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I. EPSU:S STYRANDE ORGAN 
 
Arbetsutskott och styrelse 
www.epsu.org/r/119  
 
Arbetsutskottet sammanträdde den 19 februari. 
Styrelsen sammanträdde den 4 juni och 26-27 november. Inga arbetsutskottsmöten hölls 
under hösten. 
 
Diskussionen i EPSU:s arbetsutskott och styrelse dominerades av följande politiska frågor: 
 
På arbetsutskottets möte i februari introducerade Catelene Passchier, EFS politisk 
sekreterare, EFS ”första bedömning” av Europeiska kommissionens grönbok om arbetsrätt.  
Grönboken tar upp flera viktiga frågor som rör arbetsrättens utveckling, bland annat: 
• konsekvenser av nationella arbetsmarknadsreformer och utbredningen av deltid, 

tillfälliga anställningar via förmedlingar, tidsbegränsade kontrakt, liksom flexiblare 
arbetstid (både längre och mer oregelbunden arbetstid) 

• problem i dialogen mellan arbetsmarknadens parter och kollektivavtal med mindre 
täckning, i synnerhet svagare branschavtal  

• de allt mer komplexa arbetsmarknadsrelationerna och svårigheterna att definiera 
begreppet ”arbetstagare”, på grund av nya arbetsformer, ökad rörlighet för arbetstagare, 
fler underleverantörer och mer utläggning av verksamhet 

• svagare tillsynsramar 
 
Istället för att utforska hur arbetsrätt och avtalsförhandlingar kan behandla dessa frågor 
bättre, presenterade grönboken arbetsrätt och kollektivavtal som en del av problemet, och ett 
hinder för att skapa sysselsättning och integrera ”marginaliserade” på arbetsmarknaden. 
kommissionen hävdade i huvudsak att med en mer flexibel anställningstrygghet för ”normala” 
arbetstagare, kan man ge större trygghet till missgynnade arbetstagare.   
 
Ledamöterna i arbetsutskott betonade att påståendet i grönboken att det finns en koppling 
mellan flexibel sysselsättning och sysselsättningsskapande måste ifrågasättas. Andra 
faktorer, till exempel investeringar, är mycket viktigare. Medan flexibel sysselsättning kan 
”hjälpa” enskilda arbetsgivare (genom att de anställda tar alla risker), stödjer den inte 
ekonomisk utveckling av hög kvalitet, utan leder tvärtom till social dumpning.   
 
Kommissionen publicerade sitt meddelande om flexicurity den 26 juni, tyvärr partisk och 
emot trygghet och stabila jobb. De branschövergripande parterna enades om ett gemensamt 
uttalande om ”utmaningar på arbetsmarknaden” under Portugals EU-ordförandeskap 
(ytterligare detaljer finns i avsnitt VI, 4).  
 
EU-utveckling i samband med offentliga tjänster: Styrelsen fick ett informationsdokument om 
aktuella frågor som påverkar offentliga tjänster. Det finns på http://www.etuc.org/a/4119. 
 
• Reformen av EU-fördraget och regeringskonferensen 
• Översyn av inre marknaden  
• Genomförande av tjänstedirektivet 
• Utvärdering av avreglerade nätverksindustrier 
• Offentlig upphandling och offentlig-privata partnerskap 
• Offentliga finanser av kvalitet  
• e-förvaltning 
• Dagordning för bättre lagstiftning  
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• Samråd om aktiv integration av de som befinner sig längst bort från arbetsmarknaden 
 
EFS namninsamling till stöd för en horisontell rättslig ram för alla offentliga tjänster, har 
resulterat i mer än en halv miljon underskrifter. Framför allt har över 10 borgmästare för 
europeiska huvudstäder ställt sig bakom EFS-uppropets mål genom att underteckna en 
gemensam förklaring. EFS presenterade namninsamlingen för kommissionens ordförande 
Barroso den 19 november 2007. Följande dag publicerade kommissionen ytterligare ett 
meddelande om tjänster av allmänt intresse i form av ett ”åtföljande dokument till slut-
rapporten om den inre marknaden”.  
I november antog styrelsen en förklaring som kraftfullt beklagar och kritiserar Europeiska 
kommissionens  inställning. Förklaringen påtalar sambandet mellan kommissionens 
obevekliga satsning på avreglering, som skalar av offentliga tjänster till ett minimum, vilket 
leder till stagnerande löner och till och med lägre realinkomster, och det stora antalet 
stridsåtgärder där offentliganställdas fackförbund medverkar i många europeiska länder. 
(http://www.epsu.org/a/3356) 
 
EPSU–ISKA Europas samgående: ”Lägesrapport om samgåendet” hade en framträdande 
plats på alla möten i EPSU:s styrande organ under året.  
 
I juni behandlade styrelsen rekommendationerna från ISKA:s europeiska regionala exekutiv-
kommitté (EUREC) angående överföringen av ISKA-medel motsvarande utgifter för arbete i 
Europa, fakturering av medlemsavgifter samt medlemspolicy, antagna på EUREC:s möte 
den 17 april 2007 (rekommendationens fullständiga text finns i avsnitt VII). Detta var 
resultatet av intensiva diskussioner i arbetsgruppen för samgående, mellan ISKA:s och 
EPSU:s sekretariat, och utgjorde ett ”paket”avtal i linje med EPSU:s mandat för samgående 
från november 2006.  
 
Tyvärr antog inte ISKA:s styrelse rekommendationerna på sitt möte den 9–10 maj, på grund 
av att företrädarna från ISKA:s amerikanska region (Kanada, USA, Argentina) var 
tveksamma till samgåendet. ISKA:s sekretariat drog därmed tillbaka sitt ändringsförslag till 
artikel 12.4.d) i ISKA:s stadgar som skulle ha behandlats av ISKA:s kongress i september 
och där EPSU erkändes som ISKA:s regionala organisation.1 
 
Styrelsen enades om att: 
• godkänna paketavtalet, bland annat utkastet till verksamhetsöversikt, utkastet till 

stadgeprinciper, utkastet till fusionsåtgärder under övergångsperioden, 
• stödja ISKA EUREC:s rekommendationer 
• utvärdera situationen vid EPSU:s styrelsemöte i november 
• rekommendera att samgåendet suspenderas om man inte når fram till en 

överenskommelse under ISKA:s kongress.  
 
I november behandlade styrelsen situationen efter ISKA:s kongress som antog ett uttalande 
om samgåendet där ISKA:s nya styrelse får mandat att fortsätta samgåendediskussionerna 
och kräver en översyn av det befintliga samarbetsavtalet mellan EPSU och ISKA i en bilaga 
till EPSU:s stadgar. Avtalet bör även ta upp samgåendets verksamhetsaspekter, till exempel 
den ekonomiska överföringen, personalfrågan (erbjudande om jobb har gått ut till ISKA 
Europas medarbetare), medlemskapspolicy och andra praktiska frågor som rör samgåendet.  
 
 
Annan viktig utveckling: 

                                                 
1) ”I den europeiska regionen erkänner ISKA EPSU som ISKA:s regionala organisation. EPSU bidrar till att 
främja offentliganställdas intressen på global nivå. Det är självständig vad gäller intern politik i EU/EUROPA 
och har egna stadgar.” 
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Peter Waldorff, tidigare ordförande i fasta kommittén för statlig och europeisk förvaltning, 
valdes till ISKA:s nya generalsekreterare på ISKA:s kongress i september. Styrelsen 
lyckönskade honom. 
 
Doris Schüpp lämnade sitt uppdrag som generalsekreterare för det schweiziska förbundet för 
offentliganställda, VPÖD. Styrelsen tackade för hennes bidrag till EPSU:s arbete. 
 
 
Finanser, medlemskap & personal  
www.epsu.org/r/228 
 
Styrelsen antog den ekonomiska rapporten för 2006 i juni. I november tog styrelsen 
kännedom om balansräkningen för 2006 och medlemsrevisorernas rapport. Vad gäller den 
ekonomiska situationen i slutet av juni 2007 – prognos till årets slut 2007, informerades 
styrelsen om att år 2007 skulle avslutas med ett mindre överskott.  
 
Medlemskap 
 

Fackförbundets namn Land Antal 
medlemmar

NYA MEDLEMMAR 
Oberoende fackföreningen för arbetstagare vid 
Elektroprivreda HZ Herceg Bosne Mostar 

Bosnien-
Herzegovina 1 470

Yngre läkare i Danmark Danmark 7 238
Danska föreningen för biomedicinska analytiker Danmark 5 679
Danska föreningen för specialistläkare Danmark 5 135
Fackförbundet för anställda inom offentlig förvaltning och 
rättsväsendet Montenegro 3 644
Energiarbetarförbundet Montenegro 4 500
Nieuwe Unie'91 Nederländerna 20 894
Sekcja Krajowa Elektrowni Jag Elektrociepłowni NSZZ 
”Solidarnosc” Polen 10 000
Fackliga federationen för kommunalanställda och 
arbetstagare i den lokala ekonomin i Polen Polen 6 972
Federación de Empleados Públicos de la Unión Sindical 
Obrera Spanien 15 480
Fackförbund för alla kommunal- och offentliganställda Turkiet 10 000

AVSTÄNGNING 
Kroatiska elarbetarförbundet Kroatien 6 825
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Följande förändringar ägde rum i sekretariatet: 
 
Esthel Almasi lämnade EPSU:s sekretariat från och med den 31 januari 2007. 
EPSU hyr nu två våningar på 45 Rue Royale. Kontorslokalerna har renoverats. 
 
Könsfördelning  
 
Styrelsen: 40% kvinnliga företrädare 
Arbetsutskottet: 60% kvinnliga företrädare 
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II. JÄMSTÄLLDHETSKOMMITTEN  
 
www.epsu.org/r/28  
 
Gemensamt möte i EWOC/jämställdhetskommittén, 12 februari, Bryssel 
 
Mötet fokuserade på en dagordningspunkt som gällde samgåendet mellan EPSU och ISKA-
Europa. Ledamöterna diskuterade ett förslag från ordförandena för ISKA:s kvinnokommitté 
(EWOC) och jämställdhetskommittén, och enades om ”kvinno- och jämställdhetskommitténs” 
framtida mandat, namn och sammansättning. Ytterligare detaljer finns i kapitel VII.1. 
Samgående mellan ISKA Europa och EPSU. Övriga dagordningspunkter skulle behandlas 
på nästa kommittémöte (se nedan). 
 
Workshop ”Jämlikhet genom offentliga tjänster av hög kvalitet”, 13 februari, Bryssel 
 
Workshopen organiserades av jämställdhetskommittén och EPSU:s journalistnätverk i syfte 
att förbättra jämlikhetsaspekterna av EPSU:s kampanj om en rättslig EU-ram för offentliga 
tjänster av god kvalitet. Avsikten var även att höja profilen för offentliga tjänster i samband 
med det europeiska jämställdhetsåret 2007. Mötet leddes av EPSU:s ordförande, Anne-
Marie Perret. 
 
Barry Fitzpatrick, jämlikhetsexpert och tidigare chef för juridiska avdelningen på jämlikhets-
myndigheten för Nordirland gjorde en presentation om EU:s rättsram mot diskriminering, 
vilken grundas på artikel 13 i fördraget om Europeiska unionen, vid sidan av köns-
diskriminering, bland annat: 
• Ramdirektivet om jämlikhet på arbetsmarknaden från 2000 som täcker religion och tros-

uppfattning, sexuell läggning, funktionshinder och ålder inom sysselsättning & utbildning, 
och tar upp aspekter som rör egenföretagande, yrkesorganisationer och fackföreningar. 

• Direktivet om ras och etniskt ursprung från 2000 som tillämpar en ”moderniserad” 
version av EU:s jämställdhetslagstiftning mot diskriminering på grund av ras och etniskt 
ursprung. Det gäller inte bara sysselsättning & utbildning, utan även tillhandahållande av 
tjänster, utbildning, bostäder, socialt skydd, etc. 

 
Båda direktiven har bestämmelser för direkt/indirekt diskriminering, bevisbörda, kränkande 
särbehandling, trakasserier och social dialog. De har en mer proaktiv inställning till arbets-
platsers strukturer och även arbetsvanor. Fitzpatrick gjorde rekommendationer om, bland 
annat, behovet av att göra en ”jämställdhetsrevision” av ”till synes neutral” policy och bruk för 
att fastställa ”specifika nackdelar” och ”rimligt hänsynstagande” och, i händelse av rättstvist, 
gruppåtalan. I Storbritannien är det obligatoriskt för offentliga myndigheter att ta hänsyn till 
jämlikhet på grundval av ras, funktionshinder och kön, och det presenterades som ett bra 
exempel.  
 
Utredaren vid Europafackets institut för forskning, utbildning och arbetsmiljö (ETUI-REHS), 
Isabelle Schoeman, gjorde några kompletterande kommentarer om 2002 års direktiv om 
likabehandling av män och kvinnor. Det finns fortfarande en del brister vad gäller direktivets 
genomförande, bland annat en begränsad definition av indirekt diskriminering, svag policy för 
sexuella trakasserier och alltför begränsat deltagande från arbetsmarknadens parter när det 
gäller överföring av direktivet.  
 
Jane Pillinger gav en presentation om offentliga tjänster av god kvalitet och situationer där 
både anställda och facket, arbetsgivare och offentliga myndigheter vinner, tack vare 
utvecklingen och genomförande av jämlikhets- och mångfaldpolitik på arbetsplatsen som en 
del av en modernisering och förbättring av offentliga tjänster. Medan offentliga sektorn 
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överlag hade en bättre jämlikhetspolitik än privata sektorn, krävdes mer insatser för att göra 
offentliga sektorn till en förebild i det här avseendet. 
 
Under diskussionen tog man upp att socialt ursprung inte ingick i EU:s jämlikhetsgrupper, till 
skillnad från ILO-konvention 111 om diskriminering (arbetsmarknads- och yrkes-), behovet 
av att upprätta en jämlikhetsplikt för offentliga myndigheter i EU, antingen genom att utarbeta 
specifik politik för varje jämlikhetsgrupp eller samla dem i en konsekvent ram, samt sätt att 
lösa potentiella spänningar mellan hänsynstagande till mångfald och offentliga tjänsters 
universalitetskriterium. 
 
Dagen avslutades med en paneldebatt om kopplingen mellan offentliga tjänster av kvalitet 
och dagordningen för jämlikhet och mångfald, både på EPSU:s och ISKA:s nivå, samt 
motsägelsen mellan  kommissionens ganska kraftfulla politik mot diskriminering och 
avregleringen av offentliga tjänster. I panelen satt  EPSU:s generalsekreterare Carola 
Fischbach-Pyttel, ISKA:s vice generalsekreterare, Nora Wintour, en företrädare för Europeisk 
social plattform (Cecodhas) Claire Roumet, och Europeiska kommissionens Luc Tholoniat 
från allmänna sekretariatet som deltagit i arbetet med att skriva meddelandet om tjänster av 
allmänt intresse som ska publiceras senare i år. 
 
Sammanfattningsvis behandlade workshopen många relaterade frågor, av vilka några skulle 
förtjäna en egen specifik workshop, till exempel tillämpning av likabehandlingsprincipen på 
arbetsplatsen och vid tillträdet till offentliga tjänster, landsskillnader när det gäller sätt att 
tackla några jämlikhetsgrupper, till exempel etniskt ursprung ur ett antidiskriminerings-
perspektiv och/eller ett övergripande socialt perspektiv, offentliga tjänsters betydelse för att 
garantera lika möjligheter, antingen genom att att utveckla integrerade tjänster som beaktar 
jämlikhet överlag, eller genom att utveckla specifika tjänster som skiljer sig från de vanliga, 
till exempel äldreomsorg för en speciell etnisk grupp. Diskussionen skulle ha gynnats av fler 
deltagare och man enades om att fortsätta att arbeta med frågan.  
 
12:e mötet i jämställdhetskommittén, 5 november, Bryssel 
 
Ordföranden för ISKA:s EWOC deltog i mötet med anledning av EPSU:s och ISKA Europas 
samgående. Många av dagordningspunkterna var kvar från förra mötet, enligt följande:  
 
1. Rapport om utveckling av branschspecifika aktiviteter inom ramen för den sociala 

dialogen för jämställdhet (se även rapporter från fasta  kommittén), bland annat: 
• elsektorns resurspaketet om jämlikhet och mångfald  
• Suezkoncernens avtal om jämlikhet och mångfald ( juni 2007) 
• utarbetande av riktlinjer för jämställdhetsplaner i lokal och regional förvaltning 
• konferens om jämlikhet och mångfald organiserad inom ramen för den informella 

sociala dialogen i central statsförvaltning, 17-19 oktober, Köpenhamn (se nedan) 
 

2. Förberedelser av internationella kvinnodagen 2008, projekt med fasta kommittén för 
hälso- och sjukvård och sociala tjänster/jämställdhetskommittén om att förbättra arbets-
förhållandena i vårdsektorn 
 
Ovanstående projekt diskuterades och godkändes. Det kommer att bestå av saklig 
forskning om lönenivåer, löneklyftan mellan könen och andra villkor i vårdsektorn i ett 
antal länder samt en workshop den 7 mars 2008 för att uppmärksamma Internationella 
kvinnodagen. 

 
 
 
3. Balans mellan arbete/privatliv: pågående branschövergripande förhandlingar 
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Man tog kännedom om EFS svar på kommissionens andra samrådsfas om att förena 
yrkes-, familje- och personligt liv, utarbetat i nära samarbete med EPSU. EFS, 
BusinessEurope, CEEP och UEAPME utforskade nu möjligheten att förhandla, som 
sannolikt kommer att fokusera på översynen av avtalet om föräldraledighet. En 
gemensam enkät om föräldraledighet, flexibla arbetsarrangemang (bland annat deltid) 
och omsorg (tillgång, tillgänglighet och rimliga priser), samt parternas roll hade skickats 
ut till deras medlemmar. Tidsfristen för att inkomma med svar var den 14 december. En 
arbetsgrupp med representanter från parterna ska då inrättas och inbegripa EPSU, i 
syfte att analysera svar och diskutera vidare åtgärder.  

 
4. Löneklyftan mellan könen 

Richard Pond, EPSU:s ombud, gjorde en första presentation av de svar som hittills 
inkommit med anledning av  EPSU:s enkät om att minska löneklyftan mellan könen, 
bland annat en utvärdering av hur medlemsförbunden använder  EPSU:s resolution om 
lika lön 2002-2007. Få medlemsförbund hade uppfyllt målet att minska löneklyftan med 
mellan 2 och 5%, och kommittén enades därför om att revidera resolutionen om lika lön 
med tanke på kongressen och bibehålla ett kvantitativt mål för att införa eller förstärka 
befintlig policy.  Tidsfristen för att svara på enkäten förlängdes till december. 
 
Kommittén diskuterade kommissionens meddelande om löneklyftan (juni 2007), som tar 
upp möjligheten till översyn av lagstiftningen, i synnerhet för att bättre tackla värde-
diskriminering, samt förslaget om att uppmuntra offentliga myndigheter att ha en jämlik-
hetsklausul i offentliga kontrakt (kommissionen skulle publicera en handbok om jämlik-
hetsklausuler i offentlig upphandling nästa år). Meddelandet saknade konkreta åtgärder, 
men dess förtjänst var att återigen få igång debatten på EU-nivå. EFS skulle förbereda 
ett svar på meddelandet före nästa vår i samarbete med dess kvinnokommittén.  

 
5. Arbetsprogram 2008-2009 

Man enades om att kartlägga kvinnors deltagande i EPSU:s strukturer och aktiviteter 
före EPSU:s kongress.  EPSU:s sekretariat utforskar möjligheten att be 
medlemsförbunden om hjälp med att utföra denna kartläggning.  
 
 

Mångfald genom jämlikhet i offentliga förvaltningar i Europa”, konferens, 17-19 
oktober, Köpenhamn: se kapitel III, 2. 
 
 
Könsfördelning 
 
77,78 % kvinnliga företrädare 
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III. EPSU:S FASTA KOMMITTÉER 
 
1. Hälso- och sjukvård och sociala tjänster  
www.epsu.org/r/2 
 
26:e mötet i fasta kommittén för sjuk- och hälsovård och sociala tjänster, 27 mars, 
Luxemburg 
Huvudpunkter på dagordningen: 
 
• Europeisk social dialog i sjukhussektorn 
• Rapport från arbetsgruppen för sociala tjänster 
• Förberedelser av konferensen om sociala tjänster i Aten  
• Jämställdhet och låg lön inom omsorgen 
• Uppdatering om utvecklingen i EU gällande hälso- och sjukvård och sociala tjänster 
• EFS kongress 
• Europeisk sjuk- och hälsovårdsstrategi 
• EU:s strategi för psykisk hälsa 
• Utkast till handlingsplan för sjuk- och hälsovård och sociala tjänster (inklusive 

uppdatering av olika EU-frågor) 
 
Mer detaljerad information om de specifika punkterna på dagordningen finns i andra avsnitt i 
den här berättelsen. 
 
27:e mötet i fasta kommittén för sjuk- och hälsovård och sociala tjänster, 8 oktober, 
Bryssel 
Huvudpunkter på dagordningen: 
• Rapport från generalsekreteraren om EPSU-ISKA Europas samgående, förberedelser 

av EPSU:s kongress 2009  
• Uppdatering om ISKA:s projektgrupp för hälso- och sjukvårdstjänster  
• Rapport om ISKA:s kongress och diskussioner/resolutioner om sjuk- och hälsovård 
• Arbetsgruppen för sociala tjänster – planering av aktiviteter 2008 
• Rapport från konferensen om sociala tjänster i Aten 
• Löneklyftan mellan könen inom vård och omsorg 
• Uppdatering av handlingsplanen för sjuk- och hälsovård och sociala tjänster  
• Europeisk social dialog i sjukhussektorn 
• Utveckling i EU (eventuellt sjuk- och hälsovårdsdirektiv och meddelande om sociala 

tjänster av allmänt intresse) 
 
Mer detaljerad information om de specifika punkterna på dagordningen finns i andra avsnitt i 
den här berättelsen. 
 
Kommitténs sammansättning och könsfördelning 
 
63,33% kvinnliga företrädare 
 
 
Social dialog (SD) i jukhussektorn  http://www.epsu.org/r/20  

Ordförandegruppen i kommittén för den sociala dialogen i sjukhussektorn bestod av: 
För EPSU: Karen Jennings (medordförande), Liza di Paolo Sandberg och Jiri Schlanger 
(vice-ordförande) 
För HOSPEEM: Godfrey Perera (medordförande), Christina Carlsen och Marta Branca (vice-
ordföranden) 
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Under 2007 organiserade EPSU och HOSPEEM två plenarsessioner och fyra arbetsgrupps-
möten i kommittén för social dialog om arbetsprogrammet 2007 
 
• Arbetsgruppsmöten om rekrytering och bihållande, 22 januari och 30 oktober 2008 

Liza di Paolo Sandberg (EPSU) och Ulrike Neuhauser (HOSPEEM) utsågs till arbets-
gruppens diskussionsledare. På första mötet diskuterade ledamöter möjligheterna att 
utveckla ett allmänt instrument för anställning och bibehållande av personal i sjukhus-
sektorn och ett mer specifikt instrument för internationell rekrytering.  Både EPSU:s och 
HOSPEEM:s delegationer till arbetsgruppen förklarade att de var villiga att utveckla 
riktlinjer för etisk rekrytering. Den 30 oktober diskuterade EPSU:s och HOSPEEM:s 
medlemmar i arbetsgruppen ett förslag till gemensam uppförandekod för etisk gräns-
överskridande rekrytering i sjukhussektorn & uppföljning, inom ramen för den sociala 
dialogen. Den 14 november utarbetade styrkommittén för sjukhussektorns sociala 
dialog en gemensam text. Denna överlämnades till SD-kommittén för debatt och 
godkännande på mötet den 7 december. 

 
• Arbetsgruppsmöte om allt äldre arbetskraft, 20 februari 

Rees-Martinez (EPSU) och Carole Smith (HOSPEEM) utsågs till arbetsgruppens 
diskussionsledare. Arbetsgruppen diskuterade möjligheter att utveckla ett instrument 
för åldrande inom ramen för den sociala dialogen. Diskussionen täckte två olika 
aspekter. För det första fortsatte debatten om en eventuell handlingsram för 
anställning, rekrytering & bibehållande och sjukhuspersonal. För det andra var avsikten 
att titta på EU-diskussionen om demografiska utmaningar och se om parterna kunde 
utarbeta en förklaring om frågan. Under hösten 2007 började diskussionsledarna, i 
samarbete med EPSU:s och HOSPEEM:s sekretariat, att samla in fallstudier från olika 
länder om åldersmedvetet ledarskap. I syfte att fokusera diskussionen, föreslog EPSU 
att man även skulle se på livcykelpolicy som ett begrepp för att bättre matcha 
arbetsorganisation och arbetstagares enskilda och kollektiva behov. 
 

• Arbetsgruppsmöte om nya kompetensbehov, 12 september 
Kim Øst-Jacobsen (EPSU) och Leif Lindberg (HOSPEEM) utsågs till arbetsgruppens 
diskussionsledare. På första mötet diskuterade fackets och arbetsgivarnas företrädare 
utvecklingen och utmaningar i sjukhussektorn vad gäller yrkesroller, utbildningskrav, 
arbetstagarnas rörlighet och arbetsorganisation och planering. HOSPEEM och EPSU 
hade många gemensamma företeelser som oroade dem.  
De drog slutsatsen att man inte kan skilja utbildning och karriärutveckling från arbets-
kraftsplanering. I syfte att få mer information om dagens goda och dåliga erfarenheter 
skulle EPSU och HOSPEEM samla in (helst gemensamma) länderrapporter om 
lärande, karriärutveckling och arbetskraftsplanering. Dessutom skulle EPSU:s och 
HOSPEEM:s sekretariat kontakta CEDEFOP, den europeiska institutionen för yrkes-
utbildning, om möjligheterna att organisera en gemensam workshop om nya 
kompetensbehov våren 2008.  

 
• Plenarmöte, 6 juni  

Diskussionsledarna rapporterade till SD-kommittén om diskussionerna under de två 
arbetsgruppsmötena och projektaktiviteter under första halvåret. Prioriteringar fast-
ställdes för andra halvåret, bland annat mötesplanering. En diskussion hölls om EU:s 
policy för sjuk- och hälsovård. EPSU:s och HOSPEEM:s sekretariat presenterade ett 
utkast till gemensam förklaring om frågan. Man enades om att anpassa textens orda-
lydelse och därefter presentera den för kommittén för antagande så snart som möjligt. 
Martin Dorazil från GD Hälsa och konsumentskydd gjorde en presentation om samma 
fråga. 
Slutligen presenterades och debatterades Europeiska kommissionens olika samråd 
med parterna. EPSU och HOSPEEM svarade på samrådet om nålsticksskador: 
rekommendationerna från arbetsgivarna och facket var mycket olika. 
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• Plenarmöte, 7 december  http://www.epsu.org/a/3309 

På mötet enades EPSU och HOSPEEM om texten till gemensam förklaring om sjuk- 
och hälsovård. Kommitténs ordförande undertecknade texten och enades om att dela 
ut den till sina medlemmar och andra relevanta partners, intressenter och institutioner. 
 EPSU:s och HOSPEEM:s medlemmar antog även uppförandekoden och 
uppföljningen av etisk gränsöverskridande rekrytering i sjukhussektorn. De enades om 
att rekommendera sina respektive organisationer att anta texten.  
Man diskuterade planering och aktiviteter för nästa år, bland annat antagande av ett 
nytt arbetsprogram.  
Lee Mc Gill från GD Hälsa och konsumentskydd gjorde en presentation om 
utvecklingen av patientsäkerhet. Jean-François Lebrun från GD Sysselsättning 
presenterade projektet om innovation, kompetens och jobb för kommittén. 

 
HOSPEEM-EPSU:s SD-projekt om att ”stärka den sociala dialogen” 
Under 2007 påbörjade HOSPEEM och EPSU en utredning om sjukhussektorn och dess 
sociala dialog, liksom flera pilotprojektsaktiviteter och möten med tjeckiska och slovakiska 
arbetsmarknadsparter, bland annat en studieresa till Nederländerna. HOSPEEM och EPSU, i 
samarbete med projektdeltagarna, började även förbereda projektets slutkonferens som 
skulle organiseras 14-15 april 2008 i Prag. Det är HOSPEEM:s och EPSU:s avsikt att 
presentera en sammanfattning av utredningen och resultatet av pilotprojektet på denna slut-
konferens. Arbetsmarknadens parter från både Slovakien och Tjeckiska republiken ombads 
att inleda ett konkret arbetsprogram för det kommande året, på grundval av diskussionerna 
och information från studiesammankomsterna i Prag, Bratislava och Nederländerna.  

 
Sociala tjänster 
 
EPSU:s 3:e konferens om sociala tjänster, 10-12 juni, Aten  
Arbetsvillkor - kvalitet – tillgänglighet 
www.epsu.org/a/2816 
 
Mötet organiserades med stöd av våra grekiska värdar från ADEDY och i samarbete med 
ledamöterna i EPSU:s arbetsgrupp för sociala tjänster.  
Jane Lethbridge från ISKA:s forskningsenhet (PSIRU) förberedde ett dokument om 
omsorgstjänster och arbetsmarknader i förändring, vilket presenterades på konferensen och 
fungerade som diskussionsunderlag. Det huvudsakliga syftet med mötet var att identifiera 
gemensamma och specifika utmaningar för facket och arbetstagare inom sociala tjänster och 
att utveckla policy som tar itu med dessa utmaningar.  
Utmaningar identifierades både på området arbetsförhållanden och inom tillhandahållande 
av tjänster av kvalitet. Man erkände även att det fanns en stark koppling mellan kvaliteten på 
tjänstetillhandahållande och arbetsvillkor (till exempel vad gäller arbetsbörda och utbildning). 
Delsektorerna som diskuterades mer ingående var tjänster inom långtidsvård, barnomsorg 
och socialt arbete. Talare kom från Solidar och socialarbetarnas internationella federation.  
51 företrädare från 19 länder deltog i seminariet, varav de flesta arbetar för eller inom sociala 
tjänster. 
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Arbetsgruppen för sociala tjänster sammanträdde den 1 februari, 25 maj, 18 september och 
29 november 
Arbetsgruppen för sociala tjänster består av företrädare från EPSU:s valkretsar. 
Diskussionerna fokuserade på: 
De viktigaste diskussionsfrågorna under dessa möten var: 
• Förberedelser och utvärdering av konferensen om sociala tjänster – Aten 
• EU-utveckling i samband med sociala tjänster av allmänt intresse/tjänstedirektivet 
• EU-utveckling i samband med sjuk- och hälsovård 
• Framtida EPSU-verksamhet för sociala tjänster – handlingsplan 
• Förberedande forskning och seminarium om löneklyftan mellan könen och löner i 

vårdsektorn 
• Förberedelser av ETUI-REHS seminarium om barnomsorg 2008 
• EPSU:s kongress 2009 
• Diskussion EPSU:s workshop om sociala tjänster i oktober 2008  
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2. Statlig och europeisk förvaltning  
www.epsu.org/r/4 
 
27:e mötet i fasta kommittén för stats- och europeisk förvaltning (NEA), 16 april, 
Luxemburg 
Huvudpunkter på dagordningen: 
• Uppdatering om social dialog: Kommittén diskuterade det tyska ordförandeskapets 

positiva plan för att formalisera den sociala dialogen mellan EPSU-ledda TUNED och 
EUPAN. Ordförandeskapet hade beställt en studie av Europeiska institutet för offentlig 
förvaltning (EIPA) om för- och nackdelar med en formell europeisk specifik social 
branschdialog, som skulle underlätta utarbetandet av en framstegsrapport om social 
dialog åt ministrarna för offentlig förvaltning. Studien fann att det fanns fler fördelar än 
nackdelar med en formalisering. Den slutsatsen möttes dock av kraftigt motstånd i 
några länder. Det var svårt att uttala sig om vilken hur EUPAN slutligen skulle ställa 
sig. Inför mötet mellan TUNED och EU:s generaldirektörer (GD) för offentlig förvaltning 
den 20 juni i Berlin, beslutade kommittén att fortsätta att göra sitt yttersta för att 
formalisera den sociala dialogen, och accepterade som en kompromiss, utkasten till 
arbetsprogram och arbetsordning. En brevmall avsedd för att lobba enskilda general-
direktörer skickades ut till kommittén. Vad gällde innehållet, föreslog Tyskland att man 
skulle diskutera chefers prestationsbedömningar i den offentliga sektorn. TUNED 
utarbetade några inledande kommentarer för en presentation på GD/TUNED:s möte i 
juni. 

 
• Förberedelser av en TUNED/GD-konferens om jämlikhet och mångfald i offentlig 

förvaltning 17-19 oktober i Köpenhamn, inom ramen för den informella sociala 
dialogen. En arbetsgrupp med generaldirektörnas/TUNED:s jämlikhetsexperter 
inrättades av Danmarks myndighet offentlig förvaltning i syfte att förbereda 
programmet. Konferensen skulle täcka alla diskrimineringsgrupper och ta upp arbets-
villkor, rekrytering och personalledning. Målet var 200 deltagare. Ett sista förberedande 
arbetsgruppsmöte äger rum i EPSU:s lokaler 2-3 juli. 

 
• Antagande av handlingsplanen för kriminalvård. Kommittén antog, med förbehåll för 

ändringar, handlingsplanen för att förbättra arbets- och levnadsvillkor på anstalter, 
enligt förslag från kriminalvårdsmötet den 10-12 december 2006 i Prag, ett möte som 
organiserades gemensamt av fasta kommittéerna för stats- och europeisk förvaltning 
(NEA) och för sociala tjänster och sjukvårdsfrågor (HSS). Utifrån gemensamma trender 
och utmaningar identifierades prioriterade områden, bland annat förberedande av en 
europeisk aktionsdag mot överbeläggning på fängelser. Handlingsplanen finns på 
http://www.epsu.org/a/3180  

 
• Diskussion om kommissionens grönbok om arbetsrätt: Kommittén var överlag mycket 

kritisk till dokumentets innehåll och ställde sig bakom EPSU:s ståndpunkt. 
 
28:e mötet i fasta kommittén för stats- och europeisk förvaltning (NEA), 17 oktober, 
Köpenhamn 
Huvudpunkter på dagordningen: 
• Ny ordförande för NEA: efter det att Peter Waldorff (HK/Stats ordförande), vald till 

generalsekreterare för Internationalen för stats- och kommunalanställda (ISKA), lämnat 
sitt uppdrag som NEA:s ordförande, utsåg kommittén vice ordförande Charles 
Cochrane (PCS, Storbritannien),  till tf ordförande. Val genomförs på kommitténs 
vårmöte 2008. Kommittén tackade Peter för hans utmärkta arbete som NEA:s 
ordförande under de senaste 8 åren, samt under de senaste 2 åren, i egenskap av 
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TUNED:s talesman. Dany Vassart (CGSP Admin, Belgien) och Sigrid Ihrig (ver.di, 
Tyskland) satt kvar som NEA:s viceordförande. 

 
• Social dialog – kommittén välkomnade beslutet som fattades den 20 juni på 

generaldirektörernas/TUNED:s möte, och därefter antogs av EU:s ministrar för offentlig 
förvaltning den 22 juni, om att under en period pröva en formell social dialog. 
Handlingsplanen bestod i att utarbeta ett gemensamt arbetsprogram och en 
arbetsordning (mer detaljerad rapport följder nedan). Utkast till dessa dokument 
diskuterades och ändrades av kommittén (CESI gav sitt godkännande utan 
kommentarer). Båda dokumenten skulle antas av TUNED och generaldirektörernas 
möte den 11 december i Lissabon. 

 
• Rapport om fängelsenätverkets möte den 14 september och förberedelser av den 

europeiska aktionsdagen den 28 februari 2008: Kommittén tog kännedom om 
rapporten och uttryckte återigen sitt helhjärtade stöd för aktionsdagen mot över-
beläggning av fängelser i Europa, organiserad gemensamt av NEA och HSS. Datumet 
den 28 februari fastställdes för att aktionen skulle sammanfalla med EU:s inrikes- och 
justitieministrars rådsmöte. EPSU-förbund från 10 länder hade enats om att delta på 
dagen, vilket motsvarade det ursprungliga målet. Evenemanget omfattade ett stort 
möte i Bryssel och samordnade nationella evenemang. Ett pressformulär skickades till 
fängelsenätverket samt NEA- och HSS-kommittéerna för att hålla sekretariatet 
informerat om aktioner på nationell nivå. Ett förberedande mötet planerades den 23 
november med belgisk medlemsförbund. 

 
• Rapport om försvarsworkshopen (i samarbete med Euromil) den 17 april: Man tog 

kännedom om rapporten. När det gäller uppföljning, prioriterades fackliga rättigheter 
och en kritisk bedömning av utläggning av verksamhet samt privatiseringstrender i 
försvarssektorn. Man avvaktade fortfarande ett möte mellan Euromils nye general-
sekreterare och EPSU (se rapport nedan). Framtida samarbete mellan EPSU och 
Euromil bör ta hänsyn till nationella relationer mellan medlemsförbund och militära 
organisationer. 

 
• EPSU/PSIRU:s enkät om offentlig/privata partnerskap: Man påminde om enkäten och 

uttryckte intresse för att återkomma till frågan 2008.  
 
• Arbetsprogram 2008: Kommittén godkände förslaget om att organisera ett gemensamt 

möte med LRG/NEA före EPSU:s kongress, antingen om offentliga finanser eller 
migration. Man uppmärksammade att försöket med en formell social dialog, om det 
godkänns i slutet av året, ökar kommitténs arbetsbörda. 

 
Uppföljning av arbetsgruppsmötet om fängelsevård, 14 september, Bryssel 
Det huvudsakliga syftet var att förbereda den europeiska aktionsdagen den 28 februari 2008 
för att protestera mot överbeläggning av fängelser och dess konsekvenser för arbets- och 
levnadsvillkor. Ett uttalande med åtaganden antogs i slutet av mötet. 

www.epsu.org/r/226  
www.epsu.org/a/3074  
 
EPSU:s workshop om försvarssektorn den 17 april, Luxemburg 
Detta var den första workshopen om försvarssektorn och tog upp ny utveckling i EU:s 
försvarspolitik, privatiseringstrender, i synnerhet i Storbritannien och Nederländerna, samt 
fackliga rättigheter i militärväsendet. 21 delegater, varav 6 var kvinnor, deltog från 10 EU-
länder. Workshopen organiserades i nära samarbete med Euromil, den europeiska 
organisationen för militär personal och deras familjer. Presentationer hölls av: 
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• Europeiska försvarsbyrån, Stavros Kyrinis, som förklarade vilken roll byrån, med 100 
anställda, har. Den inrättades 2004, huvudsakligen för att utveckla en marknad för 
försvarsutrustning och minska dupliceringen av militära utgifter. 

• Euromils ordförande, Emmanuel Jacob (generalsekreterare för det belgiska militär-
förbundet ACMP-CGPM) om utvecklingen av EU:s försvarspolitik, Euromils roll och 
krav på EU-normer för soldater samt föreningsfrihet 

• Charles Cochrane, PCS, Storbritannien istället för Prospects vice generalsekreterare, 
om privatiseringar i det offentliga försvaret i Storbritannien 

• Hans Busker, Marver/FNV (militärpolisförbundet), också om privatiseringstrender i 
Nederländerna 

• Poul Sørensen och Flemming Nielsen, HKKF (soldatförbund anslutet både till EPSU 
och Euromil) om soldaters fackliga rättigheter i Danmark 

• EPSU:s sekretariat om de preliminära resultaten av ETUI-REHS studie om fackliga 
rättigheter i offentliga sektorn 

 
Ett antal uppföljningsområden identifierades: 
 
• Aktuell utveckling av EU:s inre marknad för försvaret, inklusive en eventuell översyn av 

försvarets undantag från konkurrensreglerna i EG-fördraget 
• Utveckling av miniminormer på EU-nivå för vissa sociala aspekter av militärt arbete, till 

exempel klagomålsförfaranden och utbildningskrav 
• Europeiska försvarsbyråns näringslivsanknytningar och bristen på social dimension vid 

omstrukturering 
• Utläggning av verksamhet/privatisering i försvarssektorn (från underhåll av utrustning 

till soldatutbildning och soldaterna själva, outsourcing av vissa delar av den civila 
försvarspersonalen) 

• Fackliga rättigheter i försvaret: ett förbud är regel snarare än undantag inom försvaret. 
De danska och holländska erfarenheterna utgör bra exempel. ”Normaliseringen” av 
soldaters ställning bör ingå i EPSU:s strategi för att införa dessa rättigheter. 

• Samarbete mellan EPSU och Euromil, till exempel om EU-normer för soldater, som 
beaktar relationerna mellan fackförbund och militära organisationer på nationell nivå 

En rapport med talarnas presentationer finns på http://www.epsu.org/a/2791  
 
Kommitténs sammansättning och könsfördelning 
 
27,5% kvinnliga företrädare 
 
 
Social dialog: överenskommelse om ett tvåårigt försök med formell social dialog 
www.epsu.org/a/3406  
 
Viss positiv utveckling i riktning mot en försöksperiod med formell social dialog 2008 och 
2009. Samtidigt förbättrades innehållet och förfarandena i den informella sociala dialogen i 
och med organisationen av en gemensam konferens för att följa upp EUPAN/TUNED:s 
uttalande om jämlikhet och mångfald från december 2005. Denna utveckling fick stöd under 
efterföljande möten mellan EPSU-ledda TUNED och företrädare för EU:s generaldirektörer 
för offentlig förvaltning. 
 
TUNED/GD:s plenarmöte i den sociala dialogen, 20 juni, Berlin  
Från första början av sitt ordförandeskap, uttryckte Tysklands företrädare (generaldirektör 
Werner Mueller och avdelningschef Joachim Vollmuth, inrikesminister) sitt stöd för en 
formalisering av den sociala dialogen. Det var första gången ett stort land offentligt gav sitt 
stöd. En förklaring är att det skulle bidra till att ge nytt liv åt EUPAN, som man kände började 
förlora fokus, och ge möjligheter till bättre information och samråd med kommissionen om 
frågor som påverkar offentliga förvaltningar. Dessutom fick Tyskland mandat att avlägga en 
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framstegsrapport om den sociala dialogen till EU:s 27 ministrar för offentlig förvaltning den 
22 juni i Berlin (generaldirektörernas resolution, Luxemburg, 2005). Med andra ord behövde 
framstegsrapporten gå längre än att upprepa att man stöder en informell social dialog.  
 
I syfte att underbygga sin ståndpunkt, beställde Tyskland en studie av Europeiska institutet 
för offentlig förvaltning (EIPA) om för- och nackdelarna med en formalisering. Studien 
baserades på intervjuer med EUPAN:s, EPSU:s och CESI:s sekretariat och tidigare studier. 
Rapporten, vars första utkast diskuterades i EUPAN:s arbetsgrupp för personalfrågor 
(HRWG) med företrädare från TUNED, drog slutsatsen att fördelarna övervägde nack-
delarna. Utifrån detta utarbetade Tyskland en framstegsrapport som beskrev för olika 
alternativ att inrätta en formell social dialog, beroende på om den skulle inrättas på general-
direktörs- eller HRWG-nivå. Till följd av det starka motståndet från några medlemsstater, 
urvattnades rapportens slutversion och en bättre informell social dialog var ett av 
alternativen. Slutligen antogs ett av dessa alternativ, ett kompromissförslag som lagts fram 
av danska och franska arbetsgivare och tog formen av en försöksperiod med formell social 
dialog. Alla beståndsdelarna, förutom ekonomiskt stöd, i en formell social dialog skulle 
finnas, bland annat en arbetsordning och ett arbetsprogram, men under en begränsad period 
som skulle utvärderas. 
 
GD/TUNED:s plenarsammanträde den 20 juni i Berlin godkände förslaget, som därefter 
antogs av EU:s ministrar för offentlig förvaltning den 22 juni under inrikesminister Schäubles 
ordförandeskap och i  kommissionens viceordförande Siim Kallas närvaro. I enlighet med 
vad som står i generaldirektörernas resolution om social dialog, är syftet med försöks-
perioden att ”pröva en formell social dialogs arbetsformer och metoder”. Det är en 
kompromiss mellan generaldirektörerna som är för en formalisering och de som är emot. 
TUNED välkomnade dess potential att föra oss närmare en formalisering tack vare ett 
arbetsprogram och gemensamma regler om beslutsfattande. Handlingsplanen gäller en 2-
årsperiod och inbegriper en utvärdering efter halva tiden, i slutet av det franska EU-
ordförandeskapet (december 2008) och en sista utvärdering i december 2009 under svenskt 
ordförandeskap. 
Ytterligare information, inklusive EPSU:s pressmeddelande, finns på 
http://www.epsu.org/a/3076 
26 TUNED-delegater från 13 länder deltog i mötet, varav 6 var kvinnor (och 2 av dessa kom 
från EPSU:s sekretariat). 
 
TUNED/GD:s plenarmöte  i den sociala dialogen, 11 december, Lissabon 
Efter ministermötet bildade det portugisiska ordförandeskapet (generaldirektör fru Nunes) en 
projektgrupp bestående av 13 EUPAN-företrädare samt kommissionens GD för sysselsätt-
ning, sociala frågor och jämställdhet. Dess mandat var att diskutera EUPAN:s framtid som 
arbetsgivarorganisation, bland annat möjligheten att ansluta sig till CEEP, och att i samråd 
med TUNED utarbeta dokument för försöksperioden enligt följande: 
• arbetsprogram  
• arbetsordning (ett första utkast lämnades in av TUNED i juli) 
• utvärderingsindikatorer 

Projektgruppens 3:e möte skedde tillsammans med TUNED den 9 oktober på EPSU:s kontor 
för att slutföra förslagen. Den svåraste diskussionen gällde arbetsordningen, i synnerhet 
frågan om man skulle behålla halvårsvisa möten mellan TUNED och generaldirektörerna 
eller inte. Detta var viktigt för TUNED i syfte att säkerställa deltagande och legitimitet på en 
hög strategisk nivå och återspegla de nationella systemen för relationer mellan 
arbetsmarknadens parter. 

Arbetsordningens sluttext gick inte så långt som man skulle ha önskat, men ger en garanti 
för att fortsätta med försöksperioden bilateralt. Det exakta tillämpningsområdet för vår sektor 
med hänsyn till lokal och regional förvaltning behöver ett klargörande under försöksperioden. 
 De halvårsvisa mötena med generaldirektörer eller tjänstemän med ansvar för nationell 
social dialog, bibehölls och möjligheten att använda experter lades till i texten.  
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Arbetsprogrammet var en väl avvägd text som återspeglar NEA:s prioriteringar och äntligen 
möjliggör planering av aktiviteter i den sociala dialogen. Man föreslog tre huvudsakliga 
politikområden enligt följande:  
 
• Lissabonstrategin om tillväxt och jobb 
• Demografiska utmaningar, med tonvikt på utbildning, balans mellan arbete/fritid, 

flexibla arbetsarrangemang och anställningstrygghet  
• Våld, trakasserier och stress på arbetsplatsen  
 
Vad gäller utvärderingskriterier klargjordes att det var försöksfasen som skulle utvärderas 
och inte själva sociala dialogen. TUNED:s krav på att företrädas i utvärderingsgruppen som 
ska inrättas under den franska myndigheten för offentlig förvaltning fick nej. Istället kommer 
TUNED att konsulteras av en extern utvärderare. Försöket inleds i januari under Sloveniens 
EU-ordförandeskap. 
 
På denna grundval accepterade TUNED dokumenten som antogs på generaldirektörnas/ 
TUNED:s möte den 11 december i Lissabon. 
 
20 TUNED-delegater från 12 länder deltog, inklusive 4 kvinnor varav 2 kom från EPSU:s 
sekretariat. 
 
Mångfald genom jämlikhet i offentlig förvaltningar i Europa”, konferens, 17-19 
oktober, Köpenhamn 
www.epsu.org/a/3221  
 
Detta var den första konferensen som organiserats av TUNED och EUPAN som en 
uppföljning GD/TUNED:s uttalande om jämlikhet och mångfald i offentlig förvaltningar i 
Gateshead (december 2005 - http://www.epsu.org/a/1692). Den finansierades till största 
delen av danska regeringens jämställdhetsavdelningen. 
 
Konferensen förbereddes av en gemensam arbetsgrupp som träffades fyra gånger mellan 
juni 2006 och juli 2007. 
 
185 personser från 24 länder deltog, inklusive 40 TUNED-delegater från 15 länder (EU & 
Kroatien). 
 
Konferensen diskuterade jämlikhet och mångfald i förhållande till rekryterings- och arbets-
villkor, bland annat löner, i statliga sektorn och hela samhället. Den täckte kön, ålder, 
handikapp, etniskt ursprung och migrantstatus samt sexuell läggning. Den sociala dialogens 
roll beaktades under hela konferensen. TUNED hade tillfälle att i plenum och workshops 
presentera bra exempel på kollektivavtal och/eller policy som utarbetats i nära samarbete 
med facket om balans mellan yrkes- och privatliv, jämställdhetsplaner, jämställd offentlig 
budgetering, mångfald. 
 
Irländska Aisling Foundation, kanadensiska senaten, Europeiska kommissionen och 
Harvarduniversitetet gjorde presentationer. Konferensen öppnades och avslutades av 
danska generaldirektören för offentlig förvaltning, fru Lollicke, och TUNED:s talesman, Peter 
Waldorff. TUNED:s talare, både i plenum och workshops, var Hanne Johannessen (HK/Stat 
och OAO, Danmark), Blair Horan (CPSU, Irland), Jacek Ciacma och Maite Garabieta 
(CCOO, Spanien), Pat Campbell och Larry Callaghan (PCS, Storbritannien), Païvikki 
Kumpulainen (Pardia, Finland), och Kirsten Lühmann, (DPolG, tyska polisförbundet, anslutet 
till CESI). 
Som en uppföljning skulle TUNED insistera på att behålla jämlikhet och mångfald på den 
sociala dialogens arbetsprogram för 2008-2009.  
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En broschyr på engelska och franska om goda erfarenheter finns tillgänglig liksom 
konferens- och workshoprapporter (endast på engelska) på 
http://www.diversitythroughequality.dk/ 
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3. Kommunförvaltning  
www.epsu.org/r/3 
 
28:e mötet i fasta kommittén för kommunförvaltning, 1 mars, Luxemburg 
Huvudpunkter på dagordningen:  
• En uppdatering av Richard Pond om den senaste avtalsutvecklingen i sektorn. En 

presentation av Lionel Fulton LRD om de första svaren på vår enkät om medlemskap 
och social dialog. Svarsfrekvensen hittills har varit låg, men trots det finns redan 
intressant resultat, bland annat vad gäller vilka kategorier arbetstagare som täcks av 
facket liksom medlemskapstrender och olika traditioner för avtalsförhandlingar/ social 
dialog. En andra presentation av resultaten ges på fasta kommitténs nästa möte den 
31 oktober. Slut”produkterna” kommer att bestå av korta nationella profiler (2/3 sidor 
per land) och en sammanfattande rapport om de frågor som ställts.  

• Utveckling av den sociala dialogen med CEMR: detta inbegriper uppföljning av det 
gemensamma uttalandet om social dialog i sektorn, diskussioner om grönboken om 
arbetsrätt, förberedelser av en jämlikhetsworkshop, lägesrapport och gemensamt 
projekt om olika former av tjänstetillhandahållande samt en inledande diskussion om 
nästa arbetsprogram (ytterligare detaljer nedan).  

 
Mötet i fasta kommittén för kommunförvaltning (LRG) följdes den 2 mars av en workshop om 
offentlig-privata partnerskap (PPP).   
 
29:e mötet i fasta kommittén för kommunförvaltning, 31 oktober, Bryssel 
Huvudpunkterna på fasta kommitténs dagordning var: 
• Resultatet av vår enkät om fackligt medlemskap och social dialog. Enkäten täcker även 

bakgrundsinformation om sektorns struktur och hur den fungerar. Enkäten kommer att 
avslutats under de kommande månaderna. 

• Resultaten hittills av vårt projekt med PSIRU om offentlig-privata partnerskap (PPP) 
fokuserar på lokal och regional förvaltning, men täcker samtliga EPSU:s sektorer. 
EPSU har ett ”dubbelt” arbetssätt vad gäller PPP, nämligen att stödja fackföreningar 
när de ifrågasätter PPP (genom att tillhandahålla tillförlitlig och tillgänglig kritik av PPP 
och stöd för alternativ), samtidigt som man stärker fackets inflytande över hur PPP 
utvecklas och fungerar. Hittills har vår enkät inte gett så mycket vad gäller fackets 
politik för att hantera PPP effektivt (och om offentlig upphandling som utgör den 
rättsliga ramen för de flesta PPP), eftersom endast en handfull av EPSU:s medlems-
förbund arbetar aktivt med frågan. Kommittén bedömde resultaten av enkäten i 
arbetsgrupper och diskuterade hur forskningsprojektet bäst bör gå vidare under de 
kommande månaderna. Slutenkäten kommer att bestå av tre delar: 
o Ett dokument som definierar och argumenterar för offentliga tjänster ”i egen regi” 
o En broschyr som tar upp erfarenheterna av PPP, koncessioner, PFI, etc. 

Broschyren förklarar varför PPP är problematiskt och ger råd om alternativ. 
o riktlinjer för att stödja fackföreningar att bemöta och hantera PPP  

• Utveckling i kommittén för social dialog (rapporteras nedan). Vi diskuterade även det 
europeiska initiativet om nålsticksskador, eller vassa medicinska instrument. Detta är 
ett specifikt problem för arbetstagare inom sjukvården, men påverkar också till exempel 
de som arbetar med avfall. EPSU har hävdat att europeiska åtgärder borde förbättra 
situationen för alla de som hanterar dessa vassa medicinska instrument. Ett tekniskt 
seminarium planeras för att diskutera frågan vidare, och EPSU:s sektor för sociala 
tjänster och sjukvårdsfrågor deltar fullt ut. Fasta kommittén tog kännedom om 
initiativet, men föreslog inte någon detaljerad plan för sin medverkan. 

• Utveckling av avtalsförhandlingar, baserat på en uppdatering av epsucob@ 
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• Antagande av brandmannastadgan 
• Inledande information om den kommande EPSU-kongressen 
 
Kommitténs sammansättning och könsfördelning: 
 
25,86% kvinnliga företrädare 
 
 
Andra aktiviteter i fasta kommittén för kommunförvaltning (LRG): 
 

Workshop om offentlig-privata partnerskap, 2 mars, Luxemburg 
http://ww.epsu.org/a/2991  
 
På workshopen om offentlig-privata partnerskap (PPP) gjorde vi en inventering av  
utvecklingen sedan EPSU:s konferens 2005 om offentlig-privata partnerskap (PPP) och 
antog ett arbetsprogram (med PSIRU) för att motarbeta och mildra effekterna av PPP.  
Presentationer hölls av: 
• Margie Jaffe, UNISON och Per Broger Jensen, DKK, om fackets strategier för PPP 
• Joel Lindefors, kampanjen Rena kläder, Sverige, om social och etisk upphandling 
• Nicholas Jennett, europeiska investeringsbanken, om bankens inställning till och 

erfarenhet av PPP 
Workshopen bekräftade EPSU:s ”dubbla” arbetsmetod, det vill säga, fortsätta att bistå  
fackföreningar att ifrågasätta PPP (genom att tillhandahålla tillförlitlig och tillgänglig kritik av 
PPP och stöd om alternativ), samtidigt som man stärker fackets inflytande över utvecklingen 
av PPP och hur de fungerar. Detta andra mål innebär att man förbättrar fackföreningars 
expertkunskap om frågor som rör offentlig upphandling, inklusive hur offentliga kontrakt 
utformas.  
Efter workshopen kommer EPSU/PSIRU att skicka ut en enkät till medlemsförbunden 
(samtliga sektorer) i syfte att samla in information mer systematiskt. Resultatet av enkäten, 
tillsammans med information som PSIRU samlar in från andra källor, kommer att diskuteras i 
EPSU:s fasta kommittéer under hösten, i syfte att komplettera projektet i slutet av 2007/ 
början av 2008. Vi kommer att överväga ytterligare ett evenemang i slutet av projektet.  
Protokoll och presentationer finns på EPSU:s webbplats http://www.epsu.org/a/2850. 
 
2:a mötet i EPSU:s nätverk för brandmän den 14 maj, Luxemburg  
http://ww.epsu.org/a/2997  
 
32 deltagare från 19 länder deltog. Diskussion inbegrep: 
 
• Diskussion om utkastet till EPSU:s brandmannastadga:  man hade enats om tanken på 

en stadga vid det senaste mötet och Glyn Evans, FBU, Storbritannien hade utarbetat 
den aktuella versionen utifrån tidigare diskussioner och kommentarer som inkommit 
från medlemmarna. Medlemmarna hade ganska många specifika kommentarer om 
stadgans olika avsnitt. Man ansåg dock att det var en bra idé med en stadga, inte 
minst för att stärka EPSU:s och våra medlemsorganisationers identitet. Efter 
diskussionen enades man om att Penny Clarke (EPSU) och Dean Mills skulle revidera 
texten för att beakta de kommentarer som gjorts och skicka ut en ny version via e-post 
för kommentarer. Man betonade att stadgan bör betraktas som ett ”levande dokument” 
och att vi kan uppdatera det regelbundet.   

• Omstrukturering av brandkårstjänster 
• Kompetensutveckling och utbildning 
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• Arbetstid och arbetsorganisation, inklusive pensionsålder (även som uppföljning av  
EPSU:s arbetstidsenkät från 2006 med en pensionsöversikt, se 
http://www.epsu.org/a/2633)   

• Gränsöverskridande initiativ 
• Tekniska normer för utrustning 
• Verksamhetsnormer (till exempel normer för svarstid, antalet brandkårer i ett visst 

område, brandkårernas personalnivå) 
• Brandskydd 
• Organisation av brandmän, både yrkesbrandmän och frivilliga 
• EU-aktiviteter som rör civilskydd (se 

http://ec.europa.eu/environment/civil/prote/cp14_en.htm http://ec.europa.eu/environme
nt/civil/prote/crossborder.htm  

• EU:s brandskyddsnätverk (inbjudna till mötet, men kunde inte delta), som inrättades 
med hjälp av Europeiska kommissionens enhet för civilskydd. Nätverkets medlemmar 
består för närvarande av företrädare från nationella myndigheter i 21 medlemsstater 
med ansvar för brandskyddsfrågor. Se 
http://www.srv.se/templates/SRV_Page_16342.aspx   

• Utveckling av EPSU:s nätverk för brandmän 
 
 
Kommittén för europeisk branschvis social dialog i lokal och regional 
förvaltning 
Observera att alla de dokument som den sociala dialogen hänvisar till finns på: 
www.epsu.org/r/73 
 
Aktiviteter under 2007 omfattade: 
 
Riktlinjer för jämställdhetsplaner 
Riktlinjerna antogs av plenarsammanträdet i december 2007, efter diskussion i en arbets-
grupp som träffades i april och november. På det första mötet i april gjordes allmänna 
introduktioner av Petra Schott från Europeiska kommissionen och Isabella Biletta från 
Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor. Sandra Ceciarini från CEMR 
presenterade CEMR:s jämlikhetsstadga och Nadja Salson EPSU:s arbete för lika lön.  Dessa 
presentationer kompletterades av nationella bidrag från länder med erfarenhet av 
jämställdhetsplaner (i synnerhet Sverige, Frankrike, Spanien) och bidrag från alla deltagare.  
 
Målet med riktlinjerna är att stödja nationella och lokala jämlikhetsinitiativ och uppmuntra till 
en gemensam, långfristig och hållbar syn bland EPSU:s och CEMR:s medlemmar, samt en 
europeisk ram för att utveckla bra erfarenheter och kontrollera framsteg. Riktlinjerna 
betonade behovet av relevanta uppgifter, klara mål samt övervakning och utvärdering. I 
riktlinjerna redogör CEMR-EP/EPSU:s för fem praktiska steg för att utarbeta handlingsplaner. 
De ger även exempel på frågor som man bör ta itu med, till exempel rekrytering och arbetets 
anställnings- och arbetsvillkor, möjligheter att förena arbete och familjeansvar, förändringar i 
arbetsorganisation eller omstrukturering, samt offentlig upphandling. Riktlinjerna innhåller 
även en ordlista med gemensamma jämlikhetstermer, information om EU:s och nationella 
ramar för jämlikhet, samt exempel på checklistor. Riktlinjerna finns på engelska, franska, 
tyska, spanska och svenska 
 
EPSU/CEMR:s gemensamma projekt om olika former av tjänstetillhandahållande 
Projektet stöds av Europeiska kommissionen och inbegriper en studie för att identifiera och 
analysera hur olika former av offentligt tjänstetillhandahållande påverkar arbetsorganisation 
och personalförvaltning i lokal och regional förvaltning. Studien kommer att genomförast i två 
faser, med en inledande undersökning om de viktigaste trenderna och utarbetande av cirka 
tio detaljerade fallstudier i samarbete med våra medlemsförbund. Projektet godkändes av 
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kommissionen i juni 2007 och projektets styrgrupp träffade utredaren den 10 juli för att 
förbereda projektets första fas. Ett första möte med medlemsförbunden ägde rum den 18 
september 2007. För närvarande samlar man in fallstudier från 10 länder som illustrerar olika 
former av omstrukturering och den sociala dialogens roll. Projektet ska avslutats sommaren 
2008. 
 
Våld på arbetsplatsen 
De branschövergripande parternas avtal om våld antogs i mars 2007 (se 
http://www.etuc.org/a/3574.) Efter att avtalet undertecknats bjöd Europeiska kommissionen 
in ett antal europeiska arbetsgivarföreningar och fackliga federationer, bland annat EPSU 
och CEMR, att diskutera ett kompletterande avtal som specifikt skulle ta upp våld från 
utomstående. Möten för att utforska frågan tillsammans med kommissionen och intresserade 
sektorer ägde rum i juli och september 2007.   
 
Nytt arbetsprogram för 2008-2010 
Detta antogs av den sociala dialogens plenarmöte i december 2007.  Arbetsprogrammet har 
fyra breda prioriterade områden: 
• Stärka social dialog 
• Omstrukturering 
• Våld på arbetsplatsen 
• Jämställdhet   
 
Inledande diskussion om social integration 
På plenarsammanträdet i december 2007 presenterade Michele Calandrino, Europeiska 
kommissionen, GD EMPL, kommissionens meddelande om aktiv social integration. 
Utgångspunkten för kommissionen i debatten om social integration är spänningen kring 1992 
års rekommendation om minimiinkomst. Begreppet ”missgynnade grupper” tolkas brett som 
de personer som är beroende av sociala trygghetssystem. Offentliga tjänster (sociala tjänster 
av allmänt intresse) ger värdefullt direkt stöd (”cash-in-kind”) till marginaliserade personer, 
och kommissionen vill uppmärksamma detta bidrag mer. Kommissionen anser också att den 
sociala ekonomin är en potentiell sysselsättningskälla för missgynnade grupper. 
Kommissionen föreslår att man utvecklar en kvalitetsram för sociala tjänster av allmänt 
intresse som inbegriper utveckling av gemensamma principer, övervakning och utvärdering 
(vilket även beskrivs i det nya meddelandet om sociala tjänster av allmänt intresse). Man 
tillade att en sådan ram (också) skulle förebygga avregleringens negativa konsekvenser, och 
till exempel inbegripa sätt att integrera kvalitetskriterier i offentlig upphandling. Efter arbets-
gruppssessioner om samrådsdokumentet från kommissionen enades kommittén om att 
försöka redigera ett gemensamt bidrag som svar på  kommissionens samrådsdokument. 
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4. Allmännyttiga verk och företag 
Allmän information om EPSU:s arbete vid allmännyttiga verk och företag finns på: 
www.epsu.org/r/16 
 
26:e mötet i fasta kommittén för allmännyttiga verk och företag, 20 april, Luxemburg 
Huvudpunkter på dagordningen: 
Fackförbund inom energi, vatten och avfall rapporterade att de europeiska bolagen söker 
eftergifter från facket om längre arbetstid, färre lediga dagar, etc. Detta sker i energisektorn, 
trots rekordvinster, och i ett läge då miljarder spenderas på strider om företagsövertagande. 
 
Fasta kommittén antog principdokument om:  
• ändringsförslag till Europaparlamentets (Vidal-Quadras) betänkande om inre 

marknaden för el och gas.  
• Europeiska kommissionens rapport om ramdirektivet om vatten 

 (http://www.epsu.org/a/2956).  
• Europaparlamentets ändringsförslag till ramdirektivet om avfall 

 (http://www.epsu.org/a/2957).  
 
Fasta kommittén godkände arbetet som EPSU:s delegation utfört i den sociala dialogen med 
Eurelectric, där man diskuterat arbetsmiljö, jämlikhet (resurspaketet), företagens sociala 
ansvar, sysselsättning och europeisk energipolitik. Man tog kännedom om resultaten av 
EcoTec-studien om hur öppnandet av marknaderna för el och naturgas har påverkat syssel-
sättningen och medfört stora förluster av arbetstillfällen (EPSU uppskattar att det rör sig om 
330 000 sedan 1990) och ökad utläggning av verksamhet, ofta med sämre lön och villkor. 
ECOTEC:s studie finns på http://www.epsu.org/a/2939.  
 
Den godkände även EPSU-delegationens arbete i den sociala dialogen med Eurogas. Det 
första mötet hölls den 15 mars. Denna dialog kommer att behandla arbetsmiljö, resultatet av 
sysselsättningsstudien och kompetens samt inre marknaden för el och gas.  
 
Fasta kommittén behandlade dessutom:  
• Stridsåtgärder som genomförts i en rad länder, till exempel  Rumänien, Ungern, 

Albanien, Serbien  
• Utvecklingen i Sydösteuropa och samförståndsavtalet (Memorandum of 

Understanding) 
• Energi- och transportforumet 
• Senaste utvecklingen vad gäller europeiska företagsråd  
 
27:e mötet i fasta kommittén för allmännyttiga verk, 30 oktober, Bryssel 
Huvudpunkter på dagordningen: 
 
Europas energiarbetarförbund är kritiska till kommissionen förslag om ägarskapsåtskillnad 
och oberoende systemoperatör enligt det 3:e avregleringspaketet. Direktivförslaget 
behandlar inte sociala konsekvenser.  
Andra oroväckande punkter för EPSU: 
• Förslaget om en byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter bör ta upp 

tjänsternas kvalitet och se till att det finns tillräcklig och kvalificerad personal. Energi-
tillsynsmyndigheterna bör även underställas demokratisk kontroll, med en strukturell 
roll för  facket, konsumenter mot fattigdom och andra 

• Certifiering av systemansvariga för överföringssystem bör, till exempel, inbegripa 
bestämmelser om kvalificerad och tillräcklig personal  

• Bättre skydd av användare av tjänster. EPSU:s förbund godkände EPSU:s ståndpunkt 
om energikonsumentstadgan http://www.epsu.org/a/3210  
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Kommittén godkände: 
• EPSU-delegationens arbete i kommittén för social dialog inom el. Frågor som togs upp: 

företagens sociala ansvar, marknadsöppningens sysselsättningseffekter, våld på 
arbetsplatsen, uppföljning av avtalet om stress, jämlikhet, arbetsmiljö, Sydösteuropa 
samt arbetet med det tredje avregleringspaketet  

• Framsteg i kommittén för social dialog inom naturgas där frågorna gäller gemensamma 
slutsatser av sysselsättningsstudien, arbetsprogrammet samt arbetsgrupp för demo-
grafiska förändringar och kompetens, ett fackligt förslag om att godkänna det 
branschövergripande avtalet om våld på arbetsplatsen  

• Inrättande av en arbetsgrupp för vattenfrågor i syfte att följa diskussionen i Europeiska 
kommissionen och trenden en att kommersialisera vattentjänster. EPSU:s medverkan i 
aktioner i samband med Världsvattendagen fokuserade på att främja partnerskap 
mellan offentliga organ.  

• Fortsatt arbete med avfall med fokus på den europeiska avfallsstrategin. 
 
Kommittén fick en presentation av EFS studie om Klimatförändring och sysselsättning och 
tog upp konsekvenserna om målen för lägre CO2-utsläpp uppnås 2030.  
 
Kommitténs sammansättning och könsfördelning: 
 
12,5% kvinnliga företrädare 
 
 
Social dialog 
 
En detaljerad redogörelse för arbetet i den sociala dialogen för naturgas och el är tillgänglig 
på http://www.epsu.org/r/63/ 
 
Social dialog i naturgassektorn 
Första mötet i europeiska kommittén för social dialog i naturgassektorn, 15 mars, Bryssel 
Fyrtio arbetsgivare och fackliga företrädare i europeiska naturgassektorn från 18 länder 
träffades för första gången den 15 mars i Bryssel. 
 
Kommittén enades om att Martine Ifflaender-Weber, GdF:s personaldirektör och ordförande 
för Eurogas grupp för sociala frågor skulle vara ordförande i kommittén för social dialog 
under första året. Peter Gentges från RWE Gas är Eurogas viceordförande. EPSU:s vice 
generalsekreterare Jan Willem Goudriaan är en av fackets vice ordföranden. 
 
Efter många år av hårt arbete och efter Europeiska kommissionens erkännande, öppnades 
det första mötet av Jackie Morin från Europeiska kommissionen (GD Sysselsättning). 
Gassektorn är den 34:e sektorn med en kommitté för social dialog. Den viktigaste 
diskussionsfrågan var paketet med energiåtgärder som föreslagits av Europeiska 
kommissionens (10 januari) samt slutsatserna och åtgärdsplanen som antogs av rådet (9-10 
mars). Eurogas och facket riktade skarp kritik mot kommissionens förslag om 
ägarskapsåtskillnad liksom konsekvensbeskrivningen. Ordföranden för kommittén för social 
dialog drog slutsatsen att sysselsättnings- och sociala frågor bör har en mer framträdande 
plats i det europeiska energipaketet. Arbetsmarknadens parter skickade ett gemensamt brev 
till kommissionen tillsammans med den kritiska analysen av konsekvensbedömningen av det 
tredje paketet. De argumenterade också att det behövs en arbetsgrupp för att behandla 
demografiska förändringar och följa upp arbetsprogrammet. www.epsu.org/a/3130. 
 
Andra mötet i Europeiska kommittén för social dialog inom naturgas, 15 november, Bryssel 
Kommissionens förslag (19 september) om att öppna naturgasmarknaden var det viktigaste 
diskussionsämnet.  
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Två gemensamma uttalanden antogs. Först en ståndpunkt om ECOTEC:s studie om hur 
öppnade el- och naturgasmarknader påverkar sysselsättningen, studien påvisar de negativa 
konsekvenserna, men är ganska svag vad gäller naturgassektorn och arbetsmarknadens -
parter begär ytterligare forskning (http://www.epsu.org/a/2939). 
 
För det andra, ett uttalande som stödjer det branschövergripande avtalet om våld på arbets-
platsen som ingicks mellan EFS och BusinessEurope i april 2007 för genomförande i natur-
gassektorn. 
 
Ytterligare frågor diskuterade:  
• Arbetsgivarna förklarade att de inte hade haft tid att studera ett förslag från facket om 

ett gemensamt uttalande om uppföljningen av undertecknandet av samförståndsavtalet 
om den europeiska energigemenskapens sociala aspekter (Sydösteuropa).  

• Man enades om ett avtal om ett gemensamt projekt om demografiska förändringar och 
kompetens som finansieras av kommissionen  

• Arbetsplanen för 2008 antogs  
• EPSU tillkännagav att Didier Bauer, CGT-FNME, blir EPSU:s vice-ordförande i 

kommittén för social dialog  
 
 
Social dialog för elsektorn  
Kommittén för social dialog inom el, arbetsgruppsmöte den 16 februari, Bryssel 
Arbetsgruppen diskuterade resultaten av den avslutade sysselsättningsstudien. EPSU 
varnade för kommissionens försök att bortse från kritiska kommentarer om den inre 
marknaden för el och naturgas. 
 
Kommittén för social dialog, plenarsammanträde, 18 juni, Bryssel 
Arbetsgivare och fackförbund i Europas elsektor enades om att det behövs en stabil ram för 
att göra investeringar i ny kapacitet attraktivt och trygga nätverken. Båda sidorna var överens 
om vikten av konsekvensbeskrivningar, inklusive av den sociala dimensionen. 
Kommissionen beskrev den aktuella situationen och ser fortfarande likheterna mellan el- och 
naturgassektorerna och anser att det behövs nya åtgärder för ägarskapsåtskillnad av 
distributionsnät.  
 
Kommittén för social dialog inom el, arbetsgruppsmöte den 3 okober, Bryssel 
Frågor som behandlades: 
• Sydösteuropeiska energigemenskapen och samförståndsavtalet om sociala aspekter 
• Gemensamt uttalande om ECOTEC:s sysselsättningsstudie: hur öppnandet av el- och 

naturgasmarknader påverkar sysselsättningen http://www.epsu.org/a/3239  
• Uppföljning av avtalet om stress och förslag om att anta avtalet om våld på arbets-

platsen. Fackets sida betonade betydelsen av våld från utomstående på arbetsplatsen, 
bland annat för mätaravläsare, anställda vid teletjänstcentraler, arbetstagare som 
arbetar i andra lokaler (hushåll samt små och medelstora företag), vandalism. 

• Företagens sociala ansvar. EcoTecs slutrapport om företagens sociala ansvar (CSR) 
presenterades. Den omfattar ett antal fallstudier samt allmänna slutsatser om hur den 
europeiska elindustrin bör hantera CSR.  

• Nya projekt om demografiska förändringar och om omstrukturering. Två nya projekt har 
presenterats för Europeiska kommissionen med begäran om finansiering. 

• Uppföljning av uttalandet om arbetsmiljö. Fackets sida tog upp genomförandet av 
arbetsmiljöavtalet, i synnerhet inrättandet av arbetsgruppen. 

 
Kommittén för social dialog, plenarsammanträde, 7 december, Bryssel 
Fyra gemensamma uttalanden antogs:  
• De sociala aspekterna av europeiska energigemenskapen (Sydösteuropa) och 

genomförandet av samförståndsavtalet. Det gemensamma uttalandet stödjer sam-
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förståndsavtalet (http://www.epsu.org/r/239). Det gemensamma uttalandet tar upp det 
sociala forum som kommer att inrättas och parternas förväntningar 
http://www.epsu.org/a/3395  

• Våld på arbetsplatsen. Det branschövergripande ramavtalet om våld på arbetsplatsen 
(som ingåtts mellan EFS och BusinessEurope/CEEP) godkändes och man enades om 
att delta i diskussioner om våld från utomstående. www.epsu.org/a/3396 

• Utvärdering av stress. Arbetsmarknadens parter kom överens om att göra en enkät om 
genomförandet i elsektorn av det branschövergripande avtalet om stress. 
www.epsu.org/a/3397 

• Gemensamt uttalande om EcoTec:s sysselsättningsstudie för Europeiska 
kommissionen. 
(Uttalande http://www.epsu.org/a/3239 - Studie http://www.epsu.org/a/2939) 

 
Arbetsprogrammet för 2008 antogs. Eurelectrics ordförande för arbetsgruppen och vice-
ordförande i kommittén för social dialog, Knut Herstad, gick i pension och avtackades för 
hans bidrag till kommitténs arbete. Han ersätts av Emuella Preiti. Hon kommer också att vara 
ordförande i kommittén för social dialog under 2008.  
 
Energiworkshop, 19 januari, Bryssel 
EPSU:s energiförbund träffades för att diskutera Europeiska kommissionens energipaket 
som publicerades den 10 januari 2007 och tar upp en rad frågor, bland annat klimat-
förändring. Steve Thomas, professor i energipolitik, Universitetet i Greenwich, hjälpte EPSU 
att bedöma kommissionens förslag. 
www.epsu.org/a/2629. 
 
 
Övrig verksamhet 
 
Energikonferens, 1-2 mars http://www.epsu.org/a/2602 
Konferensen behandlade kommissionens europeiska energipaket (januari 2007) och 
diskuterade dess konsekvenser. Energipaketet presenterade av kommissionens vice 
generaldirektör för energi, Fabricio Barbaso, som betonade behovet av att ta itu med klimat-
förändringen och energiberoende, och hävdade att energipaketet också hade potential att 
skapa arbetstillfällen. Kommissionens är fortfarande övertygad om att man bör fortsätta med 
den inre marknaden för el och naturgas.  
 
Europaparlamentsledamoten Claude Turmes från Luxemburg (Europeiska gröna) betonade 
att det är idag man måste träffa val för en hållbar energiframtid, i och med att många 
kraftverk nu ersätts. Investeringsbesluten utformar energianvändningen under de kommande 
30 åren. Energieffektivitet är en viktig bit av all strategi för att minska energiförbrukningen 
och det bör även täckas av EU:s dialog med Kina. Han ansåg att ägarskapsuppdelning av 
överföringsnäten, i synnerhet de som fortfarande är i offentlig ägo, är viktigt för  lojal 
konkurrens, men var mer kritisk till kommissionens förslag om ägarskapsåtskillnad av 
distributionsnät.  
Detta fick kraftigt stöd av Gert de Block från CEDEC som företräder de lokala kraftbolagen. 
Han beskev i detalj hur kommissionen har ändrat sin ståndpunkt från att hantera marknads-
koncentration till att prioritera ägarskapsåtskillnad av överförings- och distributionsnät. Ägar-
skapsåtskillnad av de ansvariga för distributionssystem skulle leda till ytterligare 
koncentration och privatisering. Prof. Steve Thomas från Universitet i Greenwich ifrågasatte 
kommissionens argument för ägarskapsåtskillnad, speciellt med tanke på att konkurrensen 
är begränsad på grossistmarknader. Han kallade förslag om att dela upp små distributions-
företag för ekonomisk vandalism. 
Företrädare för industrin och EPSU:s arbetsmarknadsparter Eurogas och Eurelectric har 
också uttryckt skepsis mot förslaget. Eurelectrics företrädare presenterade projektet ”Elens 
roll” som visar hur målen för att minska utsläpp och för förnybar energi kan uppnås till en 
lägre kostnad än med den aktuella politiken. Företrädare för RWE, Alwin Fitting och EDF, 
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Bernard Caron, presenterade sina respektive företags ståndpunkter, båda är emot en ägar-
skapsåtskillnad.  
Den tyske Europaparlamentsledamoten Herbert Reul (Europeiska folkpartiet - EPP) uttryckte 
sina farhågor om kommissionens förslag om ägarskapsåtskillnad. Han var också orolig för att 
kommissionen skulle ingripa i den nationella energimixen. Joel Decaillon, EFS, betonade 
vikten av att ta itu med klimatförändringen och ta hänsyn till (övergångs)åtgärdernas sociala 
aspekter. Allmänintresset och allas rätt till energi är viktiga frågor för EFS. 
Flera paneler under konferensen gav ytterligare insyn i företagsrådens arbete. Exempel från 
Vattenfall, EDF, CEZ och ENEL presenterades första dagen och situationen i de nya 
medlemsstaterna ur fackets perspektiv den andra dagen (ENEL, Rumänien; EDF, Polen; 
EVN, Makedonien och Eon, Bulgarien).  
De olika talarnas bidrag finns på http://www.epsu.org/a/2807.  
 
Ver.di:s konferens om energi, vatten och avfall, 10-11 maj, Berlin 
J.W. Goudriaan talade på konferensen och välkomnade förslaget att delta fullt ut i 
kampanjen för ett upprop med en miljon underskrifter. Företrädarna röstade emot Europeiska 
kommissionens förslag att tvinga fram ägarskapsåtskillnad i energisektorn och mot förslagen 
att inrätta oberoende systemansvariga (ISO).  
 
ISKA:s seminarium, arbetstagarnas och medborgarnas intressen i energidialogen mellan EU 
och Ryssland, 14-15 juni, Moskva 
David Boys (ombud för allmännyttiga verk och företag) presenterade ISKA:s energiarbete. 
J.W. Goudriaan presenterade konsekvenserna av EU:s inre marknad, energidialogen  mellan 
EU och Ryssland samt europeiska företagsråds betydelse för ryska fackförbund. 
Ledare för ryska fackförbund på energiområdet (produktion, överföring, distribution; statliga 
och kommunala allmännyttiga verk eller företag) argumenterade med kraft att öppnandet av 
el- och naturgasmarknader kommer att skada arbetstagare och medborgare. Facket 
studerade ”Färdplanen för att utveckla konkurrenskraftiga och jämförbara elmarknader” som 
tagits fram av OSS elkraftsråd och Eurelectric, där de sociala konsekvenserna inte får 
mycket uppmärksamhet. 
 
EPSU:s arbetsgrupp om tredje avregleringspaketet för en inre el- och naturgasmarknad, 19 
september 
Europeiska kommissionen publicerade det tredje paketet för att liberalisera energimarknaden 
den 19 september 2007. Samma dag träffades EPSU:s arbetsgrupp i syfte att studera 
paketet. De viktiga frågorna: 
• stärka nationella och europeiska tillsynsmyndigheter - inklusive inrättandet av en byrå 

för europeiska tillsynsmyndigheter 
• insyn i handeln för att förebygga att grossistmarknaderna manipuleras  
• mer framträdande roll för Europeiska nätverket för systemansvariga för överförings-

system (TSO) 
• förslag om ägarskapsåtskillnad eller möjligheten att (undantagsvis) inrätta en ISO 

(oberoende systemansvariga) 
Även EFS förkastar påtvingad ägarskapsåtskillnad.  
 
Baltiskt energiseminarium, 8-9 november, Riga, Lettland 
Uppdelning av produktion och distribution och energireformer diskuterades även vid ett 
seminarium med baltiska energifackförbund och EPSU. Fackliga ledare från tre länder 
lyssnade till  estniska och lettiska företrädare för staten, energiföretag, facket och energi 
tillsynsmyndigheter kritiserade kommissionens planer. Facket behandlade också avtals-
utvecklingen, och noterade att det privatiserade energibolaget (VST) betalade lägre löner än 
det offentliga företaget och hade även svårare relationerna with facket.  
 
EFS konferens ”Vilka jobb i en ekonomi med låga kolutsläpp”, 20-21 februari, Bryssel 
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Energireformer fanns högt upp på EPSU:s dagordning, medan klimatförändring och hållbar 
utveckling följdes av EFS. En studie åt Europeiska kommissionen av Europafacket (EFS), 
Byrån för social utveckling, Syndex (Frankrike), Wuppertal-institutet (Tyskland) och Istas 
(Spanien) visar att klimatförändring och politik för att motverka klimatförändring utgör en 
allvarlig utmaning som aldrig tidigare skådts för sysselsättningen i Europa. En företrädare för 
EPSU deltog i projektets arbetsgrupper och en företrädare för AbvaKabo rapporterade om 
GreenforSure-projektet i Nederländerna på EFS avslutande konferens.  
Den fullständiga studien, med sammanfattning och fallstudier från olika länder, kan laddas 
ned i PDF-format: http://www.etuc.org/a/3676 Bidragen till den avslutande konferensen finns 
på http://www.etuc.org/a/3397 och Green4Sure http://www.etuc.org/IMG/ppt/ETUC-G4S.ppt  
 
Stridsåtgärder 
Flera aktioner genomfördes med stöd av EPSU och medlemsförbunden under 2007. En full-
ständig översikt finns i årsrapporten om avtalsförhandlingar och social dialog 
(http://www.epsu.org/a/3347). Vi tar upp tre åtgärder här, eftersom de hade en speciell 
europeisk dimension. 
 
Strejker i elbranschen i Ungern 
Det ungerska medlemsförbundet VDSZSZ organiserades en strejk efter att flera 
förhandlingsrundor, bland annat med regeringen, hade misslyckats. EPSU organiserade 
påtryckningar på Ungerns regering, och EPSU:s medlemsförbund i Frankrike (CGT-FNME) 
och Slovenien (SDE) diskuterade med ungerska kollegor strejkförberedelser och vilka 
minimitjänster som krävs. Strejken den 6 februari var en framgång med 65-95% deltagande 
bland anställda i elbranschen. Tack vare strejken skedde ett genombrott och facket fick ett 
avtal.  
 
Verdi organiserar aktioner mot europeiska förslag 
Över 20 000 arbetstagare protesterade mot kommissionen planer på ägarskapsåtskillnad  
och oklara mål för elsektorns CO2-utsläpp i Berlin den 7 februari 2007. Aktionen var en del 
av EPSU:s kampanj mot ägarskapsåtskillnad.  
 
Framgångsrika aktioner av rumänska elfacket 
Den 13 och 14 februari 2007 organiserade de rumänska energiförbunden, bland annat 
EPSU:s medlemsförbund FEM III och Univers strejkvakter vid ENEL:s och CEZ huvudkontor 
i Rumänien. Syftet var att framhäva kraven på lönehöjningar under 2007.  
 
Sydösteuropeiska energigemenskapen (SEE) 
www.epsu.org/r/239  
 
Sydösteuropa 
En viktig prioritering för EPSU var att säkerställa en social dimension av sydösteuropeiska 
energigemenskapen under 20072.  
Möte med Montenegros biträdande minister för ekonomisk utveckling, Podgorica, 5 april 
En EPSU-delegation träffade Montenegros biträdande minister för ekonomisk utveckling, 
herr Canovic, aktuell ordförande för sydösteuropeiska energigemenskapens ministerråd. 
EPSU förde fram budskapet att den sydösteuropeiska energigemenskapen behöver en 
social pelare.  EPSU:s delegation bestod av Milorad Terzic, ordförande för Montenegros 
energiarbetarförbund och EPSU:s vice generalsekreterare Jan Willem Goudriaan. 
                                                 
2) Bakgrund: Europeiska unionen och länderna i Sydösteuropa antog ett fördrag om en  energi-
gemenskap i oktober 2005. Det vidgar den inre marknaden för el och naturgas till icke-EU-länder på 
Balkan. Georgien, Ukraina, Moldavien och Turkiet är observatörer. Den inre marknaden inför 
konkurrens för dessa grundläggande tjänster. EPSU har hävdat att den sydösteuropeiska energi-
gemenskapens saknar en social dimension. Om man grundar sig på erfarenheterna i EU kommer 
omstruktureringen att medföra jobbförluster på upp till 30-40% av den nuvarande sysselsättningen. 
Elpriserna kommer att öka vilket i synnerhet påverkar utsatta användare. Mer information finns på 
http://www.epsu.org/r/239 



Europeiska federation för offentliganställdas förbund (EPSU)   III. EPSU:S FASTA KOMMITTEER 

 

 28

 
Europeisk energigemenskapenens seminarium, Sofia, 7-8 juni 
Seminariet organiserades av Europafackets institut ETUI med ekonomiskt stöd av EPSU och 
ISKA. 
Fackliga ledare från fackförbunden i energibranschen diskuterade energisituationen i Sydöst-
europa en trygg energiförsörjning äventyras på grund av bristande produktionskapacitet som 
leder till prishöjningar och problem för medborgare och industri.  
Fackförbunden uttryckte sin frustration över att det inte skett några framsteg med den 
europeiska energigemenskapens sociala dimension eftersom samförståndsavtalet om 
energigemenskapens sociala aspekter inte skulle undertecknas på ministerkonferens i 
Podgorica, Montenegro, den 29 juni.  
 
Renaud van der Elst, från stabilitetspaktens samordnarkontor, gjorde presentationer som  
var koncentrerade på energigemenskapens institutioner samt de investeringar som behövs i 
regionen och beräknas uppgå till cirka 20 miljarder euro.  
Veleriy Vlatchkov, kommissarie vid Bulgariens tillsynsmyndigheten för energi och vatten, och 
aktiv deltagare i energigemenskapens tillsynsorgan, beskrev i detalj tillsynsmyndigheternas 
arbete och vilken roll facket kan spela.  
Grigor Gradev, sekreterare för det paneuropeiska regionala rådet (PERC) förklarade några 
viktiga sociala direktiv, bland annat om överlåtelse av företag och kollektiva uppsägningar. 
 
Efter att ha granskat situationen, genomförde facket i flera sydösteuropeiska länder aktioner 
den 28 juni för att utöva påtryckningar på Sydösteuropas energiministrar från som träffades i 
Podgorica i Montegro den 29 juni. Aktioner genomfördes bland annat i Rumänien, Serbien 
och Montenegro.  
 
Energi- och socialministrar från Sydösteuropa undertecknade slutligen ett avtal med 
Europeiska kommissionen den 18 oktober 2007 i Wien om att täcka sociala frågor i den 
sydösteuropeiska energigemenskapen.  
EPSU:s vice generalsekreterare deltog vid undertecknandet.  
 
 
Social dialog inom el och naturgas på västra Balkan  
Konferens för västra Balkan, 19-20 oktober, Belgrad 
Europeiska och nationella arbetsmarknadsparter från EU träffade fackförbund och arbets-
givare från länderna i västra Balkan. Den europeiske kommissionären för sociala frågor, 
Spidla, och Serbiens arbetsmarknadsminister Rasim Ljajic, öppnade konferensen och 
betonade vikten av en social dialog som leder till avtal, speciellt i lagstiftningsförfaranden och 
för att hantera förändringar. 
En av konferensens sessioner handlade om samförståndsavtalet om energigemenskapens 
sociala aspekter där J.W. Goudriaan deltog i en panel med Eurelectrics och Eurogas 
företrädare.  
 
7:e rundabordsdiskussionen om energi för fackförbund i Sydösteuropa, Igalo, Montenegro, 
25-26 oktober 
Efter undertecknandet av samförståndsavtalet (18 oktober) och Europeiska kommissionens 
konferens om att bygga upp kapacitet för social dialog i Sydösteuropa (19-20 oktober), 
organiserades detta evenemang, som samlade över 50 deltagare, av EPSU/ISKA och 
Montenegros energiförbund med ekonomiskt stöd av Friedrich Ebery Stiftung. 
Fackförbunden i energibranschen välkomnade undertecknandet av samförståndsavtalet, och 
krävde samtidigt ett konkret genomförande: 
• diskussion mellan arbetsmarknadens parter och regeringen om att garantera el och 

naturgas till rimliga priser, som även hushåll och speciellt de mer utsatta har råd med 
• en social dialog med verkligt innehåll 
• arrbetsgivare som sköter sin roll, bland annat vid avtalsförhandlingar och ingå avtal 
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• en klar tidplan för att genomföra EU:s sociala regelverk som är relevant för 
energibranschen, bland annat direktivet om information och samråd, direktivet om 
europeiska företagsråd, direktivet om överlåtelse av företag, med flera 

• snabbt inrättande av det sociala forumet som bör träffas regelbundet, med en 
styrgrupp som planerar, förbereder, följer upp och övervakar genomförandet i de olika 
länderna 

• studier av hur Europas arbetsmarknadsparter kan bidra till reformprocessen 
• uppmaning till Europeiska kommissionen och europeiska och internationella 

ekonomiska institutioner att påskynda investeringar utan krav på privatisering 
• arbetsgivare och regeringar måste inse att avtal är det rätta sättet att hantera  

förändringar 
 
Avfall  
Allmän information om avfallssektorn som också täcker arbetsmiljörapporter och uppgifter 
från Europeiska miljöbyrån finns på http://www.epsu.org/r/37. 
 
Europeiskt avfallsmöte, Berlin, 15 februari 
Facket uttryckte brett stöd för parlamentets ambitiösa mål att före 2012 stabilisera avfall på 
2008 års nivå och minska avfallet före 2020. Mötesrapporten finns på 
http://www.epsu.org/a/2630   
Övriga frågor som diskuterades: 

Offentlig upphandling: Ver.di beställde en rättslig studie om kopplingen mellan de europeiska 
upphandlingsdirektiven och tysk lagstiftning vad gäller iakttagande av kollektivavtal och 
miniminormer i offentliga kontrakt. Rättsexperternas åsikt är att det är tillåtet att införa 
kollektivavtal i offentliga kontrakt, också under olika skeden av anbudsprocessen. EPSU har 
hävdat att de sociala aspekterna av upphandling bör vara en viktig fråga för EFS kampanjer. 
Fler regeringar måste skriva under ILO-konvention 94 enligt vilken det är möjligt att ha en 
arbetsklausul i offentliga kontrakt. Det rättsliga yttrande (endast på tyska) finns tillgängligt på 
begäran från EPSU:s sekretariat. 

Senaste utvecklingen gällande multinationella företag i avfallssektorn: koncentrationen i 
avfallssektorn fortsätter och den ser även allt fler investeringar från private equity. Man 
diskuterade vid vilka företag europeiska företagsråd kan inrättas. 

Farliga ämnen: Kia Regner från SKTF, Sverige, presenterade det nordiska fackets avfalls-
program. Det kommer att utvecklas ytterligare och eventuellt användas i EPSU. 

• Europaparlamentets ståndpunkt om avfallsdirektivet är tillgängligt på 
http://www.europarl.europa.eu/sidor/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-
0029+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN   

•  EPSU:s antagna ståndpunkt om den europeiska avfallsramen finns på 
http://www.epsu.org/a/2957 . 

• En uppdatering av studien om avfallsföretag i Europa är tillgänglig på 
http://www.epsu.org/a/3079 

 
 
Vatten  
Rapporter om många av medlemsförbundens och vattenaktivisters aktiviteter finns på  
EPSU:s webbplats för vattenfrågor: www.epsu.org/r/38. En anmärkningsvärd aktion 
genomfördes av italienska fackförbund, bland annat CGIL-FP, och vattenaktivister. De har 
samlat in tillräckligt med underskrifter för att tvinga fram lagstiftning om att sätta stopp för 
privatisering av vatten. En stor offentlig demonstration organiserades i Rom den 1 december. 
Det viktigaste kravet är att Italien går i riktning mot offentligt ägande av sina vattenbolag.  
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Fackförbund och frivilligorganisationer demonstrerade utanför Europeiska kommissionens 
handelsavdelning den 19 mars i Bryssel 
EPSU ingår i en bred koalition för att behålla vatten i offentlig ägo som motsätter sig 
privatisering av vattentjänster. EPSU organiserades denna demonstration utanför 
kommissionens handelsavdelning (GD Handel) där man förhandlade om det allmänna 
tjänsteavtalet (GATS) för Europas regeringars räkning. 
Koalitionen hävdar också att Europeiska kommissionen bör upphöra med att främja offentlig-
privata partnerskap i sin bistånds- och utvecklingspolitik. Istället bör kommissionen fokusera 
på att främja offentlig-offentliga partnerskap eftersom den största delen av världens vatten 
tillhandahålls av offentliga företag. Talare var J.W. Goudriaan och Adriana Marquiso från 
Uruguays fackförbund (FFOSE) som var framgångsrikt med att organisera en 
namninsamling för att göra privatiseringar av vattentjänster författningsvidriga. Andra talare 
kom från Ghana, Sydafrika, Malaysia och Italien. 
Kommissionär Peter Mandelson och hans medarbetare beslutade att inte träffa 
arbetstagarnas och medborgarnas företrädare. Gruppen med 300 företrädare från hela 
världen med rötter i fackförenings- och sociala rörelser deltog, liksom ISKA:s David Boys. 
EPSU:s belgiska medlemsförbund CGSP gav logistiskt och organisatoriskt stöd för 
demonstrationen, Corporate Europe Observatory bistod också. Läs mer om koalitionens 
arbete på www.worldwaterday.eu. 
 
Framstegsrapport om genomförandet av ramdirektivet om vatten  
Europeiska kommissionen och Europeiska miljöbyrån publicerade en framstegsrapport om 
genomförandet av ramdirektivet om vatten samt lägesbeskrivning av Europas vatten. EPSU 
övervakar detta med tanke på att kommissionen tycks använda rapporten för att främja 
kommersialisering  av vattentjänster och försöker införa benchmarks för vattebolag. EPSU:s 
kommentarer om framstegsrapporten finns på http://www.epsu.org/a/2956. 
 
Multinationella företag och private equity-fonder i vattenbranschen 
EPSU beställde en utredning av ISKA:s forskningsenhet PSIRU om vattenbolagens 
aktiviteter i Europa, och i synnerhet betydelsen av private equity. Studien är tillgänglig på  
http://www.epsu.org/a/2988  
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IV. EPSU:S REGELBUNDNA VERKSAMHET 
 
1. Europeiska företagsråd 
EPSU har bistått flera fackförbund med att förhandla fram avtal om europeiska företagsråd 
(EWC). Denna verksamhet täcks i vår allmänna sidor http://www.epsu.org/r/153   
 
EPSU:s möte för EWC-samordnare, 19 april 
J.W. Goudriaan presenterade det färska EWC-avtalet med det tjeckiska företaget CEZ som 
EPSU har skrivit under. Detta är det första europeiska företagsrådet i ett tjeckiskt företag och 
det första europeiska företagsrådet med fackliga företrädare från nya medlemsstater 
(Tjeckiska republiken, Bulgarien, Polen och Rumänien). Han lyfte fram den progressiva 
formuleringen om information och samråd, som stipulerar att samråd ska genomföras i syfte 
att uppnå ett avtal. Han presenterade även förhandlingarna med Suez (energi, vatten, avfall), 
där facket och EWC-delegationen diskuterar en rad avtal om:  

• jämlikhet, där samordnarna betonade att man måste göra mer för att förebygga 
diskriminering på grund av ras och etnisk bakgrund.  

• bibehållen köpkraft. Det ansågs vara positivt att företaget garanterar köpkraft och tar 
itu med låga löner, men fackets grupp gav inte något mandat att skriva under, eftersom 
det finns alltför många okända aspekter som, bland annat, kan hindra lokala 
förhandlingar. 

• vinstdelningsförslag 

• framtidsinriktad styrning av anställningar och kompetens. Facket betonade vikten av att 
facket medverkar och, när så är lämpligt, företagsnämnderna på lokal och nationell 
nivå 

• fackliga rättigheter och resurser som inkluderar representation i bolagsstyrelsen 

Sven Bergelin, EPSU:s samordnare vid RWE, presenterade avtalet som RWE:s europeiska 
företagsråd har ingått om miniminormer i händelse av omstrukturering. 

Gruppen behandlade även vilka företag som uppfyller kraven på företagsråd och noterade 
framsteg med ENEL och Aguas Barcelona. Ett antal nya företag var aktuella inom avfall och 
sjuk- och hälsovård/sociala tjänster. 

Deltagarna fortsatte att diskutera relationen mellan fackföreningar och företagsråd. 
Bakgrunden är kommissionens förslag om en frivillig ram för gränsöverskridande avtal, de 
senaste diskussionerna med RWE och Suez, diskussionen om löneutveckling och flera 
samgåenden och företagsförvärv. Romuald Jagodzinski från Europafackets utbildnings-
institut (ETUI) presenterade en översikt av genomförandet av direktivet om europeiska 
företagsråd i Estland, Tjeckiska republiken, Polen, Bulgarien och Rumänien. Han hänvisade 
även till domstolsärenden nyligen där europeiska företagsråd dragit ett företag inför rätta på 
grund av bristande information och samråd. De två mest välkända fallen gäller Gaz de 
France (brist på tillräcklig information och samråd över samgående med Suez) och British 
Airways (brist på information och samråd om företagets affärsplan som omstrukturerade flera 
arbetsplatser, men presenterades i varje land). Facket vann båda målen.  
 
EPSU:s EWC-samordnarmöte, Bryssel, 29 oktober 
EPSU:s grupp välkomnade Europeiska kommissionen tillkännagivande att, i enlighet med 
dess  arbetsprogram för 2008, kommer kommissionen att föreslå ändringar av direktivet om 
europeiskt företagsråd. Översynen skulle ha skett för länge sedan, eftersom förslag 
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planerades läggas fram 1999. BusinessEurope förbereder en kampanj för att förmå 
kommissionen att inte gå vidare. Erfarenheterna visar vikten av att förbättra rätten till 
information och samråd, till exempel för att arbetstagare och företag ska kunna hantera 
omstrukturering och förändringar mer effektivt. Användning av experter, extra möten och 
möjlighet att studera alternativ är viktiga aspekter som behöver tas upp.  

Övriga frågor som behandlades: 

• Bart Samyn, EMF, presenterade sin organisations interna regler för att förhandla om 
gränsöverskridande avtal, de europeiska företagsrådens roll, mandat och under-
tecknande av avtal. Samordnarna vill att EPSU utarbetar sådana regler. En viktig fråga 
att ta upp gäller inrättandet av fackliga samordningsgrupper för transnationella företag  

• J.W. Goudriaan presenterade avtalet som nyligen ingåtts med Suez om jämlikhet och 
mångfald, vinstdelning och sysselsättning & kompetens.  

• Ett utkast till diskussionsunderlag om att använda EPSU:s rättsfond för att bistå fack-
föreningar och europeiska företagsråd i domstolsärenden emot företag som inte iakttar 
rätten till information och samråd  

 
 
2. Kampanj om offentliga tjänster  
EPSU:s kampanj om en rättslig ram för offentliga tjänster av hög kvalitet, 
slutkonferens och vidare åtgärder, 18-19 juni, Bryssel 
www.epsu.org/a/2897  
 
Konferensen inventerade över 60 nationella och lokala evenemang i mer än 20 europeiska 
länder, som har omfattat aktioner med direkta diskussioner kring frågor som rör europeiska 
offentliga tjänster. 
 
Konferensen gjorde en mycket positiv utvärdering av kopplingen mellan vad som har gjorts 
nationellt och på EU-nivå under kampanjen. 
 
Vad gällde framtiden, betonade konferensen behovet av att:   
 
• fortsätta att fokusera på en horisontell rättslig ram. Detta mål hade ännu inte uppnåtts, 

men förblir väsentligt. Det finns många aktuella EU-initiativ för offentliga tjänster och 
när dessa behandlas bör man koppla dem till en rättslig ram, till exempel när 
avregleringen av nätverksindustrier utvärderas. 

• öka antalet underskrifter av namninsamling så mycket som möjligt. Det fanns nya 
möjligheter att främja namninsamlingen – till exempel har flera borgmästare för huvud-
städer nyligen skrivit under (se brev utskickat med LC-cirkulär nr 13 (2007)).  

• fortsätta att arbeta med den rättsliga ramens innehåll, och tillsammans med medlems-
förbunden se hur direktivets huvudsakliga mål – till exempel, tillämpningen av principer 
för offentliga tjänster (bland annat solidaritet, tillträde, likabehandling, etc) kan utformas 
på EU-, nationell och lokal nivå. Detta inbegrep utveckling av normer (både innehåll 
och process) för offentliga tjänster.  

 
 
3. Samordning av avtalsförhandlingar 
EPSU:s konferens om social dialog och avtal: framtiden för europeiska 
partsrelationer inom offentliga tjänster, 3-4 december 2007, Bryssel 
 
Över 100 personer deltog i EPSU:s sjätte konferens om avtalsförhandlingar och social dialog 
och uppmuntrades under huvuddebatten den andra dagen att inta en mer strategisk syn på 
hur de trodde att partsrelationerna inom offentliga tjänster i Europa kan och bör utvecklas 
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under de kommande fem till tio åren. De fick hjälp med detta av bidrag från experter på 
partsrelationer från Österrike (Professor Franz Traxler) och Storbritannien (Professor Paul 
Marginson) samt av Bart Samyn, vice generalsekreterare i Europeiska metallarbetar-
federationen. I enlighet med vad som har skett den senaste tiden, omfattade konferensen 
även presentationer från Maria Helena André, EFS vice generalsekreterare, om den 
branschövergripande sociala dialogen, och från Maarten Keune, utredare vid ETUI-REHS, 
fackets forsknings- och utbildningsinstitut, om de senaste resultaten av EFS årliga avtals-
undersökning. De specifika debatterna under konferensen täckte åldersmedvetet ledarskap 
och hållbar utveckling liksom den vanliga översynen av avtalsutvecklingen inom offentliga 
tjänster. Detta år hade konferensen också en längre session om den branschvisa sociala 
dialogen med presentationer av EPSU:s kommittéansvariga ombud. Konferensen fick 
återigen ekonomiskt stöd av Europeiska kommissionens budget för social dialog, vilket 
gjorde det möjligt för oss att täcka rese- och logikostnader för över 30 deltagare från nya 
medlemsstater och kandidatländer. 
 
Nätverket epsucob@  
Nätverket epsucob@ är ett e-postnätverk bestående av avtalsansvariga ombud i EPSU:s 
medlemsförbund. Nätverket inrättades 2003 i syfte att förbättra informationsflödet mellan 
medlemmarna och mellan sekretariatet och medlemsförbunden. Det används till att samla in 
information till studier – i år huvudsakligen studien om lika lön – och sprida nyheter om viktig 
avtalsutveckling. Mycket av årets information har distribuerats genom epsucoba@NEWS, 
men nästa år kommer mer regelbundna utskick att gå specifikt till nätverket epsucob@ för 
mer detaljerad information om några av de viktigaste avtalsfrågorna. Nätverket har ungefär 
100 kontakter i 28 länder och har inte förändrats mycket under året. Under det första halvåret 
2008 kommer EPSU:s medlemsförbund att ombes bekräfta sina nomineringar till nätverket 
och vi uppmuntrar de medlemsförbund som inte är representerade att meddela sin 
kontaktinformation. 
 
epsucob@NEWS (se http://www.epsu.org/r/121 ) 
Nyhetsbrevet utkommer var fjortonde dag, har funnits sedan 2004, och fortsätter att 
regelbundet tillhandahålla nyheter om avtalsförhandlingar i offentliga tjänster i Europa. Varje 
nyhetsbrev har 10 till 15 kortfattade punkter och täcker vanligen åtta till tio olika länder. 
Många av nyheterna kommer direkt från medlemsförbundens webbplatser eller liknande 
källor. Våra kontaktombud ger vissa bidrag om sina förhandlingar, men nyhetsbrevet skulle 
bli ännu bättre med mer information av detta slag. På sitt höstmöte informerades EFS avtals-
kommitté om att EFS skulle vara starta ett eget nyhetsbrev om avtalsförhandlingar. Detta 
lanserades i februari 2008 och innehåller mycket material från epsucob@NEWS. Nyhets-
brevet skickades ut till 280 e-postadresser i slutet av året och antalet ökar ständigt. E-
postlistan innehåller många kontakter utanför EPSU:s medlemsförbund och vi behöver se till 
att nyhetsbrevet även får en bredare distribution bland EPSU:s medlemsförbund. 
 
epsucob@INFO - databas för löner och villkor 
En viss uppdatering har skett av databasen för löner och villkor och nu finns information om 
avtalsförhandlingar i 27 EU-medlemsstater tillgänglig på webbplatsen på tre språk – 
engelska, franska och tyska. Ytterligare länder kommer att täckas på samma sätt i den mån 
det finns tid och resurser. Databasen finns på http://www.epsucoba.org med det vanliga  
användarnamnet och lösenordet för EPSU. Det krävs mer insatser för att bredda och 
uppdatera uppgifterna om kollektivavtal och detta arbete ska inledas under första halvåret 
2008. 
 
Årsrapport om avtalsförhandlingar och social dialog 
Ett utkast till rapport distribuerades till nätverket epsucob@ i januari 2008 och en reviderad 
version kommer att delges styrelsen senare i år. Rapporten har som mål att täcka viktig 
avtalsutveckling under året, med särskilt fokus på några av de mest framträdande politik-
områdena som har diskuterats under de senaste årens avtalskonferenser – utläggning av 
verksamhet, låg lön och minimilöner, lika lön och arbetstid. 
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Arbetsgrupp för avtalsförhandlingar den 5 mars 2007 
Tjugofem deltagare från 13 länder deltog i arbetsgruppen som är ett ad hoc-arrangemang 
som EPSU har använt de senaste åren för att bistå sekretariatet med att följa upp 
föregående års avtalskonferens och planera nästa. Tack vare Europeiska kommissionens 
finansiering kom fler deltagare från de nya medlemsstaterna – nio från fem länder. 
 
EPSU:s pensionsseminarium, 1 juni, Luxemburg  www.epsu.org/a/2907  
Detta var det andra pensionsseminariet som har varit öppet för samtliga EPSU:s medlemmar 
och ett antal aktuella frågor debatterades, bland annat det reviderade direktivet om över-
föringsmöjligheter, hur man kan uppnå jämställda pensioner, trender vad gäller 
pensionsålder samt hur utläggning av verksamhet påverkar pensionssystem och pensions-
rättigheter. EFS ombud Henri Lourdelle var återigen huvudtalare och gav ett informations-
dokument om direktivet om överföringsmöjligheter och EFS syn på andra angelägna debatt-
frågor. 30 personer från 11 länder deltog och man föreslog att ett uppföljningsseminarium 
arrangeras 2008 tillsammans med Abvakabo och den offentliga sektorns pensionssystem 
ABP i Nederländerna. 
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V. EPSU:S PROJEKT 
 
1.  Utbildningspartnerskap 
I syfte att bana väg för en serie partnerskapsseminarier, anordnade EPSU, i samarbete med 
 ETUI:s utbildningsenhet och under Ver.di:s ledning, ett seminarium i november 2006. Detta 
resulterade i följande workshops: 

 
• Omstrukturering, reform och privatisering inom offentliga tjänster: tillsammans med 

fackliga företrädare från Irland, Rumänien och Storbritannien. Förberedande workshop 
den 10 juli 2007 i Bukarest, huvudaktivitet 26–28 oktober 2007 i Sinaia, följt av ett 
studiebesök till Dublin 22-24 februari 2008 för att utbyta erfarenheter av sociala partner-
skap och mellanfackligt samarbete samt besök på arbetsplatser inom sektorn. 

 
• Mot en lön det går att leva på – instrument för fastställande av löner på nationella och 

den europeiska arbetsmarknader, med fackliga företrädare från Österrike, Bulgarien 
och Tyskland, förberedande workshop 6–7 juli 2007 i Berlin och huvudaktivitet 2–4 
november 2007 i Sofia. Deltagande fackförbund önskar fortsätta med sitt utbildnings-
partnerskap och ber om ekonomiskt stöd från EPSU och ETUI. Partnerskapets 
österrikiska förbund GdG är villigt att fungera som värd för en uppföljningsaktivitet. 
Utvalda teman: metoder för arbetstagarrepresentation, företagsråd och fackets 
representation på arbetsplatsen; privatisering – tjänsternas kvalitet och kvalitet på 
arbetsvillkor, löneutveckling; även förslag om att EPSU organiserar en workshop om 
migration 2008 eller 2009. 

 
 
2.  ETUI-REHS, EPSU, SALTSA:s workshop och konferens "Ett 

alternativ till marknaden - offentliga tjänsters sociala, 
politiska och ekonomiska roll i Europa", 19-20 november, 
Bryssel 

www.epsu.org/a/3352 
Konferensen organiserades av EPSU i samarbete med EFS forskningsinstitut, det svenska 
forskningsorganet SALTSA och fick också stöd av CIRIEC och andra forskningsnätverk. 125 
personer deltog i konferensen, en blandning av akademiker och fackligt aktiva från 19 länder. 
Tanken var att underlätta diskussionen mellan forskare och fackligt aktiva om 
privatiseringens och avregleringens konsekvenser genom att studera de vetenskapliga bevis 
som underbygger EPSU:s kampanj för offentliga tjänster. 
 

 EPSU/ETUI-REHS/SALTSA:s gemensamma forskningsinitiativ om utveckling inom offentliga 
tjänster bestod av flera delar: 

• En ”begäran om att inkomma med artiklar” om fyra viktiga teman som är relevanta för 
offentliga tjänster: privatiseringens drivkrafter; EU-politikens inverkan på offentliga 
tjänster; privatiseringens följder för sysselsättning och partsrelationer; offentliga tjänster 
som motvikt till marknadsorienteringen.  

• Organisation av parallella workshops den 19 november 2007 för att diskutera ett urval 
av de artiklar som inkommit. En vetenskaplig kommitté (bestående av EPSU, ETUI-
REHS och flera etablerade forskningsnätverk för offentliga tjänster) valde ut vilka 
artiklar som skulle presenteras och diskuteras i workshops. Ett antal artiklar väljs just 
nu ut för publicering i ETUI-REHS ”Transfer” och CIRIEC:s ”Annals of Public och 
Cooperative Economics” 2008.   
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• Presentation, utveckling och diskussion av resultaten från dessa workshops på en 
konferens den 20 november 2007. Konferensens syfte var att uppmuntra till debatt 
mellan akademiker och facket. Ett antal välkända akademiker inbjöds att göra 
presentationer kopplade till workshopparnas fyra teman.  

 
Det övergripande målet med detta gemensamma initiativ var att: diskutera offentliga tjänsters 
väsentliga ekonomiska, sociala och miljöbidrag; ifrågasätta de antaganden som ligger till 
grund för EU:s rådande politik samt fastställa vilka frågor som behöver täckas i framtida 
forskningsprogram.  
 
Konferensen enades om ett antal frågor att utforska vidare: 
• Hur utvärderas prestationer inom offentliga tjänster; vilka kriterier? vilken information? 
• Vad förväntar sig europeiska medborgare av offentliga tjänster? Vilken drivkrafter, EU 

eller annat, påverkar utvecklingen av offentliga tjänster? 
• Vilken relation mellan kvalitet på offentliga tjänster och arbetsvillkor av bra kvalitet? 
• Vilken roll har kapital (inklusive private equity) och hur påverkar det tillhandahållandet 

av offentliga tjänster? 
 

De vetenskapliga bevisen ledde fram till fyra breda politiska slutsatser: 
 
• Under en begränsad tidsperiod finns det tillfälle att argumentera för offentligt ägda 

grundläggande tjänster, eftersom Världsbanken har medgivit att privatiseringen inte har 
lyckats 

• Private equity-fondernas kapital ökar och de ser privatiserade tjänster som 
investeringsmöjligheter; 

• En analys av 7 europeiska universitet, under professor Massimo Florios ledning, kom 
fram till att politiken med privatisering, vertikal disintegrering och avreglering inom el, 
naturgas och telekommunikationer har nästan inte haft någon inverkan på priser och 
kundtillfredsställelse. Produktivitet får inte blandas ihop med lönsamhet. Större vinster 
leder inte nödvändigtvis till investeringar. Slutresultaten av den här forskningen, som 
använder samma metoder som kommissionens favoritkonsult Copenhagen Economics 
och OECD, förväntas publiceras i början av mars 2008. 

• De vetenskapliga bevisen måste användas i EPSU:s politiska kampanj 
 
Protokoll, bakgrundsinformation, workshop-dokument och några av presentationerna från 
plenum under de två dagarna finns på http://www.etui-rehs.org/research/Events/Current-
events/Workshop-and-conference-An-alternative-to-the-market-Brussels-19-20-Novembre-
2007. 
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VI. EFS/EUROPEISKA UNIONEN 
 
1. EFS kongress 
EFS 11:e kongress hölls från den 21 till 24 maj 2007 i Sevilla, med cirka 700 fackliga 
företrädare och 300 gäster.  
 
Wanja Lundby-Wedin, ordförande för LO, Sverige, valdes till ordförande för EFS och 
efterträdde Candido Mendez, generalsekreterare för UGT, Spanien. 
 
EFS nuvarande sekretariat valdes om för ytterligare fyra år, med John Monks som general-
sekreterare och vice generalsekreterarna Maria Helena André och Reiner Hoffmann. 
Catelene Passchier, Joёl Décaillon, Walter Cerfeda och Josef Niemiec omvaldes till politiska 
sekreterare. 
 
Kongressen debatterade och antog Sevilla-förklaringen, där  EFS och dess medlemsförbund 
går på offensiven på fem områden: 
 
• Starkare europeiska fackförbund 
• Arbetsvillkor av god kvalitet för alla på den framväxande europeiska arbetsmarknaden 
• Europa: ett område för social dialog, avtalsförhandlingar och anställdas deltagande 
• En europeisk union med effektiv social, ekonomisk och miljöstyrning 
• En starkare europeisk union 
 
EFS enades även om att inleda en kampanj för rättvisare lön i Europa.  
 
Kongressdokumenten finns på http://www.etuc.org/r/1100  
(Home / Our Activities/ ETUC Congress/ 11th ETUC Congress, Seville 2007) 
• Sevilla-förklaringen 
• Göra stadgan rättsligt bindande  
• Om löneoffensiven: Mot jämlikhet 
• EFS stadgar efter ändringarna av 11:e kongressen i Sevilla, maj 2007 
• Verksamhetsberättelse 
• EFS stadga om integrering av jämställdhetsperspektivet inom den fackliga rörelsen 
 
EPSU:s allmänna cirkulär nr 11 (2007) om detta skickades ut i början av augusti (se 
http://www.epsu.org/a/3142). De viktigaste dokumenten från EFS kongress finns nu tillgäng-
liga i broschyrform och kan beställas från EFS. 
 
 
2. EFS styrelse/styrkommitté  
EFS styrelse sammanträdde den 20-21 mars, 26-27 juni, 17-18 oktober och 5-6 december. 
EFS styrkommitté sammanträdde separat den 8 februari och 5 november. 
 
Diskussionerna handlade huvudsakligen om följande frågor: 
 
• EU:s energipaket med betoning på att ta itu med klimatförändringen 
• Framsteg, eller brist på sådana, med att få underskrifter till EFS namninsamling för 

offentliga tjänster 
• Det portugisiska ordförandeskapets försök att koppla tillfälliga anställningar via 

bemanningsföretag till arbetstidsdirektivet i syfte att uppnå en kompromiss 
• Turbulens på de ekonomiska marknaderna och behov bättre reglerade ekonomiska 

marknader 
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• Konsekvenser av EG-domstolens avgöranden i fallen LAVAL och VIKING, som 
förväntas under 2008 

• Påtryckningar för att göra stadgan för grundläggande rättigheter bindande i ett 
reviderat EU-fördrag, en demonstration organiserades den 20 juni för att lyfta fram EFS 
krav 

• EFS svar på kommissionens förslag om laglig/olaglig migration, kommissionens 
meddelande om gemensamma principer för flexicurity, 4:e rapporten om social och 
ekonomisk sammanhållning 

• Arbetstagarrepresentanters ersättning i Europabolag 
• Översyn av direktivet om europeiska företagsråd  
 
 
3.  EU:s policy och offentliga tjänster  
Regeringskonferensen (IGC) 
Diskussionerna om offentliga tjänster i samband med reformen av fördraget har varit 
positivare än väntat, tack vare EPSU:s och andras kampanjarbete. Efter Europeiska rådets 
slutsatser i juni, skickades ett gemensamt brev till kommissionens ordförande av Harlem 
Désir, vice-ordförande för den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet, CEEP:s 
generalsekreterare Rainer Plassmann samt EPSU:s och EFS generalsekreterare (utskickat 
med cirkulär nr 13). I brevet står det att man sedan lång tid tillbaka väntar på meddelandet om 
tjänster av allmänt intresse, att det bör beakta regeringskonferensens mandat att revidera 
fördraget enligt vad Europeiska rådet antog i juni 2007, vilket avsevärt förbättrar den 
befintliga rättsliga och politiska bakgrunden för offentliga tjänsters betydelse för Europas 
uppbyggnad. 
 
Vad gäller EU:s konkurrenspolitik, hänvisar ett nytt utkast till protokoll, som bifogas fördraget, 
till unionens värden och mål, och tar bort hänvisningen till ”fri marknadskonkurrens utan 
snedvridning” samt klargör att fri konkurrens inte är ett mål i sig, utan snarare ett instrument 
för den Europeiska unionen. Begreppet ”social marknadsekonomi” bekräftas också.    
 
Vad gäller offentliga tjänster, stärks den befintliga artikel 16 för att ge en ny lämplig grundval 
för rättsliga instrument (förordningar). Ett nytt protokoll, med samma rättsliga värde som 
själva fördraget, bekräftar de viktigaste principerna som måste iakttas på detta område: 
Medlemsstaters primära behörighet att hantera tjänster av allmänt intresse (subsidiaritets-
principen), respekt för nationell mångfald och den grundläggande plikten att se till att 
tjänsterna tillhandahålls på ett bra sätt (kvalitet, säkerhet, överkomligt pris, jämlikhet, 
universalitet och konsumentskydd). Detta är ett positivt steg framåt, även om tolkningen av 
artikel 2 i det nya protokollet insisterar på att hänvisa till tjänster av allmänt intresse som inte 
är av ekonomisk natur, utan att klargöra vad det innebär. 
 
Ett pm med en utvärdering av Europeiska socialdemokratiska partiet (PES) distribuerades 
med cirkulär nr 13 och redogör för regeringskonferensens viktigaste punkter vad gäller 
offentliga tjänster.   
 
Översyn av den inre marknaden  

 

                                                 
3 Det utkast till meddelande som läckte ut i mars var en stor besvikelse, där kommissionen föreslår ett 
institutionellt avtal eller en gemensam förklaring från rådet, EP och kommissionen (eller till och med 
en stadga). Där fastställs ett antal gemensamma principer för tjänster av allmänt intresse, men som  
inte skulle tillämpas i praktiken, vare sig på nationell nivå eller i kommissionens egen politik. 
Dessutom hänvisade de principer som kommissionen föreslår i det läckta utkast inte till behovet av att 
säkerställa offentliga tjänster ”i egen regi” och bekräftade inte heller att i händelse av konflikt mellan 
fördragsbestämmelser och allmänintresset, har det senare företräde.     
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När den inre (gemensamma) marknadsstrategin ”fick nytt liv” under 1980-talet, hade den tre 
riktlinjer: stimulera genom konkurrens, stärka genom samarbete och ena genom solidaritet4. 
Sedan dess har dock den inre marknadens roll i EU-politiken hela tiden stärkts utan 
motsvarande utveckling av social- och sammanhållningspolitiken. Tjänstedirektivet påvisade 
de allt större spänningar som existerar mellan den inre marknaden och andra EU-mål, till 
exempel en allt närmare union mellan folken, en konvergens uppåt av levnads- och arbets-
villkor, jämställdhet och icke-diskriminering, hållbar utveckling samt social och ekonomisk 
sammanhållning. 
 
EPSU och ett antal medlemsförbund svarade på det offentliga samrådet om den inre 
marknadens framtid i juni 2006.  
 
EPSU anser att strategin för den inre marknaden måste bedömas utifrån dess bidrag till fem 
centrala mål: 
• Skapa sysselsättning och jobb av kvalitet 
• Bygga ett socialt Europa 
• Förbättra och främja offentliga tjänster 
• Stödja social och ekonomisk integration i nya medlemsstater, liksom i kandidat- och 

grannländer 
• Bidra till en balanserad social och ekonomisk utveckling, på världsnivå och i andra 

regioner  
 
Den 20 november presenterade kommissionen sitt förslag om en ny fas för den inre 
marknaden5. Översynen av den inre marknaden inbegriper det nya meddelandet om tjänster 
av allmänt intresse som en bilaga. Att kalla detta ett ”åtföljande dokument” visar mycket 
tydligt var kommissionens politiska fokus ligger, det vill säga främjande av en dagordning för 
avreglering baserad på reglerna för konkurrens och inre marknaden i det befintliga 
europeiska fördraget. Kommissionen anser också att protokollet till Lissabonfördraget om 
tjänster av allmänt intresse ger tillräcklig rättslig klarhet för att offentliga tjänster ska fungera 
och därmed behövs inga andra allmänna rättsliga instrument.  
 
Dessutom ger ett dokument framtaget av BEPA (Bureau of European Policy Advisers)6 
intrycket av att kommissionen, istället för att göra strategin för den inre marknaden mer 
social, vill vidga den inre marknaden till att omfatta alla politikområden. I BEPA:s dokument 
står det till exempel ”det kommer att bli svårare att lägga till nya områden till den inre 
marknaden, vilket har framgått av de politiska och rättsliga svårigheterna med att försöka 
vidga den inre marknaden till områden som hälso- och sjukvård”. I syfte att utvidga den inre 
marknaden är det nödvändigt att ”gå ner till enskilda tjänster (sektor eller marknad) och på 
den nivån analysera hinder för integrering….” BEPA:s rapport har också liknande 
kommentarer om GD ECFIN:s rapport ”Steps towards a deeper economic integration: the 
Internal Market in the 21st century: A contribution to the Single Market Review7” om 
lönesystem (som anses hämma rörlighet) och behovet av att reglera arbetsmarknaden för att 
skydda personen och inte jobbet.   
 
Tyvärr stöder EP:s resolution från september 2007 om översynen av den inre marknaden, 
baserad på Europaparlamentarikern Jacques Toubons initiativbetänkandet, ett ”kompatibili-
tetstest för den inre marknaden” som skulle användas på alla lagstiftningsförslag.  

                                                 
4Påminnelse i PES-gruppens ståndpunkt om den inre marknaden, september 2007 
5Se texter på http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=2&procnum=INI/2007/2024 
om översynen. 
6Organet bildades för att ge råd till kommissionens ordförande. Rapporten finns på 
http://ec.europa.eu/dgs/policy_advisers/publications/docs/single_market_yesterday_and_tmorrow_en.
pdf Observera att BEPA även skrev en rapport för att kartlägga den ”sociala verkligheten” och bidra till 
att utforma en debatt om socialpolitikens framtid. 
7 http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_papers/2007/ecp271en.pdf 
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Kommissionen ville föreslå detta i sin översyn 2003, men avstod i det slutliga utkastet. Å 
andra sidan framhäver både resolutionen och rapporten att det krävs starka och moderna 
tjänster av allmänt intresse för att uppnå allmännyttiga mål, till exempel social och territoriell 
sammanhållning, miljöskydd och kulturell mångfald. 
 
Genomförande av tjänstedirektivet 
Både EFS och EPSU övervakar överföringen av tjänstedirektivet (se EPSU:s följenot på 
http://www.epsu.org/r/336) och kommissionen har utarbetat en handbok om dess 
genomförande. EPSU har distribuerat de första kommentarerna om handboken och påmint 
medlemsförbunden om att det är nödvändigt att övervaka överföring och genomförande.   
Europeiska kommissionen samlar också in information om (frivilliga) uppförandekoder på 
EU-nivå8 enligt hänvisningen i artikel 26 i direktivet. Kommissionen anser att europeiska 
uppförandekoder mycket väl kan gynna fri rörlighet för tjänsteleverantörer, som då kan 
tillämpa detaljerade bestämmelser om uppförande som de redan känner till.   
 
Utvärdering av hur den avreglerade nätverksindustrin presterar 
Kommissionen publicerade sin tredje rapport om nätverksindustriernas resultat i juli 20079. 
Kommissionen gjorde också en utvärdering av de metoder som används i utvärderings-
rapporterna. Kommissionen organiserade en workshop den 10 september 2007 tillsammans 
med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESC) för att diskutera den senaste 
utvärderingen och (preliminära) metodrapporten. David Hall från PSIRU och EPSU deltog i 
workshopen.   
EPSU/PSIRU:s senaste kritik är tillgänglig på http://www.epsu.org/a/3235. EPSU, Uni-
Europa och ETF gjorde ett gemensamt pressuttalande om att det behövs en oberoende 
utvärdering. 
 
En sådan utvärdering bör: 
• vara oberoende, demokratisk och främja delaktighet 
• inbegripa samråd med berörda parter på nationell och EU-nivå 
• omfatta offentliga möten i medlemsstaterna samt strukturerade debatter vid de 

europeiska institutionerna  
• ta hänsyn de allmännyttiga tjänsternas fullständiga ekonomiska och sociala bidrag, 

utvärdera dem utifrån fördragsbestämmelser om tjänster av allmänt intresse samt 
andra mål i fördraget (bland annat artikel 2 och 3, det nya protokollet, samt även i 
stadgan för grundläggande rättigheter).   

 
Det är oacceptabelt att Europeiska kommissionen kan utvärdera sin egen politik och 
presentera den så fördelaktigt som möjligt.  
 
Offentlig upphandling och offentlig-privata partnerskap (PPP) 
Europeisk lagstiftning för offentlig upphandling fastställdes senast i direktiv 2004/18/EG från 
Europaparlamentet och rådet den 31 mars 2004, om samordning av förfarandena vid 
offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster. Direktivet uppdaterade 
tidigare texter och införlivade EG-domstolens rättspraxis.  
 
Skälen i direktivet tillåter tydligt sociala och miljökriterier i offentliga kontrakt.  
En handbok om grön upphandling togs fram av kommissionen 2005, och kommissionen har 
även inrättat en rådgivande kommitté för miljövänlig upphandling. Däremot har den släpat 

                                                 
8 Se http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/conduct_en.htm 
EP:s pressrapport  http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/063-9994-246-09-36-
911-20070823IPR09757-03-09-2007-2007-false/default_en.htm 
 
9Se http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2007/ee0107en.htm  
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efter när det gäller social upphandling, och håller först nu på att förbereda en genom-
förbarhetsstudie för en sådan handbok. Enligt EPSU är det väsentligt att riktlinjerna specifikt 
hänvisar till kollektivavtal, och inte endast vissa aspekter (som till exempel EG-domstolen 
hävdade i Rüffert-målet10). Social upphandling är kopplat till målet att ha en social eller 
arbetsklausul i offentliga kontrakt, enligt vad som begärs i ILO-konvention 94. 
 
Observera att det nya meddelandet Utjämna löneskillnaderna mellan kvinnor och män”, 
antaget av kommissionen den 18 juli 2007, uppmanar offentliga myndigheter att ”uppmuntra 
tjänsteleverantörer att anta en policy för lika lön vid offentliga kontrakt”. 
 
Vad gäller PPP, svarade EPSU på grönboken om offentlig upphandling och PPP år 2004, se 
http://www.epsu.org/a/657. Kommissionen har sedan dess följt upp två områden: ett 
meddelande om institutionella PPP (IPPP - offentlig-privata företag med blandat kapital) och 
ett direktiv om tjänstekoncessioner (som uteslöts från direktiven om offentlig upphandling). 
Kommissionen har utarbetat interna arbetsdokument om båda dessa områden. EPSU 
kommer att svara på båda inom ramen för den aktuella enkäten och riktlinjerna om PPP i 
samarbete med PSIRU.  
 
Inledande kommentarer om IPPP skickades in till kommissionen i juli och betonade att EU 
bör förbli neutralt när det gäller privat eller offentligt ägande och att dess policy för IPPP bör:  
• se till att kommuner kan ha företag av Stadtwerke-typ och använda dem för arbeten 

utan att behöva använda anbudsförfaranden (principen om att välja ” i egen regi”)  
• säkerställa att privata företag inte kan äga aktier i Stadtwerke eller speciella sam-

arbetsbolag utan att behöva konkurrera (principen om öppen konkurrens) 
• säkerställa en transparent och flexibel ram, och tilllåta demokratiska alternativ 
• inbegripa utvärdering    
 
Europeiska kommissionen har också lagt fram ett förslag om att upphöra med att undanta 
försvarssektorn från lagstiftningen om offentlig upphandling. 
 
Offentliga finanser av kvalitet  
ECFIN-rådets möte den 5 juni 2007 antog ett antal slutsatser om ”offentliga finansers 
kvalitet”, baserad på en rapport från kommittén för ekonomisk politik (EPC). Slutsatserna 
betonar behovet av att ”optimera verksamheten i offentliga sektorn och uppnå bättre resultat 
med begränsade offentliga medel”, och även att ”gå vidare mot kraftfulla, rättvisa, effektiva 
och tillväxtskapande inkomstsystem”. Rådet uppmanar EPC och kommissionen att ”göra 
ytterligare analyser och mäta offentliga sektorns utgifter och effektivitet”, och man föreslår 
också ett utbyte av goda erfarenheter under hösten om reformer som förbättrar effektiviteten 
i offentlig förvaltning11. Slutsatserna hänvisar inte uttryckligen till behovet av att säkerställa 
att medlemsstaternas reformer eftersträvar bättre kvalitet på de offentliga tjänsterna genom 
att beakta de principer som underbygger offentliga tjänster (och som EPSU vill se förankrade 
i en rättslig EU-ram - till exempel solidaritet, universalitet, lika tillträde).   
                                                 
10 Rechtsanwalt Dr Dirk Rüffert (i egenskap av likvidator av Objekt und Bauregie GmbH & Co. KG:s tillgångar) v 
Land Niedersachsen C-346/06 är en tysk begäran om förhandsavgörande från EG-domstolen om nationell 
lagstiftning som kräver att leverantörer (och underleverantörer) till den offentliga sektorn måste betala 
utstationerade arbetstagare enligt de kollektivavtal som ingåtts lokalt, är en begränsning av friheten att tillhanda-
hålla tjänster i artikel 49 i EG-fördraget. Generaladvokaten gav ett positivt avgörande om detta den 20 september. 
Se http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006C0346:EN:HTML  
EG-domstolen har även kommit med ett annat intressant avgörande nyligen som återigen bekräftar medlems-
staternas rätt att behålla breda sociala mål.  Där bekräftas medlemsstaternas rätt att i lag begränsa anställdas 
sysselsättningsperioder, oaktat EU:s lagstiftning mot åldersdiskriminering, se: http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/gettext.pl?where=&lang=en&num=79928983C19050411&doc=T&ouvert=T&seance=ARRET 
 
11 Pressmeddelandet finns på: http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ecofin/94496.pdf 
Den fullständiga pressrapporten om mötet på engelska och tyska, inklusive namn på regeringsföreträdarna finns på:  
http://www.consilium.europa.eu/cms3_applications/Applications/newsRoom/related.asp?BID=93& 
GRP=11927&LANG=1&cmsId=339 
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Inom ramen för det pågående arbetet med offentliga finanser ”av kvalitet”, har det 
portugisiska ordförandeskapet betonat att modernisering av offentlig förvaltning är ett sätt att 
förbättra offentliga utgifters effektivitet och ändamålsenlighet. Alla medlemsstater tar initiativ 
för att omorganisera sina offentliga förvaltningar i detta syfte, och kommittén för ekonomisk 
politit har utarbetat ett pm som tar upp de olika metoderna (dok. 13317/07). Dessa kan 
indelas i fyra grupper: 
• resultatinriktade offentliga budgetar  
• omorganisation av offentlig förvaltning  
• reformer i personalförvaltningars ledning  
• bättre användning av informations- och kommunikationsteknik 
 
Rådet kommer att återkomma till frågan om effektiva och ändamålsenliga offentliga utgifter 
nästa vår, i synnerhet vad gäller specifika utgiftskategorier som till exempel sociala utgifter, 
utbildning och forskning & utveckling. Det är viktigt att se till att dessa diskussioner inte leder 
till ingrepp i offentliga tjänster från ett mycket snävt (ekonomiskt) perspektiv som motsvarar 
vad EFS har kallat ”bokförarresonemang12” med (ständig) nedbantning av offentliga utgifter.  
 
Observera att kommissionen har lanserat ett offentligt samråd inför EU:s budgetöversyn 
2008/2009 SEC (2007) 118 slutlig. 
 
E-förvaltning 
Begreppet e-förvaltning, enligt Europeiska kommissionens definition, kopplar samman IKT, 
organisatoriska förändringar och kompetens. Detta ger arbetstagare och facket ett starkt 
argument för att delta i e-förvaltning och ger offentliga myndigheter ansvaret att, även i rollen 
som arbetsgivare, stödja en sådan medverkan. 
 
Europeiska kommissionen utvecklar mycket policy och aktivitet kring e-förvaltning och 
elektroniska offentliga tjänster13. Tonvikten ligger på att minska kostnader och öka 
”marknaden” för e-tjänster.  I en färsk rapport påpekade kommissionen att 64% av företagen 
nu använder internet för kontakter med offentliga myndigheter. Detta framhäver elektroniska 
offentliga tjänsters betydelse för ett effektivt näringsliv. Tjänster som helt och hållet kan 
utföras online minskar näringslivets kostnader, och på så vis bidrar e-förvaltningsstrategier 
direkt till Lissabonagendan.   
 
Eurostats senaste hushållsenkät fann att 35% av internetanvändarna (det vill säga enskilda 
personer som använt internet under de senaste tre månaderna) använder internet istället för 
personliga kontakter med eller besök till offentliga förvaltningar, och ytterligare 37% 
förklarade att de var intresserade av att göra det. Kommissionen tolkar detta som ett bevis 
på att en överväldigande majoritet är potentiella kunder för offentliga tjänster online. Men 
44% av alla européer har inte Internet eller datorkompetens, och tillgången till offentliga 
tjänster kan därmed påverkas av e-förvaltning. 
 
Kommissionens handlingsplan för e-förvaltning 2005-2010, en del av EU:s i2010-initiativ, 
stödjer inrättandet av ett eForum som samlar privata och offentliga sektorn ”i syfte att 
analysera e-förvaltningens framtida behov i Europa, samt främja expertkunskap genom att 
bringa samman privata och offentliga aktörer för att finna lösningar som tillfredsställer dessa 
behov. Vi vill kunna visa upp lösningar som kommer att påverka utformningen av e-
förvaltning under de kommande tio till femton åren.” 
 
EPSU stödjer både e-förvaltning och ePublic-tjänster, men anser att det är viktigt att ta 
hänsyn till sysselsättningsaspekterna (kvalitet och kvantitet), vilket inte är fallet idag. E-
                                                 
12 Se EFS diskussionsunderlag om den nya cykeln med integrerade ekonomiska och sysselsättningspolitiska riktinjer  
13 http://ec.europa.eu/information_society/soccul/egov/index_en.htm 
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förvaltningens bidrag till moderniseringen av offentliga tjänster, vid sidan av rationaliserings-
vinster och snabbare tjänster, är inte helt entydigt. Som sades under den gemensamma 
workshopen om e-förvaltning för EPSU:s fasta kommittéer för stats- och europeisk 
förvaltning och för kommunförvaltning i november 2004, är målet att garantera och förbättra 
kvaliteten på offentliga tjänster och e-förvaltning ett av instrumenten att uppnå det. Det 
faktum att ansvaret för e-förvaltning endast ligger hos med kommissionens general-
direktoratet för informationssamhället är problematiskt. I detta avseende är e-förvaltning ett 
annat exempel på hur EU-politik för offentliga tjänster utvecklas utan någon politisk ram för 
offentliga tjänster (rättslig eller annan).    
I allt större utsträckning finns gränsöverskridande offentliga tjänster på EU:s dagordning.  En 
ny rapport14 hävdar att ”Europeiska kommissionens roll är att underlätta ytterligare 
standardisering av grundläggande offentliga tjänster… Medlemsstaternas tillgång till grund-
läggande offentliga tjänster gör det möjligt att skapa samverkande gränsöverskridande 
offentliga tjänster… ” Rapporten identifierar (avsaknaden av) harmoniserad prissättning av 
grundläggande offentliga tjänster som en viktig fråga som återstår att lösa. 
 
Observera att EPSU kommer att delta i ”ServPPIN”, ett forskningsprojekt för 2008-2010 som 
finansieras av Europeiska kommissionens 7:e ramprogram och fokuserar på samspel och 
avtal mellan offentliga och privata tjänster. 
 
Dagordning för bättre lagstiftning  
Dagordningen för bättre lagstiftning ingick i kommissionens paket från 2001 om god 
samhällsstyrning i syfte att förbättra insyn, redovisningsansvar och samråd med berörda 
parter. Tyvärr har detta nu omvandlats till en dagordning för avreglering och 
konkurrenskraft15. Motivet är attt ”byråkrati”, som skulle kosta cirka 3,5% av EU:S BNI, är ett 
hinder för handel och konkurrenskraft i EU. Det finns därmed en koppling till bestämmelserna 
i tjänstedirektivet.  Dagordningen för bättre lagstiftning omfattar: 
• Regelbundna integrerade konsekvensbeskrivningar av EU:s lagstiftning, inklusive 

social och miljölagstiftning, för att se om den är förenlig med satsningen på 
konkurrenskraft.  Beskrivningarna kan leda till att lagstiftningsförslag dras tillbaka eller 
att befintlig lagstiftning omformuleras. Kommissionens konsekvensbeskrivningar av 
lagstiftning har genomförts på bekostnad av social och miljöpolitik. Facket rådfrågas 
inte i tillräcklig utsträckning om dessa frågor (en av punkterna vi tog upp i EFS 
Sevillaförklaringen)16. Det finns behov av att gå tillbaka till den ursprungliga definitionen 
av bättre lagstiftning, som bland annat beaktar mer konsekvent reglering, bättre 
genomförande av EU-direktiven om till exempel asbest, jämställdhet, arbetstagares rätt 
till information och samråd etc, bättre samråd med facket om utvärderingen av 
bestämmelser, samt en positiv definition av offentliga sektorns roll och hur den bäst 
kan tjäna inte bara näringslivet, utan också arbetstagare och medborgare.     

• Minska EU:s ”administrativa börda med 25%”. Detta enades Europeiska rådet om 
under vårmötet den 9 mars 2007.  Rådet vägrade dock anta samma mål på nationell 
nivå som Europeiska kommissionen föreslagit. Istället ville de fastställa egna nationella 
mål före 2008. Några länder har redan nationella mål, bland annat Storbritannien, 
Nederländerna, Danmark. Motståndarna påpekade att det är dyrt att mäta bördorna till 
följd av befintliga och nya bestämmelser och att det är svårt att definiera kriterier för att 
minska de administrativa bördorna.  

 

                                                 
14Studien finns på http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doc?id=29101 och bakgrundsmaterial på 
http://ec.europa.eu/idabc/en/document/6227 
15I ett färskt dokument från ECFIN-rådet står det till exempel att ”Bättre lagstiftning innebär förenkling av lag-
stiftning som minskar näringslivets administrativa börda, bredare användning av ekonomiska konsekvens-
beskrivningar och andra insatser som minskar näringslivets onödiga kostnader för att efterkomma bestämmelser. 
16 Ett samråd med berörda parter hölls i juni 2007: 
 http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/iase.htm 
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EFS Sevillaförklaring betonar vikten av samråd med arbetsmarknadens parter om bättre 
lagstiftning. 
 
 
4. Branschövergripande social dialog 
Våld och trakasserier på arbetsplatsen 
Ett självständigt ramavtal undertecknades den 26 april mellan EFS, Business Europe, 
UEAPME och CEEP för att bekämpa våld och trakasserier på arbetsplatsen. Texten ålägger 
alla signatärer att bekämpa alla beteenden som kan leda till trakasserier och våld på arbets-
platsen. Avtalet föreslår förfaranden för att förebygga, identifiera och hantera problem med 
trakasserier och våld på arbetsplatsen, inklusive incidenter med ”utomstående” . Avtalets 
bestämmelser ska införas före april 2010. Avtalstexten finns på http://www.etuc.org/a/3574. 
 
Andra samrådsfasen om att förena yrkes-, privat- och familjeliv 
Som svar på det andra samrådet om att förena yrkes-, privat- och familjeliv, har de 
europeiska arbetsmarknadsparterna enats om att inrätta en gemensam arbetsgrupp för att 
utvärdera alla delarna i deras ramavtal om föräldraledighet. De har också åtagit sig att 
utvärdera olika former av föräldraledighet i samband med andra åtgärder som stöder 
föräldrar och skapar en balans mellan yrkes- och privatliv. Arbetsmarknadens parter kommer 
att rapportera om framstegen till kommissionen och bedöma om det trepartssammansatta 
sociala toppmötet i mars 2008 behöver vidta gemensamma åtgärder.  
 
Europeiska arbetsmarknadens största utmaningar 
De branschövergripande parterna (Business Europe, CEEP och UEAPME) publicerade en 
gemensam analys av de största utmaningarna för den europeiska arbetsmarknad och 
presenterade den vid EU:s sociala toppmöte den 18 oktober. Många av uppgifterna i 
analysen kan användas för att stödja våra politiska argument, bland annat vad gäller 
ungdomsarbetslöshet, lägre investeringar i livslångt lärande, större inkomstklyftor, speciellt i 
länder som Storbritannien med en mer avreglerad arbetsmarknad. Analysen tar också upp 
flexicurity, vilket är den mest kontroversiella delen av texten ur fackets perspektiv. Även om 
denna fråga endast är en av många som behandlas i den gemensamma analysen, utnyttjade 
Business Europe den oerhört i pressen och välkomnade detta som en viktig ”överens-
kommelse” med EFS om flexicurity, vilket det inte är. Texten kan laddas ned från 
http://www.etuc.org/a/4119. 
 
Aktiv integration av de personer som befinner sig längst bort från arbetsmarknaden 
Europeiska kommissionen har lanserat den andra samrådsfasen om aktiv social integration 
av de personer som befinner sig längst bort från arbetsmarknaden. Samrådet pågår till den 
28 februari 2008. Kommissionens text finns här:  
http://ec.europa.eu/employment_social/social_inclusion/docs/2007/comm_620_en.pdf  
 
"Aktiv social integration", ett begrepp som Europeiska kommissionen har lanserat, är en 
helhetssyn som syftar till att hjälpa de med störst hjälpbehov. Satsningen grundas på tre 
pelare:  
• tillgång till lämpliga system för minimiinkomst 
• aktiv arbetsmarknadspolitik 
• tillgång till tjänster av kvalitet 

Kommissionens dokument föreslår att man utarbetar gemensamma principer för strategins 
ovanstående 3 pelare för aktiv integration, inklusive principer om tillträde och kvalitet på 
sociala tjänster av allmänt intresse. Det är viktigt att integrationspolitiken kompletterar, och 
inte ersätter, det bredare begreppet sammanhållning.  
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VII. EPSU/ISKA 
 
Samgående mellan ISKA Europa och EPSU 
Dokumentet om ”EU:s roll i Europa och på världsarenan: en utmaning för offentliganställdas 
förbund i Europa” antogs av ISKA EUREC den 13–14 april 2005 och EPSU:s styrelse den 7 
juni 2005 som ett mandat för diskussionerna om samgående. Det antagna dokumentet 
beskriver det tänkta samgåendet på följande sätt: ”Samla EPSU:s och ISKA:s europeiska 
arbete: I ett nötskal: denna nya organisation kan bli ett utvidgat EPSU som täcker ISKA:s 
nuvarande europeiska arbete och tar samma ansvar som en ISKA-region, och bidrar till att 
främja offentliganställdas intressen på världsarenan. [Organisationen] skulle vara 
självständig vad gäller EU:s inrikespolitik (inre marknaden, social lagstiftning, social dialog, 
kollektivförhandlingar, europeiska företagsråd…), fackets svar på EU:s yttre förbindelser och 
aktiviteter, och ingå i en global facklig rörelses strategi.” 
 
En arbetsgrupp EPSU–ISKA Europa inrättades, bestående av företrädare för ISKA Europa 
och EPSU:s valkretsar samt personalrepresentanter från båda sekretariaten. Arbetsgruppen 
hade sammanlagt 5 möten: 9–10 november 2005, 9–10 februari, 4–5 maj och 9–10 oktober 
2006, med det sista mötet 20–21 mars 2007  
Följande dokument har utarbetats under överinseende av och med bidrag från 
arbetsgruppen: 
• Förslag till verksamhetsplan – vad och hur? 
• Kartläggning av EPSU/ISKA 
• Utkast till principer för stadgar 
• Fusionsåtgärder under övergångsperioden mellan ISKA:s kongress 2007 och EPSU:s 

kongress 2009. 
 
De huvudsakliga omstridda punkterna i samgåendediskussionen var följande frågor: 
 
• Bibehålla och vidareutveckla fokus på EU-politiken och stärka kapacitetsbyggande 

aktiviteter 
• Organisationens övergripande sammanhållning, fackförbundens oro, i synnerhet i 

Ryssland och Centralasien, om deras intressen skulle beaktas, och även farhågor 
inom EPSU om att arbetet riskerar att urvattnas 

• Organisation av ekonomiska flöden och medlemskapspolicy. 
 
Rekommendationerna från ISKA:s europeiska regionala exekutivkommittén (EUREC) den 17 
april är en kompromisslösning om den ekonomiska organisationen och medlemsanslutning, 
se text nedan: 
 

1. ISKA:s utgifter för arbete i Europa 
Man enades i princip om att ISKA:s bidrag till EPSU skulle baseras på 
siffran 18% av ISKA:s europeiska intäkter 2006. Procentandelen skulle 
vara fast, men beloppet i euro kan variera och kommer att beräknas på 
grundval av inkomsten för föregående år. Ytterligare diskussioner krävs 
för att fastställa detaljerna för framtida beräkningar. Procentandelen kan 
revideras efter 2012. 
 
Medlen överförs till EPSU regelbundet från och med 2010 som ISKA:s 
bidrag till europeiskt arbete. Hur ofta överföringar ska ske är ännu inte 
fastställt.  
(Här måste vi återkomma till bestämmelserna för 2008 och 2009.)  
 
2. Fakturering av medlemsavgifter 
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Man enades om att bibehålla det nuvarande systemet med två separata 
fakturor.  
 
EPSU fakturerar alla sina medlemsförbund EPSU:s avgift; ISKA 
fakturerar hela ISKA:s avgift och överför bidraget för det europeiska 
arbetet till EPSU. 
 
3. Medlemskapspolicy 
 I princip bör alla medlemsförbund vara anslutna både till EPSU och 

ISKA.  

 De förbund som för närvarande endast är anslutna till EPSU kan 
undantas från ovanstående princip. 

 Huvudkriteriet för nya medlemsförbund är att de kan ansluta sig 
endast till EPSU om de påtagligt bidrar till att öka och bredda 
EPSU:s representativitet i den sociala dialogen i en viss sektor. 
Styrelsen fattar beslut om detta i varje enskilt ärende. 

 EPSU uppmuntrar alla sina medlemsförbund att ansluta sig till ISKA.  

 ISKA:s och EPSU:s medlemsorganisationer kommer att uppge 
samma medlemsantal för betalning av medlemsavgifter till både 
ISKA och EPSU. 

En gemensam rekryterings- och organiseringsstrategi ska utarbetas. 
 
Ändringsförslaget till artikel 12.4 d) i ISKA:s stadgar utarbetades av sekretariat, diskuterades 
i oktober 2006 av EPSU–ISKA Europas arbetsgrupp och överlämnades för behandling av 
ISKA 8–10 november 2006 och lyder: ”I den europeiska regionen, erkänner ISKA EPSU i 
egenskap av ISKA:s regionala organisation. EPSU bidrar till att främja offentliganställdas 
intressen på global nivå. [Organisationen] är självständig vad gäller EU:S/EUROPEISK inre 
politik och har sina egna stadgar.” 
 
Vid ISKA:s styrelsemöte 9-10 maj 2007 i Geneve kunde man inte enas om denna stadge-
ändring.  
 
I ett uttalande godkände ISKA:s kongress i september 2007 följande: 
 

1. ISKA:s styrelse har tillåtelse att fortsätta samgåendet med EPSU på 
grundval av de dokument som godkänts av ISKA EUREC och 
EPSU:s styrelse, inklusive ett reviderat samarbetsavtal. 

2.  ISKA Europas och EPSU:s befintliga strukturer integreras under 
övergångsperioden som förväntas vara avslutad vid EPSU:s 
kongress 2009. 

3. ISKA:s styrelse kommer att få regelbundna uppdateringar om 
samgåendet. 

 
I enlighet med åtgärderna för samgåendet, som godkänts både av ISKA och EPSU, och i 
väntan på ett slutgiltigt reviderat samarbetsavtal, beslutade EPSU:s styrelse i november 
följande: 
 
• Artikel 3.2 i EPSU:s stadgar ska tolkas som att den täcker hela Europa, inklusive 

centralasiatiska republiker 
• Bilaga V till EPSU:s stadgar får ändras så att EPSU använder samma valkretsindelning 

som för närvarande gäller ISKA Europa (se bifogad förteckning över ISKA:s valkretsar). 
Effektivt innebär detta att EPSU:s valkretsar i Nordöst- och Sydösteuropa utvidgas 
samt att en ny valkrets Ryssland-Centralasien tillkommer 
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• Fackförbund i länder utanför EPSU:s nuvarande område kan nominera företrädare till 
EPSU:s styrelse  

• EPSU:s jämställdhetskommitté och ISKA EWOC går samman och bildar  kvinno- och 
jämställdhetskommittén  

• EPSU håller inte några arbetsutskottsmöten fram till EPSU:s kongress 2009 (se 
dokument om stadgeprinciper) utan organiserar istället åtminstone två 2-dagars 
styrelsemöten under 2008  

• Alla valkretsar företräds i EPSU:s kongressförberedande organ, bland annat  
resolutionskommittén, stadgearbetsgruppen, mötesordningskommittén och andra, om 
beslut fattas om sådana (se artikel 4.2 och bilaga II i EPSU:s stadgar) 

• Alla medlemsförbund i EPSU/ISKA Europa inbjuds till kongressen  
• Ekonomiskt stöd kan utgå till företrädare från nya länder till EPSU. EPSU:s nuvarande 

regler fortsätter i princip att tillämpas, men har anpassats för att ta hänsyn till långa 
resor (se ändrade regler) 

• Tolkning och översättning till ryska tillhandahålls vid styrelsemöten, i stadgearbets-
gruppen och vid andra möten efter beslut därom 

• EPSU:S styrelsemöte 22–23 april 08 har en dagordningspunkt om ISKA och globala 
politiska frågor 
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1. Lists of Committees Members 

EXECUTIVE COMMITTEE/COMITÉ EXÉCUTIF 
COMITÉ EJECUTIVO/EXEKUTIVAUSSCHUß/EXEKUTIVKOMMITTÉN 

 
ID_Country ID_Initials name M / 

F 
ID_Function Rotation 

France FGF-FO PERRET Anne-Marie F EPSU President  
U.K. UNISON PRENTIS Dave M EPSU Vice 

President 
 

Finland JHL SANTAMAKI-VUORI Tuire F 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  
Austria GdG MEIDLINGER Christian M Substitute  
Belgium CSC HAMELINCK Luc M Titular 2nd two years 

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

and a half 
Belgium SLFP EYNDELS Jan M Observer  
Bosnia-
Herzegovina 

ITUWSARFBH KOSOVIC Tatjana F Titular  

Bosnia-
Herzegovina 

SEERBIH LUKSIC Kemal M Substitute  

Bulgaria FTU-HS KOKALOV Ivan Angelov M Titular  
Bulgaria FCIW-PODK PARTENIOTIS Ioanis M Substitute  
Croatia WHSSPSDPI OSTRIC-ANIC Ljiljana F Titular  
Cyprus PA.SY.DY HADJIPETROU Glafkos M Titular  
Czech Republic OSZSP CR SCHLANGER Jiri M Titular  
Czech Republic STATORG VONDROVA Alena F Substitute  
Denmark FOA KRISTENSEN Dennis M Titular  
Denmark DNO CHRISTENSEN Grete F Substitute  
Denmark HK/Stat & OAO PETERSEN Thora F Titular  
Denmark DJOEF RASMUSSEN Mogens 

Kring 
M Substitute  

Estonia ROTAL LIIVAMAGI Kalle M Titular  
Estonia ETTAL SCHMIDT Ulle F Substitute  
Finland JHL SANTAMAKI-VUORI Tuire F Titular  
Finland Talentia MALMSTRÖM Eila F Substitute  
Finland Pardia PALOLA Antti M Titular  
Finland TEHY LAITINEN PESOLA Jaana F Substitute  
France FGF-FO NOGUÈS Gérard M Titular  
France INTERCO 

CFDT 
LETOURNEUX Yves M Substitute  

France UNSA GUILLAUD Patricia F Observer  
Germany Ver.di BSIRSKE Frank M Titular  
Germany Ver.di PASCHKE Ellen F Substitute  
Germany Ver.di ZAHN Christian M Titular  
Germany MB MONTGOMERY Frank M Substitute  
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Ulrich 
Germany Ver.di WERHEIT Ursula F Titular  
Germany Ver.di MARTIN Kurt M Substitute  
Greece ADEDY VRETTAKOS Ilias M Titular  
Greece ADEDY DOLGYRAS Ilias M Substitute  
Hungary VDSZSZ GAL Rezsö M Titular  
Hungary EDDSZ CSER Agnes F Substitute  
Iceland BSRB JONASSON Ögmundur M Titular  
Iceland BSRB ANDRESSON Jens M Substitute  
Ireland IMPACT McLOONE Peter M Titular  
Ireland CPSU HORAN Blair M Substitute  
Italy FPS-CISL TARELLI Rino M Titular  
Italy FP-CGIL PODDA Carlo M Substitute  
Latvia LTUE SPIGULE Ausma F Titular  
Latvia LVSADA VIKSNA Ruta F Substitute  
Lithuania LVDPS PETRAITIENE Irena F Titular  
Lithuania LVPF NEMANIUS Romualdas M Substitute  
Luxembourg CGT-L STAUDT Steve M Titular  
Luxembourg CGT-L TURPEL Justin M Substitute  
Macedonia UPOZ MURATOVSKI Vanco M Titular  
Malta GWU MARSH Louis M Titular  
Netherlands AbvaKabo FNV VAN PIJPEN Jenneke F Titular  
Norway NUMGE DAVIDSEN Jan M Titular  
Norway NTL LILLEHEIE Turid F Substitute  
Poland HPS 

Solidarnosc 
OCHMAN Maria F Titular  

Poland HPS 
Solidarnosc 

GREGER Jadwiga F Substitute  

Portugal SINTAP NOBRE DOS SANTOS 
Jorge 

M Titular 1st and 5th year

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

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

Portugal SINTAP NOBRE DOS SANTOS 
Jorge 

M Substitute 4th year 

Romania UNIVERS ROSU Niculae M Titular 2nd two years 
and a half 

Romania UNIVERS COTEANU Ana F Substitute 2nd two years 
and a half 

Slovakia SOZKaSO GALLOVA Ivana F Titular  
Slovakia FFSR PETROVIC Daniel M Substitute  
Slovenia SDE Slovenije DOLAR Franc M Titular  
Slovenia ZSV LEKSE Nevenka F Substitute  
Spain FSP-UGT LACUERDA CASTELLO 

Julio 
M Titular 2nd two years 

and a half 
Spain FSAP-CC.OO SEGARRA ORTIZ Miguel 

Vicente 
M Substitute 2nd two years 

and a half 
Sweden Kommunal THÖRN Ylva F Titular  
Sweden SEKO RUDEN Jan M Substitute  
Sweden SKTF NORDMARK Eva F Titular  
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Sweden SAHP EKLUND Anna-Karin F Substitute  
Sweden Fackförbundet 

ST 
CARNHEDE Annette F Titular  

Sweden SSR JOHANSSON Christin F Substitute  
Switzerland VPÖD/SSP GIGER Stefan M Titular  
Turkey Türk Harb-Is CIMEN Osman M Titular  
Turkey SES KANLIBAS Olcay F Substitute  
U.K. PCS LANNING Hugh M Titular  
U.K. FBU MILLS Dean M Substitute  
U.K. UNISON PRENTIS Dave M Titular  
U.K. FDA BAUME Jonathan M Substitute  
U.K. GMB STRUTTON Brian M Titular  
U.K. T&G ALLENSON Peter M Substitute  
U.K. UNISON SNAPE Liz F Titular  
U.K. PROSPECT NOON Paul M Observer  
France PSI WALDORFF Peter M Titular  
France PSI BUXBAUM Jürgen M Substitute  
Belgium USF ANDREONE Fabrice M Observer  
Norway NUMGE KRISTIANSEN Gerd F Titular additional Women's seats 
Denmark FOA HOEJLUND Nana F Substitute additional Women's seats 
U.K. RCN IRWIN Josie 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 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 : 

COCHRANE Charles M PCS (UK)  

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

 
Constituency ID_Country ID_Initials name M 

/ F 
ID_Function Rotation 

Benelux, France France FGF-FO PERRET Anne-
Marie 

F EPSU 
President 

 

Ireland, UK U.K. UNISON PRENTIS Dave M EPSU Vice President 
Nordic Finland JHL SANTAMAKI-

VUORI Tuire 
F EPSU Vice President 

 Belgium EPSU FISCHBACH-
PYTTEL Carola 

F EPSU General Secretary 

 Belgium EPSU GOUDRIAAN Jan-
Willem 

M EPSU Deputy General 
Secretary 

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

FNV 
VAN PIJPEN 
Jenneke 

F Titular  

Benelux, France Belgium CSC HAMELINCK Luc M Substitute 2nd two 
years and a 
half 

Benelux, France Belgium SLFP EYNDELS Jan M Observer  
Benelux, France France INTERCO 

CFDT 
LETOURNEUX 
Yves 

M Observer  

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

Republic 
OSZSP CR SCHLANGER Jiri M Titular  

Central Europe Austria GdG WEISSMANN 
Sabine 

F Titular  

Central Europe Austria GÖD/FSG HOLZER Richard M Substitute  
Germany Germany Ver.di BSIRSKE Frank M Titular  
Germany Germany Ver.di PASCHKE Ellen F Substitute  
Germany Germany Ver.di ZAHN Christian M Titular  
Germany Germany Ver.di WERHEIT Ursula F Titular  
Germany Germany Ver.di MARTIN Kurt M Substitute  
Mediterranean Italy FPS-CISL TARELLI Rino M Titular  
Mediterranean Greece ADEDY VRETTAKOS Ilias M Substitute  
Mediterranean Spain FES-CC.OO ALENDE MACEIRA 

Maria José 
F Titular  

Mediterranean Malta GWU MARSH Louis M Substitute  
Nordic Norway NUMGE DAVIDSEN Jan M Titular  
Nordic Denmark HK/Stat & 

OAO 
PETERSEN Thora F Substitute  

Nordic Sweden Kommunal THÖRN Ylva F Titular  
Nordic Sweden SKTF NORDMARK Eva F Substitute  
Nordic Finland JHL SANTAMAKI-

VUORI Tuire 
F Titular  

Nordic Finland Pardia PALOLA Antti M Substitute  
North Eastern 
Europe 

Poland HPS 
Solidarnosc 

OCHMAN Maria F Titular 2nd two 
years and a 
half 

North Eastern 
Europe 

Latvia LTUE SPIGULE Ausma F Titular 2nd two 
years and a 
half 
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North Eastern 
Europe 

Lithuania LVDPS PETRAITIENE Irena F Substitute 2nd two 
years and a 
half 

North Eastern 
Europe 

Estonia ROTAL LIIVAMAGI Kalle M Substitute 2nd two 
years and a 
half 

South Eastern 
Europe 

Bulgaria FTU-HS KOKALOV Ivan 
Angelov 

M Titular  

South Eastern 
Europe 

Romania UNIVERS COTEANU Ana F Titular 2nd two 
years and a 
half 

South Eastern 
Europe 

Turkey SES KANLIBAS Olcay F Substitute  

South Eastern 
Europe 

Romania UNIVERS ROSU Niculae M Substitute 2nd two 
years and a 
half 

Ireland, UK U.K. UNISON PRENTIS Dave M Titular  
Ireland, UK U.K. UNISON SNAPE Liz F Substitute  
Ireland, UK Ireland CPSU HORAN Blair M Titular  
Ireland, UK U.K. PCS LANNING Hugh M Substitute  
Ireland, UK Ireland IMPACT McLOONE Peter M Titular  
 France PSI WALDORFF Peter M Titular  
 France PSI BUXBAUM Jürgen M Substitute  
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GENDER EQUALITY COMMITTEE 
 
Constituency ID_Country ID_Initials Name M 

/ F 
ID_Function Rotation 

Central Europe Hungary EDDSZ CSER Agnes F President  
North Eastern 
Europe 

Estonia ROTAL LIIVAMAGI Kalle M Vice 
President 

 

Ireland, UK U.K. RCN JAMES Sandra F Vice 
President 

 

 Belgium EPSU SALSON Nadja F EPSU 
Secretariat 

 

Nordic Finland Pardia PALOLA Antti M Titular  
Nordic Norway NUMGE KRISTIANSEN Gerd F Titular  
Nordic Sweden SKTF SALEH Delshad M Substitute  
Nordic Denmark FOA HOEJLUND Nana F Substitute  
Ireland, UK Ireland CPSU HORAN Blair M Titular  
Ireland, UK U.K. UNISON SNAPE Liz F Substitute  
Ireland, UK U.K. PCS CAMPBELL Pat F Titular  
Germany Germany Ver.di MORGENSTERN 

Vera 
F Titular  

Germany Germany Ver.di ZAHN Christian M Titular  
Germany Germany Ver.di WOLFSTÄDTER 

Alexa 
F Substitute  

Germany Germany Ver.di BRUNNER Wolfgang M Substitute  
Benelux, France France CGT-SP BOUVERET Lise F Titular  
Benelux, France Belgium SLFP EYNDELS Jan M Substitute  
Mediterranean Portugal SINTAP NOBRE DOS 

SANTOS Jorge 
M Titular 1st and 5th 

year 
Mediterranean Portugal STAL BRAZ Francisco M Titular 2nd, 3rd and 

4th year 
Mediterranean Malta GWU MARSH Louis M Substitute  
Mediterranean Malta GWU MAGRIN Margaret F Titular  
Mediterranean Spain FSAP-

CC.OO 
GARABIETA Maite F Substitute  

Central Europe Macedonia UPOZ MURATOVSKI Vanco M Titular  
Central Europe Slovakia SOZKaSO GALLOVA Ivana F Titular  
North Eastern 
Europe 

Lithuania LVDPS PETRAITIENE Irena F Titular  

South Eastern 
Europe 

Turkey Türk Harb-
Is 

CIMEN Osman M Titular  

South Eastern 
Europe 

Romania UNIVERS COTEANU Ana F Titular 2nd two years 
and a half 

South Eastern 
Europe 

Bulgaria FITUGO TEMELKOVA Maria 
Georgieva 

F Substitute  

South Eastern 
Europe 

Bulgaria FCIW-
PODK 

PARTENIOTIS Ioanis M Substitute  

 France PSI KING Chidi F Titular  
 France PSI BUXBAUM Jürgen M Substitute  
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STANDING COMMITTEE ON HEALTH AND SOCIAL SERVICES 
 

ID_Country ID_Initials Name M / 
F 

ID_Function Rotation 

U.K. UNISON JENNINGS Karen F President  
Sweden Kommunal DI PAOLO SANDBERG Liza F Vice President  
Czech 
Republic 

OSZSP CR SCHLANGER Jiri M Vice President  

Belgium EPSU GOOSENS Tamara F EPSU 
Secretariat 

 

Austria GdG HARREITHER Bernhard M Titular  
Austria GÖD/FSG KULOVITS Heinz M Substitute  
Belgium CGSP-ALR JANSSENS Rudy M Titular 2nd two years and 

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

a half 
Bulgaria MF-Podkrepa OUCHEVA Theodora 

Nikolaeva 
F Titular  

Bulgaria FTU-HS KOKALOV Ivan Angelov M Substitute  
Croatia HSSMS-MT PRASNJAK Anica F Titular  
Cyprus PA.SY.DY HADJIPETROU Glafkos M Titular  
Czech 
Republic 

OSZSP CR BRENKOVA Ivana F Substitute  

Denmark DNO CHRISTENSEN Grete F Titular  
Denmark FOA STAEHR Karen F Substitute  
Estonia ETTAL TÄKS Iia F Titular  
Estonia ROTAL HAAN Ulle F Substitute  
Finland TEHY HONKALAMPI Tarja F Titular  
Finland SuPer NIITTYNEN Arja F Substitute  
France CGT Santé GENG Françoise F Titular  
France FSS-CFDT HAUTCOEUR Bruno M Substitute  
France FPSPSS-FO BIRIG Didier M Observer  
Germany Ver.di STEFFEN Margret F Titular  
Germany Ver.di WEISBROD-FREY Herbert M Substitute  
Germany MB HAMMERSCHLAG Lutz M Titular  
Germany Ver.di OBERMANN Karl M Substitute  
Greece ADEDY KOUTSIOUBELIS Stavros M Titular  
Greece ADEDY KASSES Ermis M Substitute  
Hungary EDDSZ CSER Agnes F Titular  
Hungary EDDSZ ORBAN Rosza F Substitute  
Ireland IMPACT CALLINAN Kevin M Titular  
Italy FP-CGIL DETTORI Rossana F Titular  
Italy FPS-CISL VOLPATO Daniela F Substitute  
Latvia LVSADA RUDZITE Eija F Substitute  
Lithuania LSADPS BUTKEVICIENE Lilija F Titular  
Lithuania LSADPS MACIUNIENE Rima F Substitute  
Luxembourg CGT-L ROELTGEN André M Titular  
Luxembourg CGT-L GOELHAUSEN Marco M Substitute  
Netherlands AbvaKabo FNV MERLIJN Elise F Titular  
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Norway NUMGE BLAKSTAD Kjellfrid F Titular  
Norway NSF HEMBRE Unni F Substitute  
Norway NSF GODTLAND KRISTENSEN 

Per 
M Observer  

Poland HPS 
Solidarnosc 

ABRAMSKA Beata F Titular  

Poland HPS 
Solidarnosc 

SOKALSKI Leszek M Substitute  

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

Portugal STE MADEIRA Candida F Substitute 1st, 3rd and 5th 
year 

Portugal STE MADEIRA Candida F Titular 2nd and 4th year 
Portugal SINTAP FERREIRA Luisa F Substitute 2nd and 4th year 
Romania SANITAS MUSCANU Florin M Titular  
Spain FSP-UGT NAVARRO BARRIOS Pilar F Titular 2nd two years and 

a half 
Spain FES-CC.OO ALENDE MACEIRA Maria 

José 
F Substitute 2nd two years and 

a half 
Spain FSAP-CC.OO LARA Salvador M Observer  
Sweden SAHP OLSSON Marina F Titular  
Sweden SKTF SKOGLUND Annica F Substitute  
Sweden Kommunal NORDIN Leif M Substitute  
Sweden Kommunal KÖNIG Astrid F Observer  
U.K. RCN IRWIN Josie F Titular  
U.K. RCM SKEWES Jon M Substitute  
U.K. UNISON GORTON Sara F Observer  
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STANDING COMMITTEE ON NATIONAL AND EUROPEAN ADMINISTRATION 

 
ID_Country ID_Initials Name M / 

F 
ID_Function Rotation 

U.K. PCS COCHRANE Charles M President  
Germany Ver.di IHRIG Sigrid F Vice President  
Belgium CGSP-P VASSART Dany M Vice President  
Belgium EPSU SALSON Nadja F EPSU 

Secretariat 
 

Austria GÖD/FSG KORECKY Peter M Titular  
Austria GÖD/FSG BENESCH Jasmin F Substitute  
Belgium CSC DEVOS Jean-Paul M Substitute  
Bulgaria FITUGO TEMELKOVA Maria 

Georgieva 
F Observer  

Bulgaria FITUGO HRISTOV Hristo M Observer  
Croatia SDLSN PLESA Boris M Titular  
Cyprus PA.SY.DY HADJIPETROU Glafkos M Titular  
Cyprus PA.SY.DY SAVVA Charalampos F Substitute  
Czech 
Republic 

STATORG VONDROVA Alena F Titular  

Denmark HK/Stat & OAO PETERSEN Thora F Titular  
Denmark DJOEF RASMUSSEN Mogens 

Kring 
M Substitute  

Estonia ROTAL LIIVAMAGI Kalle M Titular  
Estonia ROTAL BAROT Heidi F Substitute  
Finland Pardia PALOLA Antti M Titular  
Finland JHL WIKMAN Teija F Substitute  
Finland Pardia KUMPULAINEN Päivikki F Observer  
Finland JHL LAUNIS Merja F Observer  
France INTERCO CFDT LABASQUE Yves M Titular  
France UGFF-CGT BUTOUR Jean-Louis M Substitute  
France FGF-FO NOGUÈS Gérard M Observer  
France UNSA GUILLAUD Patricia F Observer  
France INTERCO CFDT TSIAKKAROS Stélios M Observer  
Germany Ver.di LINDENLAUB Bernd-Axel M Substitute  
Germany Ver.di MÜLLER Sigrid F Substitute  
Greece ADEDY DOLGYRAS Ilias M Titular  
Greece ADEDY VRETTAKOS Ilias M Substitute  
Hungary KKDSZ FENYVES Kornél M Titular  
Iceland BSRB ANDRESSON Jens M Titular  
Ireland CPSU HORAN Blair M Titular  
Italy FPS-CISL MIGGIANO Davide M Titular  
Italy FP-CGIL GARZI Alfredo M Substitute  
Latvia LAKRS PLESA Biruta F Titular  
Lithuania LVDPS PETRAITIENE Irena F Titular  
Lithuania LVDPS KISIELIENE Rima F Substitute  
Luxembourg CGT-L TURPEL Justin M Titular  
Luxembourg CGT-L SCHOSSELER Jeanne F Substitute  
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Macedonia UPOZ GRUJOVSKI Peco M Titular  
Macedonia UPOZ CKLAMOVSKA Biljana F Substitute  
Netherlands AbvaKabo FNV DIETEN Jan Willem M Titular  
Norway NTL ASKER Berit F Titular  
Norway YS-Stat ARNESEN Paal M Substitute  
Portugal STE PEREIRA Jorge M Titular 1st, 3rd and 5th 

year 
Portugal SINTAP NOBRE DOS SANTOS 

Jorge 
M Substitute 1st, 3rd and 5th 

year 
Portugal SINTAP NOBRE DOS SANTOS 

Jorge 
M Titular 2nd and 4th year 

Portugal STE PEREIRA Jorge M Substitute 2nd and 4th year 
Romania PS-SIGOL POPOVICI Cornel M Observer  
Serbia Neza GSUIP ANDJELIC Slavoljub M Titular  
Slovakia FFSR JAVORKOVA Zuzana F Titular  
Slovakia SOZKaSO SKULAVIK Peter M Substitute  
Spain FSP-UGT PALOMO CASTILLO 

Yolanda 
F Titular  

Spain FSAP-CC.OO RODRIGUEZ BAILO 
Gloria 

F Substitute 2nd two years and 
a half 

Sweden Fackförbundet 
ST 

PÄRSSINEN Ilkka F Titular  

Sweden Fackförbundet 
ST 

LAGERQVIST-PALMU 
Ulla 

F Substitute  

Sweden SEKO NILSSEN Roal M Titular  
Sweden SEKO THORNBERG Helen F Substitute  
U.K. FDA BAUME Jonathan M Substitute  
U.K. PCS LEWTAS Geoff M Substitute  
U.K. PROSPECT NOON Paul M Observer  
Belgium USF SERGIO Giovanni M Titular  
Belgium USF NYCTELIUS Lars M Substitute  
Belgium USF ANDREONE Fabrice M Observer  
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STANDING COMMITTEE ON LOCAL AND REGIONAL GOVERNMENT 
 
ID_Country ID_Initials Last_name M / 

F 
ID_Function Rotation 

Sweden SKTF HAMMARBÄCK Anders M President  
France INTERCO CFDT BERNARD Joëlle F Vice President  
Portugal STAL MARQUES José Manuel M Vice President  
Belgium EPSU CLARKE Penny F EPSU 

Secretariat 
 

Austria GdG KATTNIG Thomas M Titular  
Austria GdG UNGER Günter M Substitute  
Belgium CSC VERMORGEN Ann F Titular 2nd two years 

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

and a half 
Belgium CGSP-M PIRNAY Laurent M Observer  
Croatia SDLSN KUHAR Sinisa F Titular  
Czech Rep. STATORG VONDROVA Alena F Titular  
Denmark HK/Kommunal OTTO Bodil Marie F Titular  
Denmark FOA JOERGENSEN Peter Kvist M Substitute  
Denmark KRIS RASTEN Bengt M Observer  
Denmark FOA GYDESEN Frede M Observer  
Estonia ROTAL LIIVAMAGI Kalle M Titular  
Estonia ROTAL KAPP Mare F Substitute  
Finland JHL ELORANTA Jarkko M Titular  
Finland TEHY MAARIANVAARA Jukka M Substitute  
Finland TEHY MARKKANEN Kirsi M Observer  
Finland JHL LAUNIS Merja F Observer  
France CGT-SP BOUVERET Lise F Substitute  
France FPSPSS-FO BECUWE Serge M Observer  
France UNSA JOSSET VILLANOVA Christine F Observer  
Germany Ver.di STERNATZ Renate F Titular  
Germany Ver.di KERSCHBAUMER Judith F Titular  
Germany Ver.di WEGNER Alexander M Observer  
Greece ADEDY POLYMEROPOULOS Vassilis M Titular  
Greece ADEDY BALASSOPOULOS 

Themistoklis 
M Substitute  

Hungary HVDSZ 2000 PEK Zsolt M Substitute  
Iceland BSRB GUDMUNDSSON Arni M Titular  
Ireland IMPACT NOLAN Peter M Titular  
Italy FP-CGIL CRISPI Antonio M Titular  
Italy FPS-CISL ALIA Velio M Substitute  
Italy FPS-CISL MIGGIANO Davide M Observer  
Latvia LAKRS MAZULANE Rasma F Titular  
Latvia LAKRS KLAVINA Liga F Substitute  
Lithuania LVPF NEMANIUS Romualdas M Titular  
Lithuania LVDPS PETRAITIENE Irena F Substitute  
Luxembourg CGT-L TURPEL Justin M Titular  
Luxembourg CGT-L SCHOSSELER Jeanne F Substitute  
Macedonia UPOZ GRUJOVSKI Peco M Titular  
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Macedonia UPOZ CKLAMOVSKA Biljana F Substitute  
Netherlands AbvaKabo FNV WIECHMANN Peter M Titular  
Norway NKF GULBRANDSEN Jan Helge M Titular  
Norway Delta OLANDER Gunn F Substitute  
Norway Delta ANDERSEN Knut Roger M Observer  
Poland Federacja 

ZZPGKiT 
NIDERLA Andrzej M Titular  

Poland NSZZ BARTON Zbigniew M Observer  
Portugal SINTAP ABRAÃO José M Substitute 2nd and 4th year 
Portugal STE CARNEIRO Alvaro M Substitute 1st, 3rd and 5th 

year 
Romania PS-SIGOL POPOVICI Cornel M Observer  
Slovakia SOZKaSO KRISTOFICOVA Maria F Titular  
Slovakia SLOVES GATCIOVA Marcela F Observer  
Spain FSAP-CC.OO RODRIGUEZ DE LA COBA 

Juan Carlos 
M Titular  

Spain FSP-UGT CABAZUELO GARCIA 
Fernando 

M Substitute  

Sweden Kommunal HANSSON Maria F Titular  
Sweden SAHP ÖHBERG Margareta F Substitute  
Sweden SSR HOLMBLAD Lars M Substitute  
Sweden SKTF NIELSEN Dan M Observer  
Sweden Kommunal JONSSON Anders M Observer  
Sweden NOFS LUND Kjartan M Observer  
Turkey Belediye-Is USKEL Zafer M Observer  
U.K. UNISON WAKEFIELD Heather F Titular  
U.K. T&G ALLENSON Peter M Substitute  
U.K. GMB STRUTTON Brian M Titular  
U.K. FBU MILLS Dean M Substitute  
U.K. AMICUS METHVEN Ian M Observer  
U.K. UNISON WATSON Simon M Observer  
U.K. UNISON THIRLBY Lucille F Observer  
France PSI MANCILLAS Jorge M Observer  
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STANDING COMMITTEE ON PUBLIC UTILITIES 

 
ID_Country ID_Initials Name M / 

F 
ID_Function Rotation 

Germany Ver.di BERGELIN Sven M President  
Sweden SEKO RUDEN Jan M Vice President  
Hungary VDSZSZ GAL Rezsö M Vice President  
France FNME-CGT POMMERY Claude M Vice President  
Belgium EPSU GOUDRIAAN Jan-Willem M EPSU 

Secretariat 
 

Austria GdG KOLLINGER Heinz M Titular  
Austria GdG BAUER Andreas M Substitute  
Austria GPA-DJP HUBMANN Johann M Observer  
Belgium CSC JIMENEZ Luis M Titular  
Belgium CGSP-ALR LIEBEN Gilbert M Substitute  
Cyprus FSGEC CHRISTODOULIDES Christos M Titular  
Czech Rep. OS ECHO SPURNY Vit M Titular  
Czech Rep. OS UNIOS VOTAVA Michal M Substitute  
Denmark 3F GIBSON David M Titular  
Denmark DM BERGEN Kenneth M Substitute  
Denmark KRIS RASTEN Bengt M Observer  
Estonia AEEWTU VAIKMA Sander M Titular  
Finland JHL PEUSSA Jorma M Titular  
Finland Jyty AUNOLA Matti M Substitute  
France FNEM-FO LE HOUEROU Didier M Substitute  
France INTERCO CFDT LIASER Charles M Observer  
France UNSA CANOVAS André M Observer  
Germany Ver.di MENDROCH Erich M Titular  
Germany Ver.di OTT Erhard M Substitute  
Germany Ver.di KLOPFLEISCH Reinhard M Substitute  
Greece ADEDY ANTONAKOS Giannis M Titular  
Greece ADEDY LAMBROU Evangelos M Substitute  
Hungary VKDSZ ADAM Robert M Substitute  
Iceland BSRB ATLADOTTIR Anna F Titular  
Iceland BSRB EINARSDOTTIR Thuridur F Substitute  
Ireland ESBOA O'NEILL Fran M Titular  
Italy FILCEM-CGIL FONTANELLI Francesco M Titular  
Italy FLAEI-CISL COSTANTINI Bruno M Substitute  
Latvia LAKRS KALNINS Juris M Titular  
Latvia LTUE APSITIS Janis M Substitute  
Lithuania LVPF KALVAITIS Romualdas M Titular  
Lithuania LEDPSF NEVERAUSKAS Juozas M Substitute  
Luxembour
g 

CGT-L JENAL Leon M Titular  

Luxembour
g 

CGT-L KLEMAN Chris M Substitute  

Macedonia SSESM SIMONOSKI Robert M Titular  
Macedonia SUTKOZ GEORGIEVSKI Zoran M Substitute  
Moldova Sindindcomservic DOBAN Vasile M Titular  
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e 
Moldova USE RUFALA Veaceslav M Substitute  
Montenegro TUEW TERZIK Milorad M Titular  
Netherlands AbvaKabo FNV VAN HERPEN Joost M Titular  
Norway EL&IT FELIX Hans M Titular  
Norway NUMGE GULDBRANDSEN Stein M Substitute  
Portugal SINDEL DUARTE MARQUES Victor 

Manuel 
M Titular  

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

Slovakia SOZE BANANKA Marian M Titular  
Slovakia POZ KOVAC Peter M Substitute  
Slovenia SDE Slovenije DOLAR Franc M Titular  
Slovenia SDE Slovenije JAKSETIC Iztok M Substitute  
Sweden SKTF JOHNSSON Bo-Göran M Titular  
Sweden Kommunal HELLANDER Annelie F Substitute  
Sweden SKTF JANSFORS Jonas M Substitute  
Switzerland VPÖD/SSP SERRA Jorge M Titular  
Switzerland VPÖD/SSP FRAGNIERE Bernard M Observer  
Switzerland VPÖD/SSP QUELOZ Jean M Observer  
Switzerland VPÖD/SSP WEHRLI André M Observer  
U.K. UNISON BLOOMFIELD Steve M Titular  
U.K. AMICUS ROONEY Dougie M Substitute  
U.K. GMB SMITH Gary M Titular  
U.K. T&G t.b.c.   Substitute  
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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 
Catherine Boeckx, staff 
Ginette Dewolf, 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 2007 
 
Document adopted by the EPSU Executive Committee – 4 June 2007 
 
EPSU Action Plan on Working and living conditions in Prison services 
(http://www.epsu.org/a/3180 (EN/FR/DE/ES/SV)  
 
 
Other documents: 
 
• The EPSU Firefighters’ Charter version 2007 http://www.epsu.org/a/3464  (EN/FR/IT) 
 
• Joint EPSU-CEMR response to the EU Green Paper on modernizing labour law (May 

2007) http://ww.epsu.org/a/2990 (EN/FR) 
 

• Joint EPSU-CEMR Guidelines on gender equality plans (December 2007) 
http://ww.epsu.org/a/3541  (EN/FR/DE/ES/S) 

 
• Self-assessment or public debate? evaluating the liberalisation of network services in the 

EU and USA”, by D. Hall, PSIRU (September 2007) http://www.epsu.org/a/3235 (EN only) 
 
• The Services in the internal market directive1 - next steps EPSU briefing note (as 

discussed by NCC meeting 18 April 2007) http://www.epsu.org/a/3144 (EN/FR/DE/ES/SV) 
 
• Information note on EU developments relating to public services (November 2007) 

http://www.epsu.org/a/3503 (EN only) 
 
• social dialogue Committee for Local and Regional Government work programme 2008-

2010  http://www.epsu.org/a/3483  (EN/FR) 
 
• EURELECTRIC / EPSU / EMCEF JOINT STATEMENT The Social Aspects of the 

European Energy Community (South East Europe) and the Implementation of the 
Memorandum of Understanding (December 2007)  http://www.epsu.org/a/3395 (EN/RU) 

 
• EURELECTRIC / EPSU / EMCEF Joint declaration on study on employment effects of the 

opening of the electricity and gas markets (December 2007) http://www.epsu.org/a/3239 
(EN only) 

 
• EURELECTRIC / EPSU / EMCEF Joint Declaration on Harassment and Violence at Work 

(November 2007) http://www.epsu.org/a/3396 (EN only) 
 

• EURELECTRIC / EPSU / EMCEF Joint declaration on stress (November 2007) 
http://www.epsu.org/a/3397 (EN only) 

 
• Position of the European Federation of Public Service Unions (EPSU) on the 

Communication towards a European Charter of the Rights of Energy Consumers 
COM(2007) 386, July 2007 http://www.epsu.org/a/3210 (EN only – executive summary 
EN/FR/DE/IT/SV) 

 
• Changing care services and labour markets, by Jane Lethbridge, PSIRU, June 2007 (EN 

only) http://www.epsu.org/a/3810  
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• EPSU- HOSPEEM code of conduct and follow up on Ethical Cross-Border - Recruitment 
and Retention in the Hospital Sector (EN/FR/DE/ES/SV)  http://www.epsu.org/a/3715  

 
• EPSU HOSPEEM Joint Declaration on health services (signed 7 December 2007) 

http://www.epsu.org/a/3615 (EN only) 
• Multinational care company expansion - Major trends and eligibility for European Works 

Councils, by Jane Lethbridge, December 2007 http://www.epsu.org/a/3462 (EN only) 
 
• Agreement between EUPAN and TUNED for the European Social Dialogue Test Phase for 

Central Government Administration 2008-2009, December 2007 http://ww.epsu.org/a/3405 
(EN/FR/DE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


