lethbridge 

(PSIRU) 
• Länderrapporter om arbetsvillkor inom sociala tjänster av företrädare från Finland, 

Tjeckiska republiken, Tyskland och Spanien 
• En uppdatering om europeisk utveckling för sociala tjänster som specifikt uppmärk-

sammade Europaparlamentets omröstning om tjänstedirektivet och  det (då) kommande 
meddelandet från Europeiska  kommissionen om sociala tjänster av allmänt intresse 

• Länderrapporter om utbildning och professionalisering i sektorn av företrädare från Belgien 
och Storbritannien 

• Två workshops, en om arbetsvillkor och en om utbildning och professionalisering inom 
sociala tjänster 

• En allmän plenardiskussion om ovanstående frågor och möjligheterna till uppföljnings-
aktiviteter på dessa områden. 

• Presentation och diskussion om ett utkast till konferensuttalande om sektorn för sociala 
tjänster.  

Konferensens deltagare enades om att de skulle få tillfälle att ändra i konferensuttalandet. Efter 
att de skriftliga bidragen införts skulle arbetsgruppen för sociala tjänster samt fasta kommittén 
för hälsa och sociala tjänster diskutera och godkänna en reviderad version av uttalandet.  
 
Arbetsgruppen för sociala tjänster 
Arbetsgruppen bestod av företrädare från EPSU:s valkretsar. De sammanträdde den 16 februari, 
15 maj och 16 oktober. 
Det viktigaste diskussionsämnena vid dessa möten var: 
• EU-utveckling för sociala tjänster av allmänt intresse/tjänstedirektivet  
• Branchövergripande förhandlingar om våld på arbetsplatsen 
• Utkast till EPSU:s uttalande om sociala/omsorgstjänster 
• EPSU:s framtida verksamhet - utkast till handlingsplan för sociala tjänster 2006-2009 
• Uppföljning av forskning om arbetsvillkor i sektorn för sociala tjänster 
• Förberedelser av seminarium om fängelsevård, Prag 
• Förberedelser av konferensen om sociala tjänster 2007 – Grekland 
Eftersom den fasta kommittén ansåg att EPSU behövde vidareutveckla sin policy för sociala 
tjänster innan man antar ett allmänt uttalande om sociala/vårdtjänster, till exempel det som 
utarbetades av konferensen för sociala tjänster i januari, inledde arbetsgruppens medlemmar en 
diskussion om den framtida handlingsplanen 2006-2009. Arbetsgruppens medlemmar 
bekräftade dessutom att vid sidan av EPSU:s allmänna arbete med arbetsvillkor och tjänsters 
kvalitet, bör man specifikt uppmärksamma barnen i samhället, och hur sociala tjänster bäst kan 
skydda deras intressen. Arbetsgruppen bekräftade även vikten av arbetet som utförs av EPSU:s 
sekretariat för sociala tjänster och den inre marknaden. Arbetsgruppen uttryckte sin oro över 
Europeiska kommissionens politik och ansåg att facket, och i synnerhet EPSU, bör ifrågasätta 
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EU:s inre marknad och konkurrenspolitik. Kampanjen för offentliga tjänster av kvalitet och 
begäran om en övergripande rättslig ram för tjänster av allmänt intresse är ett viktigt verktyg i 
dessa debatter. 
 
Europeiskt folkhälsopolitiskt forum (EHPF) 

Både EPSU:s ombud för sjuk- och hälsovård och sociala tjänster och fasta kommitténs vice-
ordförande, Jiri Schlanger, var medlemmar i EHPF 2006. EPSU deltog i workshopen om patient-
säkerhet på mötet den 5 april. Workshopens arrangörer ville bilda ett forum för patientsäkerhet 
för alla aktörer på området. Det krävs dock ytterligare diskussion om strukturer och annat för att 
organisera ett sådant forum. Den andra workshopen om insyn såg närmare på möjligheterna att 
utarbeta en uppförandekod om insyn och öppenhet för EHPF:s medlemmar. 
  
EPSU, i samarbete med andra frivilligorganisationer från sjuk- och hälsovård, inklusive 
Europeiska organisationen för sjuk- och hälsovårdsförvaltning, Europeiska unionens läke-
medelsgrupp, Europeiska federationen för sjuksköterskeförbund samt ständiga kommittén för 
europeiska läkare, organiserade en workshop om samrådet om sjuk- och hälsovård på EHPF 
den 22 november. Syftet med workshopen var att skapa en öppen debatt om gränsöver-
skridande vård, och en användbar översikt av riskerna för nationella sjuk- och hälsovårdssystem 
förknippade med denna typ av vård. EPSU och de andra organisatörerna ville också ge idéer 
och förslag till kommissionen om hur man kan tackla dessa frågor på ett socialt sätt. Eftersom 
samrådet fortfarande pågick gjordes inga avslutande kommentarer på forumet. Man förväntade 
sig att ytterligare debatter på EU-nivå skulle organiseras efter samrådsförfarandet. Den andra 
workshopen om sjuk- och hälsovårdsstrategi fokuserade på den europeiska gemenskapens roll 
i folkhälsopolitiken, och mer specifikt på friskvård.  
 
EU-utveckling inom sjuk- och hälsovård & sociala tjänster 

Kommissionens meddelande om sociala tjänster av allmänt intresse (SSGI) & uppföljning 
Europeiska kommissionen publicerade slutligen sitt meddelande om sociala tjänster av allmänt 
intresse (KOM (2006) 177) den 26 april. Kommissionen har arbetat med detta dokument i flera 
år. Trots det motsvarar inte dokumentets kvalitet och innehåll EPSU:s förväntningar. Europeiska 
kommissionen har inte utarbetat någon ny politik för sociala tjänster av allmänt intresse. Den 
anser till och med att reglerna för den inre marknaden även bör tillämpas på sociala tjänster och 
att det, i nuläget, inte finns något behov av lagstiftning som skyddar sociala tjänsters allmän-
nyttiga aspekt  från reglerna som styr den inre marknaden och konkurrensbestämmelser. Man 
kände att meddelandet överlag inte beaktar att sociala tjänster också handlar om solidaritet och 
offentlig tillhandahållna tjänster. Av detta skäl uppmanade EPSU Europeiska kommissionen, och 
även Europaparlamentet och rådet, att istället inrikta sig på behovet av ett ramdirektiv för 
samtliga tjänster av allmänt intresse.  
 
Som en uppföljning till meddelandet skickade kommittén för socialt skydd och en grupp forskare, 
utsedda av kommissionen, ut en enkät om sociala tjänster av allmänt intresse till de olika 
aktörerna på området sociala tjänster, inklusive EPSU. Syftet med forskarnas enkät var att se 
hur gemenskapens regler för sociala tjänster tillämpas nationellt. Tyvärr återspeglade enkäten 
meddelandets subjektivitet och var nästan omöjlig att besvara på grund av att frågorna var 
mycket tekniska och detaljerade. I sitt svar i oktober 2006 på enkäten, kritiserade därför EPSU:s 
sekretariat, med bistånd av fasta kommittén, enkätens struktur och innehåll och informerade 
forskarna om EPSU:s ståndpunkt, antagen av styrelsen den 9 juni (www.epsu.org/a/2436). 
  
Enkäten från kommittén för socialt skydd var däremot utformad för att studera vad som utmärker 
sociala tjänster av allmänt intresse. Målet var att få mer precis information om dessa särdrag, 
som beskrivs i meddelandet samt att undersöka deras syften. Dessutom ville kommittén för 
socialt skydd undersöka om det krävdes ytterligare åtgärder på gemenskapsnivå och, om så var 
fallet, vilka möjligheter som fanns att vidta sådana åtgärder. Eftersom EPSU stödjer lagstiftning 
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som täcker alla tjänster av allmänt intresse, klargjordes i svaret att den europeiska 
gemenskapen främst bör fokusera på principerna och skydd av tjänster av allmänt intresse, 
istället för att satsa allt på att definiera olika kategorier av offentliga tjänster och deras specifika 
egenskaper.  
 
EG:s meddelande och samråd om sjuk- och hälsovård 
Den 31 september publicerade Europeiska kommissionen ett meddelande där den presenterade 
sin syn på en framtida gemenskapsåtgärd för sjuk- och hälsovård och i synnerhet gränsöver-
skridande hälso- och sjukvård. Samtidigt inleddes ett öppet samråd för att få höra olika 
europeiska och nationella intressenters åsikter i frågan.  
Samrådet täcker olika typer av gränsöverskridande hälso- och sjukvård: 
• Gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster, d v s tjänstetillhandahållande från ett 

medlemslands territorium på ett annat lands territorium, till exempel distansmedicin, 
gränsöverskridande fjärrdiagnos 

• Patienters rörlighet 
• Tjänsteleverantör från utlandet 
• Vårdanställdas rörlighet  
 
På styrelsemötet den 20-21 november uttryckte EPSU:s sekretariat sina farhågor med anledning 
av initiativets inriktning och kommissionens tvetydiga budskap om huruvuda det är önskvärt med 
mer gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Det fanns allvarliga tvivel om kommissionens 
avsikter, och om dessa skulle hindra medlemsstaternas behörighet att organisera vården enligt 
sina egna principer. Dessutom oroar sig EPSU:s sekretariat och medlemsförbund för att 
eventuell framtida EU-lagstiftning kommer låta marknadskrafterna och privata företag styra 
hälso- och sjukvårdssektorn på ett sätt som bland annat skulle vara till förfång för hälso- och 
sjukvårdssystemens tillgänglighet och ekonomi.  
EPSU uppmanade därför europeiska gemenskapens institutioner och medlemsstaterna att vidta 
lämpliga åtgärder för att säkerställa att hälso- och sjukvårdssystemen i EU håller en hög kvalitet 
och grundas på solidaritetsprincipen.  
 
Fasta kommittén för sjuk- och hälsovård och sociala tjänster och dess arbetsgrupp för sociala 
tjänster skulle följa EU-utveckling som rör sjuk- och hälsovård. Medlemsförbunden från sjuk- och 
hälsovård ombads att bidra till EPSU:s svar på Europeiska kommissionen samråd. 
 
Europaparlamentets resolution om förebyggande av nålsticksskador  
Eftersom antalet nålsticksskador fortfarande ökar i flera länder, uttryckte ett antal EPSU-förbund 
oro över att den nuvarande skyddsnivån mot infektioner som förorsakas av kontaminerade 
vassa medicinska instrument. Oron delades av många Europaparlamentsledamöter. Europa-
parlamentets sysselsättningsutskott beslutade därför att utarbeta en resolution som begär att 
Europeiska kommissionen lägger fram förslag om ändringar av direktivet om biologiska agenser 
på arbetsplatsen. EPSU arbetade med att påverka under resolutionens redigeringsprocess. 
EPSU tolkade resolutionens antagande och att problemet fått ett allmänt erkännande som ett 
viktigt första steg för att vidta lämpliga åtgärder. EPSU anser dock att framtida lagstiftning för 
frågan inte endast bör täcka vårdanställda, utan alla grupper som kommer i kontakt med 
kontaminerade vassa medicinska instrument, till exempel avfallsarbetare, lokalvårdare och 
tvättpersonal samt socialarbetare.   
 
 
2. Statlig och europeisk förvaltning  
www.epsu.org/r/4 
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25:e mötet i fasta kommittén för stats- och europeisk förvaltning (NEA), 30 maj, Wien 

Hvudsakliga dagordningspunkter: 
• Uppdatering om utvecklingen i den sociala dialogen och antagande av TUNED:s arbets-

program för den sociala dialogen (färdplan) 2007-2009 finns på www.epsu.org/a/2945  
• Uppdatering om tjänstedirektivet och EPSU:s kampanj för offentliga tjänster  
• Förberedelser av kriminalvårdsseminariet den 10-12 december (se kapitel IV, EPSU-

projekt, punkt 2): kommittén enades om att organisera denna andra workshop om 
fängelser i samarbete med hälso- och sjukvård och sociala tjänster för att bredda 
diskussionen med arbetstagare som tillhandahåller sociala tjänster på fängelser. 
Workshopen organiseras med stöd av ETUI-REHS och får finansiering av EU.  

• Arbetsprogram 2007: diskussion om en workshop om försvarssektorn 
• TRACE-projektet om decentralisering i offentliga tjänster: förberedelser av projektets tredje 

och sista workshop i juni i Bryssel, med fokus på Trace-handboken (se kapitel V, 1) 
• Antagande av en förklaring till stöd för ROTAL:s kamp för fackliga rättigheter för 

statsanställda i Estland. 
 
26:e mötet i fasta kommittén för stats- och europeisk förvaltning, 6 november, Bryssel 

Dagordningens huvudpunkter: 
• En uppdatering om viktig utveckling i EPSU (tjänstedirektivet, översyn av arbetstids-

direktivet, kampanj för tjänster av allmänt intresse) 
• Diskussion om läget i den sociala dialogen med CESI:s företrädare (Juergen Noack från 

sekretariatet och Christian Moos från DBB, Tyskland), bland annat:  
§ Förberedelser av mötet inom ramen för den sociala dialogen den 4 december mellan 

generaldirektörerna/TUNED (Helsingfors), inklusive ett gemensam uttalande om ledar-
skap och ledning 

§ Förberedelser av det kommande tyska EU-ordförandeskapet som utlovat avsevärda 
framsteg i riktning mot en formalisering av den sociala dialogen före EU:s 
ministerkonferens för offentlig förvaltning den 22 juni 2007 

• Slutförberedelser för kriminalvårdsseminariet 10-12 december 2006, Prag 
• Ett utbyte med Lorenzo Bordogna, som skrivit en kommande studie från EIRO (Dublin-

stiftelsen) om relationer mellan parterna i offentlig förvaltning (ministerier) som täcker EU 
25, kandidatländer och Norge. Studien granskar hur den centrala regeringen definieras och 
struktureras i ekonomin och den övergripande offentliga sektorn, hur anställning regleras i 
förhålllande till den privata sektorn, lönenivåer och hur de fastställs, fackförbundens 
organisationsgrad och arbetsgivarnas representation, avtalsförhandlingar och konflikt. Man 
enades om att ett utkast till studien, på  engelska, skulle skickas till fasta kommittén för 
stats- och europeisk förvaltning för kommentarer. När man frågade om studien kunde 
hänvisa till utvecklingen av den europeiska sociala dialogen, klargjordes att studien inte 
gällde parternas representativitet. 

• Ett utbyte med Richard Pond om värdet av halvårsvisa nyhetsbulletiner om avtals-
utvecklingen i statlig och europeisk förvaltning. Man enades om detta. 

• Diskussion om en workshop om försvarssektorn den 17 april 2007. Fokus ligger på 
försvarspolitikens EU-utveckling, fackliga rättigheter och tillämpning av EU:s sociala 
direktiv, utveckling av offentlig-privata partnerskap och privatisering. Euromils sekretariat 
skulle bjudas in till workshopen. 

• Trace-projektet: slutförande av handboken utan några ytterligare kommentarer 
 
Kommitténs sammansättning och könsfördelning 
 
25,15 % kvinnliga företrädare, det saknas deltagare från några länder, i synnerhet från Central- 
och Östeuropa samt Sydösteuropa.  
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Observera att kvinnors deltagande i kommittén är mycket lågt vid möten i den sociala dialogen,  i 
snitt 2 eller 3 kvinnor i TUNED:s delegation på 25 personer.  
 
Social dialog 

Teman 
 
Under Österrikes och Finlands EU-ordförandeskap höll TUNED (fackets nationella och 
europeiska delegation), under EPSU:s ledning, ett antal möten med generaldirektörerna om 
följande frågor: 
 
• Jämlikhet och mångfald (2006-2007): En gemensam arbetgrupp för generaldirektörerna/ 

TUNED om jämlikhet och mångfald bildades i syfte att förbereda en konferens under 
hösten 2007 i Köpenhamn, som en uppföljning av generaldirektörnas/TUNED:s gemen-
samma uttalande om jämlikhet som antogs i december 2005. Gruppen ska sammanträda 
3 gångar under den danska generaldirektörens ledning. Huvudsyftet är att betona den 
sociala dialogens betydelse i offentlig förvaltning för att främja och uppnå jämlikhet och 
mångfald med hjälp av goda exempel. 

• Gränsöverskridande rörlighet (första halvåret 2006, Wien): Österrikes generaldirektör 
valde denna fråga med hänsyn till det europeiska året för rörlighet. Diskussonen gällde två 
aspekter: offentliga förvaltningens roll för att underlätta arbetstagares gränsöverskridande 
rörlighet samt avlägsnande av rättsliga hinder för gränsöverskridande rörlighet i EU:s civil-
förvaltningar.  

• Plenarmötet i den sociala dialogen ägde rum den 29 maj i Wien och där deltog 29 TUNED-
delegater från 17 länder och Europeiska kommissionen (plus EPSU:s och CESI:s sekreta-
riat) och cirka 50 företrädare för generaldirektörerna i EU-25. Ett gemensamt uttalande om 
rörlighet antogs och undertecknades av TUNED:s talesman, Peter Waldorff (ordförande 
för danska HK/Stat), samt Österrikes generaldirektör Emmerich Bachmayer för EU:s 
generaldirektörer. Uttalandet och EPSU:s pressmeddelande finns på 
www.epsu.org/a/2093. Det argumenterar för arbetstagares grundläggande rätt till fri rörlig-
het över EU:s gränser, noterar framstegen med att avlägsna rättsliga restriktioner på grund 
av nationalitet för arbete i civilförvaltningen och uppmuntrar till utvecklingen av ett utbytes-
program för civiltjänstemän. Där erkänns att det även är viktigt att utveckla arbetstagares 
yrkesmässiga rörlighet och att investera i offentliga tjänster inom EU för att förbättra 
rörlighetens omfattning och kvalitet. Under mötet diskuterade vi vikten av bra samordning 
för social trygghet och pensionssystem som bevarar de rättigheter arbetstagare har 
förvärvat, och att främja rörlighet som en rättighet och inte en skyldighet. Jerome Vignon 
från kommissionens GD Sysselsättning och sociala frågor gav en presentation om 
samordning av social trygghet, inklusive utkastet till direktiv om överföringsmöjligheter för 
tilläggspension. Som en uppföljning deltog Peter Waldorff för TUNED:s räkning i 
kommissionens konferens om rörlighet i september,  inom ramen för den sociala dialogen, 
där uttalandet presenterades tillsammans med andra branschspecifika och 
branchövergripande initiativ. 

• Ledarskap och ledning (andra halvåret 2006, Helsingfors) Den finska generaldirektören 
valde att diskutera ledarskap i den offentliga sektorn som ett bidrag till Lissabonstrategin 
och för att bredda diskussionen om demografiska förändringar. Vi diskuterade betydelsen 
av strategiskt ledarskap, ledarskap under omställningar, vilka resultat som uppnås samt 
ålder i offentlig förvaltning. Vi antog ett gemensamt uttalande den 4 december vid den 
sociala dialogens plenarmöte. Uttalandet erkänner att ledarskap är del av den övergripande 
arbetsorganisation och bör grundas på social dialog. Där understryks vikten av ledningen 
på mellannivå, som behöver stöd och utbildning. Vad gäller allt äldre förvaltningar, 
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rekommenderar uttalandet att man rekryterar yngre arbetstagare, anpassar arbetstiden 
och bekämpa åldersdiskriminering. Under diskussionen framhävde generaldirektörerna 
resultat och produktivitet i offentliga sektorn. TUNED betonade de sociala och kvalitativa 
aspekterna av resultaten i offentlig förvaltning, inklusive lika möjligheter och tjänsternas 
kvalitet. Vad gäller uppföljningen rekommenderar uttalandet att man utvecklar en 
gemensam syn på ledarskap och ledning och hänvisar till behovet av att göra framsteg 
med den sociala dialogen på EU-nivå. Företrädare för de flesta av EU:s generaldirektörer 
och 24 TUNED-representanter från 13 länder deltog i plenarmötet. Uttalandet och 
rapporten om mötet den 4 december finns på: www.epsu.org/a/2625.  

 
Formalisering av den sociala dialogen 
 
Sedan TUNED bildades har vi antagit 3 gemensamma uttalanden med EUPAN samt bildat vår 
första gemensamma arbetsgrupp. TUNED deltog i generaldirektörernas arbetsgrupp för 
personalfrågor och i halvårsvisa möten med generaldirektörstrojkans sekretariat. 
 
Diskussionen om policyfrågor har utan tvivel bidragit till att förbättra det ”informella” samarbetet 
med generaldirektörerna, men det krävs mer arbete för att övertyga om de politiska, rättsliga och 
ekonomiska fördelarna med en formalised dialog. Diskussionen om formalisering har förblivit i 
bakgrunden under de 2 ordförandeskapens aktiviteter inom ramen för den sociala dialogen, med 
fokus på innehåll istället för förfaranden. Vi fortsatte dock att driva formaliseringsfrågan i 
bilaterala kontakter, och hänvisade till europeisk och nationell social dialog under plenarmöten 
och i uttalandena. 
 
TUNED antog ett förslag om ett gemensamt arbetsprogram för social dialog, kallat färdplan för 
social dialog (finns på www.epsu.org/a/2945), som kan genomföras både i en formell och 
informell struktur. Det är nu väsentligt att anta en gemensam strategisk plan om framtida 
diskussionsämnen och en tydligare beslutsprocess. Österrikes ordförandeskap har föreslagit att 
frågor från den sociala dialogen ska införlivas i generaldirektörerna arbetsprogram efter halva 
tiden 2008-2009 som utarbetas under 2007. 
 
Det finska ordförandeskapet gjorde en sammanfattande rapport som jämförde den befintliga 
informella sociala dialogen med en formalised och använde då generaldirektörernas svar på en 
enkät utförd under Storbritanniens ordförandeskap. En majoritet av generaldirektörerna stödjer 
en formalisering, men har delade meningar om hur man bäst uppnår detta mål, det vill säga 
genom det befintliga informella nätverket för generaldirektörerna, EUPAN, eller genom CEEP där 
5 offentliga förvaltningar är medlemmar. Generaldirektörernas mandat kan också vara ett 
problem, eftersom några inte har något förhandlingsmandat på nationell nivå. En högljudd 
minoritet länder vill inte delta i en europeisk social dialog eftersom det skulle kunna bidra till att 
förbättra den sociala dialogen på nationell nivå. Senast fruktade några generaldirektörer att en 
europeisk social dialog skulle legitimera EU:s inblandning i vad som officiellt är en exklusiv 
nationell kompetens. 
 
Vid Helsingforsmötet tillkännagav den tyske generaldirektören Mueller sin avsikt att tydligt 
rekommendera en formalisering som kan behandlas av EU:s ministerkonferens i juni 2007 (i linje 
med ministrarnas Luxemburgresolution från juni 2005). Samråd ska hållas med TUNED om 
dessa rekommendationer.    
 
4:e konferensen om kvalitetsförvaltning 27-29 september 
 
EPSU deltog i den 4:e konferensen om förvaltning av god kvalitet som organiserades av Finlands 
generaldirektör i Tammerfors. 1000 personer från EU:s civilförvaltningar deltog. Mottot var skapa 
hållbarhet, vilket gav oss en möjlighet att framhäva den sociala dialogen, arbetstagarnas 
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rättigheter samt hur viktigt det är med offentliga tjänster för att uppnå ett hållbart samhälle. 
EPSU:s generalsekreterare talade till en panel om ”hur den offentliga sektorn kan vara en 
attraktiv arbetsplats” tillsammans med arbetsgivarnas företrädare: Per Stengård från svenska 
arbetsgivarverket (avtalsförhandlar för den statliga sektorn) och Ida Krarup, högre rådgivare vid 
Danmarks finansdepartement. Den franske generaldirektörens rådgivare för Europafrågor, herr 
Giannechini, var ordförande för panelen. 
Även Peter Waldorff yttrade sig under en paneldiskussion om hur EU:s Lissabonstrategi för 
sysselsättning och tillväxt kommer att se ut om 20 år. Den femte kvalitetskonferensen äger rum i 
Paris hösten 2008. 
 
 
3. Kommunförvaltning  
http://www.epsu.org/r/3 
 
26:e mötet i  fasta kommittén för kommunförvaltning, Luxemburg 

Dagordningens huvudpunkter:  
 
• Val av vice ordförande, Jose Manuel Marques, STAL Portugal 
• Översyn av det befintliga arbetsprogrammet 
• Uppdatering om den sociala dialogen inom kommunförvaltning (se under social dialog) 
• Antagande av en checklista för utläggning av verksamhet (www.epsu.org/a/2433), efter 

diskussionen om denna fråga under 2005 
 
Vad gällde översynen av arbetsprogrammet diskuterade kommittén även kommitténs roll, mål 
och arbetsmetoder. Under diskussionen betonades ett antal punkter:   
• Kommitténs roll bör vara betraktas utifrån EPSU:s övergripande prioriteringar som antogs 

av kongressen 2004 (försvara offentliga tjänster av kvalitet, stärka social dialog, främja 
arbetstagares rättigheter). Offentliga tjänsters lokala dimension är viktig. 

• Utbyte av information och stöd för ömsesidig förståelse är väsentliga uppgifter för 
kommittén, inte minst på grund av att det finns så många olika strukturer och ansvars-
modeller för kommunförvaltning. Det krävs att alla EPSU:s medlemsförbund deltar för att 
detta utbyte ska bli så fullständigt som möjligt.   

• Det är även viktigt att kommittén övervakar utveckling inom EU, ny forskning, etc. Vi 
behöver också en koppling till den branchövergripande sociala dialogen, till exempel för-
handlingarna om våld på arbetsplatsen, avtalen om distansarbete och stress, handlings-
ramen för livslångt lärande och jämställdhet, och även till arbetet i andra fasta kommittéer, 
styrelsen samt epsucob@. Både workshopen 2004 om e-förvaltning och TRACE-projektet 
om decentralisering genomfördes tillsammans med kommittén för stats- och europeisk 
förvaltning och är bra exempel på samarbete. Checklistan för utläggning av verksamhet, 
baserad på kommitténs diskussioner under 2005 och 2006 utifrån arbete som utförts i 
kommittén för allmännyttiga verk, godkändes. 

• Det nya arbetsprogrammet 2007-2009 bör ytterligare utveckla de frågor som redan 
identifierades av kongressen 2004. Till exempel, vad gäller PPP måste vi fortsätta 
diskussionerna som inleddes 2004/2005 efter vår enkät 2004 och konferensen 2005, men 
med mer fokus på vilken reglering/kontroll vi önskar.   

 
26:e mötet i  fasta kommittén för kommunalförvaltning, 2 oktober, Bryssel 

Dagordningens huvudpunkter:  
 
Dagordningens huvudpunkter var: 
• En uppdatering av EPSU:s generalsekreterare om utveckling inom EPSU  
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• Ett utbyte med Jeremy Smith, CEMR:s generalsekreterare 
• Antagande av arbetsprogrammet 2007/2009 för fasta kommittén för kommunförvaltning 

(www.epsu.org/a/2434);  
• Diskussion om aktuella frågor i den sociala dialogen (se under social dialog)  
 
Utbytet med CEMR fokuserade på den vittomspännande förklaring som antogs av CEMR:s 
generalförsamling i maj 2006. Förklaringen betonar vikten av lokalt självstyre, betydelsen av lokal 
samhällsservice och behovet av EU-åtgärder för att skydda offentliga tjänster, men säger inte så 
mycket om social dialog. EU förväntas vara ”neutralt” i fråga om privat/offentligt ägande, men i 
praktiken främjas privat tillhandahållande av offentliga tjänster. Europeiska kommissionen hävdar 
för närvarande att om medlemsstater hade anbudsförfaranden för en större del av deras 
offentliga tjänster, skulle de offentliga utgifterna kunna minska med upp till 30%. CEMR har ännu 
inte dragit några slutsatser om konsekvenserna av offentliga anbudsförfaranden, eller hur lokala 
myndigheter kan säkerställa att privata företag uppfyller allmännyttiga krav. EPSU:s medlemmar 
gav exempel på negativa erfarenheter av tjänster som lagts ut på entreprenad och påpekade 
även att minskningen av lokala offentliga tjänster ger upphov till frågor om den lokala och 
regionala demokratins natur och ansvarsskyldighet, eftersom relationerna mellan en medborgare 
och en privat entreprenör, och mellan den lokala förvaltningen och privata arbetsgivare, är 
annorlunda. Kollegor från EPSU kommenterade att det i förklaringen saknas en hänvisning till 
social dialog och lokala myndigheters arbetsgivaransvar.   
 
Vad gällde det nya arbetsprogrammet, diskuterade kommittén och enades om fokus för de 
aktiviteter som planeras 2007 kring offentlig-privata partnerskap. 
 
Kommitténs sammansättning och könsfördelning: 
 
31,15% kvinnliga företrädare. Vi har fortfarande en ”deltagarklyfta” från vissa länder och förbund i 
kommittén. 
 
Andra aktiviteter inom kommunförvaltning: 

Möte för brandmän 12 och 13 juli 
 
Mötet organiserades i samarbete med Storbritanniens Fire Brigades Union (FBU) och 
diskussionen handlade bland annat om följande frågor: 
• Olika typer av brandmän/brandmännen ställning (det vill säga mellan heltidsanställda 

yrkesbrandmän och deltidarbetande frivilliga brandmän) 
• Problem rörande arbetstidens organisation och längd, pensioner, arbetsmiljöfrågor 

(inklusive våld och angrepp på brandmän i Storbritannien och Irland) 
• Arrangemang för social dialog/avtalsförhandlingar 
• Förändringar inom brandkåren (till exempel, förebyggande verksamhet, utbildning,  

interventioner, utveckling av räddningstjänst) 
• Kompetens/utbildning och utbildning av brandmän 
• Påtryckningar för att rationalisera  
 
EPSU gjorde en enkät (www.epsu.org/a/2633) om arbetstid före mötet som stöd för 
diskussionen, baserad på information från 13 länder. Enkäten identifierar ett antal nyckelfrågor, 
till exempel olika typer av skiftarbete, jourtid och möjlighet att förhandla om arbetstid, 
pensionsålder/pensionsrättigheter.    
 
Deltagarna diskuterade även: 
• EU-utveckling som påverkar brandmännen 
• EPSU:s arbete (inklusive kommittén för kommunförvaltning) 
• Innehållet i en ny stadga för brandmän, samt  
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• Idéer om ett uppföljningsmöte.  
 
Enkäten och annan information om nätverket finns på EPSU:s webbplats.  
 
EPSU gör med stöd av FBU en översyn av stadga för brandmän och det föreligger förslag om att 
 organisera ytterligare ett möte för nätverket den 14 maj 2007.    
 
TRACE-projektet om omstrukturering i offentliga tjänster 

Fasta kommittén deltog i TRACE-projektet tillsammans med NEA-kommittén. Rapporten finns 
under avsnitt V (1).  
 
 
Branschkommittén för social dialog i lokal och regional förvaltning 

Det aktuella arbetsprogrammet för kommittén för social dialog inom lokal och regional förvaltning 
antogs i slutet av 2005 och gäller 2006 och 2007.    
Arbetsprogrammet har fyra teman:  
• Stärka social dialog i nya medlemsstater/kandidatländer genom kapacitetsbyggande 

aktiviteter 
• Stöd för reformprocesse r(fokusera på demografiskt åldrande och arbetsorganisation) 
• Främja jämställdhet mellan könen och mångfald (fokus på jämställdhetsplaner) 
• Utvärdering av olika former av tillhandahållande av lokala offentliga tjänster (gemensam 

studie) 
 
Anders Hammerback, ordförande för EPSU:s fasta kommitté för kommunförvaltning är 
ordförande för kommittén för social dialog 2006/2007.   
 
Under 2006 organiserade EPSU och CEMR följande möten i  kommittén för social dialog: 
• Plenarsammanträde den 31 januari 2006. 
• Arbetsgruppsmöte den 20 mars om kapacitetsbyggande. Gruppen diskuterade uppfölj-

ningen av det gemensamma projektet 2005 och studien om social dialog i nya medlems-
stater och kandidatländer. Representationen i kommittén behöver förbättras på båda 
sidor.  

• Arbetsgruppsmöten den 6 juni och 31 oktober om demografiskt åldrande och hur förena 
yrkes- och familjeliv (grundat på kommissionens samråd med arbetsmarknadens parter 
om frågan). Gruppen fick bidrag från Europeiska stiftelsen för förbättring av levnads- och 
arbetsvillkor. Det var inte möjligt att utarbeta några gemensamma rekommendationer, 
men vi försökte att få med diskussionerna i ett gemensamt uttalande om social dialog i 
sektorn. 

• Plenarsammanträde den 29 november. Mötet antog ett gemensamt uttalande om social 
dialog (www.epsu.org/a/2558) i syfte att stödja aktiviteter och dialog på nationell nivå  
mellan EPSU:s och CEMR:s medlemsförbund. Man godkände även rapporter om 
kommitténs arbete i olika arbetsgrupper. 

 
Slutligen har det gemensamma projektet om en studie av lokala offentliga tjänster, i syfte att 
bedöma hur olika former av tjänstetillhandahållande (i egen regi, utläggning av verksamet, PPP) 
påverkar kvaliteten på offentliga tjänster och sysselsättning, skjutits upp till 2007. 
 
Förutom ovanstående möten träffades styrgruppen för den sociala dialogen regelbundet, liksom 
EPSU:s/CEMR:s sekretariat. 
 
Dokument och rapporter om mötena i den sociala dialogen finns på EPSU:s webbplats. 
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4. Allmännyttiga verk 
http://www.epsu.org/r/16 
 
Vikten av europeisk energipolitik, inklusive trygg energiförsörjning, blev uppenbar när ryska 
Gazprom utövade påtryckningar på Ukraina och Moldavien, vilket medförde prishöjningar för 
dessa länder och tillfälligt stopp för naturgasleveranser till Europeiska unionen. EU är beroende 
av externa energikällor och det är en fråga som behöver behandlas omgående.  
 
Dessa händelser visar hur viktigt det är att de europeiska fackförbunden arbetar tillsammans och 
utvecklar kontakter med varandra utanför EU:s gränser, enligt vad ordföranden och vice-
ordförandena i fasta kommittén för allmännyttiga verk uppgav vid mötet (13 januari). Kommitténs 
ledning sammanträdde i Stockholm för att utvärdera energikonferensen och energidemonstra-
tionen (november 2005 respektive december 2005), förbereda den fasta kommitténs möte i maj, 
ta upp mobiliseringen till EFS demonstration i Strasbourg samt diskutera arbetsprogrammet för 
2006. Detta omfattar eventuella aktioner i samband med världsvattendagen den 22 mars, 
aktiviteter på avfallsområdet och en fullständig dagordning för energi med ytterligare aktiviteter 
planerade om den inre marknaden för el och naturgas (som även prioriteras av Österrikes 
ordförandeskap) och den kommande grönboken om Europas energipolitik. 
 
Mötet ställde sig bakom det arbete som har utförts av fackförbunden i  Sydösteuropa för en 
social dimension av energigemenskapen. Man välkomnade de framsteg som hade gjorts, och 
ministerrådets godkännande av den sociala dimensionen i Sofia den 9 december 2005. 
 
 
24:e  mötet i fasta kommittén för allmännyttiga verk, Luxemburg 

Dagordningens huvudpunkter: 
• Grönbok om trygg, konkurrenskraftig och hållbar energi för Europa. Presentation av en 

företrädare för Europeiska kommissionens GD-TREN. Richard Barry (tidigare UNISON) 
informerade EPSU om dokumentet. Medlemmarna tog upp många frågor för att förbereda 
slutrapporten, som förväntades den 27 september. Se även: www.epsu.org/a/2018 

• Tjänstedirektivet. Man enades om att föra kampanj för ytterligare undantag för tjänster av 
allmänt ekonomiskt intresse från direktivets tillämpningsområde, i enlighet med Europa-
parlamentets ändringsförslag. EPSU:s analys finns på www.epsu.org/r/224 och mer 
information om tjänstedirektivet finns i kapitel VI, 2 – s.39. 

• Förslagen om att förbereda världsvattendagen 2007 antogs. Man bör göra så mycket som 
möjligt med beslutet av FN:s rådgivande vattenorgan att vatten till 90% ska tillhandahållas 
av offentliga bolag och att eventuellt samarbete bör grundas på ideella principer. Vatten är 
en mänsklig rättighet och bör inte handla om att ge vinster. 

• Mötet godkände förslaget om att försöka organisera ytterligare ett möte i avfallsgruppen. 
Diskussionen gäller den europeiska avfallsstrategin och projektet om företagens sociala 
ansvar. 

• Sydösteuropeiska energigemenskapen. Kampanjen för en social dimension kommer att 
fortsätta (mer bakgrundsinformation finns på www.epsu.org/r/239 

• Facket godkände förslaget om att fokusera på utläggning av verksamhet i elsektorn. Ett 
bakgrundsdokument, checklista och strategidokument diskuterades (www.epsu.org/r/265) 

• Fackförbunden ombads att utse kontaktpersoner till nätverket EPSUCOB@  
• Riktlinjerna för europabolag diskuterades. Fasta kommittén rekommenderade att styrelsen 

antar riktlinjerna, med förbehållet att avsaknaden av språkversioner kunde ge upphov till 
frågor och ämnen som ännu inte tagits upp av de inblandade. 

•  EPSU-delegationens arbete i kommittén för social dialog i elsektorn godkändes. Frågor 
som togs upp gällde: företagens sociala ansvar, jämlikhet och mångfald, arbetsmiljö och 
en sysselsättningsstudie (med arbetsmarknadens parter och Europeiska kommissionen) 
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• Ledamöterna fick en lägesrapport om den sociala dialogen för naturgas  
• En rapport gavs om högnivågruppen för energi, miljö och konkurrenskraft. Det betonades 

att facket bör vara försiktiga med att försvara medborgarnas intressen i dialogen. 
• Rapporter om EPSU-delegaternas arbete i det europeiska energi- och transportforumet 

noterades. 
• Verksamhetsrapporten godkändes. 
 
Ordförande under mötet var Sven Bergelin, kommitténs ordförande samt Jan Rudén, 
kommitténs vice-ordförande senare under dagen. 
 
 
25:e  mötet i fasta kommittén för allmännyttiga verk, Luxemburg 

Europas energipolitik var huvudfrågan för detta möte. Ledamöterna antog EPSU:s svar på den 
europeiska grönboken om europeisk energipolitik. De viktigaste punkterna i EPSU:s svar var: 
 
• Den inre marknaden för el och naturgas kan inte vara utgångspunkten för en konsekvent 

europeisk energipolitik. EPSU ifrågasätter kommissionens antagande att den inre mark-
naden bidrar till trygg försörjning och hållbar utveckling. El och naturgas måste få ett 
erkännande i egenskap av väsentliga offentliga tjänster. Investeringar är en viktig aspekt 
och den inre marknaden leder inte till resultat där. 
Mer information finns i EPSU:s ståndpunkt om EU:s grönbok: En europeisk strategi för en 
hållbar, konkurrenskraftig och trygg energiförsörjning - KOM (2006) 105 slutlig 8 mars 
2006, (www.epsu.org/a/2399) antagen av EPSU:s fasta kommitté för allmännyttiga verk 
den 27 september 2006 (och godkänd av styrelsen i november 2006).  

• Europas energipolitik behöver ett socialt åtagande som fokuserar på sysselsättning och 
beaktar fackliga rättigheter, social dialog, utbildning samt bränslefattigdom. Energi-
dialogerna med andra länder och regioner bör vara öppna och ha ett förfarande för att 
inbegripa berörda aktörer: facket, miljöorganisationer och andra grupper. 

• EPSU har tagit ställning för hållbar utveckling. Främjandet av effektiv energianvändning och 
förnyelsebara energikällor bör vara vara prioriteringar för en europeisk energipolitik för att 
motverka klimatförändringar. Det krävs omfattande offentliga investeringar i ny teknik, till 
exempel våg- och tidvattenenergi. Bränslemixen förblir en nationell fråga. 

• Många energifrågor diskuteras på europeisk nivå, och medför att EPSU känner oro över 
hur beslut kontolleras demokratiskt. Stora bolag har mer resurser att påverka tillsyns-
myndigheter, parlamentet och kommissionen än, till exempel, organisationer som 
bekämpar fattigdom. EPSU ställer sig därför inte positiv, i nuläget, till en europeisk tillsyns-
myndighet. 

 
Övriga frågor på dagordningen: 
• Kommittén godkände EPSU-delegationens arbete i kommittén för social dialog inom el, där 

man behandlat jämlikhet och mångfald, företagens sociala ansvar, energipolitik, arbets-
miljö. 

• Kommittén antog en förklaring som lagts fram av EPSU:s samordnare i europeiska 
företagsråd, om EPSU:s roll i händelse av tvister i samband med att europabolag inrättas. 
Förklaringen ingår i riktlinjerna för fackets roll i europabolag. 

• Kommittén enades om att argumentera för en B-plan som ett svar på den inre marknaden 
för el och naturgas. 

• Ritva Hirvanen, anställd vid Finlands tillsynsmyndighet och företrädare för Organisationen 
för europeiska energitillsynsmyndigheter (CEER) presenterade CEER:s arbete. Leda-
möterna diskuterade om det var önskvärt att ändra målet för CEER:s arbete, som främst 
är att säkerställa effektiva och konkurrenskraftiga marknader och debatterade om det 
fanns behov av en europeisk tillsynsmyndighet och villkoren för en sådan. En arbetsgrupp 
om tillsynsfrågor inrättades. 
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• Ytterligare förberedelser av världsvattendagen den 22 mars 2007.  
• Utveckling i naturgassektorn för att inrätta en kommitté för social dialog. 
• Det kommande mötet i avfallsgruppen (15 februari 2007) välkomnades. 
• I avfallssektorn var den främsta frågan att konkurrens leder till sämre löner och arbets-

villkor.  
• Övriga diskussionsfrågor gällde offentlig upphandling, hantering av farligt avfall och en 

europeisk avfallshanteringsstrategi.  
• Projektet om företagens sociala ansvar (stöds av International association of solid waste) 

godkändes inte av kommissionen. 
 
Ledamöterna tog avsked av Johann Wagner och tackade honom för hans bidrag till kommitténs 
arbete. Han var den som varit med längst i kommittén, från första början. Han går i pension. 
Johann noterade att stora framsteg hade skett och önskade ledamöterna lycka till i den fortsatta 
kampen för att skydda arbetstagarna. Sven Bergelin, kommitténs ordförande, ledde mötet. 
 
Klimatförändringar, energipolitik och sysselsättning 
EFS inledde ett stort projekt om hur politik för att motverka klimatförändringar, till exempel minsk-
ade CO2-utsläpp, påverkar Europas industrier och vad detta innebär för bland annat energi-
produktion, byggnadssektorn, stål och transport. 
EPSU och andra europeiska branschfederationer ingår i styrgruppen som även inbegriper 
regerings- och kommissionsrepresentanter. 
Forskningsgrupperna som deltar kommer från tyska Wuppertal, franska Syndex och spanska 
ISTAS. Projektresultaten kan användas av EFS kongress 2007. 
Dick Barry (tidigare UNISON) följde projektet åt EPSU och rapporterade till fasta kommitté för 
allmännyttiga verk. 
 
Facket vid allmännyttiga bolag kämpar mot privatisering i de baltiska staterna, Georgien, Ukraina 
Kommuner och regeringar hävdar att privatisering är mirakelmedicinen för gammal och 
fördärvad infrastruktur, rapporterade förbunden som organiserar i allmännyttiga verk till ISKA 
Europas branschmöte. Facket erkänner att bristande investeringar och låg insamlingsnivå utgör 
problem, men ser inte privatisering som någon lösning. Regeringar och politiska partier måste  
agera ansvarsfullt och inte utlova gratis grundläggande tjänster till medborgarna. Bristen på 
investeringar har konsekvenser för arbetstagarna och kvaliteten på den service som ges. 
 
EPSU:s biträdande generalsekreterare och Sven Bergelin, ordförande för EPSU:s fasta 
kommitté för allmännyttiga verk, presenterade EPSU:s arbete i sektorn. 
 
 
Anmärkningsvärda politiska kontakter 
 
EPSU:s företrädare träffade flera viktiga Europaparlamentsledamöter, inklusive Eluned Morgan 
och Britta Thomsen samt Finlands minister för handel och industri, Mauri Pekkarinen, ordförande 
för ministerrådet med ansvar för energifrågor. EPSU:s biträdande generalsekreterare deltog 
även i en arbetslunch med Europakommissionären Piebalgs.  
Under mötet med Pekkarinen, finska ordförandeskapets energiminister, den 12 september, 
hävdade EPSU att Europeiska kommissionen behöver ta fram en B-plan som garanterar att 
medborgare och näringsliv skyddas från konsekvenserna av den inre marknaden för el och 
naturgas som uppenbarligen inte leder till lägre priser eller mer investeringar. EPSU 
argumenterade för en vittomspännande social dimension av EU:s energipolitik, även i de olika 
energidialogerna och sydösteuropeiska energifördraget. EPSU krävde ett konkret 
samförståndsavtal (Memorandum of Understanding) om den sydösteuropeiska 
energigemenskapens sociala aspekter. Jorma Peussa från det finska förbundet JHL och bitr. 
generalsekreterare Jan Willem Goudriaan deltog i mötet. 
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Kommitténs sammansättning och könsfördelning: 
 
8,35 % kvinnliga företrädare 
 
 
Social dialog mellan facket/Eurelectric (el)  www.epsu.org/r/99/ 

Flera möten hölls i kommittén för social dialog i elsektorn under 2006 (17 oktober, 13 december). 
Frågorna på dagordningen inbegrep: 

• Uttalande om arbetsmiljö och utbildning. Ett tidigare uttalande från 1996 reviderades något 
för att beakta nya medlemsstater samt nya direktiv Det införlivar även jämställdhets-
perspektivet, inkluderar nya risker och erkänner att facket och arbetsgivarna har en roll att 
spela vid utläggning av verksamhet, i synnerhet under riskabla omständigheter. Uttalandet 
föreslår en fast arbetsgrupp för arbetsmiljö, med kvinnlig representation. EPSU:s 
delegation till arbetsmiljögruppen var David Gibson, 3F Danmark och Steve BLOOMFIELD, 
UNISON Storbritannien, samt EPSU:s biträdande generalsekreterare. Parterna i den 
europeiska sociala dialogen för elsektorn, Eurelectric och fackförbunden, undertecknade 
det reviderade uttalandet om arbetsmiljö och utbildning den 13 december 2006. Uttalandet 
finns på engelska, franska, tyska, italienska och danska.  

• Förslag till resurspaket om jämlikhet och mångfald. Efter ett gemensamt uttalande om 
jämlikhet och mångfald, en gemensam workshop och gemensam studie tidigare år, 
enades parterna om att utarbeta ett praktiskt verktyg, som kan bistå arbetsgivare och 
facket i arbetet med jämlikhetsfrågor. Resurspaket omfattar ett stort antal praktiska 
exempel på hur facket och företag arbetar med jämställdhetsfrågor, många av dem är 
baserade på fallstudier från företag i elindustrin. Resurspaketet innehåller även exempel på 
policy, checklistor och annat material som tar upp alla de frågor arbetsgivare och facket 
stöter på när de försöker införliva jämställdhetsperspektivet. EPSU:s medlemmar i 
arbetsgruppen är Siobhan Browne ESBOA, Irland och Karin Harder, Verdi, Tyskland samt 
biträdande generalsekreteraren. 

 
Resurspaketet publicerades under parternas workshop den 14 december i Bryssel. 
Företrädare från flera EPSU-förbund gjorde presentationer.  www.epsu.org/a/2626.  

 
Resultatet av EURELECTRIC/EPSU/EMCEF:s gemensamma workshop ”Lika 
möjligheter & mångfald - resurspaket/handbok om goda erfarenheter” finns på följande 
länk: http://public.eurelectric.org/Content/Default.asp?PageID=101  

Resurspaketet finns tillgängligt, även för nedladdning, på:   
http://www.eurelectric.org/PublicDoc.asp?ID=45443 

• Företagens social ansvar (CSR). EPSU:s medlemmar i arbetsgruppen för företagens 
sociala ansvar var Steve BLOOMFIELD, Unison, Storbritannien, Claude Pommery, CGT-
FNME, Frankrike och EPSU:s biträdande generalsekreterare. 
Konferensen ”Företagens sociala ansvar, gör det någon skillnad? Arbetsgivare, facket och 
berörda aktörer diskuterar företagens sociala ansvar i Europas elsektor” den 12 december, 
samlade arbetsgivare, fackförbund och andra intressenter. Talare var bland annat Kate 
McPhillips, Ecotec (Storbritannien) som utför ett forskningsprojekt åt arbetsmarknadens 
parter och en rad företagsföreträdare från ENEL, Vattenfall, EDF och Statkraft. Andra 
representanter kom från Europeiska nätverket mot fattigdom, Ludo Horemans, ordförande 
och Global Reporting Initiative, fru Naoko Kubo, branschansvarig (el) 
www.epsu.org/a/2411.  

• Utvärdering av Europeiska kommissionens seminarium om sysselsättning (el och 
naturgas) den 16 oktober: forskarna presenterade preliminära resultat av undersökningen 
om  avregleringens konsekvenser för den inre marknaden för el och naturgas. Kommittén 
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för social dialog var överlag positiv till de framsteg som gjorts, och betonade 
undersökningens betydelse. Kritik framfördes om att det saknades information om hur 
avregleringen hade påverkat sysselsättningen, positivt eller negativt, i andra sektorer. 
Fackets sida hänvisade till resultaten, till exempel om utläggning av verksamhet, brist på 
nyrekrytering och kompetensklyftan (och bristen på kvalificerad arbetskraft). Kommittén för 
social dialog enades om att diskutera studien och försöka dra gemensamma slutsatser 
samt framhävde att den behövde uppmärksammas av politiker (www.epsu.org/a/2445).  

• Arbetsprogrammet 2006-2007, som täcker sysselsättning, arbetsmiljö, jämlikhet, 
företagens sociala ansvar samt försöker nå fram till en gemensam ståndpunkt om 
omstrukturering, inklusive demografiska förändringar och den allt äldre arbetskraften, 
inbegriper en eventuell gemensam reaktion på kommissionen grönbok om Europas energi-
politik och reflekterar över utmaningarna i samband med samförståndsavtalet 
(Memorandum of Understanding) om sydösteuropeiska energigemenskapens sociala 
aspekter. Frågan behandlades i en specifik presentation av Europeiska kommissionens 
GD Sysselsättning. Arbetsmarknadens parter har betonat att de är villiga att inkludera 
företrädare för arbetsgivare och fackförbund i de berörda länderna i branschkommittén för 
social dialog. Francois Ziegler från kommissionens GD Sysselsättning gav en 
sammanfattning av texten samt en lägesrapport. Ministrarna har enats om att skriva under 
samförståndsavtalet vid sitt nästa möte i maj eller juni 2007. I texten utlovas även ett 
socialt forum med företrädare från facket, arbetsgivare och regeringen. Regeringarna 
uppmanas att ställa sig bakom europeiska gemenskapens sociala regelverk, den sociala 
dialogen samt att utveckla nationella sociala åtgärdsplaner med facket. Sam-
förståndsavtalet uppfyller många av EPSU:s krav och dess medlemsförbund har drivit en 
hård kampanj för att få den här texten och har fått stöd av Europaparlamentet och 
kommissionärerna Piebalgs och Spidla.  

• EPSU bekräftade även att Sven Bergelin blir EPSU:s vice ordförande i kommittén.  

 
Sydösteuropeiska energigemenskapen 

EPSU:s lobbyarbete för en social dimension av sydösteuropeiska energigemenskapen (under-
tecknat den 25 oktober 2005) fick stöd av Europaparlamentet, som antog EPSU:s ändrings-
förslag till en resolution. Fackförbunden från Sydösteuropa träffades för att diskutera införlivandet 
av en social pelare i energigemenskapen i samförståndsavtalet. Detta samförståndsavtal ska 
kompensera för bristen på en social dimension i den sydösteuropeiska energigemenskapen. 
Många av fackets krav har tillgodosetts, men det finns fortfarande problem: 

• Samrådsförfarandet - inte alla fackförbund har deltagit i samråd med regeringarna om 
samförståndsavtalet. Kommissionen ombads att undersöka detta förfarande 

• Behovet av en klar tidtabell för att göra samförståndsavtalet rättsligt bindande, enligt vad  
Europaparlamentet och den europeiske energikommissionären har begärt 

• Samförståndsavtalet erkänner inte de internationella ekonomiska institutionernas roll och 
hur de påverkar energireformer. Det behövs också samråd om deras politik. 

• Det finns fortfarande ingen demokratisk kontroll över ministerrådets beslut. EPSU stödjer 
Europaparlamentets begäran om en ändring av detta. 

• Det sociala forum som har föreslagits (med företrädare från arbetsgivare, facket och 
regeringar) måste sammankallas före sommaren 2007. Den föreslagna sociala åtgärds-
planen behöver också vara klar tills dess. 

• Vår begäran om ett moratorium för privatiseringar. Privatisering av grundläggande tjänster 
bör vara föremål för en bred offentlig debatt. Alla institutioner för demokratisk kontroll och 
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redovisningsansvar måste inrättas. Ett socialt paket för att skydda arbetstagare och 
användare bör finnas på plats.  

Ett slutligt uttalande skickades till relevanta europeiska institutioner och nationella regeringar.  

Facket antog dessutom ett kort uttalande om att Serbiens regering upphävt kollektivavtalet i 
oktober samt om tre fackligt aktiva som nyligen mördats i Colombia. EPSU företräddes av sin 
biträdande generalsekreterare. Mötet ägde rum 19-20 oktober i Vranjaka Banka och fick stöd av 
Friedrich Ebert Stiftung. Uttalande från Vrnjacka Banja på engelska: www.epsu.org/a/2460) 
 
Naturgas  www.epsu.org/r/98/ 

Europakommissionären Vladimir Spidla informerade EPSU om att en kommitté för social dialog 
skulle inrätta för den europeiska naturgasindustrin. Arbetsgivarna representeras av Eurogas. 

I sitt brev betonar kommissionär Spidla naturgassektorns betydelse för Europa. ”Naturgas är en 
nyckelsektor i Europa. Den bidrar till sysselsättning, konkurrenskraft och innovation. Sektorns 
utveckling är väsentlig för att trygga Europeiska unionens energiförsörjning.” 

Kommissionen, Eurogas och facket har redan haft ett första utbyte och formellt inrättas 
kommittén den 15 mars 2007. 

 
Övriga frågor: 
Ett flertal andra anmärkningsvärda aktiviteter och aktioner genomfördes under året. EPSU 
publicerade en profil om det ryska företaget Gazprom och ställde sig bakom flera aktioner, till 
exempel strejken vid GdF mot sammanslagningen med Suez (23/3) och OSS UNION IBEW mot 
EON (på grund av att facket inte erkändes). 
EPSU gav också Ver.di stöd för strejken den 7 mars mot Vattenfalls utläggning av verksamhet. 
 
 

Avfall  www.epsu.org/a/1061 

Företagsråd och avfallsindustri, uppföljningsmöte, 9 mars, Stockholm 

Mötet var en uppföljning av avfallsevenemanget i juni 2005. Man utvärderade och behandlade 
följande: 

 Man rapporterade om nationell utveckling, till exempel strejker i Tyskland, Danmark (R98) och 
om Finland (kollektivavtal). Mötet antog en solidaritetsförklaring för de tyska arbetstagare som 
strejkade. 

• Dansk forskning om avreglering av avfallssektorn och dess konsekvenser för arbetsvillkor 
och arbetsmiljö. Kvalitetsnormer i offentliga kontrakt som inte upprätthålls av offentliga 
myndigheter. Liknande problem finns i andra länder, till exempel Tyskland. Verdi arbetar på 
en svart bok med exempel på allvarliga överträdelser, till exempel en sopbilsförare som 
efter påtryckningar hade arbetat i över 14 timmar och kört ihjäl sig, en ung anställd utan 
tillräcklig utbildning och säkerhetsutrustning som krossades i en komprimator. 

• Organisering. Flera fackförbund rapporterade om vilket arbete som utförs. Att prata med 
anställda, systematiskt, ta upp frågor som berör arbetsplatsen och se till att medlemmarna 
är aktiva i fackföreningar är fortfarande de viktigaste metoderna. 

• Samordning av avtalsförhandlingar, nätverket EPSUCOB@ och checklista för utläggning 
av verksamhet . Det krävs mer betoning på arbetsmiljö (se kapitel IV, 3. s.33). 
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• Tjänstedirektiven och GATS – omröstningen i Europaparlamentet är ett steg framåt, men 
inte slutet. Avfallshantering täcks av direktivets tillämpningsområde och facket fortsätter att 
arbeta för undantag (www.epsu.org/r/230). 

Övriga frågor som behandlats: 

• PSIRU:s rapport om den europeiska avfallssektorn Man ska försöka bilda europeiska 
företagsråd vid ett antal företag (www.epsu.org/a/1791). 

• Projekt om företagens sociala ansvar som föreslagits av International Solid Waste 
Association (ISWA). 

• Europeisk avfallsstrategi: EPSU fortsätter att arbeta för avfallshierkarkin enligt  
definitionen i sitt dokument med grundläggande ståndpunkter (www.epsu.org/a/1082). 
Mer samarbete eftersträvas med miljöorganisationer. 

Fackets företrädare kom från Belgien, Danmark, Finland, Tyskland, Lettland, Nederländerna, 
Rumänien, Spanien, Sverige, Storbritannien. 

Mer information finns i mötesdokumenten: www.epsu.org/a/1794  

 
Vatten  www.epsu.org/r/38 

Världsvattendagen, 22 mars, Bryssel 
EPSU har tillsammans med andra undertecknat ett brev till Europeiska kommissionen där man 
ber kommissionen att sluta ge stöd till instrument som gynnar privatisering av vatten. Brevet har 
undertecknats av ett stort antal andra organisationer, inklusive ISKA, World Development 
Movement och flera fackförbund. Europeiska kommissionen stödjer PPIAF (Public-Private 
Infrastructure Advisory Facility). En rapport beskriver i detalj att PPIAF har finansierat arbete för 
att ”uppnå samsyn” kring de så kallade fördelarna med privatisering av vatten.   
 
Europeiska vattenanställda uppmärksammar världsvattendagen genom att protestera mot planer 
på privatisering av vatten  
EPSU genomförde en aktion för att uppmärksamma världsvattendagen. En mänsklig kedja på 
1000 personer bildades mellan AQUAFED:s kontor (den internationella federationen för privata 
vattenbolag) och Europeiska kommissionens huvudkontor. Kedjan på 1000 personer skickade 
hinkar med vatten och dollartecken för att visa risken att tillgång till vatten endast anses vara en 
affärsverksamhet och inte en mänsklig rättighet. EPSU använde tillfället till att inleda en studie 
om AQUAFED (www.epsu.org/a/1896). Bakgrundsstudien utfördes av ISKA:s forskningsenhet 
PSIRU och kallas ”AQUAFED - ännu en påtryckningsgrupp för privatägt vatten” 

Andra krav som framhävdes under aktionen: 

• Avlägsna vatten från GATS 
• Avlägsna vatten från tjänstedirektivet 
• Nej till avreglering 
• Vatten en mänsklig rättighet 

Aktionen fick stöd av CGSP-FGTB och CSC för offentliga tjänster samt frivilligorganisationer 
(11.11.11 - den flamländska nord-sydrörelsen, Protos, Oxfam solidaritet, Attac Flandern, den 
belgiska organisationen för ett världsomspännande vattenavtal samt FOS) 

Dessutom deltog senatorerna Olga Zrihen och Pierre Galand och ledamöterna Karine Lalieux 
och Mohammed Boukourna från belgiska parlamentet. 
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IV. EPSU:S ORDINARIE VERKSAMHET 
 
1. EPSU:s kampanj ”Offentliga tjänster av kvalitet i Europa – 

livskvalitet”   
www.epsu.org/r/271 
 
Kampanjen är den viktigaste och mest vidspridda aktionen som EPSU och dess medlemsförbund 
har engagerat sig i. Den baseras på stöd från ett nätverk bestående av nationella kampanj-
samordnare (finns på EPSU-kampanjens hemsida på:  
www.epsu.org/spip/coordinator.php3?id_mot=185). För första gången satsar EPSU mycket på att 
föra ut kampanjen till medlemsförbunden, till exempel genom att arrangera ett seminarium för 
fackliga journalister den 22 juni. En kampanjbroschyr har tagits fram och finns på EPSU:s språk. 
 
Kampanjen är utformad som en positiv motsvarighet till kampanjen för tjänstedirektivet med dess 
begäran om ett politiskt erkännande av offentliga tjänster för uppbyggnaden av Europeiska unionen. 
Syftet är att definiera och främja en alternativ politik till den rådande satsningen på liberalisering och 
avreglering. Målet är att vara koppla den till de kampanjer som pågår på nationell och regional nivå, 
eller som det står i riktlinjerna för kampanjen: ”Det krävs en proaktiv strategi som leder fram till EU-
åtgärder som stödjer solidaritetsbaserade offentliga tjänster. Men detta kräver påtryckningar 
nedifrån, inte minst eftersom det ofta är lokala och regionala aktörer som avgör offentliga tjänsters 
ställning och uppgifter.” 
 
EPSU:s kampanj inleddes 20–21 april i Wien med stöd av det österrikiska medlemsförbundet GDG. 
Evenemanget omfattade flera inlägg av våra koalitionspartners, till exempel ordföranden för CEEP, 
Caspar Einem, och för CEMR, Michael Häupl, liksom ordföranden för frivilligorganisationernas 
sociala plattform, Anne-Sophie Parent och europaparlamentsledamoten Ieke van den Burg. Vid 
detta möte betonades de två saker som var väsentliga för en framgångsrik kampanj: nationella 
åtgärder och nationella bevis som framhäver vikten och behovet av tjänster som tillhandahålls av 
det offentliga.  
 
Nationella kampanjsamordnare utarbetar nationella rapporter. Tre möten hölls med kampanjsam-
ordnarna, den 1 februari, 11 juli och 19 oktober. Under dessa möten studerade man pågående eller 
planerade nationella evenemang och diskuterade viktig politisk utveckling i samband med 
kampanjen. Kampanjsamordnarna uppmuntrades även att delta i andra evenemang, till exempel de 
europeiska socialdemokraternas (PES) konferens den 19 september som diskuterade PES förslag 
till rättslig ram för tjänster av allmänt intresse såsom det presenterades för Europeiska 
kommissionen den 30 maj. (se PSE.publicservices@europarl.europa.eu). Detta gjorde att EPSU 
hamnade i blickfånget med flera kampanjsamordnare som bidrog till diskussionen. 
 
Ett betydande antal nationella evenemang i samband med kampanjen arrangerades under andra 
halvåret 2006. Högst profil hade konferenserna som organiserades av FSAP-CCOO den 12 
september i Valencia och konferensen som organiserades gemensamt av de portugisiska 
medlemsförbunden STAL, STE, SINTAP och SINDEL den 28 november i Lissabon. EPSU:s 
ordförande, generalsekreterare och EPSU:s personal deltog i andra nationella seminarier och 
kongresser, och använde dessa möjligheter att även främja kampanjen (www.epsu.org/m/186). 
 
EFS namninsamling för EU-lagstiftning som främjar offentliga tjänster, med målet att samla in 1 
miljon underskrifter, inleddes i oktober. EPSU är en av många organisationer som stödjer uppropet.  
 
EPSU:s kampanj inleddes vid en tidpunkt med mycket politisk verksamhet på EU-nivå, först och 
främst debatten om förslaget till tjänstedirektiv, men också kommissionens förslag om så kallade 
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”sociala tjänster av allmänt intresse” och om sjuk- och hälsovård samt Europaparlamentets 
betänkande om kommissionens vitbok om tjänster av allmänt intresse av Bernhard Rapkay. En 
central fråga i dessa debatter gällde vilket mervärde en horisontell rättslig ram för tjänster av allmänt 
intresse skulle ge, jämfört med den branschspecifika inriktning som Europeiska kommissionen 
föredrar. EPSU vidhöll, tillsammans med EFS och CEEP, ståndpunkten ”först horisontellt” innan 
man går vidare till eventuella ytterligare branschspecifika initiativ för tjänster av allmänt intresse I 
syfte att förebygga en fragmentering av dessa tjänster och avreglering. Det har inte varit lätt att hålla 
fast vid denna ståndpunkt, eftersom en del av frivilligorganisationerna, till exempel 
medlemsorganisationerna i Social plattform, valde en tvådimensionell modell och bad om en 
horisontell rättslig ram och branschspecifik lagstiftning. Europeiska kommissionen hade förklarat att 
de skulle ge ut ytterligare ett meddelande om tjänster av allmänt intresse i december. Det kom inte 
och kommissionen fortsatte med sin förhalningstaktik, och ifrågasatte därmed också 
Regionkommittén och Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs ståndpunkter för en 
horisontell rättslig ram. 
 
Kampanjen år 2006 avslutades med en stor konferens om offentliga tjänster av kvalitet i EU den 4–
5 december i Bryssel. Flera viktiga dokument  presenterades vid konferensen och de finns på 
EPSU:s webbplats (www.epsu.org/a/1597).  
 
 
2.  Europeiska företagsråd 
EPSU:s nätverk för samordnare i europeiska företagsråd, 10 maj och 26 september, 
Luxemburg 

www.epsu.org/r/153 
 
Mötena för EPSU:s samordnare i europeiska företagsråd fokuserade på följande frågor: 
Många allmännyttiga bolag och företag i andra sektorer lägger ut verksamhet på olika sätt, ibland 
utomlands. Europeiska företagsråd konfronteras med detta och försöker i vissa fall att ingå 
överenskommelser med arbetsgivaren. Suez, till exempel, har avtalat med det europeiska 
företagsrådet att inte lägga ut sina Shared Services Centres utomlands. Samordnarna för 
europeiska företagsråd diskuterade ett bakgrundsdokument om utläggning av verksamhet. De 
sammanställde en lista över vad man bör ha i åtanke vid avtal om utläggning av verksamhet, som 
är ett användbart verktyg för facket och förtroendevalda när de konfronteras med utläggning av 
verksamhet. Samordnarna enades om att begära att företagsråden ska ta upp frågan om 
utläggning av verksamhet vid deras möten och komma överens med arbetsgivarna. 
 
Riktlinjer för facklig samordning vid förhandlingar i europabolag (SE) 
Under mötet diskuterades andra frågor, bland annat riktlinjer för EPSU-anslutna fackförbund när de 
deltar i förhandlingar om europabolag. Man ansåg att det var viktigt med riktlinjer för att samordna 
fackets sida vid dessa förhandlingar och ange både samordnarnas och EPSU:s roll. Samordnarna 
rekommenderade att riktlinjerna antas av fasta kommittén för allmännyttiga verk.  
Visserligen har inte så många företag sagt att de har för avsikt att bilda ett europabolag, men 
däribland finns stora bolag som Nordea, Strabag, Suez och Allianz AG. Bristen på samordning har 
varit problematisk i vissa fall. Situationen i Allianz togs upp som ett bra exempel på vad som kan 
uppnås med facklig samordning. En rapport gavs om ett möte som organiserades av nätverket 
ETUI om europabolag. Det finns nu cirka 30 kända företag, men 2/3 är tomma skal, företag utan 
anställda och som bildats av stora konsultföretag och advokatbyråer. Europeiska kommissionen 
har blivit ombetts att övervaka att dessa inte används för att kringgå rätten till information, samråd 
och deltagande. I riktlinjerna hävdas att EPSU:s förbund bör sträva efter så stort deltagande som 
möjligt i europabolagens styrelser, det vill säga 50%. Frågan om ersättning till styrelseledamöter 
behandlades också. 
 
Uppdatering om utveckling av europeiska företagsråd 
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Kollegorna gav uppdateringar om ny utveckling i europeiska företagsråd, till exempel Veolia, Suez, 
Eon, RWE, Leipzig Stadtwerk, EdF, GdF och företag där man vill inrätta ett europeisk företagsråd. 
Flera företag står inför betydande avyttringar, till exempel Severn Trent (Biffa, avfall) och RWE 
(Thames Water) och även företag som Attendo och Agua Barcelona. Europeiska trender, till 
exempel att 1/3 av företagsråden kommer att konfrontera sammanslagningar och uppköp. 
Diskussionen koncentrerades i synnerhet på den senaste vågen av sammanslagningar i elsektorn, 
baserad på ett diskussionsunderlag. Företagsråd har inrättats i Veolia och Capio. Förhandlingar 
ägde rum i Suez och kontakter hade tagits med Aguas Barcelona och CEZ. 
 
Private equity-fonder 
Ett dokument av ISKA:s forskningsenhet (PSIRU) diskuterades. De två största farhågorna är att 
private equity-fonder ofta har ett mycket kort tidsperspektiv och fokuserar uteslutande på vinster, 
framför allt annat, och att de inte är öppna om sina strategier och finanser. Information är av 
avgörande betydelse. EPSU kommer att uppmärksamma Europeiska kommissionen och Europa-
parlamentsledamöter på dessa fonder. Man betonade att direktivet om europeiska företagsråd inte 
är entydigt om företagsråd kan inrättas i dessa fonder. EPSU ska genomföra en mindre under-
sökning med de medlemmar som konfronterar private equity-fonder.  
 
Företagsrådens roll i samband med den frivilliga ramen för gränsöverskridande avtal  
Evelyn Pichot presenterade kommissionens arbete. Ledamöterna var ganska skeptiska, även om 
de erkände vikten av kommissionens arbete. De viktigaste frågorna gäller fackets roll i förhållande 
till företagsråden och möjligheterna till gränsöverskridande fackliga aktioner, till exempel om en 
arbetsgivare inte respekterar ett avtal. Samordnarna ska diskutera frågan vidare.  
 
Översynen av direktivet om europeiska företagsråd, vad som händer med europabolag (SE), social 
dialog med arbetsgivarna, bristen på initiativ från Europeiska kommissionen och EFS konferens 
2007. EFS-kollegan Marco Cilento presenterade detta ämne. 
 
Polska fackföreningar vid allmännyttiga företag som sätter sig mot multinationella företag 
Polens allmännyttiga bolag är ett av Europas främsta slagfält för utländska operatörer. Efter 
privatiseringen av flera kommunala tjänster är nästan samtliga europeiska avfalls- och energibolag 
aktiva i Polen. De stora vattenbolagen håller ett öga på landets vattentjänster. 

I syfte att diskutera utvecklingen i allmännyttiga företag och de multinationella företag som nu är 
aktiva, organiserades ett seminarium för fackförbund inom kommunala, energi-, vatten- och avfalls-
tjänster från Solidarnosc, OPZZ och Forum. Representanter kom från många olika arbetsplatser 
inom europeiska multinationella företag, några hade ett europeiskt företagsråd, många, speciellt i 
avfallssektorn, inte. 

Fackförbunden utbytte praktiska erfarenheter med polska företrädare och ursprungslandets 
(Frankrike och Tyskland) EWC-representanter. Sven Bergelin, ordföranden i EPSU:s fasta 
kommitté för allmännyttiga verk, öppnade seminariet och betonade att det var viktigt för EPSU att få 
lära sig av kollegornas erfarenheter. Han presenterade även lagstiftningen om europabolag. Andra 
talare var Andrezj Matla från Solidarnosc, professor Kozek från universitetet i Warsawa och 
EPSU:s biträdande generalsekreterare. 

Seminariet organiserades av EPSU, Verdi och tyska Frederich Ebert Foundation den 4-6 oktober i 
Warsawa.  

 

3. Samordning av avtalsförhandlingar 
 
EPSU:s avtalskonferens, 30 november-1 december, Bryssel 

www.epsu.org/a/1596  
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Detta var den femte EPSU-konferensen om avtalsförhandlingar med den största antalet deltagare 
hittills – 111 deltagare från 24 länder. Konferensen organiserades med finansiering av Europeiska 
kommissionen som innebar att vi kunde ge ekonomiskt stöd till 28 deltagare från nya 
medlemsstater samt anslutningsländer. Tack vare finansieringen kunde vi också beställa 
utredningar som stöd för att förbereda utkast till policydokument om yngre arbetstagare samt 
migrerande arbetstagare. Andra utredningar som har beställt i det här projektet studerar arrange-
mang för avtalsförhandlingar inom offentliga tjänster i hela Europa. 
 
Talare från EFS (biträdande generalsekreterare Maria Helena Andre) och ETUI-REHS (Maarten 
Keune) inledde konferensen med översikter av utvecklingen i den branchövergripande sociala 
dialogen och avtalsförhandlingar. Därefter hade deltagarna tillfälle att diskutera avtalsförhandlingar i 
offentliga tjänster med särskild inriktning på utläggning av verksamhet, initiativ för att motarbeta låg 
lön samt arbetstid. Förslagen till policy-dokument om yngre arbetstagare och migrerande arbets-
tagare debatterades och reviderade versioner av dessa policy-dokument kommer att läggas fram till 
styrelsen under 2007. Man hade också en första debatt om hur policyn för avtalsförhandlingar kan 
beakta äldre arbetstagares behov samt workshop-diskussioner om att förena arbete och familjeliv 
mot bakgrund av Europeiska kommissionens diskussionsdokument om frågan.  
 
Nätverket epsucob@  
Vi fortsatte att utveckla nätverket för att se till att vi har kontakt med avtalsansvariga i samtliga 
medlemsförbund. Vi är medvetna om att det fortfarande finns några luckor att fylla i några sektorer 
och några länder, och kommer att fortsätta att be medlemsförbunden att nominerar nya personer. 
Vi använder nätverket för att sprida viktiga nyheter om avtalsförhandlingar och för att få information 
om aktuell avtalspolicy och årliga förhandlingar.  
 
epsucob@NEWS   (se www.epsu.org/r/121 ) 
Vi fortsätter att ta fram en sammanfattning av avtalsutvecklingen inom offentliga tjänster var 
fjortonde dag. Denna distribueras till samtliga medlemmar i nätverket epsucob@, men får allt 
eftersom en större läsekrets med en mejlinglista på 220 adresser. Efter pensionsarbetsgruppens 
möte i juni enades man också om att nyhetsbrevet, när det är möjligt, bör täcka viktig utveckling 
som påverkar pensioner inom offentliga tjänster. Vi tror att vi identifierar många av de viktigaste 
nyheterna från våra medlemsförbunds webbplatser, men kommer att fortsätta att be medlems-
förbunden bli bättre på att ge oss information, speciellt med tanke på våra språkbegränsningar när 
vi tittar på vissa webbplatser. 
 
epsucob@INFO - databas om löner och villkor  
Det har skett vissa framsteg med uppdateringar av informationen i databasen och införlivande av 
nya avtal, men databasen har ännu inte integrerats fullt ut i nätverkets arbete och man behöver 
fundera mer på hur detta ska kunna bli en viktigare och mer regelbunden del av vår 
avtalsverksamhet. 
 
Årsrapport om avtalsförhandlingar och social dialog 
Ett utkast till årsrapport skickades ut till samtliga medlemmar i nätverket epsucob@ i december och 
en reviderad version ska läggas fram till styrelsen 2007. Rapporten försöker att identifiera de huvud-
sakliga trender och frågor som medlemsförbunden möter under året och sammanfattar några av de 
viktigaste förhandlingarna.  
 
Arbetsgrupp för avtalsförhandlingar  
Liksom under tidigare år organiserade vi ett endagsmöte i avtalsarbetsgruppen under våren för att 
diskutera uppföljningen av den föregående konferensen, planera årets arbete och utarbeta ett 
programförslag för nästa konferens. I år kunde vi få finansiering av Europeiska kommissionen, vilket 
medförde ett högre deltagande än vanligt (20), med ett antal deltagare från de nya medlems-
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staterna. Sekretariatet tackar medlemsförbunden, speciellt de som regelbundet deltar, för deras 
bidrag till dessa möten. 
 
EPSU:s pensionsarbetsgrupp, 1 juni 2006 www.epsu.org/a/1691  
25 deltagare från 12 länder deltog i mötet och gav pensionsexperter från EPSU:s medlemsförbund 
tillfälle att diskutera några viktiga aktuella frågor, i synnerhet utkastet till direktivet om pensionsöver-
föringsmöjligheter, jämställdhet i pensionssystem och socialt ansvarsfulla investeringar. Henri 
Lourdelle från EFS intoducerade debatten om överföringsmöjligheter och medlemsförbunden 
uttryckte sina farhågor om direktivets potentiella svårigheter, speciellt i samband med avtals-
förhandlingar. David Boys från ISKA gav en presentation om socialt ansvarsfulla investeringar och 
Christine Haswell från PCS i Storbritannien beskrev den senaste utvecklingen för pension för stats-
anställda där, och i synnerhet hur man hanterade jämställdhetsfrågor. Man åtog sig att inrätta ett 
pensionsnätverk för att ha en mekanism för att lättare sprida information om pensioner till pensions-
experterna i förbunden.  
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V. EPSU-PROJEKT 
 
 
1.  TRACE – Facket föregriper förändringar i Europa, 12-13 juni, 
Bryssel 
www.epsu.org/a/2520  
EPSU:s nätverk för statens förändrade roll:  www.trace.epsu.org 
 
TRACE (Trade Unions Anticipating Change in Europe – Fackliga organisationer föregriper 
förändringar i Europa) är ett projekt som finansieras av EU och samordnas av ETUI-REHS 
utbildningsavdelning för de nationella centralorganisationerna och de europeiska bransch-
federationerna som är anslutna till EFS – Europeiska fackliga samarbetsorganisationen. Fokus 
var omstrukturering, anpassad efter olika länders och sektorers behov. Resultaten från hela 
projektet kommer att bidra till de europeiska fackförbundens svar på den pågående EU-debatten 
om omstrukturering och sysselsättning.  
 
EPSU:s del i TRACE kallas “Förändringar i offentliga sektorn i Europa och fackets 
lösningar”. Genom TRACE har vi under 2005 och 2006 organiserat en seminarieserie och ett 
nätverk runt temat decentralisering, som omfattar både EPSU:s fasta kommitté för kommun-
förvaltning (LRG) och fasta kommittén för statsförvaltning och europeisk förvaltning (NEA). 
Harald Kielmann (från Ver.di) gav oberoende stöd. 
 
Den bifogade rapporten grundas på arbetsgruppsdiskussioner och fallstudier i de olika länderna 
från 2005 och 2006. 
 
Rapporten (www.epsu.org/a/2520) består av fem avsnitt (och två bilagor med deltagarlista och 
diagram över lokala utgifter och skatteintäkter i EU under perioden 1999-2004): 
 

1) Presentation av Trace-projektet 
2) EU:s ramar för offentliga tjänster, förvaltning, omstrukturering och social dialog 
3) Vad handlar decentralisering om? Terminologi, sysselsättningstendenser, risker och 

fördelar för facket 
4) En checklista över vad facket kan göra på nationell och EU-nivå 
5) Slutliga kommentarer om att föregripa förändringar och möta människors behov 

 
De huvudsakliga slutsatserna är följande: 
 
• Det finns både negativa och positiva erfarenheter av decentralisering i Europa. Inom ramen 

för projektet avsågs decentralisering i den vidaste bemärkelsen och stod för förändrat 
ansvar – politiskt, administrativt, skattemässigt – mellan centrala och regionala/lokala 
förvaltningsnivåer. Det är inte något nytt fenomen utan har fått ny styrka i många EU-länder 
och kandidat-/anslutningsländer under de senaste åren.  

• Samtidigt som decentralisering kan komma att förbättra samhällsservicen, då det tas 
hänsyn till behovet av närhet och den bredare europeiska och internationella miljön, 
påskyndas de pågående reformerna huvudsakligen av budgetmässiga överväganden 
snarare än vilja att förbättra lokal demokrati och samhällsservicens kvalitet. Risken att 
vissa väsentliga tjänster överförs till en lägre förvaltningsnivå för att minska de statliga 
budgetarna, utan någon framtidsanalys av förändrade lokala behov och resurser, är utan 
tvivel ett problem. 
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• Det är inte så att alla regionala eller lokala myndigheter står inför samma ekonomiska 
situation, och ett nationellt system för fördelning av välstånd är oumbärligt för att undvika 
territoriell fragmentering. Med andra ord krävs det ofta centralisering för att decentralisera.  

• I vissa länder föreligger en allvarlig risk för utläggning av verksamhet när ekonomiska 
överföringar till regionala och lokala myndigheter inte motsvarar den nya ansvarsnivån. 

• Vad gäller sysselsättning har decentralisering i vissa fall lett till färre offentliganställda. Men 
det betyder inte att det skett en minskning av antalet offentliganställda överlag, åtminstone 
inte på lokal nivå. När det saknas en övergripande ram för offentliganställda, blir fackets 
viktiga roll än mer avgörande vid förhandlingar om gemensamma normer för att undvika 
orättvisor mellan arbetstagare. 

• Decentralisering kräver bra fackligt samarbete på alla plan (geografiskt och mellan olika 
branscher). I vissa fall har decentralisering (eller snarare återcentralisering) påverkat fack-
ets egna strukturer (till exempel sammanslagningar). Överlag finns inte mycket information 
och samråd med arbetstagare och fackföreningsrepresentanter om decentralisering. Det 
är även ofta svårt att hitta rätt arbetsgivare/samtalspartner, antingen på grund av en oklar 
uppdelning mellan lokala och regionala nivåer eller helt enkelt för att det inte finns någon 
klar arbetsgivare. 

• Debatten om decentralisering anses inte vara en fråga för EU, trots att det finns uttalade 
rekommendationer på OECD- och EU-nivå om att decentralisera offentliga tjänster på 
nationell nivå (det senaste exemplet finns i meddelandet om sociala tjänster i allmänhetens 
intresse, decentralisering är även en del av EU:s anslutningskriterier). Arbetsgivare i EU:s 
lokala/regionala och nationella förvaltning diskuterar för närvarande decentralisering av 
offentliga tjänster, men även decentralisering av personalfrågor och löneförhandlingar i den 
offentliga sektorn. 

• I detta hänseende skulle en samordnad diskussion på EU-nivå och i den sociala dialogen 
om decentralisering – och allmän omstrukturering i den offentliga sektorn – kunna 
uppmuntra en bredare debatt och skapa ett forum för utvärdering och analys. Vad beträffar 
EU:s instrument stärker det våra krav på bättre information till arbetstagarna, samråd och 
rätt till förhandlingar i den offentliga sektorn, en allmän ram om principerna för 
samhällsservice samt mål för att uppnå social och territoriell sammanhållning i EU. 

 
 
2.  EPSU:s andra workshop om kriminalvård:  Kurs ”Arbets- och 
levnadsvillkor inom kriminalvården i Europa – avtalsfrågor”, 10-12 
december, Prag 
www.epsu.org/a/2247 
 
35 fackliga delegater från 13 europeiska länder som organiserar arbetstagare inom 
fängelse(relaterade) tjänster samt en företrädare för Penal Reform Internationals Moskva-kontor 
träffades i Prag den 9-12 december 2006 för att diskutera gemensamma utmaningar, den social 
dialogens roll och alternativ till fängelsestraff. Workshopen genomfördes gemensamt av fasta 
kommittén för statlig och europeisk förvaltning samt fasta kommittén för sjuk- och hälsovård och 
sociala tjänster, med stöd av ETUI-REHS och EU-finansiering. Den genomfördes efter en 
endagsworkshop i maj 2005 (Luxemburg). Som bakgrundsmaterial tillhandahölls en uppdatering 
av privatiseringstrender vid Europas fängelser av Stephen Nathan, redaktör för PPRI,1 (PSIRU) 
samt ett diskussionsdokument från EPSU. 
 
Workshopen öppnades av Alena Vondrova, ordförande för TUTB, Tjeckiska republiken. En 
företrädare för Abvakabo, Jan Willem Ditten (Nederländerna), och för CGT-Offentliga tjänster, 
Christine Joffre (Frankrike), redogjorde för de huvudsakliga problemen och pågående reformer. I 
                                                 
1 Prison Privatisation Report International,  
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både länderna ökade antalet intagna (ökning med 50% i holländska fängelser). I Frankrike ledde 
en fördömande rapport från Europarådet om situationen i fängelserna där fram till ett brett 
offentligt samråd med intagna och deras familjer, de som arbetar med det straffrättsliga 
systemet, arbetstagare och facket i syfte att reformera kriminalvården. 
 
Victoria Sergeeva från PRI:s Moskva-kontor beskrev de huvudsakliga trenderna inom kriminal-
vården i före detta Sovjetunionen, med undantag av de baltiska länderna. I dessa länder håller 
kriminalvården nu på att reformeras och strukturer byggs upp. Det finns inga fackförbund för 
kriminalvårdare i dessa länder där fängelserna är underställda militären. Hon uppmärksammade 
att det fanns behov av att snabbt avmilitarisera kriminalvården och bilda fackföreningar. Många 
av reformerna som ska förbättra villkoren för intagna är inte kopplade till bättre rättigheter och 
villkor för anställda. Detta kan leda till spänningar och missförstånd mellan personal och intagna. 
Sergeeva betonade behovet av att utbilda och utveckla arbetstagarnas kompetens.   
 
Zdenek Hajek från Europarådets kommitté mot tortyr och förnedrande behandlings Prag-kontor 
förklarade kommitténs roll, nämligen att på grundval av fängelseinspektörers länderrapporter 
kontrollera att fängelserna uppfyller europeiska miniminormer.  
 
Det finns möjligheter att förbättra samarbetet mellan facket, kommittén och PRI. 
 
I plenum och arbetsgrupper diskuterades följande: 
 
• Gemensamma trender och farhågor, till exempel, att fler intagna medför överbeläggning i 

fängelser, vilket är den främsta anledningen till sämre arbets- och levnadsvillkor, fler 
intagna med psykiska sjukdomar, narkotika- och alkoholberoende, bristfällig arbetsmiljö i 
många länder, brist på resurser för behandling, rehabilitering och brottsförebyggande 
åtgärder, ökad risk för privatisering, negativ bild av arbete vid kriminalvårdsanstalter, och 
ofta sämre arbetsförhållanden än inom andra offentliga tjänster, kriminalvårdare är 
isolerade, brist på stöd från ledningen (i Danmark var ett projekt för bra ledarskap och bra 
värderingar i arbetet på gång), brist på utbildning, våldsam arbetsmiljö, hög frånvaro bland 
anställda, i några fall kortare förväntad livslängd (till exempel 57 i Storbritannien), isolering 
av intagna, bristande hänsyn till mänskliga rättigheter och behov 

• Fackets roll, den sociala dialogen och samarbete med organisationer för fängelsereformer. 
Workshopen uppmärksammade behovet av att förbättra samarbetet mellan samtliga fack-
förbund verksamma inom kriminalvården (fängelse, rehabilitering, sjuk- och hälsovård och 
förebyggande åtgärder). 

• Positiva initiativ för en helhetssyn på fängelsetjänster: till exempel i Tjeckiska republiken, 
där säkerhets- och skyddstillsynstjänster samlas i syfte att att utveckla nya system för 
förebyggande och påföljder av brott (delvis på grund av bristande ekonomiska resurser för 
att bygga nya fängelser), integrerad hantering av förbrytare med 
socialarbetare/skyddstillsyn och väktare i Skottland, nationella system för förbrytare i 
England 

• Följdverkningar av EU:s sociallagstiftning, EU:s stadga för grundläggande rättigheter och 
EU:s dagordning för avreglering av offentliga tjänster, utveckling i inrikes och rättsliga 
frågor, inklusive samrådsförfarande om alternativa straffprocessuella tvångsmedel 

• Följdverkningar av Europarådets fängelseregler 
• Alternativ till fängelsestraff. 
 
Man enades om en handlingsplan för framtida åtgärder på nationell och europeisk nivå för att 
stärka samarbetet mellan EPSU:s medlemsförbund, förbättra arbets- och levnadsvillkor i 
Europas fängelser samt stödja sunda alternativ till fängelsestraff. Intagnas/mänskliga rättigheter 
och organisationer för straffreformer blir allt fler och får allt större betydelse, speciellt i de nya 
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medlemsstaterna, vilket innebär att facket måste samarbete med dessa organisationer. Det 
finns en gemensam dagordning för att avmilitarisera fängelsevård och främja fackliga rättigheter. 
 
Utkastet till handlingsplan måste antas av NEA- och HSS-kommittérna under första halvåret 
2007. Det inbegriper förslag om att organisera en europeisk dag för att öka medvetenheten med 
fokus på överbeläggning av fängelser och fackets alternativ. 
 
En enkät ska studera fackets organisationsgrad i kriminalvården. 
 
ETUI-REHS har gjort en webbsida, bland annat med protokoll från denna workshop, uppföljning 
samt kontaktlistan för EPSU:s nätverk, se www.epsu.org/r/226 
 
 
Kvinnors deltagande  
7 kvinnliga delegater deltog i workshopen. 
 
 

3.  EPSU/ETUI-REHS gemensamma kurs: ”På väg emot 
europeiska utbildningspartnerskap: miniminormer och viktiga 
frågor rörande offentlig tjänster i framtida utbildningsverksamhet, 
23–25 november 2006, Berlin 
Seminariet organiserades gemensamt av EPSU och ETUI:s utbildningsavdelning i syfte att 
inrätta utbildningspartnerskap mellan fackförbund. Fackförbund från Bulgarien (sjuk- och 
hälsovård och energi), Rumänien (energi, vatten och kommunala sektorn) Storbritannien 
(UNISON) och Tyskland (Ver.di) diskuterade ett antal frågor kopplade till detta mål och 
utforskade temat minimilöner och miniminormer.  
 
Tre huvudsakliga aktiviteter genomfördes i två arbetsgrupper (Grupp 1: Storbritannien och 
Rumänien, grupp 2: Tyskland och Bulgarien). Arbetsgrupperna fick i uppgift att utarbeta planer 
för gemensamma utbildningspartnerskap. 
 
Seminariet inleddes med länderrapporter som beskrev den allmänna ekonomiska situationen, 
det fackliga landskapet och inställningen till minimilöner i samtliga närvarande länder. Denna 
allmänna översikt följdes av en specifik session som fokuserade på minimilöner och normer 
med flera talare som presenterade olika perspektiv och erfarenheter av minimilöner.  
 
Diskussionen om minimilöner kopplades sedan till inrättande av utbildningspartnerskap.  
 
Några allmänna idéer om teman för partnerskap, där parterna kan lära sig av varandra, 
omfattade bland annat följande: 
 
• Lagstiftning som täcker arbetstagares rättigheter och social dialog 
• Fackliga strukturer och organisation 
• Minimilöner/mål och kampanjer 
• Miniminormer 
• Specifika företagsprojekt, till exempel i energisektorn 
• Fackets kampanjer  
• Jämställdhet och införlivande av jämställdhetsperspektivet 
• Omstrukturering av företag och offentlig-privata partnerskap 
• Privatisering och utläggning av verksamhet 
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• Rekrytering och organisering 
 
Slutligen redogjorde seminarets deltagare lite mer konkret för planerna på att inrätta utbildnings-
partnerskap som en uppföljning av detta seminarium. 
 
Gruppen Rumänien-Storbritannien-Irland  
Tema för seminarier: 
• Migration samt frågan om minimilöner och miniminormer 
• EU:s lagstiftning om arbetsrätt och fackliga rättigheter 
• Fackliga strukturer: organisering och rekrytering 
• Fackets roll vid omskolning av arbetstagare  
• Genomföra och organisera kampanjer 
• EU-finansiering från europeiska strukturfonder och fackets medverkan 
 
Gruppen Tyskland – Bulgarien  
Gruppen beslutade att börja med ett initiativ om minimilöner. Man planerade ett rundabordsmöte 
 om minimilöner kopplat till införandet av minimilön i Tyskland och erfarenheter från Bulgarien.  
 
Den fullständiga rapporten finns på www.epsu.org/a/2822 
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VI. EFS/EUROPEISKA UNIONEN 
 
1. EFS styrelsemöte 
 
EFS styrelse sammanträdde 14-15 mars, 6-7 juni, 18-19 oktober och 6-7 december. EFS styr-
kommitté sammanträdde separat den 9 februari, 4 maj, 20 september och 16 november, och 
höll möten i samband med styrelsens den 14 mars, 6 juni, 18 oktober och 6 december. EPSU:s 
ordförande, Anne-Marie Perret, och EPSU generalsekreterare, Carola Fischbach-Pyttel har 
regelbundet deltagit i EFS styrelse/styrkommittémöten. 
 
Förberedelserna av EFS kongress inleddes under andra halvåret 2006 och EPSU:s general-
sekreterare deltog i kommittén för kongressförberedelser. John Monks nominerades, som enda 
kandidat, till generalsekreterare vid styrelsens decembermöte. EFS kongress dagordning stod i 
centrum för diskussionerna under EFS andra sommarskola från den 30 juni till 2 juli i Sverige.  
 
EFS styrelsemöten behandlade huvudsakligen följande: 
 
• Debatten om utkastet till tjänstedirektiv kulminerade med att EFS återigen kallade till en 

massdemonstration i Strasbourg den 14 februari. EPSU spelade en framträdande roll vid 
denna demonstration och hade tagit fram ett symboliskt Valentinkort till Europaparlamentets 
ledamöter: ”Hälsningar från europeiska sociala modellen – om du bara vore här.” 
(www.epsu.org/a/1722). Enligt vad som rapporterades i avsnitt 1 i denna verksamhets-
berättelse fokuserade EPSU:s kampanj på att tjänster av allmänt (ekonomiskt) intresse 
skulle undantas, i synnerhet sjuk- och hälsovård samt sociala tjänster. EFS mål var att 
undanta arbetsrätten från direktivets tillämpningsområde samt trygga grundläggande 
rättigheter till avtalsförhandlingar och kollektiva åtgärder. Hela frågan avslutades med andra-
behandlingen i Europaparlamentet den 15 november. Trots viss kritik, ansåg EFS att 
slutresultatet var en framgång, där ett antal viktiga fackliga krav hade tillgodosetts tack vare 
en stark kampanj. 

 
• EFS och CEEP försökte under första halvåret 2006 att enas om en gemensam text för ett 

utkast till europeisk ram om tjänster av allmänt intresse, efter deras gemensamma stadga 
för tjänster av allmänt intresse år 2000. EFS lyckades få stöd för textförslaget vid styr-
kommittés möte i september, med det visade sig att CEEP i sin tur mötte starkare intern 
opposition till textförslaget. Till slut var det inte möjligt att få ett avtal om en text med något 
verkligt innehåll. 

 
• Vid sitt oktobermöte godkände styrelsen – trots några nordiska medlemsorganisationers 

förbehåll – EFS ”strategi för offentliga tjänster”. Överlag fanns ett brett stöd för förslaget från 
EFS sekretariat om att inleda en kampanj för att samla in 1 miljon underskrifter i ett upprop 
riktat till Europeiska kommissionen om att lägga fram ett lagstiftningsförslag om tjänster av 
allmänt (ekonomiskt) intresse. I den antagna ståndpunkten från EFS erkänns att offentliga 
tjänster undermineras av avreglering, privatisering och införande av regler för en fri marknad. 
Den 28 november lanserade EFS namninsamlingen som omfattar hela Europa och finns på 
http://www.petitionpublicservice.eu/. Vid samma möte antog EFS styrelse ett andra försök att 
formulera EFS ståndpunkt gällande kommissionen meddelande om sociala tjänster av 
allmänt intresse. Tamara Goosens, EPSU:s ombud för sjuk- och hälsovård och sociala 
tjänster, hade arbetat med att redigera utkastet till resolution, som bland annat uppmanar 
kommissionen att först utarbeta ett ramdirektiv för tjänster av allmänt intresse som kan 
fungera som grund för  efterföljande branschvisa instrument. 
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• Dödläget om förslaget till konstitutionellt fördrag var föremål för flera diskussioner. I juni 
enades styrelsen om att utöva mer politiska påtryckningar för en starkare social dimension i 
det konstitutionella fördrag. En sådan starkare social dimension bör stärka den aktuella 
stadgan för grundläggande rättigheter och utvidga kvalificerad majoritetsomröstning till 
sociala frågor. Tysklands förbundskansler hade talat om möjligheten att lägga till ett socialt 
protokoll till konstitutionen. Detta skulle vara mycket viktigt med tanke på Laval/ Vaxholm och, 
mer nyligen, Rüffert-målet som kommer att behandlas av EG-domstolen, i syfte att skydda 
nationella arbetsmarknader från att urholkas av bestämmelser om den inre marknaden. EFS 
avvisade försök att istället ha ett ”minifördrag” utan stadgan för grundläggande rättigheter. 
Denna åsikt framfördes i ett gemensamt brev från DGB/EFS till det tyska ordförandeskapet. 

 
• Paneuropeiska regionala rådet (PERC): Vid sitt oktobermöte enades styrelsen om ett utkast 

till stadgar för PERC i den nya internationella fackliga samorganisationen. IFS (ITUC) 
konstituerande kongress hölls i Wien den 1–3 november och antog en resolution som god-
kände bildandet av det paneuropeiska rådet. Utkastet till PERC:s stadga skulle avslutas i 
nära samråd med EFS och överlämnas till en konstituerande PERC-konferens i början av 
2007. Förslaget till stadgar ska ratificeras av IFS allmänna råd efter att PERC har bildats. 

 
Andra viktigt resolutioner/rapporter som antogs av EFS styrelse under 2006:  
 
• Europeisk energipolitik 
• Halvtidsöversyn av EFS jämställdhetsplan 
• Motverka klimatförändringar 
• Europeisk ram för kvalifikationer 
• Samordning av avtalsförhandlingar, årsrapport och resolution för 2007 
 
 
2.  Tjänstedirektivet  
 
Den 15 november 2006 antog Europaparlamentet direktivet och avtalet om tjänster, och 
avslutade därmed nästan tre år av debatt och politisk manövrering. Direktivets syfte är att göra 
det lättare att tillhandahålla gränsöverskridande tjänster genom att avlägsna hinder för den fria 
rörligheten för tjänster på den inre marknaden.  
 
Fackets påtryckningar var viktiga för att förbättra kommissionens ursprungliga förslag. 
"Ursprungslandsprincipen" togs bort och direktivet täcker färre tjänster än vad som föreslogs i 
den ursprungliga texten. Framförallt undantas hälso- och sjukvård samt (i mindre utsträckning) 
sociala tjänster. Förslaget har även en mer omfattande lista över skäl som medlemsstaterna kan 
åberopa för att begränsa möjligheterna för en tjänsteleverantör från ett annat medlemsland att 
tillhandahålla tjänster på deras eget territorium. Texten stipulerar nu att direktivet inte påverkar 
arbetsrätten i medlemsstaterna.   
 
EPSU:s sekretariatet och medlemsförbund satsade stora resurser under 2006 på att förbättra 
direktivförslaget. Det var en återkommande dagordningspunkt, och EPSU hade en stark närvaro 
vid de olika fackliga demonstrationer och andra evenemang som organiserades under året. 
 
I efterhand kan vi klart se att ett avgörande moment var Europaparlamentets förstabehandling 
omröstning i februari 2006, som föregicks av en stor facklig demonstration i Strasbourg. 
Direktivets slutgiltiga text återspeglar ganska väl huvudlinjerna i överenskommelsen från februari 
2006 mellan de största politiska grupperna i parlamentet. Tyvärr innehöll inte den här kompro-
missen något allmänt undantag för offentliga tjänster från direktiv, vilket skulle ha varit bättre än 
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de ofullständiga, oklara2
, och partiella undantag vi har nu. Så även om EP:s ordförande Josep 

Borrell välkomnade tjänstedirektivet som en ”en relativt samstämd och balanserad lagstiftning", 
kan det inte dölja det faktum att för offentliga tjänster, ger direktivets potentiella konsekvenser 
upphov till oro.  
 
Medlemsstaterna har högst tre år på sig att införa bestämmelserna i huvuddirektivet, det vill 
säga, fram till december 2009. EPSU kommer att fortsätta att arbeta med direktivet och hjälpa 
medlemsförbunden att få en så förmånlig överföring som möjligt i nationell lagstiftning. Det står 
klart att åtminstone tre områden är viktiga för EPSU:s medlemsförbund:  
 
1) Genomgången (screening) där medlemsstaterna gör en översyn av alla lagar och praxis och 
avlägsnar omotiverade handelshinder 
2) Uppbyggnaden av gemensamma kontaktpunkter där tjänsteleverantörer kan klara av alla 
nödvändiga formaliteter för att få marknadstillträde 
3) Förberedelser för kommunikation och samarbete mellan medlemsstater, kallat ömsesidigt 
bistånd. 

Slutligen måste EPSU vara uppmärksam på hur tjänstedirektivet påverkar den politiska 
utvecklingen i framtiden, inte minst i samband med Europeiska kommissionens dagordning för 
”bättre lagstiftning”. Här ifrågasätts samtliga sociala bestämmelser. Vi var inte så framgångsrika i 
debatten om tjänstedirektivet med att bemöta argument där sociala bestämmelser kopplades till 
protektionism3. Tyvärr är just ”protektionism” det kort som används i grönboken om arbetsrätt. 
Här omvandlas debatten om arbetsrätt – ett instrument som av tradition används för att skydda 
arbetstagare i relationerna med arbetsgivarna – till en fråga som gäller ”insider-outsider” bland 
arbetstagarna själva. 

 
 
3. Branchövergripande social dialog 
Arbetsprogram för de europeiska arbetsmarknadsparterna 2006–2008 
 
I januari enades förhandlingsteamen för EFS, UNICE/UEAPME och CEEP om ett förslag till 
arbetsprogram för europeisk social dialog 2006–08. Det gemensamma arbetsprogrammet ska 
bidra till tillväxt, jobb och modernisering av EU:s sociala modell och kommer att behandlas: 
• makroekonomisk och arbetsmarknadspolitik 
• demografiska förändringar, aktivt åldrande, integrering av yngre, rörlighet och migration 
• livslångt lärande, konkurrenskraft, innovation och integration av missgynnade grupper på 

arbetsmarknaden 
• balans mellan flexibilitet och trygghet 
• svartarbete. 
 

                                                 
2 Ett exempel: en motivering som beskriver vad som ingår i direktivet förklarar ”….och, i den utsträckning de inte 
utesluts från direktivets tillämpningsområde, hushållstjänster, till exempel hjälp för äldre.” 
3 Till exempel sade Europaparlamentarikern Hannes Swoboda, som talade för PES-gruppen i parlamentet, om 
slutresultatet att många europeiska medborgare i alla medlemsstater, hyser stora förhoppningar om 
tjänstedirektivet.   
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Arbetsprogrammet omfattar ett åtagande om att förhandla självständiga ramavtal, antingen om 
integrering av missgynnade grupper på arbetsmarknaden eller livslångt lärande. Dessutom var 
parterna överens om att förhandla fram ett frivilligt ramavtal om trakasserier och våld 2006. 
 
Det gemensamma arbetsprogrammet överlämnades till det sociala trepartstoppmötet den 23 
mars.  
 
Gemensam analys av de huvudsakliga utmaningar som europeiska arbetsmarknadsparternas 
står inför.   
 
De branchövergripande parterna (EFS-UNICE/CEEP/UEAPME) enades i sitt arbetsprogram för 
2006-2008 om att göra en gemensam analys av de stora utmaningar som de europeiska arbets-
marknaderna står inför. Analysen ska fungera som en grund för rekommendationer till EU och 
nationella institutioner och ytterligare åtgärder från arbetsmarknadens parter för att stödja tillväxt 
och sysselsättning - inklusive en handlingsram för sysselsättning och ett självständigt avtal om 
livslångt lärande eller om integrering av missgynnade grupper på arbetsmarknad. Man tror också 
att analysen kommer att hjälpa arbetsmarknadsparternas att reagera på den kommande EU-
debatten om flexicurity (ett meddelande planeras våren 2007).  
 
Men eftersom båda sidor har ganska olika synpunkter om situationen på arbetsmarknaden – 
EFS har betonat att man måste förbättra sysselsättningens kvalitet och ta itu med orättvisor, 
medan arbetsgivarsidan begär mer flexibilitet - har det inte varit möjligt att nå samsyn kring den 
beskrivande delen av analysen, och än mindre att börja identifiera områden som kräver åtgärder. 
   
 
Kommitténs arbetsgrupp för arbetsmarknadsfrågor har ansvaret för att göra analysen. Arbets-
gruppen träffades flera gånger under hösten 2006 och ska fortsätta under de första månaderna 
2007. 
 
Förhandlingar om våld och trakasserier på arbetsplatsen 
 
EFS, UEAPME/UNICE:s och CEEP:s delegationer enades om ett självständigt ramavtal om 
trakasserier och våld på arbetsplatsen den 15 december. Förhandlingarna var långa och 
utdragna. UNICE vägrade hela tiden att inbegripa en hänvisning till utomstående eller externt våld 
i avtalet. Till slut gick arbetsgivarsidan med på att arbetsmiljön kan ha betydelse för hur ofta 
trakasserier och våld förekommer, och att det krävs förebyggande åtgärder. Dessutom 
accepterade arbetsgivarna också en uttrycklig hänvisning till våld från utomstående i 
avtalstexten, men lät nationella och/eller branschvisa arbetsmarknadsparter avgöra om de ville 
ta upp våld från utomstående. Trots vissa betänkligheter, ansåg majoriteten av EFS 
förhandlingsteam att förhandlingsresultatet var positivt och rekommenderade att EFS styrelse 
antar utkastet till ramavtal den 20–21 mars 2007. (Avtalet har sedan dess antagits av båda parter 
och fått stöd av EPSU.) 



Verksamhetsberättelse, januari-december 2006                                                                                VII. 
BILAGOR 

   43

 
 

VVIIII..    BILAGOR 
 
 



Europeiska federation för offentliganställda (EPSU)                                                                           VII. 
BILAGOR 

 

  44

 
1. Lists of Committees Members 
EXECUTIVE COMMITTEE/COMITÉ EXÉCUTIF 
COMITÉ EJECUTIVO/EXEKUTIVAUSSCHUß/EXEKUTIVKOMMITTÉN 
 
Country Union Last name First name M / F Function Rotation 
France FGF-FO PERRET Anne-Marie F EPSU President  
Finland JHL SANTAMAKI-VUORI Tuire F EPSU Vice 

President 
 

United 
Kingdom 

UNISON PRENTIS Dave M EPSU Vice 
President 

 

Belgium EPSU FISCHBACH-PYTTEL Carola F EPSU General 
Secretary 

 

       
Belgium EPSU GOUDRIAAN Jan-Willem M EPSU Deputy 

General 
Secretary 

 

Austria GÖD/FSG HOLZER Richard M Titular EC  
Austria GdG MEIDLINGER Christian 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 

Belgium SLFP EYNDELS Jan M Observer EC  
Bosnia-
Herzegovina 

ITUWSARFBH KOSOVIC Tatjana F Titular EC  

Bosnia-
Herzegovina 

SEERBIH LUKSIC Kemal M Substitute EC  

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/Sta t&  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 FGF-FO NOGUÈS Gérard M Titular EC  
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France INTERCO CFDT LETOURNEUX Yves M Substitute EC  
France UNSA GUILLAUD Patricia F Observer 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  
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 STAUDT  Steve  M Titular EC  
Luxembourg CGT-L TURPEL Justin M Substitute EC  
Macedonia UPOZ MURATOVSKI Vanco M Titular EC  
Malta GWU t.b.c. 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 Tit ular 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 
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half 
Slovakia SOZKaSO GALLOVA Ivana F Titular EC  
Slovakia FFSR PETROVIC Daniel M Substitute 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  Julio M Substitute EC 1st two 
years and a 
half 

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

Spain FSAP-CC.OO 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  

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 HOEJLUND Nana 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 

 

Austria GdG WEISSMANN Sabine F Titular additional 
Women's seats 

 

France CGT-SP BOUVERET Lise F Titular additional  
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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 

 

As per paragraph 4.3.2 of the EPSU Constitution Presidents of the Standing Committees, with the right to speak 
only: 
 Health and 

Social Services  
JENNINGS  Karen F UNISON (UK)  

 Local and 
Regional 
Government  

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 
COMITE DIRECTIVO/LENKUNGSAUSSCHUß/STYRKOMMITTEN 

 
Constituency Country Initials Last name First name Function Rotation 
Benelux, France France FGF-FO PERRET Anne-Marie EPSU President  
Nordic Finland JHL SANTAMAKI-

VUORI 
Tuire EPSU Vice 

President 
 

UK, Ireland United 
Kingdom 

UNISON PRENTIS Dave EPSU Vice 
President 

 

 Belgium EPSU FISCHBACH-
PYTTEL 

Carola EPSU General 
Secretary 

 

 Belgium EPSU GOUDRIAAN Jan-Willem EPSU Deputy 
General  

 

 Secretary      
Benelux, France France FGF-FO NOGUÈS Gérard Titular SC  
Benelux, France France CGT-SP BOUVERET Lise Substitute SC  
Benelux, France Netherlands AbvaKabo 

FNV 
VAN PIJPEN Jenneke Titular SC  

Benelux, France Belgium CGSP-ALR LIEBEN Gilbert Substitute SC 1st two 
years and a  

 half      
Benelux, France Belgium CSC HAMELINCK Luc Substitute SC 2nd two 

years and  
 a half      
Benelux, France Belgium SLFP EYNDELS Jan Observer SC  
Benelux, France France INTERCO 

CFDT 
LETOURNEUX Yves Observer SC  

Benelux, France France UNSA GUILLAUD Patricia Observer SC  
Central Europe Czech 

Republic 
OSZSP CR SCHLANGER Jiri Titular SC  

Central Europe Austria GdG WEISSMANN Sabine Titular SC  
Central Europe Austria GÖD/FSG 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 t.b.c.  Substitute SC  
Nordic Norway NUMGE DAVIDSEN Jan Titular SC  
Nordic Denmark HK/Stat & 

 StK 
WALDORFF Peter Substitute SC  

Nordic Sweden Kommunal THÖRN Ylva Titular SC  
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 Estonia ROTAL LIIVAMAGI Kalle Titular SC 1st two 
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Europe years and a 
half 

North Eastern 
Europe 

Poland HPS 
Solidarnosc 

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 
Solidarnosc 

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  
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GENDER EQUALITY COMMITTEE 
 
Constituency Country Union Last name First name M / 

F 
Function Rotatio

n 
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 
Secretaria
t  

 

Nordic Finland Pardia PALOLA Antti M Titular 
GEC 

 

Nordic Norway NUMGE KRISTIANSEN Gerd F Titular 
GEC 

 

Nordic Sweden SKTF SALEH Delshad M Substitute 
GEC 

 

Nordic Denmark FOA HOEJLUND Nana 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 MORGENSTERN Vera F Titular 
GEC 

 

Germany Germany Ver.di ZAHN Christian M Titular 
GEC 

 

Germany Germany Ver.di WOLFSTÄDTER Alexa F Substitute 
GEC 

 

Germany Germany Ver.di BRUNNER Wolfgang M Substitute 
GEC 

 

Benelux, France France CGT-SP BOUVERET Lise 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 t.b.c. Titular GEC    
Central Europe Macedonia UPOZ MURATOVSKI Vanco M Titular 

GEC 
 

Central Europe Slovakia SOZKaSO 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 

 

South Eastern 
Europe 

Bulgaria FCIW-PODK PARTENIOTIS Ioanis M Substitute 
GEC 

 

 France PSI KING Chidi F Titular  
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GEC 
 France PSI BUXBAUM Jürgen M Substitute 

GEC 
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STANDING COMMITTEE ON HEALTH AND SOCIAL SERVICES 
 

Country Union Last name First name M / F Function Rotation 
United 
Kingdom 

UNISON JENNINGS Karen F President HSS  

Sweden Kommunal DI PAOLO 
SANDBERG 

Liza F Vice President 
HSS 

 

Czech 
Republic 

OSZSP CR SCHLANGER Jiri M Vice President 
HSS 

 

Belgium EPSU GOOSENS Tamara F EPSU Secretariat 
HSS 

 

Austria GdG HARREITHER Bernhard M 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 KNAEPENBERGH Jean-Pierre M Substitute HSS 1st two years 

and a half 
Belgium CGSP-ALR KNAEPENBERGH Jean-Pierre M Titular HSS 2nd two 

years and a 
half 

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

Bulgaria MF-Podkrepa OUCHEVA Theodora  F Titular HSS  
Bulgaria FTU-HS KOKALOV Ivan Angelov M Substitute HSS  
Croatia HSSMS-MT PRASNJAK Anica F Titular HSS  
Czech 
Republic 

OSZSP CR BRENKOVA Ivana F Substitute HSS  

Denmark DNO CHRISTENSEN Grete F Titular HSS  
Denmark FOA STAEHR Karen F Substitute HSS  
Estonia ETTAL TÄKS Iia F Titular HSS  
Estonia ROTAL HAAN Ulle F Substitute HSS  
Finland TEHY KARINIEMI-

ÖRMÄLÄ 
Kristiina F Titular HSS  

Finland SuPer NIITTYNEN Arja F Substitute HSS  
France CGT Santé GENG Françoise F Titular HSS  
France FSS-CFDT HAUTCOEUR Bruno M Substitute HSS  
France FPSPSS-FO BIRIG Didier M Observer HSS  
Germany Ver.di STEFFEN Margret F Titular HSS  
Germany Ver.di WEISBROD-

FREY 
Herbert M Substitute HSS  

Germany MB HAMMERSCHLA
G 

Lutz M Titular HSS  

Germany Ver.di OBERMANN Karl M Substitute HSS  
Greece ADEDY KOUTSIOUBELI

S 
Stavros M Titular HSS  

Greece ADEDY KASSES Ermis M Substitute HSS  
Hungary EDDSZ CSER Agnes F Titular HSS  
Hungary EDDSZ ORBAN Rosza F Substitute 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  
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Lithuania LSADPS BUTKEVICIENE Lilija F Titular HSS  
Lithuania LSADPS MACIUNIENE Rima F Substitute HSS  
Luxembourg CGT-L ROELTGEN André M Titular HSS  
Luxembourg CGT-L GOELHAUSEN Marco M Substitute HSS  
Netherlands AbvaKabo FNV 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  
Slovakia SOZPZASS KUCINSKY Andrej 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 

Spain FSAP-CC.OO LARA Salvador M Observer HSS  
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 Rotation 

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  
Bulgaria FITUGO TEMELKOVA Maria 

Georgieva 
F Observer NEA  

Bulgaria FITUGO HRISTOV Hristo M Observer NEA  
Croatia SDLSN PLESA Boris M Titular NEA  
Cyprus PA.SY.DY  HADJIPETROU Glafkos M Titular NEA  
Cyprus PA.SY.DY  SAVVA Charalampos 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 KUMPULAINEN Päivikki F Substitute NEA  
France INTERCO CFDT LABASQUE Yves M Titular NEA  
France UGFF-CGT BUTOUR Jean-Louis M Substitute NEA  
France FGF-FO NOGUÈS Gérard M Observer NEA  
France UNSA GUILLAUD Patricia F Observer 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 ANDRESSON Jens M Titular NEA  
Ireland CPSU HORAN Blair M Titular NEA  
Italy FPS-CISL MIGGIANO Davide M Titular NEA  
Italy FP-CGIL GARZI Alfredo M Substitute NEA  
Latvia LAKRS PLESA Biruta F Titular NEA  
Lithuania LVDPS PETRAITIENE Irena F Titular NEA  
Lithuania LVDPS KISIELIENE Rima F Substitute NEA  
Luxembourg CGT-L TURPEL Justin M Titular NEA  
Luxembourg CGT-L SCHOSSELER Jeanne F Substitute NEA  
Macedonia UPOZ GRUJOVSKI Peco M Tit ular NEA  
Macedonia UPOZ CKLAMOVSKA Biljana F Substitute NEA  
Netherlands AbvaKabo FNV DIETEN Jan Willem M Titular NEA  
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Norway NTL ASKER Berit  F Titular NEA  
Norway YS-Stat ARNESEN Paal 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 
Romania PS-SIGOL POPOVICI Cornel M Observer NEA  
Serbia Neza GSUIP ANDJELIC Slavoljub M Titular NEA  
Slovakia FFSR JAVORKOVA Zuzana F Titular NEA  
Slovakia SOZKaSO SKULAVIK Peter M Substitute NEA  
Spain FSP-UGT PALOMO 

CASTILLO 
Yolanda F Titular NEA  

Spain FSAP-CC.OO CABALLERO Pablo M Substitute NEA 1st two years 
and a 

 half       
Spain FSAP-CC.OO RODRIGUEZ 

BAILO 
Gloria F Substitute NEA 2nd two 

years and  
a half       
Sweden Fackförbundet 

ST 
PÄRSSINEN Ilkka F Titular NEA  

Sweden Fackförbundet 
ST 

LAGERQVIST-
PALMU 

Ulla F Substitute NEA  

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

FDA BAUME Jonathan M Substitute NEA  

United 
Kingdom 

PCS LEWTAS Geoff M Substitute NEA  

Belgium USF SERGIO Giovanni M Titular NEA  
Belgium USF NYCTELIUS Lars M Substitute NEA  
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STANDING COMMITTEE ON LOCAL AND REGIONAL GOVERNMENT 
 
 

Country Union Last name First 
name 

M / 
F 

Function Rotation 

Sweden SKTF HAMMARBÄCK Anders M President LRG  
France INTERCO CFDT BERNARD Joëlle F Vice President 

LRG 
 

Portugal STAL MARQUES José 
Manuel 

M Vice President 
LRG 

 

Belgium EPSU CLARKE Penny F EPSU Secretariat 
LRG 

 

Austria GdG KATTNIG Thomas M Titular LRG  
Austria GdG UNGER Günter 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 half 
Belgium CGSP-ALR LUYTEN Mil M Substitute LRG 2nd two 

years and half 
Belgium CGSP-M PIRNAY Laurent M Observer LRG  
Croatia SDLSN KUHAR Sinisa F Titular LRG  
Czech Republic STATORG VONDROVA Alena F Titular LRG  
Denmark HK/Kommunal OTTO Bodil F Titular LRG  
Denmark FOA JOERGENSEN Peter Kvist M 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 ELORANTA Jarkko M Titular LRG  
Finland TEHY MAARIANVAARA Jukka M Substitute LRG  
Finland TEHY MARKKANEN Kirsi M Observer LRG  
Finland JHL LAUNIS Merja F Observer LRG  
France CGT-SP BOUVERET Lise F Substitute LRG  
France FPSPSS-FO BECUWE Serge M Observer LRG  
France UNSA JOSSET 

VILLANOVA 
Christine F Observer LRG  

Germany Ver.di STERNATZ Renate F Titular LRG  
Germany Ver.di MÜHLBERG Annette F Substitute LRG  
Germany Ver.di KERSCHBAUMER Judith F Titular LRG  
Greece ADEDY POLYMEROPOULOS Vassilis M Titular LRG  
Greece ADEDY BALASSOPOULOS Themistokli

s 
M Substitute LRG  

Hungary HVDSZ 2000 PEK Zsolt  M Substitute LRG  
Iceland BSRB GUDMUNDSSON Arni M Titular LRG  
Ireland IMPACT NOLAN Peter M Titular LRG  
Italy FP-CGIL CRISPI Antonio M Titular LRG  
Italy FPS-CISL ALIA Velio M Substitute LRG  
Italy FPS-CISL MIGGIANO Davide M Observer LRG  
Latvia LAKRS MAZULANE Rasma F Titular LRG  
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Latvia LAKRS KLAVINA Liga F Substitute LRG  
Lithuania LVPF NEMANIUS Romualdas M Titular LRG  
Lithuania LVDPS PETRAITIENE Irena F Substitute LRG  
Netherlands AbvaKabo FNV WIECHMANN Peter M Titular LRG  
Luxembourg CGT-L TURPEL Justin M Titular LRG  
Luxembourg CGT-L SCHOSSELER Jeanne F Substitute LRG  
Macedonia UPOZ GRUJOVSKI Peco M Titular LRG  
Macedonia UPOZ CKLAMOVSKA Biljana F Substitute LRG  
Norway NUMGE GULBRANDSEN Jan Helge M Titular LRG  
Norway KFO OLANDER Gunn F Substitute LRG  
Poland NSZZ BARTON Zbigniew M Observer LRG  
Portugal SINTAP ABRAÃO José M Substitute LRG 2nd and 4th 

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

5th year 
Slovakia SOZKaSO KRISTOFICOVA Maria F Titular LRG  
Slovakia SLOVES GATCIOVA Marcela F Observer LRG  
Spain FSAP-CC.OO RODRIGUEZ DE LA  Juan Carlos M Titular LRG  
Spain FSP-UGT CABAZUELO 

GARCIA 
Fernando M Substitute LRG  

Sweden Kommunal HANSSON Maria F Titular LRG  
Sweden SAHP ÖHBERG Margareta F Substitute LRG  
Sweden SSR HOLMBLAD Lars M Substitute LRG  
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  



Europeiska federation för offentliganställda (EPSU)                                                                           VII. 
BILAGOR 

 

  58

STANDING COMMITTEE ON PUBLIC UTILITIES 
 

Country Union Last name First name M / 
F 

Function Rotation 

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  
Cyprus FSGEC CHRISTODOULID

ES 
Christos M Titular PU  

Czech 
Republic 

OS ECHO SPURNY Vit  M Titular PU  

Czech 
Republic 

OS UNIOS VOTAVA Michal M Substitute PU  

Denmark 3F LYNGE JENSEN Kaj M Titular PU  
Denmark DKK RASTEN Bengt M Observer PU  
Denmark DM KJAERSGAARD 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  
France FNEM-FO LE HOUEROU Didier M Substitute PU  
France INTERCO CFDT LIASER Charles M Observer PU  
France UNSA CANOVAS André M Observer PU  
Germany Ver.di OTT Erhard M Substitute PU  
Germany Ver.di MENDROCH Erich M Titular PU  
Germany Ver.di KLOPFLEISCH Reinhard M Substitute PU  
Greece ADEDY ANTONAKOS Giannis M Titular PU  
Greece ADEDY LAMBROU Evangelos M Substitute PU  
Hungary VKDSZ ADAM Robert M Substitute PU  
Iceland BSRB ATLADOTTIR Anna F Titular PU  
Iceland BSRB EINARSDOTTIR Thuridur F Substitute PU  
Ireland ESBOA O'NEILL Fran M Titular PU  
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 LEDPSF SARAKOVAS Igoris M Substitute PU  
Luxembourg CGT-L STAUDT  Steve  M Titular PU  
Luxembourg CGT-L KLEMAN Chris M Substitute PU  
Macedonia SSESM SIMONOSKI Robert M Titular PU  
Macedonia SUTKOZ GEORGIEVSKI Zoran M Substitute PU  
Netherlands AbvaKabo FNV VAN HERPEN Joost M Titular PU  



Verksamhetsberättelse, januari-december 2006                                                                                VII. 
BILAGOR 

   59

Norway EL&IT FELIX Hans M Titular PU  
Norway NUMGE GULDBRANDSEN Stein M Substitute PU  
Portugal SINDEL DUARTE 

MARQUES 
Victor 
Manuel 

M Titular PU  

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

Slovakia SOZE BANANKA Marian M Titular PU  
Slovakia POZ KOVAC Peter M Substitute PU  
Slovenia SDE Slovenije DOLAR Franc M Titular PU  
Slovenia SDE Slovenije JAKSETIC Iztok M Substitute PU  
Spain CC.OO Aguas REQUENA 

FERRANDO 
Jordi M Titular PU  

Sweden Kommunal HELLANDER Annelie F Substitute PU  
Sweden SKTF JOHNSSON Bo-Göran M Titular PU  
Sweden SKTF JANSFORS Jonas M Substit ute PU  
Switzerland VPÖD/SSP SERRA Jorge M Titular PU  
Switzerland VPÖD/SSP FRAGNIERE Bernard M Observer PU  
Switzerland VPÖD/SSP QUELOZ Jean M Observer PU  
Switzerland VPÖD/SSP WEHRLI André M Observer 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. List of Staff Members 
 
 
Carola Fischbach-Pyttel, General Secretary 
Jan Willem Goudriaan, Deputy General Secretary 
Penny Clarke, Officer 
Richard Pond, Officer 
Nadia Salson, Officer 
Brian Synnott, Officer 
Tamara Goosens, Officer 
Esthel Almasi, staff 
Catherine Boeckx, staff 
Diane Gassner, staff 
Nadine Janssen, staff 
Lia Tiberini, staff  
Viviane Vandeuren, staff 
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3. Inventory of main documents elaborated / adopted in 2006 
 
Documents adopted by the EPSU Executive Committee - 20 & 21 November 2006 
 
• EU Green Paper: A European Strategy for Sustainable, Competitive and Secure 

Energy COM(2006) 105 final 8 March 2006 - EPSU position (EN/FR/DE/IT/SV) 
www.epsu.org/a/2399  

• EPSU response to the EC Consultation of the European social partners on measures 
to facilitate the reconciliation of professional, private and family life (EN/FR/DE/ES/SV) 
www.epsu.org/a/2596 

• EPSU critical analysis on European Commission Communication: Consultation 
regarding Community action on health services (EN/FR/DE/ES/SV)  
www.epsu.org/a/2596 

• EPSU / PSI Working Group (EN/FR/DE/ES/SV)  www.epsu.org/a/2596 
• EPSU Guidelines for the trade union role in European Companies (SE) 

(EN/FR/DE/ES/SV) www.epsu.org/a/2596  
• Internal rules of procedure for the European sectoral social dialogue committee for the 

hospital sector (EN/FR/DE/ES/SV) www.epsu.org/a/2596  
 
Documents adopted by the EPSU Executive Committee – 9 June 2006 
 
• EPSU analysis on European Commission Communication on Implementing the 

Community Lisbon programme: Social Services of General Interest in the European 
Union (COM (2006) 177 final) (EN/FR/DE/ES/SV) www.epsu.org/a/2436  

 
Other documents: 
 
• TRACE final handbook: Decentralisation and public services: a case of public sector 

restructuring, November 2006 (EN/FR/GE) www.epsu.org/a/2520  
 
• Outsourcing checklist - Adopted by the Standing Committee on Local and Regional 

Government, 23 May 2006 (EN/FR/ES/IT/SV) www.epsu.org/a/2433  
 
• Standing Committee on Local and Regional Government work programme for 

2007/2009 www.epsu.org/a/2434  
 
• Joint statement on the development of social dialogue in local and regional government 

www.epsu.org/a/2558 adopted at the plenary meeting of the sectoral social dialogue 
Committee on local and regional government on 29 November 2006 

 
• Joint statement of the EU Public Administration Directors General and trade union 

delegation on mobility, 29 May 2006 (EN/FR/DE) www.epsu.org/a/2118 
 
• Final reports to EPSU and HOSPEEM(EN/FR/SV) www.epsu.org/a/2282: 
• Promoting realistic active ageing policies in the hospital sector 
• Identifying successful training initiatives in the hospital sector 
• Cross-border recruitment of hospital professionals  
 
• HEALTH & SAFETY AND TRAINING - Policy statement EURELECTRIC - EPSU – 

EMCEF, December 2006 (FR/DE/IT/NO) www.epsu.org/a/2518  
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• Equal Opportunities and Diversity Toolkit / Best Practices Guide Toolkit 
EURELECTRIC – EPSU - EMCEF, by Jane Pillinger, 14 December 2006 
www.epsu.org/a/2626  
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4. Other meetings attended by EPSU representatives 
 
JANUARY  
09 15h00 – 19h00 PES working group SGI 
10 Meeting preparations EWC ENEL 
11 ETUC meeting on services directive 
12 10h00 ETUC meeting on sustainability and employment study 
12 Greens/GUE meeting on services directive 
13 Meeting of the President & V.Ps st. cttee Public Utilities (leaving 12/01, 13h00) 
14-16 2nd seminar EPSU and Social Services  
15-17 Recruiting and organizing in the CEECs, joint course EPSU / ETUI-REHS 
17 Baltic Network 
18 Working group CSR and H&S (Eurelectric)  
18 UNISON breakfast symposium on primary care 
19 Meeting of unions in Endesa on OPA of Gaz natural 
20 meeting with fagforbundet Norway 
24 CEMR Roundtable on equality charter 
25 ETUC workers participation meeting 
25 FSAP CCOO Congress  
26 meeting President & V.Ps st cttee HSS 
26 TGWU meeting on services directive 
27 Meeting with Valeria Ronzetti, CEEP, re Social Dialogue in the Hospital sector 
27 UNISON EWC 
31 LRG social dialogue plenary meeting  
31 a.m. EWC Suez + p.m. CGT seminar on energy policy 
FEBRUARY 
1 EPSU Ad-hoc Working Group on SGI  
1 Suez equality committee 
2 Confrontations meeting on PPPs 
3 ETUC working group on Trade and Globalisation  
6 ETUC Energy task force 
7 PES SGI meeting 
7 meeting with MEP Toubon 
7 Social dialogue violence at work 
7-8 FILCEM Congress 
8 ETUC meeting on Gender Equality Agreement 
8 Meeting with DG Bachmayer (leaving on 07/02 pm) 
9 ETUC Steering Committee 
9 Social platform social services NGOs 
9-10 EPSU/PSI Working Group  
13 equality and diversity symposium, North-Rhine Westphalia 
13-14-15 North East Europe ENERGY + North East Europe Constituency meeting  
15 EMIF (European Meeting information forum) 
14 DEMO Services Directive 
15 CISL Congress 
16 Energy sector Enquiry presentation 
16 Social services working group 
20 EPSU Executive Committee  
21 GEC chairs meeting 
22 Researchers network meeting re 2nd horizontal evaluation paper on performance of liberalised 

network services 
23 World Water day prep. meeting with Belgian unions and NGOs 
24 Unison,Ver.di seminar 
25-26 Energy meeting 
21 presentation for Swedish reps.  
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21 presentation for LO Norway reps 
22 Researchers network meeting re 2nd horizontal evaluation paper on performance of liberalised 

network services 
28 EFN conference 
28 ETUC working group on social protection 
MARCH 
1 Capio meeting 
2 CELSIG meeting  
2-3 TAIEX workshop 
3 ETUC Energy Task Force 
6 meeting with UNISON reps  
6 SD electricity : working group on equality 
6 NEA Social dialogue 
7 PSI Constituency 
7 Social dialogue cttee 
7 Public procurement coalition meeting  
9 ETUC national and EIF officers meeting 
13 social dialogue meeting high level sectoral 
13 19h EiFs meeting and dinner 
14 ETUC SC + EC  
14 IED Suez 
14 Study group SD committee electricity 
14 Meeting with Jan Velleman, Eurocops 
14-15 ETUC Executive committee 
15 Suez 
15 CGT – UGFF Congress 
15 fakforbundet Oslo (services directive) 
15 meeting with Barroso cabinet 
15 Standing committee on Health & Social Services  
16 meeting Thierry Durnerin CEEP 
17 World water day prep. meeting 
20-22 PSI – SEE constituency meeting 
22/23 PSI constituency/LRG 
22 World Water Day Action  
22-23 ETUC migration and inclusion working group  
24 09h30 Full staff meeting 
27 Electricity in the internal market (UNISON) 
28 EPSU – EMCEF energy activities 
28 meeting with head of unit DG Energy external relations 
28 SD violence at work 
29 HLG energy and environment EU Commission building 
29 ETUC meeting SGI legal framework 
30 ETUI trade union rights project  
30 meeting with Ms Arana (EC, head of unit “electricity & gas) 
30 SECAFI SUEZ  
30 ETUC Steering committee on sustainable development 
31 Chairs NEA 
31 Electricity social dialogue (a.m. Secretariat – pm. All: task force equal opportunities & 

diversity) 
APRIL  
3-4 EPSU Communication seminar 
5 Health policy forum 
5 ECOSOC HEPNI report 
5 CGT visitors re SGI 
6 Alternative economy seminar 
6 Ver.di equality meeting 
6 CEEP local enterprises cttee  
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7 Extraordinary EWC Suez 
7 Full staff meeting re EPSU-PSI merger 
10 EWOC 
12 ETUC Life Long Learning working group 
11-12 EUREC 
18 Akava special branches visit EPSU (8-9 participants) 
20 SSGI conference 
20 GPA Energy conference 
21 GASTEIN advisory committee meeting 
21 DG HRM working group 
21 09h00 – 11h00 meeting with Dave Feickert High Level Group Energy 
23-24 RCN conference 
24 Danish Group visit EPSU  
25 Ver.di minimum wage conference  
25 meeting at Confrontation on PPPs  
25 ETUC women’s committee 
25 GPA EVN EWC 
26 PCS protect public services forum, EPSU presentation on services directive 
28 SD violence at work 
MAY 
2-3 PSI SC 
2-3 ETUI minimum wage conference 
4 meeting DG sanco with Valeria Ronzitti 
4-5 European social forum 
4-5 EPSU/PSI working group  
8 Internal meeting 
9 09h30 EPSU full staff meeting  
10 ETUC National officers meeting 
11 ETUC, services directive 
10-12 PSI Health services task force 
15 Social services working group 
16 Bureau Suez 
16 11h00 - 17h00 LRG social dialogue steering cttee 
16 Meeting with Suez EWC  
17 AbvaKabo Congress 
17 ETUC discussion on gender pay gap 
17 solidarity action for Ver.di strike in front of the Lower-Saxony rep. offices 
18 ETUC Sustainable development working group 
18 Akava reps visit 
18 EHMA round table discussion 
19 SD electricity HS CSR 
19 -20 BBTK/SETCA conference 
23 EPSU Standing Committee on Local & Regional Government  
23 CELSIG meeting on SGI 
23-25 DGB Congress 
28-30 Mediterranean Constituency meeting 
29 Young Greens (Friends of the Earth) 
30 SSGI conference organized by French social partners 
30 09h00 SGI debate in ECON,  14h00 PES press conference (Desir and Schulz)  15h00 The 

Greens press conference 
30 Meeting with Eurelectric (Mr Mazeau) 
30–2/06 FGF-FO Congress 
31 delegation from the Swedish organisation OFR (Public Employees’ Negotiation Council, a 

forum for co-operation and dialogue between 15 trade unions with members in the public 
sector) 

JUNE 
1 present EPSU work to PSI Jamaican youth representative 
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1 ETUC collective bargaining committee 
1 Preparatory SD meeting 
6 Meeting with VEOLIA 
6 LRG Social Dialogue meeting 
6 Joint DG/TUNED equality working group 
6 Social dialogue project with Czech social partners 
6 Presentation for Italian reps 
6-7 ETUC Executive and Steering Committees 
7 PR reps SKTF 
7 Suez equality working group 
7 Meeting with JC Le Douaron & Ms Johnson re: prep seminar “recruiting & organizing in the 

CEEC” 
7 President & Vice-Presidents HSS meeting 
8 dinner President & Vice-Presidents Public Utilities 
8 Dinner for Ulla Polzer 
8 Meeting with Suez 
8 Confrontations Europe conference 
12-13-14 AMICUS National Conference  
15-16 EIPA seminar  
15 -16 EIPA seminar  
15-16 EWC meeting with SOZE 
16 Presentation to Norwegian reps + YsStat + 1 Bulgarian rep’ 
19 President and Vice Presidents LRG 
19-20 TRACE seminar 
20 Steering Committee Etude Emploi 
20  ECON committee meeting European Parliament 
21 Plenary meeting SUEZ 
22 Cross-sectoral social dialogue on violence 
22 Meeting with CEEP –ETUC  
22 SD on electricity 
22 Services Directive meeting with Solidar & Eurohealthnet 
26 Full staff meeting 
26 Internal planning meeting 
26–27 Joint EESC-ILO conference 
26-27 "Study on Restructuring in the new member states" - Final Thematic seminar 
27 meeting with ETUI-REHS, prison seminar 
27 meeting with CSC 
27 Meeting with CAPIO 
28 11h00 – 12h00 all staff meeting with Jane & Penny re staff mapping 
28 12h00 – 12h45 admin staff meeting with Jane 
28 Meeting social dialogue committee 
28 p.m. individual interviews 
29 a.m. individual interviews 
28-29 Meeting with Hans & Jurgen 
30/06 prep mtg with B. Laribaut, Suez (EPSU) - 10h00 Meeting with Mr Leeuw, Suez (EC) 
30/06 – 01/07 RCN conference, Hinckley Island Hotel in Leicestershire 
30/06 – 02/07 ETUC summer school 
JULY 
3 Task force F.U. social dialogue in the hospital sector conference 
3 Internal meeting 
3 HOSPEEM-SG 
4 GEC chairs meeting 
5 meeting CGT group 
5 CPME 
6 ORSEU meeting on job creation in the social sector 
6 Meeting with B. Rapkay  
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7 extraordinary meeting of the Advisory Committee of the Industrial Relations area (European 
Foundation) 

7 FP CGIL meeting 
10 TUC meeting 
11 Meeting with Gary Smith (GMB) 
11 Meeting with health care affiliates 
11 ECON committee 
12 meeting with SUEZ GdF 
12 Meeting with Rudy Hundsdorfer 
12 SGI Working Group  
12-13 European Firefighters meeting  
18-19 meeting with Austrian/Hungarian unions 
19 ETUC EiFs meeting on Trade Issues 
26-27 Transnational institute 
AUGUST 
17 Meeting with Eurelectric 
21 Suez negotiations 
28 Meeting with HOSPEEM on SD project 
28 NEA Chairs meeting + German DG representative 
29 PSE Group ECON committee meeting re Rapkay report 
29 Meeting with AM Perret (EPSU Office) + meeting in ETUC with W.Cerfeda & S. Dupressoir 
30 Social dialogue meeting 
30 14h30 ETUC National Officers meeting 
31 09h00 – 13h00 CELSIG meeting 
SEPTEMBER 
2 – 4 Summer school ETUC Collective Bargaining Committee 
4 ETUI on trade union rights study 
5 Water EWC (Agbar) 
6-9 Armenia Health Conference 
6 Suez negotiations 
6 Meeting ETUC Josef Niemicz on SGI legal framework  
8 meeting with Finnish DG 
 SEPTEMBER week 37 (11/09 – 15/09) 
11 Audit of 2005 accounts 
11 ICT-EIF taskforce  meeting and ETUC EWC meeting 
11 meeting with S.Guigner, Centre de Recherches sur l'Action Politique en Europe, re Working 

Time Directive 
12 FIPSU’s 10th anniversary 
12 EP ECON Committee vote on services directive 
12 (18h) -14 (14h) EPSU/PSI Europe staff team-building seminar (leaving 12/09 at Central Station 
around 16h30-17h00) 
15 SKTF meeting on SGI (leaving on 14/09 pm) 
15 Suez equality committee 
18 EPSU Steering Committee  
18 Meeting with Commissioner W. Spidla 
19 ETUC social dialogue meeting 
19 PSE group,  ‘A new impetus for public services in Europe’ seminar   
19 ENEL EWC preparatory meeting 
19 meeting preparation EHPF 
20 ETUC Steering Committee 
20 a.m. extra standing committee + p.m.  social dialogue committee hospital sector 
20 Preparatory meeting EWC Veolia 
20 National Officers and EIFs meeting 
21 Plenary meeting EWC Veolia 
21 LO Norway group 
21 Economic & Employment Committee meeting 
21 EPSU Standing Committee on Health & Social Services  
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21-22 PSI Russia Constituency meeting 
22 PES trade union meeting 
22 Meeting with DG Energy 
22 Eurogas Conference 
22 Green party’s national conference – speech 
25 EPSU-PSI Secretariats meeting on merger 
25-29 EP session Services Directive (leaves 25 pm / back 29 am) 
26 ETUC working time meeting  
26-28 4th Quality Conference (CFP = 26-27 – NS = 26-28) 
29 09h30 staff meeting – 10h00 full staff meeting  
OCTOBER  
2 EPSU Standing Committee on Local & Regional Government  
3 ETUC Social protection working group 
3 Labour market/social dialogue working group  
2-3 Social care conference 
4 meeting with A. Cercas  
4 IMCO debate on the services directive, and pre meeting on working time. 
4 GDF-Suez merger meeting 
4 ETUC  services directive meeting 
4 16h00 SGI campaign presentation to ETF 
4-6 Energy unions meeting 
5 ETUC Collective bargaining committee  
5 ETUC conference 
5 Violence at work negotiations 
4-6 Forum Gastein 
6 Seminar on the evolution of public services in Europe 
6 CEMR/EPSU social dialogue steering group  
16 09h30 – 13h00 Social services working group 
16 (pm) Meeting with AbvaKabo FNV & FNV Mondiaal 
17 Abvakabo seminar on migrant workers in the care sector 
17 Social dialogue Electricity 
17 Working time and work-life balance: a policy dilemma?"  
18 EWCs 
18-19 ETUC Executive & Steering committees 
19-20 EPSU/PSI/FES SEE meeting 
19 EPSU NCCs SGI campaign ‘Quality Public Services – Quality of life’ meeting  
23 prep meeting SD Cttee gas industry  
23 SD Committee in Gas Industry meeting with Jackie Morin 
25 DG / Tuned equality working group 
25 GAPS (general agreement on public services) meeting 
26-27 SD violence at work 
26-27 Meeting of the European network for public services 
27 Ver.di Youth Group 
27 workshop on women in prisons 
27 meeting with Dave Prentis 
31 DG HRM working group 
31 Conference on nursing employment issues 
31 LRG SD WG on demographic change 
NOVEMBER 
1-3 CISL Congress 
3 ETUC social policy and legislation working group 
3 Meeting SUEZ  
6 TUC meeting 
7 EIRO lunch on working conditions 
7 RIZIV conference 
7 Social Dialogue CTTEE 
7 SOLIDAR awards 
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7-8 Meeting SUEZ 
8 Public Procurement 
8 preparatory meeting EHPF 
9 Ver.di water seminar  
9 Suez equality CTTEE 
8-10 PSI EB 
10 Junior Doctors 
10 meeting with TEHY 
12-16 EP session  
13 meeting Secretariat CSR 
14 SL conference  
14 Pres. & VP LRG + SD LRG steering group 
13-14 Commission’s e.government working group 
17 Interco Congress 
17-18 TRACE seminar  
22 Mtg SUEZ 
22 European Health Policy Forum 
22 meeting with Swedish reps 
22-25 Toolkit meeting 
24-26 FP-SEK National Congress  
24 GEC/EWOC chairs meeting 
24 PPPs prep. Meeting with Dave Hall 
27 09h30– 11h00 full staff meeting  
27 Meeting with FES 
28 STAL/STE/SINTAP/SINDEL seminar «Serviços Públicos de Qualidade» 
28 Congress FNME-CGT 
28-29 Romanian electricity unions meeting 
29-30 ETUC congress preparation committee 
30-01 EPSU Collective Bargaining conference  
DECEMBER  
4-5 ‘In the general interest’ EPSU conference  
12 Corporate Social Responsibility, does it make a difference ? EPSU/EMCEF/EURELECTRIC 

seminar 
10-12 Prison services seminar 
12 GAPS meeting 
12 Electricity CSR 
13 SD electricity seminar 
13 Social Platform 
13 ETUC/UNICE social dialogue working group on labour market challenges 
14 SD Electricity conference 
14-15 Eurotopia meeting on public services publication 
15 PES colloque on public services 
15 meeting with EUROMIL 
15 Violence cross sectoral social dialogue 
 DECEMBER week  51 (18/12 – 22/12) 
18 Steering group meeting social dialogue hospitals 
18 meeting with EIPA 
18 Dublin Foundation study survey on integrating migrants in LRG 
18 ETUC on SGI 
19 SD Hospital sector working group meetings 
19 PES SGI strategy 
21 FO course 
21 EPSU/PSI Europe secretariats’ meeting 
 
 


